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પ્રસ્તાિના  

 
સપ્રય િાિક, 

 

એનએિિીએલ (NSDL)િાું િિ દાખિિા બદલ અિે ’આપનો આભાિ’ િાનીએ છીએ. 

 

એનએિિીએલ (NSDL)એ તેની કાિર્ીિી 1996િાું શરૂ કિી હતી. ત્યાિથી, 

એનએિિીએલ રિપોસઝટિી સિસ્ટિના ઉપયોર્કતાગઓની િુંખ્યા િતત િધી િહી છે. 

અિાિા પ્રયત્નો છે કે અિે એનએિિીએલ (NSDL) રિપોસઝટિી સિસ્ટિના તિાિ 

હાલના અને િુંભસિત ઉપયોર્કતાગઓને ઉપલબ્ધ િ સિધાઓ અને લાભો સિશે અન ે

એનએિિીએલ (NSDL) રિપોસઝટિી સિસ્ટિનો ઉપયોર્ કિિાિાું િાખિી પિતી 

િ સિધાઓ અુંર્ે જાણકાિ િાખીએ.  

 

અિ,ે એનએિિીએલ (NSDL) ખાત,ે િાનીએ છીએ કે દિેક ભાિતીય ’િિજદાિ 

િોકાણકાિ’ હોિા જોઇએ અને નહીં કે િાત્ર િોકાણકાિ. અિે તિાિા આ પ સસ્તકા 

િાુંિિાના સનણગયની પ્રશુંિા કિીએ છીએ. આ પ સ્તકિાું આપિાિાું આિેલ િાસહતી તિને 

’િિજદાિ િોકાણકાિ’ બનિા તિફન ું પર્લ ું લેિાિાું િદદ કિશે'. 

 

એનએિિીએલ (NSDL)ના થોિા પરિિય સિિાય, અિે અહીં  તિને એક િાિ 

એનએિિીએલ (NSDL) ખાત ું ખોલાિો પછી તિને ઉપલબ્ધ હોઈ તેિી સિસિધ 

િેિાઓનો િાિાુંશ પણ આલયો છે. જો તિને િધ  િાસહતી અથિા કોઇપણ સ્પષ્ટીકિણ 

જોઈત ું હોઈ તો, કૃપા કિી અિાિો િુંપકગ કિિા ખિકાશો નહીં. અિે આને િધ  િિિ 

બનાિિા તિાિા િૂિનો અને પ્રસતભાિોની આશા િાખીએ છીએ. 

 
 

શ ભચે્છાઓ,  

એનએિિીએલ (NSDL) ટીિ 
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િાલો પાયાની બાબતોથી શરૂઆત કિીએ 

 

િૂિી બજાિ શ ું છે? 

 

િૂિી બજાિ, િિળ શબ્દોિાું િૂિી અથિા ભુંિોળ િાટેન ું બજાિ છે, જયાું જે લોકોને તેિનો 

વ્યપાિ િાટે ભુંિોળની જરૂિ છે તેઓ એિા લોકો કે જે તેિને ભુંિોળ પૂરૂ પાિિા િાુંરે્ છે 

તેિની શોધ કિે છે. બીજા શબ્દોિાું કહીએ તો, િૂિી બજાિ એક એિ ું બજાિ છે જયાું લોકો 

સિસિધ પ્રકાિના નાણાકીય િાધનો ખિીદિા અને િેિિાિાું વ્યસ્ત છે. જેિાું સનયિનકાિ 

(SEBI/એિઇબીઆઈ), સ્ટોક એક્િિેન્જ (એનએિઈ (NSE)/બીએિઈ (BSE) 

િરે્િે) રિપોસઝટિી (એનએિિીએલ(NSDL)/િીિીએિએલ(CDSL) અને અન્ય 

િધ્યસ્થીઓ જેિકે સ્ટોકબ્રોકિગ, િીપી (DPs), કસ્ટોરિયન, આિટીએ (RTAs), િેપાિી 
બેન્કિગ િરે્િેનો િિાિેશ થાય છે. ભાિતીય િૂિી બજાિોન ું સિસ્તૃત િાળખ ું આકૃસત નુંબિ 

1િાું આપિાિાું આવ્ય ું છે 

 

આકૃમત 1 
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સિક્યોરિટીઝ શ ું છે?  

 

સિક્યોરિટીઝ સિસિધ પ્રકાિના નાણાકીય િાધનો છે, જેિનો િૂિી બજાિિાું િપેાિ 

થાય છે. બીજા શબ્દોિાું કહીએ તો, આ એિા િાધનો છે ક ેજેના દ્િાિા ભુંિોળ 

પૂરૂ પાિનાિાઓ દ્િાિા ભુંિોળ શોધનાિાને ભુંિોળ આપિાિાું આિે છે. િાલો આ 

િિજિા િાટે આપણ ેએક ઉદાહિણ લઈએ. શ્રીિાન એ એબીિી સલસિટિેના 

જાણીતા ઉદ્યોર્પસત અન ેિનેેજજુંર્ રિિેક્ટિ છે. તઓે એબીિી સિિેન્ટ સલસિટેિના 

નાિ ેએક નિો સિિને્ટ લલાન્ટ શરૂ કિિા િાુંર્ે છે. આન ેિાટ ેપૈિા (િૂિી)ની િોટી 

િકિની જરૂરિયાત છે, ક ેજેન ેતઓે પોતે કે એબીિી સલસિટેિ ઉભી કિિા અિિિ 

છે. તથેી, તેિણે ભુંિોળના બદલાિાું ઇસક્િટી શેિ ઑફિ કિીન ે િૂિીબજાિિાું 

પ્રિેશિાનો સનણગય કયો છે. તેઓ ઇસનસશયલ લબસલક ઑફિ અથિા આઈપીઓ 

(IPO) (પ્રાિુંસભક કાિણ ક ેએબીિી સલસિટેિ પહેલીિાિ જાહેિ જનતા પાિથેી 

ભુંિોળ િેળિિા િાુંર્ે છે) િાથે આવ્યા છે. જનતા િહિત ભાિ િૂકિીને શેિો 

િેળિિા અિજી કિી શક ે છે. યોગ્ય પ્રરક્રયાઓ પણૂગ કયાગ પછી, કુંપની પોતાના 

બેંકના ખાતાિાું ભુંિોળ િેળિ ેછે અન ેઅિજદાિોન ેશેિ ઇશ્યૂ કિ ેછે, આિ તિેન ે

કુંપની તનેા શેિધાિકો બનાિે છે. 

 

ઉપિોક્ત િણગિિાિાું આિેલ શેિ એક પ્રકાિની સિક્યોરિટી છે. અન્ય ઉદાહિણો છે - 

રિબેન્િિગ, બોન્ડ્ઝ, મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટો, કોિર્શગયલ પેપિગ, રિપોસઝટન ું પ્રિાણપત્ર, 

િિકાિી સિક્યોરિટીઝ િરે્િે છે. 

 
 

સિક્યોરિટીઝના પ્રાથસિક અને ર્ૌણ બજાિનો અથગ શ ું થાય છે? 
 

ઈશ્યૂ કિનાિ દ્િાિા જનતાન ે શેિ અથિા સિક્યોરિટીઝની ફાળિણીને ’પ્રાથસિક 

બજાિ’ કહિેાિાું આિ ેછે. શેિબજાિ ક ેજે પહેલેથી ઇશ્ય ૂથયેલ  સિક્યોરિટીઝના 

િેપાિ (ખિીદિા અને િેિિા) િાટેન ું સ્થળ છે, તનેે ’ર્ૌણ બજાિ’ કહેિાિાું આિ ે

છે. કોઇપણ શેિધાિક તેના શેિન ેએિઈબીઆઈ(SEBI) દ્િાિા િજીસ્ટિ થયેલ 
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સ્ટોકબ્રોકિન ે બીએિઈ(BSE) અથિા એનએિઈ(NSE) જેિા શેિ બજાિો 

દ્િાિા પૂિા પાિિાિાું આિેલ લલેટફોિગ પિ િેિિા િાટ ેઆપી શક ેછે. 

 

કોઇપણ વ્યસક્ત િહિત ટકુંિત િૂકિીને આ શેિો તેના/તેણીના સ્ટોકબ્રોકિો દ્િાિા ખિીદી 

શકે છે. 
 
 

િૂિી બજાિિાું એિઈબીઆઈ(SEBI)ની ભૂસિકા શ ું છે?  

 

એિઈબીઆઈ(SEBI) અથિા ભાિતન ું સિક્યોરિટીઝ અન ેએક્િિેન્જ બોિગ, ભાિતિાું 

િૂિી બજાિન ું સનયિનકાિ છે. તેન ું સનિાગણ 1988િાું સબન-િૈધાસનક િુંસ્થા દ્િાિા થય ું હત ું.  

જે પછીથી 1992િાું, સિક્યોરિટીઝ એન્િ એક્િિેન્જ બોિગ ઓફ ઇસન્િયા એક્ટ, 1992 

પિાિ કયાગ પછી, તે િોકાણકાિોના સહતોને િ િસિત િાખિા િાટે અને સિકાિને પ્રોત્િાસહત 

કિિા, અને સિક્યોરિટીઝ િાકેટન ું સનયિન કિિા િાટે એક િૈધાસનક િત્તાિાળી સ્િાયત્ત 

િુંસ્થા બની. એિઈબીઆઈ(SEBI) પાિે િૂિીબજાિિાું સિસિધ બજાિ િધ્યસ્થીની 

નોંધણી કિિાની, િતત દેખિેખ દ્િાિા તિાિ બજાિ િધ્યસ્થીઓન ું સનયિન કિિાની અને 

તેના સનયિોના ઉલ્લુંઘન િાટે કોઈ પણ બજાિ િધ્યસ્થીને દુંરિત કિિાની વ્યાપક િત્તા 

િહેલી છે. 
 

િૂિી  બજાિિાું એનએિિીએલ (NSDL)ની ભૂસિકા શ ું છે?  

 

એનએિિીએલ (NSDL), જેની સ્થાપના 1996િાું થઈ, તે આજે સિશ્િની િૌથી િોટી 

રિપોસઝટિીઝિાુંની એક છે. રિપોસઝટિી તિીકે, તે ઇલેક્ટ્રોસનક સ્િરૂપિાું એટલે કે, 

અભૌસતક સ્િરૂપિાું શેિ અને અન્ય પ્રકાિની સિક્યોરિટીઝ િાખિા િાટે િિિ છે. એક 

િીિેટ ખાત ું ધિાિિા દ્િાિા, કોઇપણ વ્યસક્ત ઇલેક્ટ્રોસનક સ્િરૂપિાું સિક્યોરિટીઝ ધિાિી 

શકે છે અને તેના/તેણીના િીિેટ ખાતાિાુંથી કોઇપણ સિક્યોરિટીને કોઈપણ અન્ય િીિેટ 

ખાતાિાું ટ્રાન્િફિ કિી શકે છે. િ િી બજાિોિાું રિપોસઝટિી અને સિસિધ અન્ય સ્ટેકહોલ્િિ 

િચ્િેન ું આુંતિજોિાણ આકૃસત નુંબિ 2િાું બતાિિાિાું આવ્ય ું છે. 
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આકૃસત 2 

 

ભાિતીય િૂિી બજાિોિાું એનએિિીએલ (NSDL)ના યોર્દાને તેને સિશ્િિાું  સિસિધ 

િોિિાઓ પિ અગ્રણી િૂિી બજાિોિાુંથી એક બનાવ્ય  છે. સિસિધ ઉત્પાદનો અન ેિેિાઓ 

િાટે અત્યાધ સનક  તકસનક અપનાિિાની િાથે અને દેશની અુંદિ અજોિ પહોંિ દ્િાિા 

એનએિિીએલ (NSDL)એ િોકાણકાિો અને અન્ય િધ્યસ્થીઓનો સિશ્િાિ જીત્યો છે, 

આિ એ તેની ટેર્ લાઈન –  તકસનક, સિશ્િાિ અને પહોંિ પિ ખિા ઉતયાગ છે.  

 

એનએિિીએલ (NSDL) તેના 275થી િધ  િીપી (DPs) (રિપોસઝટિી 

િહભાર્ીઓ)ના નેટિકગ દ્િાિા િોકાણકાિો, સ્ટોક બ્રોકિો, શેિબજાિો, કસ્ટોરિયન િરે્િે 

િાટે ઘણી બધી િેિાઓ  પૂિી પાિે છે. ઘણી િોટી બેન્કો (િાષ્ટ્રીયકૃત, ખાનર્ી અને 

િહકાિી), સ્ટોક બ્રોકિગ અને નાણાકીય િુંસ્થાઓ એનએિિીએલ (NSDL)િાું િીપી 
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(DPs) તિીકે જોિાયા છે. એનએિિીએલ (NSDL) િીપી (DPs) દેશિાું ફેલાયેલા 

30,700 િેિા કેન્રો, અને અિ ક સિદેશોિાું છે, ત્યાુંથી કાિ કિે છે.  એનએિિીએલ 

(NSDL) િીપી (DPs) અને તેના િેિા કેન્રોની યાદી 

https://nsdl.co.in/dpsch.php  પિ ઉપલબ્ધ છે. 

 

િીિેટની િિજણ 

 
 

’િીિેટ’નો અથગ શ ું થાય છે? 
 

િીિેટ એ ઇલેક્ટ્રોસનક સ્િરૂપિાું સિક્યોરિટીઝ ધિાિિાન ું કે િાખિાન ું સ્િરૂપ છે. આ કાર્ળ 

સ્િરૂપિાું સિક્યોરિટીઝ ધિાિિાનો એક કાન ની સિકલ્પ છે. 

 
 

રિપોસઝટિી શ ું છે? 

રિપોસઝટિી શેિો િાટેની બેન્ક છે. જેિ આપણે બેન્કિાુંના આપણા બિત ખાતાિાું પૈિા 

િાખીએ છીએ, તેિ આપણે શેિ િરે્િેિાુંના આપણા િોકાણને રિપોસઝટ તિીકે આપણા 

િીિેટ  ખાતાિાું િાખી શકીએ છીએ. જેિ બેન્ક આપણને પૈિા આપણા ખાતાિાુંથી અન્ય 

વ્યસક્તના ખાતાિાું ટ્રાન્િફિ કિિાિાું િદદ કિે છે, તેિ રિપોસઝટિી આપણને શેિ િરે્િેને 

એક િીિેટ ખાતાિાુંથી બીજા ખાતાિાું ટ્રાન્િફિ કિિાિાું િદદ કિે છે. જેિ બેન્ક તેની 

શાખાઓ દ્િાિા તેના ગ્રાહકો િાટે તેની િેિા િધાિે છે, તેિ રિપોસઝટિી તેની િેિાઓ 

તેના એજન્ટના નેટિકગ કે જેને (રિપોસઝટિી) િહભાર્ી કહેિાય છે તેિના દ્િાિા િધાિ ે

છે. આ ઉપિાુંત રિપોસઝટિી િૂિી બજાિોિાું સિસિધ સ્ટેકહોલ્િિગને ઘણી અન્ય િેિાઓ પૂિી 

પાિે છે. 

 
 
 
 
 
 

https://nsdl.co.in/dpsch.php
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રિપોસઝટિી ખાત ું શ ું છે?  
 

રિપોસઝટિી ખાત ું બને્કના ખાતા જેિ ું જ હોઈ છે, જે રિપોસઝટિીિાું િખાયેલ 

હોઈ છે. બને્ક ખાતાનો ઉપયોર્ પિૈા િાખિા અને વ્યહિાિ િાટે થાય છે, 

રિપોસઝટિી ખાતાનો ઉપયોર્ સિક્યોિીટીઝ િાખિા અન ેવ્યહિાિ િાટે થાય છે. 

રિપોસઝટિી ખાતાન ેિીિટે ખાતા તિીકે ઓળખિાિાું આિે છે.  

 
 
 

રિપોસઝટિી િહભાર્ી કોણ છે?  
 

રિપોસઝટિી િોકાણકાિોન ે તેના રિપોસઝટિી િહભાર્ીઓ (િીપી) કહેિાતા 

એજન્ટો દ્િાિા િેિા પૂિી પાિ ેછે. આ એજન્ટોને એિઈબીઆઈ િાથેના તેિના 

િજીસ્ટ્રેશન પછી એનએિિીએલ દ્િાિા એપોઈન્ટ કિિાિાું આિે છે. જો 

િોકાણકાિ રિપોસઝટિી દ્િાિા આપિાિાું આિતી િિેાઓ િેળિિા િાુંર્તાું હોઈ, 

તેણે/તેણીએ કોઇપણ િીપી િાથ ે િીિટે ખાત ું ખોલાિિાની જરૂિ િહે છે. આ 

બેન્કની કોઇપણ િિેાનો ઉપયોર્ કિિા તનેી કોઈપણ બ્રાન્િિાું બિત ખાત ું 

ખોલાિિા જેિ ું જ હોઈ છે. તિ ે િીપીની યાદી 

https://nsdl.co.in/dpsch.php પિ િેળિી શકો છો. 

 
 

િીિેટ ખાત ું ધિાિિા િાટેના લાભો કયા છે? 
 

િીિેટ ખાત ું ધિાિિા િાટેના લાભો આ િ જબ છે:  
 

a. સિક્યોરિટીઝન ું તત્કાળ ટ્રાન્િફિ. 

 

b. સિક્યોરિટીઝના ટ્રાન્િફિ પિ કોઇ સ્ટેમ્પ ડ્ય ટી નહીં.1 

                                                                 
1
 વામષિક વષષ 2019 – 20 િાટેના સલૂચત ફાઇનાન્સ લિિિાાં ફેિફાિોન ેઆધારિત. 

https://nsdl.co.in/dpsch.php
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c. ખિાબ રિસલિિી, નકલી સિક્યોરિટીઝ જેિા ભૌસતક પ્રિાણપત્રો િાથ ે

િુંકળાયેલ જોખિો દૂિ કિિા  

 

d. સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્િફિિાું િુંકળાયેલ પપેિ િકગિાું ઘટાિો. 

 

e. ટ્રાન્ઝેક્શન ખિગિાું ઘટાિો.  

 

f. િિનાિ ું/ બેન્ક ખાતાની સિર્તો િર્ેિિેાું ફેિફાિ કિિાિાું િિળતા, કાિણ ક ે

િીિેટ ખાતાિાું થયેલ અપિટેન ેબધી િુંબુંસધત કુંપનીઓને અલર્થી તેિની 

િાથ ેઅન રૂપતાની જરૂરિયાત દૂિ કિિા જણાિિાિાું આિે છે.  

 

g. સિક્યોરિટીઝના ટ્રાન્િસિશનિાું િિળતા આિે છે કાિણ કે િિગ્ર પ્રરક્રયા 

િીપી દ્િાિા કુંપની િાથે િ િુંર્તા દૂિ કિી  શક ેછે.  

 

h. ફોસલયો / ખાતાના એકીકિણની અન કૂળ સિસ્ટિ 

 

i. સિસિધ પ્રકાિની સિક્યોરિટીઝ જેિકે ઇસક્િટી, રિબેન્િિ, બોન્ડ્િ, િિકાિી 

સિક્યોરિટીઝ, િોિરિન ર્ોલ્િ બોન્ડ્િ, મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ િર્ેિને ે એક જ 

ખાતાિાું િાખી શકો છો. 

 

j. સિભાજન / એકીકિણ / િજગિ િર્ેિ ે દ્િાિા ઉદ્દભિતા શેિ, મ્ય િઅલ ફુંિ 

ય સનટો િર્ેિેની આપોઆપ ક્રેરિટ થાય છે.  
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એનએિિીએલ દ્િાિા પૂિી પિાતી િેિાઓ 

 

રિપોસઝટિી તિીકે, એનએિિીએલ િોકાણકાિો, ઇસ્ય કિનાિ કુંપનીઓ, 

સ્ટોકહોલ્િિો અન ે સક્લયટિુંર્ કોપોિેશન્િન ે સિસિધ િેિાઓ પિૂી પાિ ે છે. 

િોકાણકાિોએ કોઇપણ િેિાઓ િળેિિા િાટ ેકોઇપણ રિપોસઝટિીનો િુંપકગ કિિો 

જોઇએ.  

 
 

િીિેટ ખાત ું ખોલાિિ ું  

 

1. એનએિિીએલ િીિેટ ખાત ું કેિી િીતે ખોલાિિ ું? 

 

િીિેટ ખાત ું ખોલાિિ ું ઘણું િિળ છે. તિાિે િાત્ર એનએિિીએલ િીપીનો જ 

િુંપકગ કિિાનો છે, કે જે તિન ેઔપિારિકતાઓ પૂણગ કિિાિાું િદદ કિશ.ે તિાિે 

ફોિગ ભિીન,ે પૅન કાિગ અન ેિિનાિાનાું પ િાિા જિા કિાિિ ું જરૂિી છે. ઉપિાુંત, 

તિાિ ેતિાિા બેન્કના ખાતાની સિર્તો પૂિી પાિિાની િહેશે.  

 

તિારુ િીિેટ ખાત ું ખોલાઈ જાય પછી, તિાિા િીપી તિન ે િીપી આઈિી અન ે

કલાયન્ટ આઈિી, તિાિા કલાયન્ટ  િાસ્ટિ રિપોટગની એક નકલ કે જે તિાિા િીિેટ 

ખાતા િુંબુંસધત સિર્તો, ટેરિફ શીટ અન ે ’ લાભકાિી િાસલક અન ે રિપોસઝટિી 

િહભાર્ીના અસધકાિો અન ેજિાબદાિીઓ’નો િિાિેશ કિ ેછે. િીપી આઈિી 8 

અિિોનો લાુંબો કોિ હોઈ છે (ઉદાહિણ IN3XXXXX) જે એનએિિીએલ 

દ્િાિા દિેક િીપીન ે તેિન ે ઓળખિા િાટ ે આપિાિાું આિેલ હોઈ છે. િીપી 
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આઈિી અન ેકલાયન્ટ આઈિીના િુંયોજનથી એનએિિીએલ સિસ્ટિિાું તિાિો 

અનન્ય ખાતા નુંબિ બન ેછે.  

 

તિાિી બધી સિર્તો રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું યોગ્યિીતે િેકોિગ કિિાિાું આિેલ છે તે 

િ સનસશ્િત કિિા િાટ ેતિાિ ેક્લાયન્ટ િાસ્ટિ રિપોટગન ેિકાિિો જોઈએ. જો તિ ે

શેિ િર્ેિિેાું ટ્રેિ કિિા િાુંર્તા હોિ (એટલે કે ખિીદ અથિા િેિાણ) તિાિ ે

કોઇપણ એિઈબીઆઈ િજીસ્ટ્રિગ સ્ટોકબોકગિ પાિ ેટ્રેટિુંર્/બ્રોટકુંર્ ખાત ું ખોલાિિ ું 

જોઇએ. ઘણાું િીપી છે કે જેઓ િોકાણકાિોના લાભ િાટ ે3-ઇન -1 વ્યિસ્થા પૂિી 

પાિ ેછે (3-ઇન -1 એ િીિટે ખાત ું, ટ્રેટિુંર્ ખાત ું અન ેબેન્ક ખાતાન ું િુંયોજન છે). 

 

2. હ ું િીપીની પિુંદર્ી કેિી િીતે કિી શક ું? 

 

તિ ેબિત ખાત ું ખોલાિિા િાટ ેજેિ બેન્કની પિુંદર્ી કિો છો તિે તિ ેિીિેટ 

ખાત ું ખોલાિિા િાટ ે તિાિા િીપીની પિુંદર્ી કિી શકો છો. િીપીની પિુંદર્ી 

કિિા િાટનેા અિ ક અર્ત્યના પરિબળો હોઈ શક ેછે:  

 

a. અનૂકૂળતા – તિાિી ઓરફિ/ સનિાિસ્થાનથી સનકટતા, કાયાગલયના કલાકો. 

 

b. િર્િિ – િીપીની પ્રસતષ્ઠા, િુંર્ઠન િાથ ેભૂતકાળિાું િુંબુંધ, શ ું િીપી તિન ે

જરૂિ છે તે સિસશષ્ટ િેિા પૂિી પાિિાની સસ્થસતિાું છે ક ેનહીં? 

 

c. િેિાનો ખિગ/સ્તિ – િીપી દ્િાિા લાદિાિાું આિતા િર્િગિ િાર્જીિ અન ે

િેિાના ધોિણો. 

 િીપીના સ્થળો અન ે તેિના ત લનાત્િક િાજગ િાળખાની િૂસિ િેળિિા િાટ,ે 

કૃપા કિી https://nsdl.co.in/joining/joincharges.phpની િ લાકાત લો.  

 

https://nsdl.co.in/joining/joincharges.php
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3. શ ું બધા િીપી એકિિખા હોઈ છે?  

 

એનએિિીએલએ િીપી બનિા િાટે અિ ક િૂળભૂત પાત્રતા િાપદુંિ સનર્દગષ્ટ કિેલ 

છે. એિઈબીઆઈના સનયિોની િુંબુંસધત જોર્િાઈઓ કિતાું કેટલાક િોક્કિ 

િુંદભોિાું િાપદુંિ િિાન અથિા તેનાથી પણ ઉચ્િ છે. બધા િીપી એિઈબીઆઈ 

દ્િાિા નોંધણી પ્રિાણપત્ર આલયા પછી જ તેઓ એનએિિીએલ દ્િાિા સનય ક્ત 

થયા િ જબ એકિિખાું જ હોઈ છે. આિછતાું, પૂિી પાિિાિાું આિતી િેિાઓના 

પ્રકાિ, િેિાઓના ધોિણો અન ેિેિાઓ પૂિી પાિિા િાટેના િાજગ  િીપીઓ આધાિ ે

અલર્ અલર્ હોઈ શક ેછે.  

   

4. જો િાિ ેિીિેટ ખાત ું ખોલાિિ ું હોઈ તો િાિ ેશ ું કિિ ું જોઇએ? 

 

એકિાિ તિ ે િોક્ક્િ િીપી િાથે ખાત ું ખોલાિિાન ું નક્કી કિો પછી, તિ ે તે 

િીપીનો િુંપકગ કિી ખાતા ખોલાિિાન ું ફોિગ ભિી શકો છો. તિાિ ેતિાિા ફોટોગ્રાફ 

અન ેનીિેના દસ્તાિજેોની સ્િ-પ્રિાસણત નકલ પૂિી પાિિાની િહેશે –  

 

a. પૅન કાિગ (સિસક્કિના િહેિાિીઓ કે જેની પાિ ેપૅન કાિગ ન હોઈ, તેઓ અન્ય 

ઓળખ પ િાિા આપી શક ેછે). 

b. િિનાિાનો પ િાિો (પાિપોટગ, ડ્રાઇજિુંર્ લાયિન્િ, િતદાતા ઓળખ કાિગ 

અન ેનિેર્ા (NREGA) જોબ કાિગિાુંથી કોઇપણ એક). 

c. કેન્િલ કિેલ િેક અથિા પાિબ ક અથિા તિારુ નાિ, ખાત ું નુંબિ, 

આઈએફએિિી અન ે એિઆઈિીઆિ કોિ ધિાિતાું બેન્કના સ્ટેટિેન્ટની 

નકલ.  
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કૃપા કિી િીપીિાું િકાિણી િાટે િળૂભૂત દસ્તાિેજો િાથે લઈ જિાન ું યાદ િાખો. 

જો તિે િૂળ દસ્તાિજેો િકાિણી િાટે બતાિિા િાટ ેઅિિિ છો, તો ફોટોકોપી 

કોઈપણ અસધકૃત અસધકાિી દ્િાિા પ્રિાસણત થિી જોઈએ, જેિક ેલબસલક નોટિી. 

તિાિી િીપી ઉપિોક્ત તેની જરૂરિયાતો ઉપિાુંત તેની આિશ્યકતાઓ િાટ ેઓળખ/ 

િિનાિાું િાટ ેિધાિાના પ િાિા િાટ ેપૂછી શક ેછે. ખાત ું ખોલાિિા િાટનેી પ્રરક્રયા 

આકૃસત નુંબિ 3િાું બતાિિાિાું આિેલ છે.  

 

 
 

આકૃસત 3 
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5. વ્યસક્તર્ત િકાિણી શ ું છે? 

 

એિઈબીઆઈ િાર્ગદર્શગકા અન િાિ ખાત ું ખોલાિતી િખત ેઅિજદાિની ઓળખ 

સ્થાસપત કિિી ફિસજયાત છે. આ િીપીના સ્ટાફ દ્િાિા ખાતા ખોલાિિાના ફોિગ 

પિના ફોટો િાથ ેખાત ું ખોલિિા િાુંર્નાિના પૅનકાિગ દસ્તાિજે પિના ફોટો િાથ ે

િકાિીન ે કિિાિાું આિ ે છે. જોઈન્ટ ખાતા ધાિકો િાટ,ે ’વ્યસક્તર્ત િકાિણી’ 

બધા ધાિકો િાટ ેઆિશ્યક હોઈ છે.  

 

6. હ ું એક કિતાું િધ  િીિેટ ખાતા ખોલી શક ું છ ું?  
 

હા, તિે તિાિી જરૂરિયાત અન ે પિુંદર્ીના આધાિ ેએજ િીપી અથિા અન્ય 

િીપીઓ િાથે એક કિતાું િધ  ખાતા ખોલી શકો છો. કૃપા કિી નોંધો કે આિા બધા 

ખાતા ખોલાિિા િાટ ેતિાિ ેિાર્જીિ િૂકિિાના િહેશે.  

 
 

7. શ ું િાિ ે િાિા િીિેટ ખાતાિાું સિકયોરિટીઝની કોઇપણ ન્યૂનતિ બેલેન્િ 

િાખિાની જરૂિ છે? 

 

ના, રિપોસઝટિીએ કોઇ ન્યૂનતિ બેલેન્િ િૂસિત કિી નથી. તિ ે તિાિા િીિેટ 

ખાતાિાું શૂન્ય  બેલેન્િ િાખી શકો છો.  

 
8. િાિ ેખાત ું ખોલાિતી િખત ેિાિા બેન્ક ખાતાની સિર્તો શા િાટ ેઆપિી 

જોઇએ? 

 

િીિેટ ખાત ું ખોલાિતી િખત ેબેન્ક ખાતાની સિર્તો આપિી ફિજીયાત છે. આ 

બેન્કની સિર્તો ઇસ્ય યિ કુંપની/ આિટીએ િાથે તિન ેિૂકિિા પાત્ર કોઇપણ િકિ 
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(જેિક ેરિસિિન્િ, વ્યાજ અથિા પાકતી િ દતની િ કિણી અથિા િળતિની િકિ) 

િીધા તિાિા બેન્કના ખાતાિાું જિા કિિા િાટ ે કિિાિાું આિશે. તેથી એિ ું 

િૂસિત કિિાિાું આિ ે છે કે તિ ેખાતા ખોલાિિાના ફોિગિાું તિાિા િરક્રય બેન્ક 

ખાતાની સિર્તો પૂિી પાિો. પાછળથી, તેિાું કોઇપણ ફેિફાિના રકસ્િાિાું કૃપા કિી 

તિાિા િીપીન ેજાણ કિિાન ું યાદ િાખો.  

 

9. ખાતા ખોલાિિાના ફોિગિાું આપેલ ’ આપોઆપ ક્રેરિટ પ્રાલત કિિા િાટ ે

સ્ટેજન્િુંર્ િૂિના’ શ ું છે? 

 

િીિેટ ખાતાિાું, િેસબટ અથિા ક્રેરિટ ટ્રાન્ઝેક્શનની િુંજૂિી ફક્ત ત્યાિ ે જ 

આપિાિાું આિ ેછે જ્યાિે ધાિક(કો) દ્િાિા તે િુંબુંસધત યોગ્ય અસધકૃસત આપિાિાું 

આિી હોય. જે િીતે રિસલિિી િૂિના સસ્લપ (િીઆઈએિ) િીિેટ ખાતાિાું દિેક 

િેસબટ ટ્રાન્િફિ કિિા જરૂિી છે, તેિ ’ િિીદ િૂિના સસ્લપ’ િીિેટ ખાતાિાું દિેક 

ક્રેરિટ ટ્રાન્િફિ કિિા જરૂિી છે. તિાિા િીપીન ે એકિખત સ્ટેજન્િુંર્ િૂિના 

આપીન,ે તિ ે જયાિે પણ ખાતાિાું ક્રેરિટ અપેસિત હોઈ ત્યાિ ે િિીદ િૂિના 

આપિાન ું ટાળી શકો છો.  

 

10. શ ું હ ું બેન્ક ખાતાની જેિજ ’કોઇપણ એક જીિુંત ધાિક’ના આધાિ ેજોઇન્ટ 

ખાત ું િલાિી શક ું છ ું?   
 

ના. હાલિાું લાર્  સનયિો િ જબ, િીિેટ ખાત ું બેન્ક ખાત ુંની જેિ ’કોઇપણ એક 

જીિુંત ધાિક’ના આધાિે િલાિી શકાય નહીં. આથી, િુંય ક્ત િીિટે ખાતા િાટ ે

બધી િૂિનાઓ બધા જોઇન્ટ ધાિકો દ્િાિા િહી કિિાિાું આિેલી હોય તે જરૂિી 

છે.  
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11. શ ું હ ું િાિી બધી  સિક્યોરિટીઝ્ન ેઅન્ય િીપી િાથેના િાિા ખાતાિાું ટ્રાન્િફિ 

કિી શક ું અન ેિાિા એક િીપી િાથને ું ખાત ું બુંધ કિી શક ું? 

 

હા, જો તિાિે એક અથિા  સિસિધ િીપી િાથ ેિધ  િીિટે ખાતા હોઈ અન ેતેિની 

િાથ ેતિ ેિાલ  િહેિા નથી િાુંર્તાું, તો તિ ેિૂસિત ફોિેટિાું તિાિા િીપી(ઓ)ન ે

ખાતા બુંધ કિિાન ું ફોિગ જિા કિાિી શકો છો. ફોિગિાું, તિાિે િીપી આઈિી, 

િીપીન ું નાિ અન ેખાતાની ક્લાયન્ટ આઈિી કે જેિાું તિાિ ે  બેલેન્િ ટ્રાન્િફિ 

કિિા િાુંર્તા હોિ તે જણાિિાની જરૂિ િહે છે. તિાિા િીપી તિાિી બધી 

સિક્યોરિટીઝન ેતિાિી િૂિના િ જબ ટ્રાન્િફિ કિશ ેઅન ેતિાિા િીિેટ ખાતાન ે

બુંધ કિશ.ે તે િિજિ ું િહત્િપણૂગ છે કે ખાતાિાું કોઈ  બેલેન્િ હોઈ તો િીિેટ 

ખાત ું બુંધ કિી શકાત ું નથી. 

 

12. હ ું િાિા એનએિિીએલ િીિેટ ખાતા િાથે શ ું કિી શક ું? 

 

તિાિા એનએિિીએલ િીિેટ ખાતાના િુંખ્યાબુંધ ઉપયોર્ો છે. અિ ક અર્ત્યની 

િસ્ત ઓ કે જે તિ ેતિાિા એનએિિીએલ િીિેટ ખાતા િાથ ે કિી શકો તે નીિે 

િ જબ છે -  

 

a. તિ ેઆઈપીઓ અન ેએનએફઓ િાટ ેઅિજી કિી શકો છો. અિજી ફોિગિાું 

તિાિા િીપી આઈિી અન ે ક્લાયન્ટ આઈિીનો ઉલ્લેખ  યોગ્ય િીત કિિાન ું 

ભૂલશો નહીં. િિાન િીિેટ ખાતાનો ઉપયોર્ શેિ અન ે અન્ય પ્રકાિની 

સિક્યોરિટીઝ ખિીદિા અન ેિાખિા િાટ ેથઈ શક ેછે.  

b. તિ ેતિાિા િીિેટ ખાતાિાું બધા કોપોિેટ લાભ (બોનિ, િાઇટ્િ ઈસ્ય , િર્િે)ે 

આપોઆપ િેળિી શકો છો. તિાિી કુંપની દ્િાિા જાહેિ કિાયેલ રિસિિન્િ, 

તિાિા બોન્િ િોકાણો પિ વ્યાજ અથિા પાકતી િૂકિિાપાત્ર િકિ િર્ેિ ેજેિા 

િોકિ લાભ તિાિા િીિેટ ખાતા િાથ ેજોિાયેલ બેન્ક ખાતાિાું ક્રેરિટ કિિાિાું 
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આિશ.ે કૃપા કિીન ેખાતિી કિો કે તિાિા િીિેટ ખાતાિાું યોગ્ય બેંક ખાતાની 

સિર્તો િેકોિગ કિિાિાું આિી છે.  

c. તિ ેતિાિા િીિેટ ખાતાનો ઉપયોર્ ’શેિો િાિ ેલોન’ની િ સિધા િળેિિા કિી 

શકો છો કે જે ઘણી બેન્કો િર્િે ેદ્િાિા તિાિી નાણાુંકીય જરૂરિયાતોન ેપહોંિી 

િળિા િોકાણન ેિેચ્યા સિના આપિાિાું આિ ેછે.  

d. તિ ે તિાિા કાર્ળ સ્િરૂપિાું િાખેલ શેિ, બોન્િ, રિબેન્િિ, િિકાિી 

સિક્યોરિટીઝ, િોિરિન ર્ોલ્િ બોન્િ િર્ેિે જેિા બધા િોકાણન ેતિાિા િીપી 

દ્િાિા િીિેટિાું બદલી શકો છો.  

e. તિ ેઆ જ િીિેટ ખાતાિાું તિાિા મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ િોકાણો િાખી શકો છો. 

િીિેટ ખાતાિાું મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટો િાખિા તિાિા િાટ ેઘણું બધ ું િિળ 

બનાિ ે છે. તિ ે એનએિિીએલ િીએએિ દ્િાિા એક જ સ્થળે તિાિા 

પોટગફોસલયોન ેિોસનટિ કિી શકશો. જો તિ ેતિાિી વ્યસક્તર્ત િાસહતીિાું કોઈ 

ફેિફાિ કિિા િાુંર્તા હોિ, ઉદાહિણ તિીક ેિિનાિ ું અથિા બેન્કની સિર્તો 

અથિા નોસિની િર્ેિ,ે તો તે તિન ેસિસિધ મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ હાઉિ િાથ ેિુંપકગ 

કિિાની જરૂરિયાતથી પણ બિાિ ેછે. તિે અિજી ફોિગિાું તિાિી િીપી આઈિી 

અન ે ક્લાયન્ટ આઈિીનો ઉલ્લેખ કિીન ે િીિેટ ફોિગિાું મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ 

ય સનટોનીન ે િબ્સ્ક્રાઇબ કિી શકો છો. તિાિા િીિેટ ખાતા િાિફત ે

એિઆઈપી દ્િાિા મ્ય ચ્ય અલ ફુંિોિાું િોકાણ પણ શક્ય છે. મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ 

ય સનટોના િળતિ અથિા પ નઃખિીદી િાટ ેતિે તિાિા િીપીન ેિૂિના આપી 

શકો છો અથિા એનએિિીએલની સ્પીિ-ઈ (SPEED-e) િ સિધાનો 

ઉપયોર્ કિી શકો છો.  

f. તિ ેતિાિા િીિેટ ખાતા િાિફત ેતિાિા શેિોન ેકુંપનીન ેટેન્િિ કિીન ેબાયબકૅ 

ઑફિિાું ભાર્ લઈ શકો છો. 
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g. તિ ે તિાિા િીિેટ ખાતાિાું સનસરક્રય િહેલી સિક્યોરિટીઝન ે સધિાણ દ્િાિા 

સિક્યોરિટીઝ સધિાણ અન ે ઋણ યોજનાિાું ભાર્ લઈ શકો છો અન ે

બજાિિાુંથી િળતિ કિાઈ શકો છો.  

 

િૂળભૂત િેિાઓ િીિેટ ખાત ું  
 

1. િૂળભૂત િેિા િીિેટ ખાત ું (બીએિિીએ) શ ું છે? 

બીએિિીએ સનયસિત િીિેટ ખાતા જેિ ું જ હોય છે પિુંત  કોઇપણ િાર્ષગક િાજગ 

હોતો નથી અથિા ઘણો ઓછો હોઈ છે.  

 

2. બીએિિીએના લાભ િેળિિા િાટનેી શિતો કઈ છે? 

 

જે વ્યસક્ત નીિેની શિતો પૂિી કિ ેછે તે બીએિિીએના લાભો િેળિી શકો છો -   

a. જે વ્યસક્ત િાત્ર એક િીિેટ ખાત ું િાત્ર પોત ે અથિા પ્રથિ ધાિક (િિગ્ર 

રિપોસઝટિીઝિાું) તિીક ેધિાિે છે.  

b. કોઈ બીજા િીિેટ ખાતા(ઓ) ધિાિતા વ્યસક્ત બીજા અથિા ત્રીજા હોઈ શક ે

છે. 

c. િીિેટ ખાતાિાું િાખિાિાું આિલે સિક્યોરિટીઝન ું િૂલ્ય કોઇપણ િિયે 

`2,00,000થી િધિ ું ન જોઇએ.  

d. બીએિિીએલ િેળિિા િાટ ે િોબાઈલ નુંબિ પૂિો પાિિાની અન ે

એિએિએિ િ સિધાનો સિકલ્પ પિુંદ કિિાની જરૂરિયાત છે.  

 

3. બીએિિીએ િાટ ેિાર્ષગક જાળિણી િાર્જીિ (એએિિી) શ ું છે? 

 

બીએિિીએ િાટ ેિાર્ષગક જાળિણી િાર્જીિ, એિઈબીઆઈ દ્િાિા નક્કી કિિાિાું 

આિેલ નીિે િ જબ છે:  
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a. જો િાખિાિાું આિેલ િૂલ્ય ` 50,000 િ ધીન ું હોઈ તો કોઇ એએિિી 

નથી. 

 

b. જો િાખિાિાું આિેલ િૂલ્ય ` 50,000 કિતાું િધ  પિુંત  ` 2,00,000 કિતાું 

ઓછ ું હોઈ તો એએિિી ` 100 પ્રસતિષગ િાજગ થિાથી િધત ું નથી.  

 

c. ` 2,00,000થી િધ  િૂલ્ય ધિાિિા િાટ,ે િીપી એએિિી સનયસિત દિો 

િ જબ િાજગ કિી શક ેછે.  

 

આ હેત  િાટ ેહોજલ્િુંર્ન ું િૂલ્ય િીપી દ્િાિા દૈસનક બુંધ ભાિ અથિા સિક્યોરિટીઝ / 

મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટો િાટેના એનએિી પિ આધારિત છે. જો બીએિિીએિાું 

િાખિાિાું આિેલ િૂલ્ય કોઇપણ રદિિ ે ` 2,00,000 કિતાું િધ,ે તો િીપી તે 

રદિિથી સનયસિત ખાતા (સબન-બીએિિીએ)િાું લાર્  પિતા િાજગ  િિૂલ કિી શક ે

છે.  
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સિક્યોરિટીઝન ું રિિટીરિયલાઈઝેશન 
 
 

1. રિિટીરિયલાઈઝેશન શ ું છે? 

 

રિિટીરિયલાઈઝેશન એિી પ્રરક્રયા છે જેના દ્િાિા સિક્યોરિટીઝના ભૌસતક િર્ટગરફકેટન ે

િીપી િાથનેા િોકાણકાિના િીિેટ ખાતાિાું ક્રેરિટ દ્િાિા ઇલેક્ટ્રોસનક સ્િરૂપિાું 

સિક્યોરિટીઝિાું ફેિિે છે. રિિટીરિયલાઈઝેશન હોજલ્િુંર્ના સ્િરૂપિાું ફેિફાિ છે, ત ે

િાસલકીપણાના બદલાિિાું પરિણિત ું નથી.  

 

2. હ ું િાિી સિક્યોરિટીઝન ેરિિટીરિયલાઈઝ કઈ િીતે કિી શક ું છે? 

 

પ્રિાણપત્રો રિિટીરિયલાઈઝ કિિા િાટે, તિાિ ે િીિેટ ખાત ું ખોલાિિાની જરૂિ છે. 

એકિાિ િીિેટ ખાત ું ખોલાઈ જાય પછી, તિાિ ેસનધાગરિત સ્િરૂપિાું 'રિિટીરિયલાઈઝેશન 

સિનુંતી ફોિગ' ભિી અન ેતને ે સિક્યોરિટી િર્ટગરફકટે િાથ ેતિાિા િીપીન ેજિા કિાિિાન ું 

િહેશે. તિારુું િીપી િીિટે સિનુંતીને આર્ળ પ્રરક્રયા િાટે તનેી િુંબુંસધત ઇશ્ય  કુંપની, 

િસજસ્ટ્રાિ અન ે ટ્રાન્િફિ એજન્ટને િોકલાિશ,ે જેના પરિણાિે િુંબુંસધત િોકાણકાિના 

િીિેટ ખાતાિાું ઇલેક્ટ્રોસનક સિક્યોરિટીઝન ું સધિાણ થાય છે. રિિટીરિયલાઈઝેશનની 

પ્રરક્રયા આકૃસત નુંબિ 4િાું દશાગિિાિાું આિી છે.  
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 ‘  
 

આકૃસત 4 

 

3. શ ાં હ ાં કોઇપણ શેિ સરટિરફકેટને રિિટીરિયિાઈઝ કિી શક ાં?  
 

ના, બધા શેિ િર્ટગરફકટેને રિિટીરિયલાઈઝ કિી શકાય નહીં. રિિટીરિયલાઈઝેશન િાટ ે

નીિેની શિતો પૂિી થિી જોઇએ – 

 

a. તિ ેિાત્ર તે જ શેિ પ્રિાણપત્રોન ું રિિટીરિયલાઈઝ કિી શકો છો જે તિાિા નાિથી 

પહેલાથી જ કુંપનીના િેકોડ્િગ/ તેના આિટીએિાું નોંધાયેલ હોઈ છે. 

b. ઇશ્ય ૂ કિનાિ કુંપની એનએિિીએલિાું જોિાયેલ હોિી જોઈએ અને તે શેિ િાટ ે

આઈએિઆઈએન િેળિેલ હોિ ું જોઈએ. 

c. શેિ કોઈપણ પૂિાગસધકાિ અથિા િાજગ  અથિા એકીકિણથી િ ક્ત હોિા જોઈએ. 

  

િીઆિએફ 
+ 

પ્રિાણપત્ર 
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િોટા ભાર્ની યાદીકૃત અન ેિરક્રય કુંપનીઓ એનએિિીએલિાું જોિાયેલ છે અન ેતેિના 

શેિ અન ેઅન્ય પ્રકાિની સિક્યોરિટીઝ િીિેટ િાટે ઉપલબ્ધ છે. ઘણી અન્ય કુંપનીઓ 

એનએિિીએલિાું જોિાિાની પ્રરક્રયાિાું છે. તિે તિાિા દ્િાિા ધિાિિાિાું આિતાું શેિ 

િીિેટિાું ઉપલબ્ધ છે કે નહીં તે તિે https://nsdl.co.in/master_search.php 
પિ જાણી શકો છો.  

 
 

4. િીપીિાું રિિટીરિયલાઈઝેશન િાટ ેિાિા પ્રિાણપત્રો જિા કિાિતાું પહેલા િાિે કઈ 

િાિિેતીઓ િાખિી જોઇએ?  

 

તિાિે નીિેની કાળજી િાખિી જોઇએ -  

 

a. િકાિો કે તિ ેસિક્યોરિટીઝના િજીસ્ટ્રિગ િાસલક છો. 

b. સિક્યોરિટીઝની િાસલકીની પેટનગ જેિાુંથી તિે િીિેટ સિનુંતી શરૂ કિિા િાુંર્ો છો ત ે

િીિેટ ખાતાિાું હોઈ તેિી જ હોઈ છે.  

(જો પટેનગ અલર્ હોઈ તો પ્રશ્ન 13 િાટેના જિાબનો િુંદભગ લો). 

c. િકાિો કે જે સિક્યોરિટીઝ તિ ે રિિટીરિયલાઈઝ કિિા િાુંર્ો છો તે ખિેખિ 

એનએિિીએલિાું િીિેટ િાટે ઉપલબ્ધ છે. 

d. િકાિો કે તિ ેજે કુંપનીના શિે ધિાિો છો તેના િાટે આિટીએએ િેિાઓ બુંધ કિી 

નથી. આને તિ ેhttps://nsdl.co.in/list-comp.php પિ શોધી શકો છો.  

e. ઉપિના પર્લાું પછી, તિે શેિ પ્રિાણપત્રોન ે 'રિિટીરિયલાઈઝેશન િાટ ે િિર્પગત' 

શબ્દો િાથે સિસનનત કિી શકો છો જેન ેતિ ેરિિટીરિયલાઈઝ કિિા િાુંર્ો છો.  આ 

હેત  િાટે તિાિી િીપી તિન ેિબિ સ્ટેમ્પ પ્રદાન કિશ.ે  

 

ખાતિી કયાગ પછી ક ેપ્રિાણપત્રો ઉપિ યોગ્ય રૂપ ેસિસનનત કિિાિાું આવ્યા છે, તિે િધ  

પ્રોિેજિુંર્ િાટ ેશેિ પ્રિાણપત્રો િાથે-િાથે તિાિા િીઆિએફ િીપીને જિાકિી શકો છો. 

 

5. રિિટીરિયલાઈઝેશન પ્રરક્રયાિાું કેટલો િિય લાર્ી શક ેછે? 

 એિઈબીઆઈની િાર્ગદર્શગકા અન િાિ, િીપીને 7 રદિિની અુંદિ િીિેટ સિનુંતીની 

પ્રરક્રયા કિિાની જરૂિ છે. િધ િાું, ઇશ્ય  કિનાિ કુંપની/ તનેા આિટીએ તિેના દ્િાિા 

https://nsdl.co.in/master_search.php
https://nsdl.co.in/list-comp.php
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િેળિિાિાું આિેલ િીિટે સિનુંતી પિ પ્રરક્રયા કિિા 15 રદિિ2 િ ધીનો િિય લઈ શકે 

છે. િીપી પાિેથી ઇશ્ય  કિનાિ કુંપની / આિટીએના દસ્તાિેજોના ટ્રાન્િસિશન િાટે 

જરૂિી િિયને ધ્યાનિાું િાખીન ેરિિટીરિયલાઈઝેશન િાિાન્ય િીતે લર્ભર્ 30 રદિિ 

લેશે.  

 

6. શ ું હ ું વ્યસક્તર્ત િીતે િાસલકીની સિક્યોરિટીઝ અને િાિી પત્ની િાથે િુંય ક્ત િીતે 

િાસલકીની સિક્યોરિટીઝને રિિટીરિયલાઈઝ કિિા એક જ ખાત ું ખોલાિી શક ું?  

 

ના. િીિેટ ખાત ું જેિ સિક્યોરિટીઝ ભૌસતક સ્િરૂપિાું હોય તે જ િાસલકીનાની પેટનગિાું 

ખોલિ ું જોઈએ. ઉદાહિણ તિીક,ે જો એક શેિ પ્રિાણપત્ર તિાિા નાિ ે અને અન્ય 

પ્રિાણપત્રિાું તિારુ નાિ તિાિી પત્ની િાથ ે હોય તો, તિાિ ે બે િીિેટ ખાતાઓ 

ખોલિાની જરૂિ છે (તિાિા નાિ ેએક અને બીજ ું  તિાિા અન ેતિાિી પત્નીના િુંય ક્ત 

નાિોિાું).  

 

7. િાિ ેએિી સિક્યોરિટીઝ રિિટીરિયલાઈઝ કિિાની જરૂિ છે જેને િેિિાનો િાિો 

ઇિાદો નથી? 

 

રિપોસઝટિી કાયદો, 1996 િોકાણકાિોન ે ભૌસતક સ્િરૂપ અથિા િીિટે સ્િરૂપિાું 

સિક્યોરિટીઝ ધિાિિાનો સિકલ્પ આપ ે છે. આથી, જો તિ ે સિક્યોરિટીઝ િેિિા ન 

િાુંર્તાું હોિ, તિે તેને રિિટીરિયલાઈઝ ન પણ કિી શકો. આિછતાું, સિક્યોરિટીઝન ે

િીિેટ સ્િરૂપિાું િાખિાથી ઘણાું લાભો થઈ શક ેછે અન ેઆથી તને ેિૌથી િધ  ભલાિણ 

કિિાિાું આિે છે. િધ િાું, િૂસિબદ્ધ કુંપનીઓ અને અિૂસિબદ્ધ જાહેિ િયાગરદત 

કુંપનીઓની સિક્યોરિટીઝના સ્થાનાુંતિણ પિ, જો ભૌસતક સ્િરૂપિાું હોઈ તો પ્રસતબુંધો 

પહેલેથી છે/ િૂસિત છે. તેથી તે સિક્યોરિટીઝન ે રિિટીરિયલાઈઝ કિિા િાટ ેિધ  િાિી 

હોય શકે.  

 
_____________________________ 
2 સેબી એ 30 જૂન, 2019 સધુી ડીમેટ વિનતંી પર પ્રક્રિયા કરિા આરટીએ ને 30 ક્રિિસ સધુી મજૂંરી 
આપી છે 
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8. શ ું હ ું િાિા િોકાણ ક ેજે લૉક-ઇન હેઠળ છે તેન ેકિિ ક્ત બોન્ડ્િિાું રિિટીરિયલાઈઝ કિી 

શક ું?  

હા, તિે તિાિા લૉક-ઇન હેઠળના કિિ ક્ત બોન્ડ્િન ેપણ રિિટીરિયલાઈઝ કિી શકો છો. 

િીિેટની પ્રરક્રયા શેિના િીિેટને લાર્  પિ ે તેિી જ છે. તિાિે બોન્િ પ્રિાણપત્રો  િાથ ે

તિાિા િીપીિાું યોગ્ય રૂપ ેભિેલ અન ે િહી કિેલ િીઆિએફ િબસિટ કિિાના િહેશે. 

િીપી િુંબુંસધત ઈશ્ય અિ/તનેા આિટીએને સિનુંતી િોકલાિશ ે અન ે પ સષ્ટ િળિા પિ, 

તિાિા િીિેટ ખાતાિાું ક્રેરિટ િેળિિાિાું આિશે.  

 

9. શ ું હ ું િીધા જ િીિટે સ્િરૂપિાું િિકાિી સિક્યોરિટીઝ ખિીદી શક ું છ ું?  

 

હા. હિે િિકાિી સિક્યોરિટીઝન ું બજાિ જેિ કે બોન્ડ્િ અને ટ્રેઝિી સબલ્િ (ટી-સબલ્િ) 

છૂટક િોકાણકાિો િાટે િિળતાથી િ લભ છે. હકીકતિાું, આિબીઆઈ રિટેલ િોકાણકાિો 

િાટે નિા ઇશ્ય નો ભાર્ અનાિત િાખે છે. તિે નિી સિક્યોરિટીઝની હિાજીિાું ભાર્ 

લઈને અથિા ર્ૌણ િાકટેિાું અર્ાઉથી જાિી કિાયેલ સિક્યોરિટીઝની ખિીદી કિી જી-

િેકિાું િોકાણ કિી શકો છો. બુંન ે િાટે, તિાિે કોઈપણ અસધકૃત બેંક અથિા પ્રાથસિક 

િેપાિી અથિા સ્ટોક બ્રોકિનો િુંપકગ, તિાિા િીિટે ખાતાની સિર્તો જણાિી કિિાની 

જરૂિ છે (િીપી આઈિી અને ક્લાયન્ટ આઈિી).   

 
 

10. હ ું કિેી િીતે રિિેટ સ્િરૂપિાું િોિરિન ર્ોલ્િ બોન્ડ્િ (એિજીબી)ન ે િબ્સ્ક્રાઇબ કિી 

શક ું?  

 

એિજીબી ભૌસતક સ્િરૂપે િોન ું ધિાિિાનો શે્રષ્ઠ સિકલ્પ આપ ે છે. િીિટે સ્િરૂપિાું 

એિજીબી ધિાિિાનો સિકલ્પ તેન ેિધ  િાિો અને અન કૂળ બનાિ ેછે. િીિટે સ્િરૂપિાું 

િાિગભૌિ િોનાના બોન્ડ્િ ખિીદિા અથિા િબ્સ્ક્રાઇબ કિિાની પ્રરક્રયા ખૂબ િિળ છે. 

તિાિે િાત્ર તિાિા િસબ્સ્ક્રલશન ફોિગિાું તિારુ િીપી આઈિી અન ે કલાયન્ટ  આઈિી 

જણાિિાની જરૂિ છે. કટેલીક બેંકો ઑનલાઇન એસલલકેશન િ સિધા પણ ઑફિ કિ ેછે 

(જો િોકાણકાિ ઑનલાઇન અિજી કિ ે છે અન ેઇલેક્ટ્રોસનક િ કિણી કિ ે છે, તો પછી 

કેટલીક ટકુંિતના રિસ્કાઉન્ટ પણ હાલિાું ઉપલબ્ધ છે). આિબીઆઈ દ્િાિા ફાળિણી 

પિ, તિાિા િીિટે ખાતાિાું આિશ્યક િુંખ્યાબુંધ બોન્ડ્િ આપિાિાું આિશ.ે 
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11. શ ું હ ું પેપિ સ્િરૂપિાું િહેલ (હોજલ્િુંર્ ફોિગિાું પ્રિાણપત્ર) િોિરિન ર્ોલ્િ બોન્ડ્િ 

(એિજીબી)ના િાિા િોકાણન ેિીિટે સ્િરૂપિાું ફેિિી શક ું છ ું? 

 

હા, તિે આિ કિી શકો છો. આ હતે  િાટ,ે તિે જેની પાિથેી એિજીબી  ની ખિીદી કિી 

હતી ત ે બેન્ક/એજન્ટનો િુંપકગ કિિાની જરૂરિયાત િહેશે. તઓે તિન ે હોજલ્િુંર્ 

પ્રિાણપત્રના સ્િરૂપિાું િાખેલ એિજીબીન ેિીિટે સ્િરૂપિાું બદલિાિાું િદદ કિશે.  

 

12. શ ું હ ું એિજીએલ સ્િરૂપિાું િાખિાિાું આિેલ િિકાિી સિક્ય િીટીઝને 

એનએિિીએલ િીપી િાથનેા િીિટે ખાતાિાું રૂપાુંતરિત કિી શક ું? 

 

હા. તિાિ ેસનધાગરિત ફોિટેિાું(રિિટીરિયલાઈઝેશન સિનુંતી ફોિગ – િિકાિી સિક્યોરિટીઝ 

તિીક ેઓળખાય છે) યોગ્ય રૂપે ભિેલ અને િહી કિેલી સિનુંતી તિાિા િીપીિાું 'ટ્રાન્િફિ 

ફોિગ' િાથ ેપ્રદાન કિિાની જરૂિ છે. તિાિી િીપી એનએિિીએલિાું સિનુંસત િોકલાિશે. 

એનએિિીએલ તિાિા િીિટે ખાતાિાું જરૂિી ક્રેરિટની વ્યિસ્થા કિશ ે 

 

13. િાિી પાિે િિાન નાિોના િુંયોજન િાથનેા ભૌસતક પ્રિાણપત્રો છે, પિુંત  નાિનો 

ક્રિ અલર્ છે. અિ ક પ્રિાણપત્રોિાું, હ ું પ્રથિ ધાિક અન ેિાિી પત્ની બીજી ધાિક 

છે, જયાિ ેઅિ ક પ્રિાણપત્રોિાું, િાિી પત્ની પ્રથિ ધાિક અને હ ું બીજો ધાિક છ ું. 

શ ું િાિ ે આ પ્રિાણપત્રોના રિિટીિયલાઈઝેશન િાટ ે બ ે અલર્ અલર્ ખાતા 

ખોલાિિાની જરૂિ છે? 

 

િુંય ક્ત ધાિકો કુંપનીન ેસલસખત સિનુંતી કિીન ેનાિોના ક્રિને બદલિાનો હક્ક ધિાિ ેછે. 

આ એક સ્થાનાુંતિણ િિના કિત ું નથી. િુંય ક્ત ધાિકોના ક્રિને બદલિાને 

'ટ્રાન્િપોસઝશન' કહેિાિાું આિે છે. આિછતાું, ટ્રાન્િપોસઝશનની િ સિધાનો ફોસલયોિાું 

િુંપૂણગ હોજલ્િુંગ્િ િાટ ે લાભ િેળિી શકાય છે અન ે હોજલ્િુંગ્િના એક ભાર્ િાટ ે તનેી 

પિિાનર્ી નથી.  

 

જો િુંય ક્ત ધાિકોનો િિાન િિહૂ નાિોના સિસિધ અન ક્રિિાું સિક્યોરિટીઝ ધિાિ,ે તો 

આિી સિક્યોરિટીઝના રિિટીરિયલાઈઝેશન િાટ ેબહ સિધ િીિટે ખાતા ખોલિાની જરૂિ 

નથી. ’ટ્રાન્િપોસઝશન કિ િીિટે િ સિધા’નો ઉપયોર્ કિી આિી સિક્યોરિટીઝ સિસિધ 

િુંયોજનોિાું પ્રિાણપત્રો ધિાિ ેછે, જેન ેએક િીિેટ ખાતાિાું રિિટીિયલાઈઝ કિી શકાય 
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છે. આ હેત  િાટ,ે રિિટીરિયલાઈઝેશન સિનુંતી ફોિગ (િીઆિએફ) અન ે’ટ્રાન્િપોસઝશન 

કિ િીિટે િ સિધા’ કહેિાત ું િધાિાન ું ફોિગ િીપીિાું જિા કિાિિાન ું િહેશે. આ આકૃસત 

નુંબિ 5િાું િિજાિિાિાું આવ્ય ું છે –  

 

 

 

આકૃમત 5 

 

સિક્યોરિટીઝન ું રિિટીરિયલાઈઝેશન  
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1. શ ું િાિા ઈલેક્ટ્રોસનક હોજલ્િુંગ્િન ે ફિીથી કાર્ળના પ્રિાણપત્રોિાું રૂપાુંતરિત કિી 

શકાય?  

 

હા. જો તિ ે તિાિી સિક્યોરિટીઝન ેભૌસતક સ્િરૂપિાું પાછા િેળિિા િાુંર્ો છો, તો 

તિાિ ે તિાિા િીપીિાું સનધાગરિત સ્િરૂપિાું 'રિિટીરિયલાઈઝેશન સિનુંતી ફોિગ' જિા 

કિાિિાન ું િહેશે. આિશ્યક તપાિો પછી, તિાિા િીપી દ્િાિા એનએિિીએલની 

રિપોસઝટિી સિસ્ટિ દ્િાિા તિાિી સિનુંતી િુંબુંસધત ઇશ્ય િ કુંપની / આિટીએને આર્ળ 

િોકલિાિાું આિશે. કુંપની/આિટીએ પ્રિાણપત્ર છાપી અન ેિીધા જ તિન ેિોકલશે. 

સિનુંતી કિતાું પહેલાું તિાિ ેતિાિા િીપી પાિેથી િીિટીરિયલાઈઝેશન િાજગ જાણી લેિો 

જોઈએ.  

 

િાકેટ ટ્રેડ્િ િાટે િિાધાન અને સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્િફિ  
 
 

1. રિિટીરિયલાઈઝ્િ સિક્યોરિટીઝ િિેિાની પ્રરક્રયા શ ું છે? 

 

રિિટીરિયલાઈઝ્િ સિક્યોરિટીઝ િેિિાની પ્રરક્રયા ખબૂ િિળ છે- જે નીિે આપિાિાું 

આિેલ છે -  

 

a. તિાિે તિાિા સ્ટોકબ્રોકિન ેિેિિાની િૂિના આપિાની િહેશે. 

b. એક િખત તિ ેિેિાણની િૂિના આપો અને તિને તિાિા ઓિગિના અિલીકિણની 

પ સષ્ટ િળે, તિાિ ે તિાિા પેક-ઇન જિાબદાિીન ે પહોંિી િળિા િાટ ે તિાિા 

સ્ટોકબ્રોકિન ે િેિેલી સિક્યોરિટીઝ આપિાની જરૂિ િહેશે. આ હેત  િાટ,ે તિાિા 

િીપી દ્િાિા િૂસિત કિિાિાું આિલે િિય િયાગદાની અુંદિ તિાિ ેિુંપૂણગિીત ેભિેલ ’ 
રિસલિિી િૂિના સસ્લપ’ તિાિા િીપીિાું જિા કિાિિાની િહેશે. 

c. આ િીઆઈએિિાું તિાિા િીપી િાટે તિાિા દ્િાિા િેિિાિાું આિેલી 

સિક્યોરિટીઝની િુંખ્યા િાથે તિાિા ખાતાન ે િેસબટ કિિા અન ે તિાિા બ્રોકિના 

ક્લીયટિુંર્ ખાતાિાું ક્રેરિટ કિિાની િૂિના હોિી જોઇએ. િૈકસલ્પક િીતે, 

એનએિિીએલ સ્પીિ-ઈ િિેાનો ઉપયોર્ ઇલેક્ટ્રોસનક ઓનલાઈન િૂિના આપિા 

કિી શકાય છે.  
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d. એકિાિ િૂિના તિાિા િીપી દ્િાિા િફળતાપિૂગક પ્રરક્રયા થઈ જાય, તિાિા બ્રોકિન ે

શેિ િળશ ેઅન ેસક્લયટિુંર્ કોપોિેશન િાટે સિક્યોરિટીઝ પ-ેઇનની વ્યિસ્થા કિિાિાું 

આિશ.ે  

e. સક્લયટિુંર્ કોપોિેશન પાિેથી (ભુંિોળ) િ કિણી િળ્યા પછી, તિાિા બ્રોકિ તિાિા 

જલુંક કિેલ બેંક ખાતાિાું થનાિ આિકન ું ક્રેરિટ ર્ોઠિશ.ે 

 

2. હ ું િીિેટ સ્િરૂપિાું સિક્યોરિટીઝ કેિી િીતે ખિીદી શક ું? 

 

િીિેટ સ્િરૂપિાું સિક્યોિીટીઝ ખિીદિી ખૂબ જ િિળ છે, જે નીિે આપેલ છે -   

 

a. તિાિ ેતિાિા સ્ટોકબ્રોકિન ેખિીદી િૂિના આપિાની જરૂિ છે. 

b. એકિાિ તિાિો ખિીદી ઓિગિ અિલિાું િ કાયો અન ે તિન ે તિાિા ઑિગિની 

અિલીકિણની પ સષ્ટ િળે, પછી તિાિે તિાિા (ભુંિોળ) પ-ેઇન જિાબદાિીને 

પહોંિી િળિા િાટ ેતિાિા સ્ટોકબ્રોકિન ેયોગ્ય િકિ આપિાની િહેશે. 

c. તિાિા બ્રોકિન ે તેના ક્લીયટિુંર્ ખાતાિાું (સિક્યોરિટીઝ) પ-ેઆઉટ રદિિ ે

સિક્યોરિટીઝની ક્રેરિટ િેળિ ેછે. 

d. તિાિા બ્રોકિ તેના િીપીન ેતેના ક્લીયટિુંર્ ખાતાન ેિેસબટ કિિા િાટ ેિૂિના આપ ે

છે અન ેતિાિા દ્િાિા ખિીદિાિાું આિેલ સિક્યોરિટીઝ િાટ ેતિાિા િીિેટ ખાતાને 

ક્રેરિટ કિ ેછે. 

e. જો તિ ેતિાિા િીિેટ ખાતા િાટ ેસ્થાયી િૂિના ન આપેલ હોઈ, તો તિાિે તિાિા 

િીપીન ેક્રેરિટ િેળિિા િાટ ે’િિીદ િૂિના’ આપિાની િહેશે. 

f. તિાિ ેખાતિી કિિી જોઈએ ક ેતિાિા બ્રોકિ બ ક ક્લોઝિ પહેલાું, તિાિા ખાતાિાું 

સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્િફિ કિ ેછે. જો તિાિી સિક્યોરિટીઝ બ્રોકિના ખાતાિાું િહે છે, 

તો કુંપની બ્રોકિન ેકોપોિેટ લાભો (રિસિિન્િ, બોનિ િર્ેિ)ે આપશે. તે રકસ્િાિાું, 

તિાિ ેતિાિા બ્રોકિ પાિેથી લાભો િેળિિા પિશે. 
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3. ’િાકેટ ટ્રેિ’્ અન ે’ઓફ િાકેટ ટ્રેડ્િ’ શ ું છે? 

સક્લયટિુંર્ કોપોિેશન દ્િાિા સનધાગરિત થયેલા કોઈપણ િેપાિન ે 'િાકેટ ટ્રેિ' તિીક ે

ઓળખિાિાું આિ ે છે. આ િોદા સ્ટોકબ્રૉકિગ દ્િાિા િાન્ય સ્ટોક એક્િિેન્જના 

લલેટફોિગ પિ કિિાિાું આિ ેછે. ’ઓફ િાકેટ ટ્રેડ્િ’ એ હોઈ છે જે િીધેિીધા બ ેપિોની 

િચ્િ ેસનધાગરિત થાઇ છે, કોઇપણ સક્લયટિુંર્ કોપોિેશનની િુંિોિણી િર્િ. 

 

4. ’ઇન્ટિ રિપોસઝટિી ટ્રાન્િફિ’ શ ું છે? કોઈપણ આઈએિઆઈએનન ે અન્ય 

રિપોસઝટિીિાું ટ્રાન્િફિ કિિ ું શક્ય છે?  

 

એક રિપોસઝટિીિાુંના િીિેટ ખાતાિાુંથી સિક્યોરિટીઝન ું ટ્રાન્િફિ અલર્ 

રિપોસઝટિીિાુંના અન્ય િીિેટ ખાતાિાું કિિાન ે ’ઇન્ટિ રિપોસઝટિી ટ્રાન્િફિ’(આઈિીટી) 

કહેિાિાું આિ ે છે. આઈિીટી એિા આઈએિઆઈએન િાટ ે શક્ય છે જયાું બુંન ે

રિપોસઝટિી િરક્રય હોઈ.  

 

5. આુંસશક ખાતા ટ્રાન્િફિ શ ું છે? 

   

જો તિ ેિૂિનાના પતાિટ િિયે રિિેટ ખાતાિાું ઉપલબ્ધ જથ્થા કિતાું િધાિ ેજથ્થો 

િાટ ેપે-ઇન િૂિના આપો છો, તો તિાિા િીિેટ ખાતાન ેઉપલબ્ધ  બેલેન્િની િયાગદા 

િ ધી િેસબટ કિિાિાું આિ ેછે. ઓફ િાકેટ ટ્રાન્િફિના રકસ્િાિાું, જો પયાગલત  બેલેન્િ 

ઉપલબ્ધ ન હોઈ તો િુંપણૂગ િૂિના સનરફળ જાય છે, એનો અથગ છે કે તે િેસબટ થત ું નથી.  

 
 

6. િાકેટ પ્રકાિ અન ેપતાિટ નુંબિનો અથગ શ ું છે? 

 

દિેક સ્ટોક એક્ષ્િેન્જ પિ, સિસિધ ટ્રાન્ઝેક્શન સિસિધ ટ્રેિ સિન્િોઝ હેઠળ થાય છે. આ 

જિુંિોઝ બજાિ પ્રકાિ અન ે પતાિટ નુંબિના સિસશષ્ટ િુંયોજન દ્િાિા ઓળખાય છે.એ 

અર્ત્યન ું  છે કે તિ ેિાિા બજાિ પ્રકાિ અન ે પતાિટ નુંબિનો ઉલ્લેખ (રિપોસઝટિી 
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સિસ્ટિિાું પતાિટ સિર્તો હોિાન ું કહેિાય છે) રિસલિિી િૂિના સસ્લપિાું કિો જેથી 

તિાિી પ-ેઇન જિાબદાિીની પતાિટ યોગ્ય િીતે થઈ જાય. આ સિર્તો બ્રોકિ દ્િાિા 

આપિાિાું આિેલી કોન્ટ્રેક્ટ નોટિાું િળી શક ેછે.  

 

7. T+2 િોજલુંર્ પતાિટ િાયકલ શ ું છે? 

 

T+2 િોજલુંર્ પતાિટ સિસ્ટિ હેઠળ, રદિિ 1 (T) ના િોજ શેિબજાિના લલેટફોિગ પિ  

ટ્રેડ્િ (ખિીદી અન ેિેિાણ)ની પતાિટ બે રદિિ પછી િુંબુંસધત સક્લયટિુંર્ કોપોિેશન 

દ્િાિા થાય છે, એટલે કે રદિિ 3 (T+2) પિ. ઉદાહિણ તિીક,ે િોિિાિ ેહાથ ધિિાિાું 

આિેલા િોદા બ ધિાિ ે સ્થાયી થશ ે (બધા રદિિો કાિના રદિિો ધાિીન)ે. એજિીતે, 

િુંર્ળિાિ ેહાથ ધિિાિાું આિેલા તિાિ િોદા ર્ રુિાિ ેસ્થાયી થાય છે, આિ આર્ળ. 

આ પ્રકાિની પતાિટ સિસ્ટિન ેT+2 િોજલુંર્ પતાિટ કહેિાિાું આિ ેછે. 

 

સક્લયટિુંર્ કોપોિેશનો પ-ેઇન અન ે સિક્યોરિટીઝની િ કિણી િાટ ેતેિજ પ્રત્યેક પતાિટ 

િાટ ેભુંિોળ િાટ ેિિયિેખા િૂસિત કિ ેછે. સ્ટોકબ્રોકિગન ેતેન ું પાલન કિિ ું આિશ્યક છે. 

તેિન ે આ કિિા િિિ બનાિિા, િીપી બદલાિાું િેપાિી િોદા કિિા ગ્રાહકો િાટે 

સિક્યોરિટીઝ પ-ેઇન િાટ ેિિયિખેા નક્કી કિ ેછે (ભુંિોળની પતાિટ બેંકો દ્િાિા થાય છે 

અન ેતેથી તે રિપોસઝટિી સિસ્ટિથી બહાિ હોઈ છે) 

 

8. T+2 િોજલુંર્ પતાિટ િાયકલના રકસ્િાિાું, જો હ ું િાિા શેિ િાિા બ્રોકિ/ અસધકૃત 

વ્યસક્ત દ્િાિા િોિિાિ ેિેિ ું, િાિ ેિાિા િીપીન ે રિલેિિી િૂિના કયાિ ેઆપિાની 

િહેશે? 

ટ્રેિ િોિિાિ ેથયો છે, તો બ ધિાિ ેસિક્યોરિટીઝન ું પ-ેઇન થશ,ે જેનો અથગ છે કે એટલે કે 

તિાિા બ્રોકિન ે બ ધિાિ ે સક્લયટિુંર્ કોપોિેશનના સનયત િિય પહેલાું સિક્યોરિટીઝ 

િેળિિી આિશ્યક છે. તિાિા િીપીન ેતિે આપેલ રિસલિિી િૂિના સસ્લપ પિ પ્રરક્રયા 

કિિા િાટ ેથોિો િિય લાર્ ેછે, તે પે-ઇન િુંબુંસધત િૂિનાઓ િબસિટ કિિા િાટ ેઅિ ક 
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િિયિયાગદા સનધાગરિત કિશ ે (િાિાન્ય િીતે પે-ઇન રદિિના આર્લા રદિિ)ે. તિાિે 

ખાતિી કિિાની િહેશે કે આપની રિસલિિી િૂિના સસ્લપ તિાિા િીપીન ેઆપેલા િિય 

અન ે રદિિ પહેલા િાિી િીતે પહોંિે છે. એકિાિ તિે તિાિા બ્રોકિ પાિેથી તિાિા 

િેિાણ ઓિગિની પ સષ્ટ કિો તે પછી તિત જ તિાિા િીપીન ે તિાિી રિસલિિી િૂિના 

સસ્લપન ેિબસિટ કિિાન ું િધ  િારુું હોઈ શક ેછે.  

 

9. હ ું પ-ેઇન િાટ ેિૂિના સસ્લલિ િબસિટ કિિા િાટ ેિિય િયાગદા સિશ ે કેિી િીતે 

જાણી શક ું? 

 

તિાિી િીપી રિસલિિી િૂિના સસ્લપ િબસિટ કિિા િાટ ેિિય િયાગદા િૂસિત કિશ ેઅને 

તિન ેએ સિશ ેજણાિશ.ે આ િાિાન્ય િીતે િીપી દ્િાિા આપિાિાું આિેલી િીઆઈએિ 

પ સસ્તકા પિ તિાિી િાસહતી િાટ ેછાપિાિાું આિ ેછે 

 

10. હ ું જયાિ ેશેિ ખિીદ ું છ ું, િાિ ે કયાિે િાિા બ્રોકિ પાિેથી સિક્યોરિટીઝ િેળિિી 

જોઇએ?  

બ્રોકિએ ક્લીયટિુંર્ િેમ્બિ ખાતાિાું સિક્યોરિટીઝ પ્રાલત થયા પછી તેણે એક કાિકાજી 

રદિિિાું સિક્યોરિટીઝ તિન ેટ્રાન્િફિ કિિી જોઇએ, જો તિે બ્રોકિન ેયોગ્ય િ કિણી 

કિી હોઈ.  

11.  િીપી દ્િાિા 'ક્લાયન્ટના જોખિ' પિ િૂિના સસ્લપ સ્િીકૃસતનો અથગ શ ું છે અને 

તેન  િહત્િ શ ું છે? 

દિેક િીપી રિસલિિી િૂિના સસ્લપ િબસિટ કિિા િાટ ેકેટલીક િિય િયાગદા િૂિિ ેછે. 

જો એિ ું થાય કે, તિાિી િૂિના સસ્લપ તિાિા િીપી પિ આિી િિય િયાગદા પછી 

પહોંિે, તિારુું િીપી રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું તેના અિલ િાટ ેિયાગરદત જિાબદાિી િાથે 

સ્િીકાિી શક ેછે. આિા રકસ્િાિાું, િીપી િૂિના સસ્લપન ે(ગ્રાહકની કોપી તેિજ તેિની 

ઓરફિ કોપીન)ે સ્ટેમ્પ કે જે જણાિ ેછે કે ’ સિલુંબથી પ્રાલત, શે્રષ્ઠ પ્રયાિોન ેઆધીન’ 

અથિા ’કલાયન્ટના જોખિ ે સિલુંબથી પ્રાલત’ િાથે સિસન્હત કિ ે છે. જો અિ ક 
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કાિણોિિ, િીપી રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું સિલુંબથી પ્રાલત િૂિનાન ે િફળતાપૂિગક 

િલાિિાિાું અિિથગ હોઈ, અન ે તેના પરિણાિ ે કલાયન્ટ તેની પ-ેઇન જિાબદાિીન ે

પહોંિી િળિાિાું સનરફળ થાય, તો તે નાણાુંકીય ર્ેિફાયદા તિફ (હિાજી ખિગ િર્ેિ)ે દોિી 

જાય છે, આિા ન કિાન િાટ ેિીપીન ેજિાબદાિ ઠેિિી શકાય નહીં. 

 

12.  રિલેિિી િૂિના સસ્લપના િુંદભગિાું િાિે કઈ િાિિેતીઓન ું ધ્યાન િાખિ ું જોઇએ? 

 

રિલેિિી િૂિના સસ્લપ તિાિા બેંકના ખાતાની િેક બ ક જેિી જ હોઈ છે. તિાિ ે

િીઆઈએિના િુંદભગિાું નીિેના િદૂ્દાઓની કાળજી લેિી જોઇએ -  

 

a. ખાતિી કિો ક ેતિન ેતિાિા િીપી પાિેથી િીઆઈએિ બ ક િળી છે. છૂટક સસ્લપ 

સ્િીકાિશો નહીં(તાકીદની પરિસસ્થસતઓિાું આિશ્યક ન હોઈ ત્યાું િ ધી). 

b. ખાતિી કિો ક ેદિેક િીઆઈએિ પહેલેથી સપ્રન્ટ કિેલ છે અન ેક્રિશઃ ક્રિાુંરકત છે. 

c. ખાતિી કિો કે તિારુું ક્લાયન્ટ આઈિી દિેક િીઆઈએિ પિ પહેલેથી સ્ટેમ્પ કિેલ 

અથિા પહેલેથી સપ્રન્ટ કિેલ છે. 

d. તિાિી િીઆઈએિ અન્ય કોઇને આપશો નહીં. જયાિ ેજરૂિ હોઈ ત્યાિ ેતેન ેભિીન ે

તિાિા િીપીિાું િોંપો. 

e. તિાિી િીઆઈએિ બ ક િલાિત િાખો. જો તિાિી કોઇ સસ્લપ અથિા બ કલેટ 

ખોિાઈ જાય અથિા ક્યાુંક િૂકાય જાય, કૃપા કિી તિત જ તિાિા િીપીન ેલેસખતિાું 

જાણ કિો.  

f. જો તિાિા િીઆઈએિિાું જગ્યા (લાઈન) એક કિતાું િધ  િૂિના લખિા હોઈ અન ે

જો તિે તે બધાનો ઉપયોર્ નથી કિતાું, તો કોઇના પણ દ્િાિા ર્ેિઉપયોર્ન ે

અટકાિિા તેને તિાિા િીપીિાું આપતા પહેલાું કૃપા કિી  બિનઉપયોગી 

લાઈન/જગ્યાન ેછેકિાન ું યાદ િાખો.  
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g. કૃપા કિીન ે ખાતિી કિો ક ે તિાિા િીપીિાું આપતા પહેલાું િૂિના સસ્લપ બધી 

આિશ્યક સિર્તો િાથ ેયોગ્ય િીતે ભિેલી અન ેબધા જોઈન્ટ ધાિકો દ્િાિા િહી 

કિાયેલ છે.  

 

13.  રિસલિિી િૂિના સસ્લપિાું 'એક્ઝેક્ય શન તાિીખ' શ ું છે? 

 

એક્ઝેક્ય શન તાિીખ એ તાિીખ છે કે જેના પિ તિાિા ખાતાિાુંથી ખિેખિ સિક્યોરિટીઝ 

િેસબટ કિિાિાું આિશ.ે િ સનસશ્િત કિિા કે રિસલિિી િૂિના સસ્લપ પિ લખેલ 

અિલીકિણ તાિીખે િૂિના અિલિાું િ કાય, તે રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું િીપી દ્િાિા 

દાખલ કિિ ું આિશ્યક છે. તિ ેતિાિા ખાતાિાુંથી સિક્યોરિટીઝન ેિેસબટ કિિા િાુંર્તા 

હો તે તાિીખથી અર્ાઉથી િૂિના આપી શકો છો (તિાિા ખાતાન ે િીઆઈએિિાું 

ઉલ્લેસખત અિલીકિણ તાિીખ પિ જ િેસબટ કિિાિાું આિશ)ે. 

 
 
 
 
 
 

14.  ભાસિ અિલીકિણ તાિીખ િાથ ેરિસલિિી િૂિના આપીન ેિન ેશ ું ફાયદો થશ?ે 

 

ભાસિ તાિીખની િૂિના આપીન ેિિયના અભાિ ેઅથિા છેલ્લા સિસનટના ધિાિોન ે

કાિણ ેિૂિનાન ેઅિલિાું ન િૂકિાના જોખિન ેટાળી શકાય છે. તિ ેતિાિી પિુંદના 

રદિિ ેઇસચ્છત લાભાથીના ખાતાિાું શેિ િર્ેિ ેટ્રાન્િફિ થાય તે િ સનસશ્િત કિિા િાટ ે

આ િ સિધાનો ઉપયોર્ કિિાન ું પિુંદ કિી શકો છો. 

 

15.  ઓફ િાકેટ ટ્રાન્િફિના િુંદભગિાું ’કાિણ/હેત ’ અન ે’ સિિાિણા’નો અથગ શ ું થાય છે?  

 

એિઈબીઆઈની િાર્ગદર્શગકા અન િાિ, કાિણ કે હેત  કે જેના િાટ ેઑફ િાકેટ ટ્રાન્િફિ 

કિિાિાું આિ ેછે તો આિા ટ્રાન્િફિ હાથ ધિિા અન ેસિિાિણા કિિાિાું આિ,ે તો આિા 
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ટ્રાન્િફિ િાટ ે િબસિટ રિસલિિી િૂિના સસ્લપ પિ ઉલ્લેખ કિિાની જરૂિ છે. 

’કાિણ/હેત ’ િાટ ે િીઆઈએિ બ કલેટિાું સિસિધ સિકલ્પો આપિાિાું આિેલ હોઈ છે. 

તિાિ ેયોગ્ય પિુંદ કિિાની જરૂિ છે અન ેતેન ેિીઆઈએિ પિ ઉલ્લેખ કિિાની જરૂિ છે. 

જો ટ્રાન્િફિન ું કાિણ/હેત  ’ઓફ િાકેટ િેલ’ હોઈ, તો સિિાિણા િકિ ઉપિાુંત, તિાિ ે

નીિેની સિર્તોનો પણ ઉલ્લેખ કિિો જરૂિી છે -  

 

a. િ કિણીની તાિીખ. 

b. િ કિણીનો પ્રકાિ (િકિ, િેક અથિા ઈલેક્ટ્રોસનક િ કિણી). 

c. જો િ કિણીનો પ્રકાિ િેક અથિા ઈલેટ્રોસનક િ કિણી હોઈ, ટ્રાન્િફિિન ું નાિ, બેન્ક 

ખાતા નુંબિ, બેન્કન ું નાિ, ઇલેક્ટ્રોસનક િ કિણી િાટ ેટ્રાુંઝેક્શન િુંદભગ નુંબિ અથિા 

િેક નુંબિ િેક િ કિણી િાટ ેઆિશ્યક છે.  

 
 
 
 
 

 

સિક્યોરિટીઝન ું ટ્રાન્િસિશન 

 
 

1. રિિેટ ખાતાના િુંદભગિાું ટ્રાન્િસિશનનો અથગ શ ું છે? 

 

ટ્રાન્િસિશન કાયદાની પ્રરક્રયા છે જેના દ્િાિા િૃત ખાત ું ધાિકની સિક્યોરિટીઝ્ન ેિૃત 

ખાત ું ધાિકના હયાત જોઈન્ટ ધાિક(કો)/ કાનૂની િાિિદાિ / નોસિનીન ેટ્રાન્િફિ કિિાિાું 

આિ ે છે. રિિટીરિયલાઈઝ્િ હોજલ્િુંગ્િના રકસ્િાિાું ટ્રાન્િસિશનની પ્રરક્રયા પ્રિાણિાું 

િાન કૂળ હોઈ છે કાિણ કે િીિટે ખાતાિાું િહેલ તિાિ સિક્યોરિટીઝ િાટ ેટ્રાન્િસિશન 

ઔપિારિકતાઓ િીપીન ેજરૂિી દસ્તાિેજો જિા કિાિીન ેપૂણગ કિી શકાય છે. આ હેત  

િાટ ે સિસિધ કુંપનીઓન ે િુંપકગ કિિાની જરૂિ નથી, જે જયાિ ે સિક્યોરિટીઝ ભૌસતક 

સ્િરૂપિાું હોઈ ત્યાિે આિશ્યક હોઈ છે.  
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ખાતા ધાિકના િૃત્ય  પછી (એકિાત્ર ધાિક અથિા જોઇન્ટ ધાિક), ટ્રાન્િસિશન કેિી િીતે 

થાય છે, તે આકૃસત નુંબિ 6િાું િણગિિાિાું આવ્ય ું છે –  

 

 

 

આકૃસત 6 

 
 

2. એકિાત્ર ખાતા ધાિકના િૃત્ય ના રકસ્િાિાું નોસિનીન ેસિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્િસિશનની 

પ્રરક્રયા શ ું છે?  

 

એકિાત્ર ખાતા ધાિકના િૃત્ય ના રકસ્િાિાું, સિક્યોરિટીઝના ટ્રાન્િસિશન િાટ,ે 

નોસિનીએ નોટિી પસબ્લક અથિા ર્ેજેટ્િ ઑરફિિ દ્િાિા પ્રિાસણત િૃત્ય  પ્રિાણપત્રની 

નકલ િાથ ેયોગ્ય િીતે ભિાયેલા ટ્રાન્િસિશન ફોિગન ેજિા કિાિિાન ું િહે છે. દાિેદાિન ું 

ખાત ું એ જ િહભાર્ી િાથ ેન હોઈ તો, દાિેદાિની ખાતાની ક્લાયન્ટ િાસ્ટિ રિપોટગની 

નકલ (િુંબુંસધત િીપી દ્િાિા પ્રિાસણત) પણ આિશ્યક છે. આ દસ્તાિેજોની િકાિણી 

પછી, િીપી નોસિનીના િીિેટ ખાતાિાું સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્િસિટ કિશ.ે 
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3. એકિાત્ર ખાતા ધાિકના િીિેટ ખાતાિાું નોસિની નહીં હોઈ તો શ ું થશ?ે 

 

આિા રકસ્િાિાું, સિક્યોરિટીઝ િિિ કોટગના આદેશ દ્િાિા સનધાગરિત હોઈ તેિ કાનૂની 

િાિિદાિ(ઓ)ના ખાતાિાું ટ્રાન્િસિટ કિિાિાું આિશ.ે આ હેત  િાટ ે નીિેના 

દસ્તાિજેોની જરૂિ હોઈ છે -  

 

a. યોગ્ય િીતે ભિિાિાું આિેલ ટ્રાન્િસિશન ફોિગ. 

b. નોટિી પસબ્લક દ્િાિા અથિા ર્ેઝેટ્િ અસધકાિી દ્િાિા પ્રિાસણત િૃત્ય  પ્રિાણપત્રની 

કૉસપ. 

c. નોટિી પસબ્લક દ્િાિા અથિા ર્ેઝેટ્િ અસધકાિી દ્િાિા પ્રિાસણત ઉત્તિીય 

પ્રિાણપત્રની એક કૉસપ અથિા  

d. િિિ અસધકાિિેત્રના અદાલતનો આદેશ જ્યાું િૃતક સિલ િૂકી ર્યા નથી અથિા 

e. સિલની પ્રોબેટની નકલ અથિા 

f. નોટિી પસબ્લક દ્િાિા અથિા ર્ેઝેટ્ટેિ અસધકાિી દ્િાિા યોગ્ય િીતે પ્રિાસણત 

િહીિટી પત્ર. 

g. દાિેદાિન ું ખાત ું એ જ િહભાર્ી િાથે ન હોઈ તો, દાિો કિનાિના ખાતાની 

ક્લાયન્ટ િાસ્ટિ રિપોટગની નકલ પણ આિશ્યક છે (િુંબુંસધત િીપી દ્િાિા પ્રિાસણત) 

 

જો કે, સિક્યોરિટીઝન ું િૂલ્ય રૂ. 5,00,000 / - ની નીિે હોઈ તો (ટ્રાન્િસિશન િાટ ે

અિજીના રદિિ)ે, િીપી નીિેના દસ્તાિેજોન ેઆધાિે સિનુંતી પિ પ્રરક્રયા કિી શક ેછે: 

 

a. યોગ્ય િીતે ભિિાિાું આિેલ ટ્રાન્િસિશન ફોિગ. 

b. નોટિી પસબ્લક દ્િાિા અથિા ર્ેઝેટ્િ અસધકાિી દ્િાિા પ્રિાસણત િૃત્ય  પ્રિાણપત્રની 

કૉસપ. 

c. બાુંયધિી પત્ર (િૂસિત સ્િરૂપિાું) 
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d. એરફિેસિટ(િૂસિત સ્િરૂપિાું) અન ે

e. સનધાગરિત સ્િરૂપિાું અથિા ક ટ ુંબ િિાધાન િીિિાું કોઈ િાુંધો નથી તેન ું પ્રિાણપત્ર 

(ઓ). 

f. દાિેદાિન ું ખાત ું એ જ િહભાર્ી િાથે ન હોઈ તો, દાિો કિનાિના ખાતાની 

ક્લાયન્ટ િાસ્ટિ રિપોટગની નકલ પણ આિશ્યક છે (િુંબુંસધત િીપી દ્િાિા પ્રિાસણત) 

 

4. એક અથિા િધ  જોઇન્ટ ધાિકોના િૃત્ય ના રકસ્િાિાું ટ્રાન્િસિશન િાટેની પ્રરક્રયા શ ું 

છે? 

આિા રકસ્િાિાું, સિક્યોરિટીઝ હયાત ધાિક (ઓ) ન ે ટ્રાન્િસિટ કિિાિાું આિશ,ે 

નોસિનેશનન ેધ્યાનિાું લીધા સિના. ઉદાહિણ તિીક,ે જો ખાત ું િુંય ક્ત નાિો શ્રી એ, શ્રી 

બી અન ેશ્રીિતી િી ના નાિ ેહોઈ, તો શ્રી બી ના િૃત્ય ના રકસ્િાિાું સિક્યોિીટીઝ હયાત 

ધાિકો  શ્રી એ અન ે શ્રીિતી િી ન ે ટ્રાન્િસિટ થાય છે. હયાત ધાિકોએ નીિેના 

દસ્તાિજેો િીપીિાું જિા કિિિાન ું િહેશે: 

 

a. યોગ્ય િીતે ભિિાિાું આિેલ ટ્રાન્િસિશન ફોિગ. 

b. નોટિી પસબ્લક દ્િાિા અથિા ર્ેઝેટ્િ અસધકાિી દ્િાિા પ્રિાસણત િૃત્ય  પ્રિાણપત્રની 

કૉસપ.  

ઉપિોક્ત દસ્તાિેજોની િકાિણી કિી અન ેપોત ેિુંતોષાય પછી, િીપી સિક્યોરિટીઝન ે

હયાત ધાિકના ખાતાિાું ટ્રાન્િસિટ કિશ ેઅન ેિૃતકન ું ખાત ું બુંધ કિશ ે

 

5. ’ટ્રાન્િસિશન કિ િીિેટ’નો અથગ શ ું થાય છે? 

 

’ ટ્રાન્િસિશન કિ િીિેટ’ ખૂબ ઉપયોર્ી િ સિધા છે જયાિ ેએક જોઇન્ટ ધાિક ભૌસતક 

સ્િરૂપિાું િહેલી સિક્યોરિટીઝિાું હોઈ અન ેબાકીના ધાિક(કો) િીિેટ સ્િરૂપિા તેિના 

નાિની સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્િિીટ કિિા િાુંર્તા હોઈ. આ િ સિધાનો ઉપયોર્ કિીન ેિૃત્ય  

પાિનાિ િુંય ક્ત ધાિકોિાુંના એકન ું નાિ કાઢી નાખિ ું અન ે સિક્યોરિટીઝન ું 
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રિિટીરિયલાઈઝેશન એક જ પર્લાિાું કિી શકાય છે. આ આકૃસત નુંબિ 7િાું 

િિજાિિાિાું આવ્ય ું છે -  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

તમારા ડીપીને મતૃ્ય ુપ્રમાણપત્ર (ઓ) અને રાન્સમમશન મવનતંી સાથે ડીઆરએફ 

સબમમટ કરો 
આકૃસત 7 

 
 
 

નોમિનેશન 
 
 

1. ’નોસિનેશન’નો અથગ શ ું છે?  

 

નોસિનેશન એ એક િિળ પ્રરક્રયા છે જેના દ્િાિા સિક્યોરિટીઝ ધાિક તેના / તેણીના 

િૃત્ય ના રકસ્િાિાું આ સિક્યોરિટીઝ પ્રાલત કિનાિ સિશ ેતેની / તેણીની પિુંદર્ી સિશ ે

જણાિ ેછે. રિિેટ ખાતાના િુંદભગિાું નોસિનેશનની પ્રરક્રયા િીિેટ ખાત ું ખોલાિતી િખત ે

અથિા ત્યાિબાદ કોઈપણ િિયે કિી શકાય છે. 

 

2. કોણ નોસિનેટ કિી શક?ે 

 

રાન્સમમશન અને ડીમેટ સમુવધા 
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નોસિનેશન િાત્ર જે વ્યસક્ત િીિેટ ખાત ું એકલા અથિા િુંય ક્ત ખાત ું ધિાિતા હોઈ તેના 

દ્િાિા થઈ શક ે છે. સબન-વ્યસક્તર્ત ધાિકો જેિક ે િોિાયટી, ટ્રસ્ટ, બોિી કોપોિેટ, 

ભાર્ીદાિી પેઢી, સહન્દ  અસિભાજ્ય ક ટ ુંબના કતાગ અન ેપાિિ ઓફ એટની ધાિક નોસિનેટ 

નથી કિી શકતા. 

 

3. િુંય ક્ત ધાિકો નોસિનેટ કિી શક?ે 

 

હા. િુંય ક્ત ધાિકો િાથનેા ખાતાઓ િાટ ે નાિાુંકનની િુંજૂિી છે. તેિછતાું, જોઇન્ટ 

ધાિક(કો)ના િૃત્ય ના રકસ્િાિાું, સિક્યોરિટીઝ હયાત ધાિક(ઓ)ને િોકલિાિાું આિશ.ે 

બધા જોઇન્ટ ધાિકોના િૃત્ય ના રકસ્િાિાું, સિક્યોિીટીઝ નોિીનીના નાિ ે ટ્રાન્િસિટેિ 

થાય છે. (જો નોસિનેશન આપિાિાું આિેલ હોઈ, નહીં તો કાનૂની િાિિદાિ) 

  
 

4. એનઆિઆઈન ેનોસિનેટ કિી શકાય? 

 

હા, એનઆિઆઈન ેિીધા નોસિનેટ કિી શકાય છે. તેિછતાું, પાિિ ઓફ એટનીના 

ધાિક એનઆિઆઈ િતી નોસિનટે કિી શકતાું નથી.  

 
 

5. શ ું િર્ીિ નોસિનેટ કિી શક?ે 

 

ના. િર્ીિ િીધેિીધા કે તેના/તેણીના ર્ાર્િગયન દ્િાિા નોસિનેટ કિી શકતા નથી.  

 

6. નોસિની કોણ હોઈ શક?ે 

 

િાત્ર એક જ વ્યસક્ત નોસિની હોઈ શક.ે સબન-વ્યસક્ત જેિક ેિોિાયટી, ટ્રસ્ટ, બોિી 

કૉપોિેટ, ભાર્ીદાિી પેઢી, જહુંદ  અસિભાજ્ય ક ટ ુંબના કતાગ અથિા પાિિ ઓફ એટની 

ધાિક િીિેટ ખાતાિાું નોસિની ન હોઈ શક.ે 
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7. શ ું એક કિતાું િધ  નોસિની હોઈ શક?ે 

 

હા, હાલિાું એક િીિટે ખાતા િાટ ેત્રણ નોસિનેશન કિી શકાય છે. જો બે અથિા ત્રણ 

નોસિની જણાિાયેલ હોઈ, તોપછી તેના પ્રિાણ (%)નો પણ ઉલ્લેખ કિિો જરૂિી છે 

જેિાું ખાત ું ધાિક પોતાના િૃત્ય  પછી સિસિધ સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્િસિટ કિિા ઇચ્છે છે. 

 

8. શ ું િર્ીિ નોસિની બની શક?ે 

 

હા, િર્ીિ નોસિની બની શક ેછે. જયાિ ેિીિેટ ખાતાિાું િર્ીિ નોસિની તિીક ેઉલ્લેસખત 

હોઈ, તેના/તેણીના ર્ાર્િગયનની સિર્તો પણ જણાિાયેલ હોિી જોઇએ.  

 

9. શ ું િીિેટ ખાતાિાું િહેલી દિેક સિક્યોરિટીઝ િાટ ેઅલર્ નોસિનેશન કિી શકાય છે? 

 

ના. નોસિનેશન ખાતા િ જબ કિી શકાય છે અન ેનહીં કે સિક્યોિીટીઝ િ જબ. આનો 

અથગ છે કે, ખાતા ધાિકના િૃત્ય ના રકસ્િાિાું, િીિેટ ખાતાિાું િહેલી બધી સિક્યોરિટીઝ 

પૂિગ-નોંધાયેલા પ્રિાણિાું નોસિની(ઓ)ને ટ્રાન્િિીટ કિિા િાટ ેજિાબદાિ છે. જો તિે 

જ દી જ દી સિક્યોરિટીઝ િાટ ેઅલર્ નોસિનીની ઇચ્છા િાખો, તો તિે સિક્યોરિટીઝન ે

જ દા જ દા િીિેટ ખાતાિાું િાખિા સિિાિી શકો છો અન ે તિાિી પિુંદર્ી પ્રિાણ ે

નોસિની જણાિી શકો છો.  

 

10. શ ું એનઆિઆઈ નોસિની બની શક?ે 

 

હા, સિદેશી સિસનિય સનયિનોની જોર્િાઈ અન િાિ એનઆિઆઈ િીિેટ ખાતાિાું 

નોસિની બની શકે છે.  

 
 

11. નોસિની સનય ક્ત કિિાની પ્રરક્રયા શ ું છે? 
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િીિેટ ખાતા ધાિક ેખાત ું ખોલાિતી િખત ેખાત ું ખોલાિિાના ફોિગિાું નોિીની(ઓ) 

િુંબુંસધત િાસહતીનો ઉલ્લેખ કિિો જોઇએ. એક િીિેટ ખાતાિાું ત્રણ જેટલા વ્યસક્તન ે

નોિીની તિીક ેદાખલ કિી શકાય છે.  

 

જો, ખાત ું ખોલાિતી િખત ેનોસિનેશન ન કિિાિાું આવ્ય  હોઈ અથિા થય ું હોઈ પિુંત  

ખાતા ધાિક(કો) પાછળથી કોઇપણ િિયે તેને બદલિા ઇચ્છે છે, તો ’નોસિનેશન ફોિગ’ 

ભિી તેન ેિીપીિાું િોકલાિાની જરૂિ છે.  

 
 

12. શ ું નોસિની બદલી શકાય છે? 

 

હા, નોસિનેશન એક િખત ફિીથી નોસિનેશન ફોિગ ભિીન ેઅન ે િીપીન ેિ પિત કિીન ે

ખાતાધાિક (ઓ) દ્િાિા બદલી શકાય છે. 

 

13. િીિેટ ખાતાિાું નોસિની હોિ ું જરૂિી છે?  

 

િીિેટ ખાતા િાટ ે નોસિનેશન ફિસજયાત નથી. તેિછતાું, િીિેટ ખાતાિાું નોસિનીનો 

ઉલ્લેખ કિિાની ભાિપિૂગક ભલાિણ કિિાિાું આિ ેછે. એકિાત્ર ખાતાધાિકના િૃત્ય ના 

કિનિીબ રકસ્િાિાું, તે ટ્રાન્િસિશનની પ્રરક્રયા ખૂબ જ િિળ અન ેઝિપી બનાિ ે છે. 

જો તિે ખાત ું ખોલાિતી િખત ેકોઈ નોસિનીનો ઉલ્લેખ કિિા િાુંર્તા નથી, તો તિાિે 

જણાિિાન ું િહેશે કે, “હ ું/અિ ેનોસિનેશન કિિા ઇચ્છતા નથી”. 

 
 

સિક્યોિીટીઝને  સર્િિ ેિ કિી અને હાયપોસથકેશન 

 
 

1. સિક્યોિીટીઝન ેસર્િિે િ કિાનો અથગ શ ું થાય છે? 
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ર્ીિે િૂકિ ું એ િૂળભૂત િીતે એક વ્યસક્ત (લલેજિ) દ્િાિા અન્ય વ્યસક્ત (લલેજી)ની 

તિફેણિાું સિક્યોિીટી તિીક ેઅથિા લલેજ દ્િાિા આપિાિાું આિલે એક્િપોઝિ િાટે 

કોલેટિલ છે. િાિાન્યિીતે, શેિ િાિ ેલોન લેિા િાટ ેિુંબુંસધત શેિહોલ્િિ દ્િાિા શેિોન 

બગરવ ેઆપિાિાું આિ ેછે.  

 

2. િાિ ેિાિા બેંક દ્િાિા ઑફિ કિાયેલ સિક્યોરિટીઝ િ સિધા િાિ ેલોન િેળિિા િાટ ે

િાિા િીિેટ ખાતાિાું િહેલા શેિોને   બગરવ ેિ કિા િાિ ેશ ું કિિ ું જોઈએ? 

 

પ્રરક્રયાઓ નીિે િ જબ છે: 

 

a. લોન, િિયર્ાળો, વ્યાજના દિ અન ેકોલેટિલ તિીક ેઑફિ કિાયેલ સિક્યોરિટીઝ, 

િર્ેિનેી રસષ્ટએ તિાિ ેબેંક િાથેના િોદા પિ પહોંિિાની જરૂિ છે. આિા િોદાના 

િાસણસજ્યક પાિાઓ પિસ્પિ િાટાઘાટોનો સિષય છે અન ે તેથી રિપોસઝટિીના 

કાયગિેત્રની બહાિ છે. 

b. તિ ેબુંન ે(લલેજિ) અન ેબેન્ક/  ધીિનાિ (લલેજી) એ જ રિપોસઝટિીિાું િીિેટ ખાત ું 

હોિ ું આિશ્યક છે (એક જ અથિા અલર્ અલર્ િીપીિાું). 

c. લલેજિ તિીકે તિાિ ે યોગ્ય િીતે ભિેલ ’ર્ીિો આિુંસભક િૂિના સસ્લપ’ તિાિી 

િીપીિાું જિા કિાિી શરૂઆત કિિી. 

d. એકિાિ તિાિી િીપી તિાિી િૂિના પિ કાિ કિ,ે સિર્તો બેન્કની િીપી/ સધિાણ 

કિનાિ (લલેજી) દ્િાિા જોિાિાું (અથિા શોધિાિાું) આિશ.ે ત્યાિબાદ લલેજીએ 

યોગ્ય િીતે ભિેલ ’ર્ીિો પ સષ્ટકિણ િૂિના સસ્લપ તેની િીપીિાું આપિાની િહેશે. 

(િૈકસલ્પક િીતે, લલેજી તેના િીિેટ ખાતાિાું સ્િિાસલત લલેજ પ સષ્ટ િ સિધા પિુંદ 

કિી શક ે છે).આિી િૂિનાઓના અિલ પિ, લલેજ રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું 

બનાિિાિાું આિશ.ે 
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3. સિક્યોરિટીઝ પિ   બગરવ ેિ કિાની અિિ શ ું છે? 

 

એકિાિ રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું સર્િિ ે િ કિાની િૂિનાની પ સષ્ટ થઈ જાય, લલેજિના 

િીિેટ ખાતા અુંતર્ગત સિક્યોરિટીઝ અિિોસધત થાય છે. આ અિિોધ િહે ત્યાું િ ધી, 

લલેજિન ેતે સિક્યોરિટીઝનો સનકાલ કિિાિાું અિિ બનાિ ેછે. 

 

4. લીધેલ લોનની પ નઃિ કિણી પછી,  િાિા િીિટે ખાતાિાું હ ું િાિા લલેજ 

સિક્યોરિટીઝન ેિફત બેલેન્િ તિીક ેકેિી િીતે પાછ ું િેળિી શક ું?  

 

લોનની પ નઃિ કિણી પિ, લલેજિએ યોગ્ય િીતે ભિેલી 'લલેજ ક્લોઝિ ઇસનસશશન સસ્લપ' 

તેના િીપીિાું જિા કિિી જોઈએ. એકિાિ અિલિાું િ કાય જાય, િાસહતી લલેજીના 

િીપી પાિ ેિોકલિાિાું આિ ે છે. લલેજી પછી ’લલેજ ક્લોઝિ પ સષ્ટકિણ િૂિના’ તેના 

િીપીિાું િોકલાિ ેછે. (િૈકસલ્પક િીતે, લલેજી લલેજિ પાિેથી સિનુંતીની િાહ જોયા િર્િ 

લલેજન ેબુંધ કિિા તેના િીપીન ેિૂિના આપી શક ેછે.) 

 

એકિાિ લલેજ બુંધ થાય પછી, અુંતર્ગત સિક્યોરિટીઝ પિ બનાિેલ અિિોધ દૂિ કિિાિાું 

આિ ેછે અન ેતેઓ પહેલાની જેિ લલેજિ દ્િાિા સનકાલ િાટ ેફિીથી એકિાિ ઉપલબ્ધ 

બન ેછે.  

 

5. શ ું હ ું લલેજિાું આપિાિાું આિતી સિક્યોરિટીઝન ેબદલી શક ું છ ું? 

 

હા, જો લલેજી (ધીિનાિ) િુંિત થાય, તિ ેલલેજિાું આપેલી સિક્યોરિટીઝ બદલી શકો 

છો. આ હેત  િાટ,ે લલેજિ ેલલેજ બનાિિાની નિી સિનુંતી આપિી પિશે અન ેહાલની 

લલેજ બુંધ કિિાની િહેશે.  

 
 
 

6.  સર્િિે િ કેલ સિક્યોરિટીઝ પિ રિસિિન્િ કોણ િેળિશ?ે  
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લલેજિ ેલલેજ િિયર્ાળા દિસિયાન અુંતર્ગત સિક્યોરિટીઝના ફાયદાકાિક િાસલક હોિાન ું 

િાલ  િાખે છે. આથી, આ િિયર્ાળા દિસિયાન કુંપની દ્િાિા જાહેિ કિાયેલા તિાિ 

કોપોિેટ લાભો લલેજિના હોઈ છે. જો લલેજની અપીલ કિિાિાું આિ ેતો જ લલેજીન ે

લાભ િળી શક ેઅન ેિેકોિગ િ જબ, શેિો લલેજીના ખાતાિાું િહે છે.  

 
7.   બગરવ ેિૂકેલ શેિ િાટ ેબોનિ શેિન ું સિતિણ કેિી િીતે થશ?ે 

 

જો િેકોિગ તાિીખ પિ શેિ  સર્િિનેી સસ્થસતિાું હોય, તોબોનિ શેિ લલેજિના ખાતાિાું 

લલેજીની તિફેણિાું લલેજ સિસન્હત કિી ક્રેરિટ કિિાિાું આિશ.ે પાછળથી જયાિ ેલલેજ 

બુંધ  થશ,ેત્યારે બધા શેિો (બધા બોનિ િસહત) લલેજિના ખાતાિાું િફત  બેલેન્િ તિીક ે

જિા કિિાિાું આિશ.ે લલેજના આિુંત્રણના રકસ્િાિાું, બધા શેિો (બધા બોનિ િસહત) 

લલેજીના ખાતાિાું િોકલિાિાું આિશ.ે  

 

8. રિજીટલ એલએએિ િ સિધા શ ું છે?  

 

રિજીટલ એલએએિ (શેિ િાિે લોન) એ ઑનલાઇન શેિો િાિ ેલોનની પ્રરક્રયા કિિા 

િિિ કિિાિાું આિેલ િ સિધા છે. આ િ સિધાનો ઉપયોર્ કિી, િીિેટ ખાતાધાિક 

સધિાણ બેંકની તિફેણિાું િીિેટ ખાતાિાું િાખેલી પાત્ર સિક્યોરિટીઝના ર્ીિો િાિે નાણાું 

(લોન) િેળિી શકે છે. આના સિશ ેિધ  િાસહતી િાટ,ે તિે ભાર્ લેતી બેંકિાું તપાિ કિી 

શકો છો.  

 

9. ર્ીિો અન ેહાયપોસથકેશન િચ્િ ેશ ું તફાિત છે?  

રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું, લલેજ અન ે  હાયપોસથકેશન િચ્િ ેકોઈ તફાિત નથી સિિાય કે 

દેિાદાિ (લલેજી) દ્િાિા લલેજનો ઉપયોર્ કિિાિાું આિી શક ેછે. જયાિે, હાયપોસથકેશન 

ના રકસ્િાિાું, સ્થળાુંતિ કિિા િાટ,ે દેિાદાિ(હાયપોસથકેટિ)ની િુંિસત પણ જરૂિી હોય 

છે. 
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સિક્યોિીટીઝન ું સધિાણ કિિ ું અને ઉધાિ િ કિ ું  
 
 

1. સિક્યોરિટીઝન ું સધિાણ અન ેઉધાિ લેિાનો અથગ શ ું છે? તે કેિી િીતે કાિ કિ ેછે?  

 

સિક્યોરિટીઝ સધિાણ અન ે સધિાણ યોજના (એિએલબીએિ) એક એિી સિસ્ટિ છે જેના 

દ્િાિા ટૂુંકાર્ાળાના િેિનાિ તેિની સિતિણ જિાબદાિી અથિા કોલેટિલ તિીક ે પહોંિી 

િળિા િાટ ેસ્ટોક એક્િિને્જ લલેટફોિગ પિ આિશ્યક સિક્યોરિટીઝ ઉધાિ લઈ શક ેછે. આ 

યોજના સક્લયટિુંર્ કોપોિેશનો દ્િાિા િલાિિાિાું આિ ે છે જે 'િુંજૂિ િધ્યસ્થી' તિીક ે

નોંધાયેલ છે. 

સ્ટોકબ્રોકિ જેિણ ેપોતાન ેિુંજૂિ િધ્યસ્થી િાથ ે 'િહભાર્ી' તિીકે નોંધણી કિાિેલ છે, તે 

એિએલબીએિિાું પોતાના ખાતા િાટ ેઅથિા તેિના ગ્રાહકોની િતી ભાર્ લઈ શક ે છે. 

છૂટક િોકાણકાિો તેિના શેિધાિક દ્િાિા ઋણદાતા અથિા સધિાણકતાગ તિીક ેયોજનાિાું ભાર્ 

લઈ શક ે છે. T + 1 િેટલિને્ટ ધોિણ ે રિપોસઝટિી સિસ્ટિ દ્િાિા સધિાણ અન ે ઉધાિ 

અિિગ્રસ્ત થાય છે. એિએલબીએિન ેરિિટીરિયલાઈઝ્િ ફોિગિાું જ િુંજૂિી છે. 

 

2. સિક્યોરિટીઝન ું સધિાણ અન ેઉધાિ લેિાના ફાયદા શ ું છે?  

 

એિએલબીએિ બજાિ આધારિત સિસ્ટિ છે જે સિક્યોરિટીઝની અસ્થાયી જરૂરિયાતન ે

પહોંિી િળિાિાું િદદ કિ ેછે. લઘ  િેિાણકાિ બજાિિાુંથી સિક્યોરિટીઝ ઉધાિ દ્િાિા તેિની 

રિલીિિી જિાબદાિી અથિા કોલેટિલ જરૂરિયાતન ેપહોંિી શક ે છે. બીજી તિફ ધીિનાિ 

તેિના પોટગફોસલયોિાું સનસરક્રય િહેલી સિક્યોરિટીઝન ે સધિાણ આપીન ે સધિાણ ફી કિાઈ શક ે

છે.  
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3.  શ ું હ ું િાિા ખાતાિાું િહેલી સિક્યોરિટીઝન ું સધિાણ આપી શક ું? 

 

 

હા. તિ ે તિાિા સ્ટોકબ્રોકિ કે  જેિણ ે 'િુંજૂિ િધ્યસ્થી' (સક્લયટિુંર્ કોપોિેશન) િાથ ે

'િહભાર્ી' તિીકે નોંધણી કિાિી હોઈ તેિના દ્િાિા તિાિી સિક્યોરિટીઝન ું સધિાણ આપી 

શકો છો . તિાિ ેતિાિા સ્ટોકબ્રોકિ િાથેના િાનક કિાિ કિિાની જરૂિ છે. 

 

4. કેટલા િિય િાટ ેસિક્યોરિટીઝ સધિાણ અથિા ઉધાિ લઈ  શકાય છે? 

 

સધિાણ અન ે ઉધાિ લેિાનો િિય 1 થી 12 િસહનાની િચ્િ ે હોઈ શક ે છે. તેિછતાું, 

સધિાણકતાગઓ અન ેઋણદાતાઓ પાિ ેઅન ક્રિ ેસિક્યોરિટીઝના િળતિ અન ેસિક્યોરિટીઝના 

િિય પહેલાનાું િળતિનો સિકલ્પ હોઈ છે.  

 

5. શ ું કોઇપણ સિક્યોરિટીઝનો ઉપયોર્ સધિાણ કે ઉધાિ લેિા િાટ ેકિી શકાય છે?  

 

ના. સિક્યોરિટીઝ, જે સ્ટોક એક્િિેન્જના ભાસિ અન ે િૈકસલ્પક િેર્િને્ટિાું ટ્રેટિુંર્ િાટ ે

ઉપલબ્ધ છે, તે હાલિાું સધિાણ અન ેઉધાિ િાટ ેઉપલબ્ધ છે. એિએલબીએિ હેઠળ યોગ્ય 

સિક્યોરિટીઝની િૂસિ િિયાુંતિે િુંબુંસધત િુંજૂિ િધ્યસ્થી દ્િાિા જાહિે કિિાિાું આિ ેછે. 

 

6.  િાિા િીિેટ ખાતાિાું િહેલી સિક્યોરિટીઝન ેહ ું કેિી િીતે સધિાણ કિી શક ું? 

 

તિ ેસિક્યોરિટીઝના સધિાણ િાટ ેતિાિા બ્રોકિન ેઓિગિ આપી શકો છો. તિાિા બ્રોકિ સ્ટોક 

એક્િિેન્જના લલેટફોિગ પિ ઓિગિ દાખલ કિશ.ે ઓિગિના િફળ અિલીકિણ પછી, તિાિ ે

િ કિણી હેત  િાટ ેતિાિા બ્રોકિન ેરિસલિિી િૂિના સસ્લપ આપિાની જરૂિ પિશે 
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િીિેટ ખાતા ધાિકો િાટે ઈ-િાર્ગદર્શગકા                                              પાન ું 49 

 

7.  િાિા દ્િાિા સધિાણ કિાયેલ સિક્યોરિટીઝ હ ું કેિી િીતે પાછી િેળિી શક ું?? 

 

સિક્યોરિટીઝના ઉધાિ લેનાિા સધિાણના િુંિત િિયર્ાળાના અુંતે અથિા તે પહેલાું 

સિક્યોરિટીઝ પિત કિી શક ેછે (જો તે સિક્યોરિટી િાટ ેિુંજૂિ િધ્યસ્થી દ્િાિા ટ્રાુંઝેક્શનની 

ર્ીિોની પિિાનર્ી હોઈ). પિત કિિા પિ, સિક્યોરિટીઝ તિાિા બ્રોકિ દ્િાિા અથિા િીધા 

સક્લયટિુંર્ કોપોિેશન દ્િાિા તિાિા િીિેટ ખાતાિાું જિા કિિાિાું આિશ.ે 

 

8. હ ું  સધિાણના િિયર્ાળા દિસિયાન સિક્ય રિટીઝ પિ કોપોિેટ લાભો કેિી િીતે િેળિી 

શક ું છ ું? 

 

કોપોિેટ કાયગિાહીિાું જે સિક્યોરિટીઝ હોય છે તે કોપોિટે કાયગિાહીના પ્રકાિના આધાિ ે

ટ્રાુંઝેક્શન અથિા એિજસ્ટિને્ટના ર્ીિોન ે પાત્ર હોય છે. રિસિિન્િ અન ે સ્ટોક-સસ્લલટ 

સિિાયના કોપોિેટ કાયોના રકસ્િાિાું તિાિ ટ્રાન્ઝેક્શન પિૂગ-તાિીખે બુંધ કિિાિાું આિ ેછે. 

રિસિિન્િના રકસ્િાિાું, સધિાણકતાગ પાિેથી સક્લયટિુંર્ કોપોિેશન દ્િાિા રિસિિન્િ િકિ 

એકસત્રત કિિાિાું આિ ે છે અન ે ધીિનાિન ે િૂકિિાિાું આિ ે છે. શેિના સિભાજનના 

રકસ્િાિાું, ઉધાિ લેનાિની સસ્થસત પ્રિાણિિ ર્ોઠિાય છે અન ે સધિાણકતાગ િીિિગ લેર્ 

પતાિટની તાિીખ પિ િ ધાિેલી િાત્રા પ્રાલત કિશ.ે  

 

9.  િાિી સિક્યોરિટીઝની અસ્થાયી જરૂરિયાત પૂિી કિિા િાટ ેહ ું કેિી િીતે ઉધાિ લઈ શક ું? 

 

તિ ે તિાિા બ્રોકિન ે સિર્તોની સ્પષ્ટતા કિી ઓિગિ આપી શકો છો (જેિ કે નાિ અન ે

સિક્યોરિટીનો જરૂિી જથ્થો, ઉધાિ િિયર્ાળો). તિાિા બ્રોકિ એક્િિેન્જના લલેટફોિગિાું 

તિાિો ઑિગિ દાખલ કિશ.ે િ કિણી પ્રાલત કિિા પિ, તિાિા બ્રોકિ તિાિા િીિટે ખાતાિાું 

સિક્યોરિટીઝન ું ક્રેરિટ ર્ોઠિશ.ે તિાિ ે િિયર્ાળાના અુંત ે ઉધારિત સિક્યોરિટીઝ પિત 

કિિાની િહેશે. (અથિા તે પહેલાું, જો તે િાન્ય િધ્યસ્થી દ્િાિા ઇસચ્છત અન ેિુંજૂિ હોય). 
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િીિેટ ખાતા િાટે પાિિ ઓફ એટનીનો ઉપયોર્ 

  

1. શ ું િાિા િતી બીજ ું  કોઇ િારૂ િીિટે ખાત ું િલાિી શકે? 

 

હા. જો તિે કોઈપણ વ્યસક્તને પાિિ ઓફ એટની (પીઓએ) બનાિી તિાિા િીિટે ખાતાન ે

િલાિિા િાટે અસધકૃત કિો છો અન ેતેન ે િીપીને જિા કિાિો, તો તે વ્યસક્ત તિાિા િતી 

ખાત ું િલાિી શક ેછે. િીિેટ ખાત ું ખાતા ધાિક(કો) તેિજ પીઓએ ધાિક બુંન ેદ્િાિા િલાિી 

શકાય છે.  

 

2. શ ું િાિા બ્રોકિ/ િીપીન ેપીઓએ આપિી જરૂિી છે? 

 

ના, પીઓએ આપિ ું ફિજીયાત નથી. પોતાની િિેા પૂિી પાિિા બ્રોકિ અથિા િીપી આિો 

આગ્રહ િાખી શક ેનહીં. તેિછતાું, જો તિ ેતિાિા બ્રોકિ દ્િાિા ઑનલાઈન ટ્રેટિુંર્ િ સિધાન ે

પિુંદ કિિા િાુંર્તા હોિ, એિઈબીઆઈની િાર્ગદર્શગકા િ જબ બ્રોકિ તિને તેિની તિફેણિાું 

પીઓએ આપિા િાટે કહી શક ેછે.  

 

3. જો હ ું કોઇને પીઓએ આપિા િાુંર્તો હોિ તો િાિે કઈ િાિિેતીઓ િાખિી જોઇએ?   

 

િૌ પ્રથિ, તિાિે પીઓએ આપિાની જરૂરિયાત પિ તિાિી જાતને િુંતોષિી જોઇએ. જો 

તિને તિાિા િીપીિાું િીઆઈએિ જિા કિિાન ું િ શ્કેલ જણાય, તિે સ્પીિ-ઈ િ સિધાનો 

ઉપયોર્ કિિાન ું સિિાિી શકો છો.  

 

જો તિ ે કોઇન ે પણ પીઓએ આપિાનો સનણગય કિો છો, કપૃા કિી િ સનસશ્િત કિો ક ે ત ે

ઇસચ્છત હેત ઓ િાટ ેઆિશ્યક િત્તાઓન ે પ્રસતસનસધત્િ કિિા િાટે તૈયાિ કિિાિાું આિે. 

િાિાન્ય પાિિ ઓફ એટની ટાળિી િાિી છે. િધ િાું, એિઈબીઆઈની િાર્ગદર્શગકા િ જબ, 

સ્ટોકબ્રોકિગને આપિાિાું આિતી પીઓએનો કલાયન્ટની િૂિના િ જબ હાથ ધિિાિાું 
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આિેલા િોદાિાુંથી ઊભી થતી િટેલિેન્ટ જિાબદાિીન ેપહોંિી િળિા િાટે જ ઉપયોર્ કિી 

શકાય છે. 

 

4. િેં િાિા બ્રોકિની તિફેણિાું પીઓએ આલય ું છે. હિે હ ું નથી ઇચ્છતો કે ત ેએનો િધ  

ઉપયોર્ કિ.ે િાિે શ ું કિિ ું જોઇએ? 

 

તિાિી ઇચ્છા સિશ ે તિાિા બ્રોકિન ે જાણ કિિા ઉપિાુંત, તિાિ ે તિાિા િીપીન ે બ્રોકિની 

તિફેણિાું આપિાિાું આિેલી પીઓએન ેિદ કિિાની િાસહતી આપતી અિજી કિિાની જરૂિ 

છે. જોઇન્ટ ખાતા ધાિક(કો)ના રકસ્િાિાું, બધા ખાતા ધાિકોએ આિી અિજી પિ િહી 

કિિાની િહેશે.  
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એનએિિીએલ તિફથી ઈ-િેિાઓ  

 

તકનીકી િોિિે થઈ િહેલા સિકાિ પિ િિાિી કિી, એનએિિીએલ િતત નિીનતા િાથ ેિધ  

અન ેિધ  રિપોસઝટિી િિેાઓ ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ બનાિ ેછે. આિાુંથી અિ કન ું િણગન નીિ ે

કિિાિાું આવ્ય  છે –  

 

સ્પીિ-ઈ 
 

સ્પીિ-ઈ (સ્પીિી તિીકે ઉચ્િારિત) એનએિિીએલ દ્િાિા ઑફિ કિિાિાું આિતી ઇન્ટિનટે 

આધારિત િ સિધા છે. તે રિિટે ખાતાધાિકન ે રિસલિિી આપિા િાટે, ઇલેક્ટ્રોસનક સ્િરૂપિાું 

ર્ીિો અને મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ િળતિ િુંબુંસધત િૂિનાઓ આપિા િિિ બનાિે છે, તેિ પ્રરક્રયાન ે

ઝિપી, િ િસિત અન ે કાયગિિ બનાિ ે છે. આ િ સિધાઓ કમ્લય ટિ (િેસ્કટોપ/લેપટોપ) પિ 

ઉપલબ્ધ હોઈ છે અને પાિિિગ િપિાશકતાગ આન ેિોબાઈલ ફોન પિ પણ િેળિી શક ે છે. 

િીિેટ ખાતા ધાિક જો તનેી િીપી આ િિેા આપ ેતો આ િિેાનો લાભ િેળિી શક ેછે. આ 

િેિા આપતી િીપીની યાદી https://nsdl.co.in/speede-dps.php પિ ઉપલબ્ધ છે.  

 

1. હ ું સ્પીિ-ઈ િ સિધાનો ઉપયોર્ કિેી િીતે કિી શક ું?  

 

આ િ સિધાનો ઉપયોર્ િીિેટ ખાતા ધાિકો કે જેિણે આ હેત  િાટ ેપોતાને િજીસ્ટિ કિાવ્યા 

હોઈ તનેા દ્િાિા કિી શકાય છે. તિાિી િીપી િ સિધા િાટ ે િજીસ્ટિ કિિાિાું તિાિી િદદ 

કિશ.ે િફળ િજીસ્ટ્રેશન પછી, તિ ેઑનલાઇન િૂિનાઓ િબસિટ કિી શકશો અન ેઆિી 

િૂિનાઓની સસ્થસતન ું સનિીિણ કિી શકશો. તિાિે તિાિા િીપીન ે ભૌસતક િૂિના સસ્લપ 

ભિી અન ેિબસિટ કિિાની જરૂિ િહેશે નહીં. િધ  િાસહતી અન ેિજીસ્ટ્રેશન િાટ ે કપૃા કિી 

https://eservices.nsdl.com/ ની િ લાકાત લો.  
 

2. જો હ ું સ્પીિ-ઈ િપિાશકતાગ હોઉં તો હ ું િાિી પિુંદર્ીના કોઈપણ ખાતાિાું 

સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્િફિ કિી શક ું?  

 

https://nsdl.co.in/speede-dps.php
https://eservices.nsdl.com/
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સ્પીિ-ઈ લલેટફોિગ પિ જે રિસલિિી િૂિનો િબસિટ કિી શકાય છે તેનો આધાિે તિે જે 

પ્રકાિની ઍક્િેિ પિુંદ કિો છો તેના પિ હોઈ છે. બ ે સિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે – પાિિિગ 

િપિાશકતાગ અન ેઇ-ટોકન િપિાશકતાગ.  

 

પાિિિગ િપિાશકતાગ પાિિિગનો ઉપયોર્ કિી લોર્ ઈન કિે છે અન ે સિક્યોરિટીઝન ે તેના 

પિુંદર્ીના િાત્ર છ પિૂગ સનધાગરિત બ્રોકિ ખાતાિાું ટ્રાન્િફિ કિી શકે છે. ઇ-ટોકન િપિાશકતાગ 

ઇ-ટોકનની િદદથી લોર્ ઈન કિી અન ે તેની પિુંદર્ીના કોઈપણ િીિટે ખાતાિાું 

સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્િફિ કિિા િાટ ેિિિ બનાિ ેછે.  

 

3. સ્પીિ-ઈ િ સિધાનો ઇ-ટોકન િપિાશકતાગઓન ેકોઈ િધ  ફાયદો છે? 

 

સ્પીિ-ઈ િ સિધાિાું ઇ-ટોકન સિકલ્પના િધાિાના લાભો નીિે િ જબ છે: 

 

a.  સિસિધ અસધકૃતતાની િ સિધા, ત ેિુંય ક્ત ધાિકો દ્િાિા િૂિનાની અસધકૃતતા છે. 

b. તિ ેતિારુું િીિેટ ખાત ું (િુંપૂણગ અથિા આુંસશક િીતે) ફ્રીઝ કિી શકો છો. જો સ્પીિ-ઈ 

ય ઝિ દ્િાિા ખાત ું ફ્રીઝ કિિાિાું આિ ે છે, તો તે સ્પીિ-ઈ ય ઝિ દ્િાિા જ અનફ્રીઝ 

થઈ શક ે છે. તેથી, તિે જ્યાિે ઇચ્છો ત્યાિ ે રિસલિિી િૂિના અને સિક્યોરિટીઝ 
ટ્રાન્િફિ કિી શકો છો, ખાત ું લોક કિી અને ઇચ્છો ત્યાિે અનલોક કિી શકો છો. એટલે 

કે તિાિા ખાતાન ું િુંપૂણગ સનયુંત્રણ તિાિા હાથિાું છે.  

 

4. શ ું સ્પીિ-ઈના પાિિિગ િપિાશકતાગ સપ્ર-નોરટફાઈિ બ્રોકિના ખાતાને બદલી શકે છે? 

 

હા, સપ્ર-નોટીફાઈિ બ્રોકિ ખાત ું, ક ેજેિાું પાિિિગ િપિાશકતાગઓન ેસિક્યોરિટીઝન ું ટ્રાન્િફિ 

કિિાની પિિાનર્ી છે, તેઓ િીપીને િાસહતી આપીન ેબદલી શક ેછે. તિાિા િીપી પાિેથી 

અસધકૃતતા પછી આ ફેિફાિો અિિકાિક છે. 
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આઈિીઈએએિ 

 

ઇન્ટિનેટ આધારિત િીિેટ ખાત ું સ્ટેટિેન્ટ (આઈિીઈએએિ) િીિેટ ખાતાધાિકો િાટે િીિેટ 

ખાતાિાું થયેલા ટ્રાન્ઝેક્શનન ે જોિા િાટેની ઇન્ટિનેટ આધારિત િ સિધા છે. ત ે ખાતા 

ધાિકોને િુંબુંસધત િૂલ્યાુંકન િાથ ે ખાત ું બેલેન્િ જોિા િાટે િિિ કિ ે છે. ખાતા ધાિકો 

અર્ાઉના 12 િસહના િાટે િસહના પ્રિાણે સ્ટટેિેન્ટ જોઈ / િાઉનલોિ કિી શક ેછે. જો તિ ે

આ િ સિધાનો પહેલેથી ઉપયોર્ ન કિતાું હોિ, તિે તિાિા િીપીન ેઆ િાટે િજીસ્ટિ કિિા 

સિનુંતી કિી શકો છો અથિા તિાિી જાત ેhttps://eservices.nsdl.com/ પિ કિી શકો 
છો. આ િ સિધા ખાતા ધાિકો િાટ ેિુંપણૂગપણે િફત છે.  

 
 

એનએિિીએલ િોબાઈલ એસલલકેશન  
 

એનએિિીએલ દ્િાિા િીિટે ખાતા ધાિકો િાટ ે અત્યુંત ઉપયોર્ી િોબાઇલ એસલલકેશન 

સિકિાિિાિાું આિી છે. તિે તેન ેર્ ર્લ લલે સ્ટોિ અથિા એપ સ્ટોિ પિથી િાઉનલોિ કિી 

શકો છો. આ એસલલકેશનના ઉપયોર્થી બેલેન્િ જોિ ું અન ે એનએિિીએલ ઇ-િોટટુંર્ 

સિસ્ટિનો ઉપયોર્ એક જ િાઇન-ઇનિાું ઑનલાઇન કિી શકાય છે. આ એસલલકેશન ખાતા 

ધાિકો િાટ ેિુંપણૂગપણે િફત છે. 

 

ઇ-િોટટુંર્ 
 

એનએિિીએલ ઈલેક્ટ્રોસનક િોટટુંર્ (ઈ-િોટટુંર્) લલેટફોિગ દિેક શેિધાિકન ેિીટટુંર્ સ્થાન પિ 

શાિીરિક િીતે હાજિ િહ્યા સિના ઑનલાઇન િતદાન અસધકાિોનો ઉપયોર્ કિિાની 

પિિાનર્ી આપ ેછે. ઈ-િોટટુંર્ સ્પીિ-ઈ તેિજ એનએિિીએલ િોબાઇલ એસલલકેશન િાથ ે

િુંકસલત છે. િધ  િાસહતી િાટ ે કૃપા કિી https://www.evoting.nsdl.com/ ની 
િ લાકાત લો.  

  

https://eservices.nsdl.com/
https://www.evoting.nsdl.com/
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એનએિિીએલ તિફથી અન્ય ઉપયોર્ી િેિાઓ  

 

એનએિિીએલ એકીકૃત ખાતાન ું સ્ટેટિેન્ટ  
 

એનએિિીએલ તનેા/તેણીના બધા િીિેટ ખાતા(ઓ) અન ેખાત ું ફોિગ સ્ટેટિેન્ટિાું મ્ય ચ્ય અલ 

ફુંિ િોકાણ િાટ ેબધા િીિટે ખાતા ધાિકોન ેએકીકૃત ખાતાન ું સ્ટેટિેન્ટ (િીએએિ) િોકલે છે. 

પ્રથિ ધાિકના પનૅ પિ આધારિત હોજલ્િુંગ્િ એકસત્રત કિિાિાું આિ ેછે.  

 

a. જો િસહના દિસિયાન ખાતાિાું ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હોય તો આ સ્ટટેિેન્ટ દિ િસહન ે

િોકલિાિાું આિે છે. જો તિે તિારુ ઈિેઈલ આઈિી અને િીપીને િુંિસત આપી હોય, 

તો તિને સ્ટેટિેન્ટ ઈિેઈલ દ્િાિા િોકલાિાિાું આિશ.ે  

b. સ્ટેટિેન્ટ તિાિા દિેક િોકાણની ટકુંિત, એકુંદિ પોટગફોસલયોન ું િૂલ્ય પણ બતાિે છે અન ે

ગ્રાફ આ િિયર્ાળા દિસિયાન ક લ પોટગફોસલયોના િૂલ્યિાું ફેિફાિ દશાગિે છે. 

c. તે અન્ય સિર્તો બતાિે છે ક ે તિારુું કિેાયિી, તિાિા મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ફોસલયોિાું 

ઉલ્લેસખત ઇિેઇલ આઈિી અન ેિોબાઇલ નુંબિ િર્ેિ ેઅપ ટ  િટે છે. જો તિને કોઈ 

સિિુંર્તતા દેખાય અથિા અપિેટની જરૂિ હોય, તો તિે મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ કુંપની અથિા 

તેના િસજસ્ટ્રાિનો િુંપકગ કિી શકો છો. 

d. સ્ટેટિેન્ટ ન િેળિિાના રકસ્િાિાું અથિા સ્ટેટિેન્ટિાું કોઇ સિિુંર્તતાના રકસ્િાિાું, 

કૃપા કિી તિત જ તિાિા િીપીનો િુંપકગ કિો અથિા NSDL-

CASfeedback@nsdl.co.in પિ ઈિેઈલ કિો.  
  

તિાિે તિાિા તિાિ િીિટે ખાતા અન ેમ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ફોસલયોિાું િહેલા તિાિા દિેક િોકાણ 

િાટ ેસ્ટટેિને્ટ અિસધ અને ક્લોજઝુંર્ બેલેન્િ તપાિિ ું જોઈએ. 

 

એનએિિીએલએ https://nsdlcas.nsdl.com/ પિ ઓનલાઈન િ સિધા 

એનએિિીએલના િીિટે ખાતા ધાિકોને એનએિિીએલ તિફથી ઇિેઇલ (ઇ-િીએએિ) 

દ્િાિા િીએએિ પ્રાલત કિિા િાટે િીધિેીધા એનએિિીએલને ઇિેઇલ આઈિી આપિા 

mailto:NSDL-CASfeedback@nsdl.co.in
mailto:NSDL-CASfeedback@nsdl.co.in
https://nsdlcas.nsdl.com/
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િિિ કિિા સિકિાિી છે. આ િ સિધાનો ઉપયોર્ ઇ-િીએએિ િેળિિા િાટે ઈ-િેલ 

આઈિી બદલિા િાટ ેથઈ શક ેછે. 

 

એિએિએિ એલટગ િ સિધા 
 

 

1. એિએિએિ એલટગ િ સિધા શ ું છે? 

 

એનએિિીએલ િીિટે ખાતાધાિકોને િીિેટ ખાતાિાું િજીસ્ટિ તિેના િોબાઇલ નુંબિ પિ 

એિએિએિ એલટગ િોકલીને તેિના ખાતાિાું થતા િહત્િપણૂગ વ્યિહાિોન ું સનિીિણ 

કિિાિાું િદદ કિ ેછે. જેિ એનએિિીએલ દ્િાિા એલટગ િોકલિાિાું આિ ેછે, તેઓ િીિેટ 

ખાતાની િાિી સસ્થસતન ેપ્રસતજબુંસબત કિ ેછે. િીિટે ખાતા ધાિકો િાટે આ િ સિધા િુંપૂણગપણ ે

િફત છે. 

 

2. એિએિએિ એલટગ િ સિધા િાટે હ ું કિેી િીતે િજીસ્ટિ કિી શક ું? 

 

જો તિે પહેલેથી જ આ િ સિધાનો ઉપયોર્ ન કિી િહ્યા હોઈ, તિે તિાિા િોબાઇલ 

નુંબિનો ઉલ્લેખ કિી તિાિા િીપીને લેસખત સિનુંતી િબસિટ કિીને ફક્ત િજીસ્ટિ કિી શકો 

છો. એકિાિ તિાિો િોબાઇલ નુંબિ િફળતાપૂિગક િેકોિગ થઈ જાય તે પછી તિે એલટગ 

િેળિિાન ું શરૂ કિી શકો છો અને તિાિા િીપી દ્િાિા રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું એિએિએિ 

એલટગ સિકલ્પ પ્રાલત કિિા િાટેનો એિએિએિ ફ્લેર્ િિિ છે.  

તે ખાતાધાિકો જેઓ તિેના િોબાઇલ નુંબિને િીપીને િસજસ્ટિ કિિા િાુંર્ે છે પિુંત  આ 

િ સિધાનો લાભ લેિા િાુંર્તા નથી, તિેના િીપીન ે એિએિએિ ફ્લેર્ સનસરક્રય કિિા 

જણાિશ,ે જો કે આિા ખાતા પાિિ ઓફ એટની દ્િાિા િુંિાસલત નથી અને તે બેસઝક 

િર્િગિ િીિટે ખાતા નથી. 

 

3. કયા ટ્રાન્ઝેક્શન િાટે એિએિએિ એલટગ િોકલિાિાું આિ ેછે? 

 

તિે નીિેના િાટ ેએનએિિીએલ તિફથી િીધા એિએિએિ િેળિશો -  

a. બધા િેસબટ ટ્રાન્િફિ 
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b. આઇપીઓ, િબ-રિસિઝન અને બોનિ િાટનેા ક્રેરિટ 

c. સનરફળ િૂિનાઓ 

d. ઓિિડ્ય  િૂિનાઓ 

e. િોબાઇલ નુંબિ બદલિો 

f. િિનાિ ું બદલિ ું 

g. મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટોન ું િેસબટ 

h. પાિિ ઓફ એટનીન ું િસજસ્ટ્રેશન અન ેરિ-િસજસ્ટ્રેશન 

i. નોસિનીના નાિિાું િ ધાિો/િદ કિિ ું/ કાઢી નાુંખિ ું 

j. ર્ીિોની શરૂઆત, પૃસષ્ટ અને નોરટિ (લલેજિને) 

k. ટેન્િિ ઑફિ િૂિનાને આધાિ ેશેિને અિિોધિા અને િેસબટ કિિા.  

 

િિનાિ ું બદલિા, પાિિ ઓફ એટનીન ું રિપોસઝટિીિાું િસજસ્ટ્રેશન અને રિ-િસજસ્ટ્રેશન િાટે, 

ખાતાધાિકએ આ િ સિધા પિુંદ કિેલ છે ક ેનહીં તે ધ્યાનિાું લીધા િર્િ એિએિએિ એલટગ 

િસજસ્ટિગ િોબાઇલ ફોન પિ િોકલિાિાું આિે છે. 

 

4. એિએિએિ એલટગ િાટ ેિાિ ેશા િાટ ેિજીસ્ટિ કિાિ ું જોઇએ? 

 

એનએિિીએલ િીિેટ ખાતાિાું કિિાિાું આિેલા ઘણાું િહત્િપૂણગ વ્યિહાિો િાટે િીધા જ 

િુંદેશાઓ િસજસ્ટિગ િોબાઇલ નુંબિ પિ િોકલે છે. આ તિાિા િીિેટ ખાતાને િ િસિત કિિા 

િાટ ેઅિિકાિક દેખિખે સિસ્ટિ તિીક ેકાયગ કિ ેછે. 

 

5. આ િ સિધા ઉપલબ્ધ કિિા િાટનેા િાર્જીિ શ ું છે? 

 

એનએિિીએલ દ્િાિા ખાતાધાિકને આ િ સિધા પૂિી પાિિા િાટ ેિીપી પાિેથી કોઈ િાજગ 

િિૂલિાિાું આિતો નથી. 
 

6. િીિેટ ખાત ું ખોલાિતી િખત ેિેં િાિો િોબાઇલ નુંબિ િીપીને આલયો છે. િાિ ેહજ  

પણ આ િ સિધા િાટ ેિજીસ્ટિ કિાિિાની જરૂિ છે? 
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જો તિન ે એિએિએિ એલટ્િગ િળતા નથી, તો તિાિ ે રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું 

એિએિએિ એલટગ ફ્લેર્ન ેિિિ કિિા િાટ ેતિાિા િીપીન ેસિનુંતી કિિાની જરૂિ છે. ફક્ત 
િોબાઇલ નુંબિ આપિો પૂિતો નથી. 

 

7. જો હ ું િાિો િોબાઈલ નુંબિ બદલ ું તો િાિે શ ું કિિ ું જોઇએ? 

 

જો તિે તિાિો િોબાઇલ નુંબિ બદલો, તો તિાિ ે તિાિો નિા િોબાઇલ નુંબિ તિાિા 

િીપીિાું લેસખતિાું આપિાની જરૂિ છે. રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું િીપી દ્િાિા ફેિફાિ થાય તે 

પછી, તિન ેઆ િુંદભગિાું તિાિા જૂના તિેજ નિા િોબાઇલ નુંબિ પિ િેિજે િળશ.ે જો 

તિે તિાિા િોબાઇલ નુંબિને બદલિાન ું સિિાિી િહ્યા છો, તો તિ ે િોબાઇલ નુંબિ 

પોટેબીલીટી પિુંદ કિી શકો છો જેના દ્િાિા તિ ેતિાિા િેિા પ્રદાતાન ેબદલી શકો છો પિુંત  

િતગિાન િોબાઇલ નુંબિ એજ િાખી શકો છો.  

 
 

8. િાિે એિએિએિ એલટગ િ સિધા િાટ ેિજીસ્ટિ કિિ ું ફિસજયાત છે? 

 

ના, સિિાય ક ેિૂળભૂત િિેા રિિટે ખાતા ધિાિતા વ્યસક્તર્ત ધાિક અન ે જેના ખાતાઓ 

પાિિ ઓફ એટની દ્િાિા િુંિાસલત થાય છે, આ િ સિધા ફિસજયાત નથી, પિુંત  તેની ખૂબ 

ભલાિણ કિિાિાું આિ ે છે. કાિણ ક ેએલટગ િીધા રિપોસઝટિી િોકલાય છે, તિ ેખાતાિાું 

થતાું અર્ત્યના ટ્રાન્ઝેક્શન જોિા અને જો જરૂિી હોય તો, યોગ્ય પર્લાું લઈ શકો છો. 
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િીિેટ ખાતાિાું મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટો ધિાિિા  
 

કોઈપણ એિટે િનેજેિને્ટ કુંપની દ્િાિા ઇશ્યૂ કિિાિાું આિેલ મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટો િીિટે 

ખાતાિાું િાખી શકાય છે, કોઇપણ અન્ય પ્રકાિની સિક્યોરિટીની જેિ. આ તિને એક જ 

જગ્યાએ તિાિા બધા િોકાણોન ું સનિીિણ કિિાિાું િદદ કિ ે છે. િીિટે ખાતાધાિકો 

એનએફઓ / એિઆઈપી િાટે અિજી કિી શક ે છે અને િીિેટ ખાતાિાું િીધી ક્રેરિટ િાટ ે

સિનુંતી કિી શક ેછે.  

 

1. મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટો (ખાત ું સ્ટટેિેન્ટ દ્િાિા િજૂ)ન ું િીિટે સ્િરૂપિાું રૂપાુંતિ કિિાનો 

અથગ શ ું છે?  

 

જો તિે મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ એકિ ભૌસતક સ્િરૂપિાું ધિાિો છો, ક ે જે ખાત ુંના સ્ટેટિેન્ટ 

(એિઓએ) દ્િાિા દશાગિી શકાય અને તિે તિેને િીિેટ સ્િરૂપિાું િાખિા િાુંર્ો છો, તિ ે

તિાિા િીપીન ેસનધાગરિત ફોિગિાું સિનુંતી િબસિટ કિીન ેતેિ કિી શકો છો. આ મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ 

ય સનટોન ું િીિેટ સ્િરૂપિાું રૂપાુંતિ તિીક ેઓળખિાિાું આિે છે. 

 

2. િાિી પાિ ેિીિટે ખાત ું ન હોઈ તો િાિે શ ું કિિ ું જોઈએ? 

 

જો તિાિી પાિ ેિીિેટ ખાત ું ન હોઈ અન ેતિાિા મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ િોકાણોન ેિીિેટ સ્િરૂપિાું 

રૂપાુંતરિત કિિા િાુંર્તા હોિ, તિાિે એનએિિીએલ િીપીિાું િીિેટ ખાત ું ખોલાિિાની 

જરૂિ છે. 

 

3. િીિેટ સ્િરૂપિાું મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટો િાખિાના ફાયદા શ ું છે? 

 

a. તિ ેએક એકીકૃત ખાતાન ું સ્ટટેિને્ટ િેળિશો, ક ેજે મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટો િસહત સિસિધ 

સિક્યોરિટીઝિાું તિાિા બધા િોકાણોનો ઉલ્લેખ કિ ેછે. તિાિે મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ કુંપનીઓ 

તિફથી આિતા જ દા જ દા સ્ટેટિેન્ટ જોિાની જરૂિ નથી. 

b. તિાિા િીિટે ખાતાિાું નોંધાયેલા િિનાિાિાું ફેિફાિ, િુંબુંસધત ઇશ્ય  કિનાિ કુંપનીઓ 

અને મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ કુંપનીઓ/ િસજસ્ટ્રાિ અને ટ્રાન્િફિ એજન્ટ િાથે નોંધાય છે. આિ, 

તેિન ેદિેક અલર્થી જણાિિાની જરૂરિયાતન ેદૂિ કિે છે. 
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c. આઈિીઈએએિ અન ેએનએિિીએલ િોબાઈલ એસલલકેશન જેિી િ સિધાઓ ઉપયોર્ 

કિી, તિ ેવ્યિહાિો અને હોજલ્િુંગ્િને અત્યુંત ઝિપી અને અિિકાિક િીતે િોસનટિ કિી 

શકો છો. 

d. તિન ેતિાિા િીિટે ખાતાિાુંથી મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટોના િેસબટ થિાથી એિએિએિ 

એલટગ િળે છે. 

e. સ્પીિ-ઈ િ સિધાને િબ્સ્ક્રાઇબ કિીને તિ ેમ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટોના ઓનલાઇન િળતિ 

િાટ ેપિુંદર્ી કિી શકો છો. 

 

4. મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ એકિ (ખાતાના સ્ટટેિેન્ટ દ્િાિા િજૂ કિાયેલ) િીિટે સ્િરૂપિાું રૂપાુંતરિત 

કિિાની પ્રરક્રયા શ ું છે? 

ખાતાના સ્ટેટિેન્ટ િાથે તિાિ ે તિાિા િીપીન ે યોગ્યિીતે ભિેલ રૂપાુંતિણ સિનુંતી ફોિગ 

(િીઆિએફ) િબસિટ કિિાની જરૂિ છે. આિશ્યક િકાિણીઓ પછી, તિારુ િીપી તિાિી 

સિનુંતી િુંબુંસધત એએિિી / તનેા િસજસ્ટ્રાિન ેઆર્ળ િોકલે છે. એએિિી / િસજસ્ટ્રાિ 

પાિેથી પૃસષ્ટ પછી, મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટો તિાિા િીિટે ખાતાિાું જિા કિિાિાું આિશ.ે 

 

5. સબન સનિાિી ભાિતીયો (એનઆિઆઈ) એનઆિઆઈ સસ્થસત હેઠળના મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ 

એકિ િીિટે સ્િરૂપિાું રૂપાુંતરિત કિી શક ેછે?  

 

હા, જો એનઆિઆઈ સસ્થસત હેઠળ િીિટે ખાત ું ખોલાિિાિાું આિ ેછે.  

 

6. હ ું સ્ટોક એક્િિેન્જ લલેટફોિગ દ્િાિા મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટો િાટ ેિબ્સ્ક્રાઇબ કેિી િીતે 

કિી શક ું? 

તિાિે િાત્ર તિાિા સ્ટોકબ્રોકિને જરૂિી િકિ િાથ ેિસબ્સ્ક્રલશન ઑિગિ આપિાની જરૂિ 

છે. તિાિા બ્રોકિ સ્ટોક એક્િિને્જના લલેટફોિગ પિ સિનુંતી દાખલ કિશે. િ કિણી 

રદિિ ે એએિિી / િસજસ્ટ્રાિ પાિેથી ય સનટો પ્રાલત થયા પછી, તિાિા બ્રોકિ / 

સક્લયટિુંર્ કોપોિેશ તિાિા િીિટે ખાતાિાું ઇસચ્છત મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટોના ક્રેરિટન ું 

વ્યિસ્થાપન કિશ.ે 

  

7. િાિા િીિેટ ખાતાિાું િાખેલ મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટોન ું હ ું કિેી િીતે િળતિ િેળિી શક ું? 
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તિે તિાિા િીપી અથિા સ્ટોકબ્રોકિ દ્િાિા િીિટે સ્િરૂપે િાખેલ મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટોન ું 

િળતિ િેળિી શકો છો. સ્પીિ-ઇ િપિાશકતાગઓ ઑનલાઇન િળતિ સિનુંતી પણ િબસિટ 

કિી શક ેછે. 

 

8. િાિા િીપી દ્િાિા િીિટે સ્િરૂપ ે િાખિાિાું આિેલ મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટોનેન ું િળતિ 

િેળિિાની પ્રરક્રયા શ ું છે?  

 

તિાિ ેતિાિા િીપીિાું યોગ્યિીતે ભિેલ િળતિ ફોિગ (આિએફ) િબસિટ કિિાની જરૂિ છે. 

આિશ્યક તપાિો પછી, તિાિી િીપી તિાિી સિનુંતીન ે િુંબુંસધત એએિિી / િસજસ્ટ્રાિન ે

આર્ળ િોકલે છે. જરૂિી િકાિણી હાથ ધયાગ પછી, િળતિની િકિ એએિિી / િસજસ્ટ્રાિ 

દ્િાિા િીધા તિાિા સલન્ક કિેલ બેંક ખાતાિાું જિા કિિાિાું આિશે. તિે તિાિા િીપીન ે

િોક્કિ જથ્થા અથિા તિાિ ય સનટો અથિા ઇસચ્છત િકિ િાટે િળતિની સિનુંસત આપી 

શકો છો. 

 

9. સ્ટોકબ્રોકિ દ્િાિા િીિટે સ્િરૂપિાું િાખિાિાું આિેલ મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટોન ું િળતિ 

િેળિિાની પ્રરક્રયા શ ું છે? 

  

તિાિે તિાિા સ્ટોકબ્રોકિને િળતિ ઑિગિ આપિાની જરૂિ છે. ઉપિાુંત, મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ 

ય સનટોન ેએનએિઈ સક્લયટિુંર્ સલસિટેિ / ઇસન્િયન સક્લયટિુંર્ કોપોિશેન સલસિટિેના સનય ક્ત 

િીએિ પ લ ખાતાિાું ટ્રાન્િફિ કિિા િાટ ેતિાિ ેતિાિા િીપીન ેરિસલિિી ઈન્સ્ટ્રક્શન સસ્લપ 

િબસિટ કિિાની જરૂિ છે.  

  

10. શ ું હ ું મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટોને એક િીિેટ ખાતાિાુંથી બીજા િીિટે ખાતાિાું ટ્રાન્િફિ કિી 

શક ું છ ું?  

 

હા. તિે તિાિા િીિટે ખાતાિાુંથી મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટોને તિાિી પિુંદના અન્ય િીિેટ 
ખાતાિાું ટ્રાન્િફિ કિી શકો છો (એજ અથિા અલર્ િીપી/રિપોસઝટિી િાથે િાખેલ) સિિાય 

કે મ્ય ચ્ય અલ ફુંિ ય સનટો કોઈપણ કાિણોિિ લોક-ઇન સ્ટટેિ હેઠળ હોઈ છે.  
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 િીિેટ ખાતાિાું અપિેટ/ ફેિફાિ  
 
 

િીિેટ ખાત ું ખોલાિેલ હોિા પછી, તે સસ્થસતિાું હોઈ શક ેછે જેિાું ખાત ું ખોલિાના ફોિગિાું 

િજૂ કિેલી િાસહતીિાું ફેિફાિ થઈ શક ેછે. ઉદાહિણ તિીકે -  

 

a.  ખાતાધાિકન ું નાિ 

b. ખાત ું ધાિકન ું િિનાિ ું 

c. બેંક ખાતાની સિર્તો 

d. નોસિની અથિા પાિિ ઑફ એટની ધાિક 

e. ખાતા ધાિકની િહી 

f. ઇિેઈલ આઈિી 

g. ટેસલફોન/િોબાઈલ નુંબિ 

 

કોઇપણ સસ્થસતિાું, તે જરૂિી છે કે ખાતાધાિક બદલાયેલ િાસહતી િીપીને આપે જેથી 

રિપોસઝટિીનો િેકોિગ અપિેટ થાય અને કોઈપણ સિિપે િર્િ િેિાઓ િાલ  િાખી શકાય છે. 

ખાતાધાિક ેજરૂિી િહાયક દસ્તાિેજો િાથે િીપીન ેયોગ્ય િીતે હસ્તાિરિત લેસખત સિનુંતી 

આપિાની જરૂિ છે. 

 
1. ખાતા ધાિકન ું નાિ ખાત ું ખોલાવ્યા પછી બદલી શકાય?  

 

હા. િીિટે ખાતા ખોલ્યા પછી િીિેટ ખાતાિાું ખાતા ધાિકન ું નાિ બદલી શકાય છે. લેસખત 

સિનુંતી િાથ ેજરૂિી િહાયક દસ્તાિેજો ઇસચ્છત ફેિફાિની પ્રકૃસત પિ આધાિ િાખે છે. જો 

િીપી દ્િાિા કિિાિાું આિેલી કોઈપણ િટેા એન્ટ્રી ભૂલન ેલીધે ફેિફાિ જરૂિી હોય, પછી તે 

િુંબુંસધત ખાતા ધાિકની સિનુંતી પિ અથિા િીપી દ્િાિા િ -િોટો દ્િાિા ખાત ું ધાિક પાિથેી 

કોઈપણ દસ્તાિજે પછૂ્યા સિના િ ધાિી શકાય છે. 

 

a. નાના િ ધાિાઓના રકસ્િાિાું (જેિ ક ે જોિણી િ ધાિણા, િુંિેપ અથિા 

પ્રાિુંસભકના સિસ્તિણ), પનૅ કાિગ, પાિપોટગ, િતદાિન ું ઓળખપત્ર, આધાિ કાિગ, 
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ડ્રાઈજિુંર્ લાયિન્િ, નિેર્ા કાિગ, જેિાું િાિા નાિ હોઈ તે ઓળખ દસ્તાિેજની 

કોઈપણ પ િાિાની સ્િ-પ્રિાસણત નકલ જરૂિી છે. ખાતાધાિકએ પ સષ્ટ પણ આપિી 

જોઈએ ક ેલગ્ન, છૂટાછેિા, અદાલત હ કિ, િર્ેિ ેિસહતના કોઈ પણ કાિણોિિ 

વ્યસક્તના નાિિાું ફેિફાિ થયો નથી. જો કોઈ વ્યસક્ત તેના નાિના જોિણીન ે

અુંકશાસ્ત્ર િર્ેિે િસહત, કોઈપણ કાિણિિ બદલી દે છે, તેને નાિિાું ફેિફાિ તિીક ે

ર્ણિાિાું આિશ,ે અને નાિિાું િ ધાિણા તિીકે નહીં.  

 

b. નાિિાું ફેિફાિ અથિા િ ધાિાઓના અન્ય રકસ્િાઓિાું, નીિેના દસ્તાિેજો જરૂિી છે -  

 
 

લગ્નન ેકાિણ ેનાિિાું ફેિફાિ  

 

લગ્ન સિિાયના અન્ય કાિણોને કાિણે નાિિાું 

ફેિફાિ  

લગ્નન ું પ્રિાણપત્ર અથિા પસતન ું નાિ 

દશાગિતી પાિપોટગની નકલ અથિા 

િત્તાિાિ ર્ઝેેટિાું નાિ બદલિાન ું પ્રકાશન 

િત્તાિાિ ર્ઝેેટિાું નાિ બદલિાન ું પ્રકાશન 

 

કણાગટક અન ેપુંજાબના સનિાિીઓ િાટે, જ્યાું િત્તાિાિ ર્ઝેેટિાું નાિ બદલિા િાટ ેપ્રકાશન 

ઉપલબ્ધ ન હોય, ત્યાું નીિેના દસ્તાિેજો પૂિા પાિી શકાય છે -  

 

a. નાિ અને તેના િુંપૂણગ િિનાિાું બદલિાના કાિણોનો ઉલ્લેખ િાથેન ું ફસ્ટગ ક્લાિ / 

એસક્ઝક્ય ટીિ િેસજસ્ટ્રેટના નોટિી પસબ્લક / િેસજસ્ટ્રટે િિિ અિલિાું િ કાયેલ 

િોર્ુંદનાિ ું. 

b. પ્રકાશન એક સ્થાસનક અખબાિ અને એક િાષ્ટ્રીય અખબાિિાું . 

c. બદલાયેલ નાિ િાથેના ઓળખના પ િાિા અન ેિિનાિાના દસ્તાિજેના પ િાિા. 

 

 ખાતા ધાિકે ઉપિના દસ્તાિજેની સ્િતઃ-પ્રિાસણત કૉપીને િકાિણી િાટ ેિૂળ દસ્તાિજેો 

િાથે િબસિટ કિિી જોઈએ.  
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2. શ ું હ ું િીિેટ ખાતાિાું નોંધાયેલા િાિા બેંક ખાતાની સિર્તો બદલી શક ું? 

 

હા. તિ ેતિાિા િીિેટ ખાતાિાું િસજસ્ટિગ બેંક ખાતાની સિર્તો કોઈપણ િિયે તિાિા િીપીન ે

લેસખત સિનુંતી િબસિટ કિીને બદલી શકો છો. તિાિે તિાિા નિા બેંક ખાતા િાટે િહાયક 

દસ્તાિજેો આપિાની જરૂિ પિશે. ઉદાહિણ તિીક,ે પાિબ ક અથિા ખાતા સ્ટેટિેન્ટની 

નકલ અથિા િદ કિાયેલ િેક, જેિાું તિારુું નાિ, બેંક ખાત ું નુંબિ, બેંકન ું નાિ, 

એિઆઈિીઆિ કોિ અન ેઆઇએફએિિી શાિેલ હોઈ.  

 

3. જો િારુ િિનાિ ું બદલાય તો િાિે શ ું કિિ ું જોઇએ? િાિે દિકે કુંપનીન ે અલર્થી 

લખિાની જરૂિ છે?  

 

જો તિારુ િિનાિ ું બદલાય  હોઈ, તો તિાિ ેતિાિી િીપીને નિા િિનાિાુંની જાણ કિિાની 

િહેશે. જ્યાિે િીપી રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું નિ ું િિનાિ ું દાખલ કિ ેછે, તે જેિાું તિે શેિ / 

ય સનટો િર્ેિે ધિાિો છો તિેી બધી કુંપનીઓન ેઆપિેળે પહોંિાિિાિાું આિશ.ે  

 

4. હ ું િાિા િીપીિાું િારુ િિનાિ ું કિેી િીતે બદલી શક ું?  

 

તિે તિાિા િીપીને લેસખત સિનુંતી િબસિટ કિીને રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું તિારુું િિનાિ ું 

બદલી શકો છો. આિી સિનુંતી પિ બધા િુંય ક્ત ધાિકો દ્િાિા િહી કિિી જોઈએ, જો ખાત ું 

િુંય ક્ત હોઈ. સિનુંતી િાથે નીિેના દસ્તાિજેો  િબસિટ કિાિિા જોઇએ -  

 

a. િીિેટ ખાતાન ું તાજેતિન ું ટ્રાુંઝેક્શન સ્ટેટિેન્ટ (કલાયન્ટ વ્યસક્તર્ત રૂપ ેિીપીની િ લાકાત 

લેતા હોય તો આિશ્યક નથી) 

b. ઓળખ દસ્તાિેજના કોઈપણ પ િાિાની સ્િ-પ્રિાસણત કૉસપ જેિક ેપનૅ કાિગ, પાિપોટગ, 

િતદાિન ું ઓળખપત્ર, આધાિ કાિગ, ડ્રાઇજિુંર્ લાયિન્િ, નિેર્ા કાિગ. 

c. નિા િિનાિાના પ િાિા તિીક ે કોઈપણ દસ્તાિેજની સ્િ-પ્રિાસણત કૉસપ પાિપોટગ, 

િતદાિન ું ઓળખપત્ર, આધાિ કાિગ, ડ્રાઈજિુંર્ લાયિન્િ. 
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તિાિે તિાિા િીપી દ્િાિા ફોટો કૉપીની િકાિણી િાટે િૂળ દસ્તાિેજ લાિિાની જરૂિ 

પિશે. તિ ેઅથિા તિાિા અસધકતૃ પ્રસતસનસધએ ફિી િહભાર્ી અસધકાિીઓની હાજિીિાું 

એસલલકેશન પિ િહી કિિી પિશે. એકિાિ રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું િિનાિાિાું ફેિફાિ 

કિિાની સિનુંતી થઈ જાય, િીપી પાિેથી જાણ કિિા ઉપિાુંત, એનએિિીએલ દ્િાિા 

ખાતાધાિક (ઓ)ન ેઅપિેટની િાસહતી આપતો એક ઇિેઇલ િોકલિાિાું આિ ેછે. 

 
 

િીિેટ ખાતાિાું કોપોિેટ લાભો િેળિિા 
 
 

1. િેકોિગ તાિીખન ું િહત્િ શ ું છે? 

 

િેકોિગ તાિીખ એિી તાિીખ છે, કોઈ પણ પ્રકાિના કોપોિટે લાભના સિતિણના હેત િિ 

શેિધાિકોની િૂસિ ધ્યાનિાું લેિા િાટ ે કુંપની દ્િાિા અુંસતિ રદિિ તિીક ે લેિાિાું આિ ેછે. 

જો શેિધાિકોની િૂસિિાું 'િેકોિગ તાિીખ' િ ધીિાું તિારુ નાિ દેખાય તો કુંપની દ્િાિા જાહેિ 

કિિાિાું આિેલા લાભો િેળિિા િાટે તિે હકદાિ બનશો. તેથી, તિાિા દ્િાિા ખિીદિાિાું 

આિેલી સિક્યોરિટીઝ તિાિા બ્રોકિ દ્િાિા િેકોિગ તાિીખ પહેલાું તિાિા ખાતાિાું ટ્રાન્િફિ 

કિિાિાું આિે તે તિાિા િાટ ેઅર્ત્યન ું છે.  

 

2. હ ું િાિા રિસિિન્િ / વ્યાજ ક ેઅન્ય િોકિ હકો કેિી િીતે િેળિી શક ું? 

 

િુંબુંસધત કુંપની એનએિિીએલના લાભાથીઓની સિર્ત ધાિકોની િેકોિગ તાિીખે પ્રાલત કિ ે

છે. બાકી િકિ કુંપની દ્િાિા િીધા જ િીિટે ખાતાધાિકના સલન્ક બેંક ખાતાિાું આપિાિાું 

આિે છે. 

 

3. જો હ ું િીિેટ સ્િરૂપિાું શેિ ધિાિી િહ્યો હોઉં તો િન ેબોનિ શેિ કિેી િીતે િળશ?ે 
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િુંબુંસધત કુંપની એનએિિીએલ પાિેથી િેકોિગ તાિીખે લાભાથી ધાિકો અન ે તેિની 

હોજલ્િુંગ્િની સિર્તો િેળિ ે છે. તિે જેના િાટ ેહકદાિ છો તે શેિની િુંખ્યા કુંપની / તનેા 

આિટીએ દ્િાિા તિાિા િીિેટ ખાતાિાું ક્રેરિટ કિિાિાું આિે છે. 

 

4. હ ું કિેી િીતે પૃસષ્ટ કરુ ક ેિાિા િીિટે ખાતાિાું જિા બોનિ/ અસધકાિની પાત્રતા િાિી 

છે?  

 

ઇશ્ય િ કુંપની / તેના આિટીએ દ્િાિા બોનિ / અસધકાિોની પાત્રતા િાટે ફાળિણી િલાહ 

આપિાિાું આિે છે. તિને િળેલા િીિટે ખાતાના સ્ટેટિેન્ટ િાથે તિાિ ેતનેી તપાિ કિિી 

જોઈએ. િલાહ અને ખાત ું સ્ટેટિેન્ટિાું બતાિેલ જથ્થો િેળ ખાિો જોઈએ.
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એનએિિીએલ િેિાઓ િાટે શ લ્ક 

 
 

1. ખાત ું ખોલિા અને અન્ય રિપોસઝટિી િુંબુંસધત વ્યિહાિો િાટેનાું શ લ્ક શ ું છે?  
 

એનએિિીએલ િીપીને િાજગ  કિ ેછે અન ેિીિટે ખાતાધાિકોને નહીં. એનએિિીએલના તેની 

િીપીને િાજગ  સનયત છે. િીપી દ્િાિા િૂકિાતા એનએિિીએલના િાર્જીિની િુંપૂણગ સિર્તો 

https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-

participants.php પિ ઉપલબ્ધ છે.  

 
 

િીપી ઑફિ કિેલ િેિાઓ િાટ ેતનેા કલાયન્ટન ેિાજગ  કિ ેછે. ખાત ું ખોલિાના િિયે તિને 
આપિાિાું આિેલી 'ટેરિફ શીટ' િાું સિસિધ િિેાઓ િાટ ે િીપી તિન ે જે િાજગ કિ ે છે ત ે

િાર્જીિનો ઉલ્લેખ કિિાિાું આિલે હોઈ છે. તિાિે આની એક કૉપી તિાિી ભાસિ િુંદભગ 

િાટે િાખિી જોઈએ.. જો તિારુ િીપી ઇચ્છે, તે તિન ે 30 રદિિની નોરટિ આપીને 

િાર્જીિ બદલી શકે છે. 

 
 

https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-participants.php
https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-participants.php
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તિાિેિીિેટ ખાતાની કાળજી લેિી  

 

1. શ ું િીઆઈએિ પિ અિલ તાિીખનો ઉલ્લેખ ન કિિો યોગ્ય છે? 

 

ના. અિલીકિણ તાિીખનો ઉલ્લેખ કયાગ સિના તિાિ ે તિાિા િીપીન ે રિસલિિી 

િૂિના સસ્લપ્ (િીઆઈએિ) િબસિટ કિિી જોઈએ નહીં. તે એ તાિીખ હોિી 

જોઈએ જેના પિ તિે તિાિા ખાતાને ઉલ્લેસખત સિક્યોરિટીઝ અન ેતેના જથ્થા 

િાટે િેસબટ કિિા િાુંર્ો છો. બજાિ િૂિનાના રકસ્િાિાું, તે િ કિણીની તાિીખની 

અુંદિ હોિી જોઇએ. ઓફ િાકટે ટ્રાન્િફિ િાટ,ે તે તિાિી પિુંદર્ીની ભાસિ 

તાિીખ હોિી જોઇએ.  

 
 

2. િન ેકિેી િીતે ખબિ પિશે ક ેિાિા િીપીએ દિેક ટ્રાુંઝેક્શન પછી િારુું ખાત ું 

અપિટે કય ું છે? 

 

તિન ે તિાિા ખાતાિાું થયેલી ઘટનાઓન ું સનિીિણ કિિાિાું િદદ કિિા િાટ ે

િિયાુંતિે ટ્રાન્ઝેક્શન અને  બલેેન્િ દશાગિત ું ખાતાન ું સ્ટેટિેન્ટ િળશ.ે તિ ે
એિએિએિ એલટગ, આઈિીઈએએિ અને િોબાઇલ એસલલકેશન જેિી 

િ સિધાઓનો ઉપયોર્ કિીને તને ું પણ સનિીિણ કિી શકો છો. 

 
 

3. કઈ આિૃસત્ત પિ િને િારુું િીિટે ખાતાન ું સ્ટેટિેન્ટ િળિ ું જોઈએ? 

 

એનએિિીએલ િાસિક અુંતિાલોિાું તિાિા િાટે એકીકૃત ખાતાન ું સ્ટેટિેન્ટ પૂરુું 

પાિ ે છે (બીએિિીએ ધાિકો િાટે સત્રિાસિક અુંતિાલે) જો આપલે િસહનાિાું 

ટ્રાન્ઝેક્શન હોઈ તો (સત્રિાસિક). ખાતાિાું કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન ન હોઈ તો, અથિા 

જો િષગ દિસિયાન  બેલેન્િ  ઝીિો બની જાય છે  તો આિા ગ્રાહકોન ેિાર્ષગક ધોિણ ે

સ્ટેટિેન્ટ િોકલિાિાું આિ ેછે.  
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4. િાિા  ખાતાના સ્ટટેિેન્ટિાું કોઈ સિિુંર્તતા હોય તો િાિ ેશ ું કિિ ું જોઈએ? 

 

ખાતાના સ્ટેટિેન્ટિાું કોઈ સિિુંર્તતા હોઈ તો તિાિ ે તિત જ તિાિા િીપીનો 

િુંપકગ કિિો જ જોઇએ. જો િીપી સ્તિ ે સિિુંર્તતા ઉકેલી શકાતી ન હોય, તો 

તિાિે એનએિિીએલનો િુંપકગ કિિો જોઈએ.  

 
 

5. જો  િાિા ખાતાન ું સ્ટેટિેન્ટ ખોિાઈ જાય તો શ ું કિિ ું? 

 

જિુંતા કિિાની જરૂિ નથી. તિે ફિીથી ઇસચ્છત અિસધ િાટે તિારુું સ્ટેટિેન્ટ 
આપિા િાટ ેએનએિિીએલન ેસિનુંતી કિી શકો છો. ટ્રાુંસઝટ દિસિયાન સ્ટેટિેન્ટ 

ખોિાય નથી ર્ય  અથિા ક્યાુંક અટિાય નથી ર્ય  તનેી ખાતિી કિિા તિ ે ઇ-

િીએએિ પિુંદ કિિાન ું અન કૂળ લાર્ી શક ે છે. આઈિીઈએએિ અન ેિોબાઇલ 

એસલલકેશન જેિી િ સિધાઓનો ઉપયોર્ કિી તિે જયાિે ઇચ્છો ત્યાિે તિારુું 

સ્ટેટિેન્ટ જોઇ/િાઉનલોિ કિી શકો છો.  

 

6. ખાતાને ફ્રીજઝુંર્ કિિ ું એટલે શ ું? હ ું આ કિેી િીતે કિી શક ું? 

 

િીિેટ ખાતાિાું કોઈપણ ટ્રાન્ઝેક્શન ફક્ત ખાતા ધાિક પાિથેી િાન્ય િૂિના પિ જ 

શક્ય છે. ઉપિાુંત, િીપી તિફથી રિપોસઝટિી િૉફ્ટિેિની એન્ટ્રી િકેિ િેકિ સિસ્ટિ 

દ્િાિા શક્ય છે. છતાું ખાતાિાું થતાું કોઈપણ અનીબચિત ટ્રાુંઝેક્શનને િોકિા િાટ,ે 
િીિેટ ખાતાધાિક િીપીને લેસખત સિનુંતી િબસિટ કિીન ેતનેા િીિેટ ખાતાન ેફ્રીઝ 

કિિાન ું પિુંદ કિી શક ેછે. નીિેના પ્રકાિન ું ફ્રીઝ ઉપલબ્ધ છે:-  

 

a. િાત્ર િેસબટ િાટ ેફ્રીઝ - િીિેટ ખાતાધાિક તનેા િીપીન ેફ્રીઝ િૂિના િબસિટ 

કિીન ેફક્ત િેસબટ િાટ ેખાત ું ફ્રીઝ કિી શક ેછે. તિે છતાું, ફ્રીઝના િિયર્ાળા 

દિસિયાન, ખાતાધાિક કોઈપણ અન્ય કોપોિેટ કાયગિાહીિાુંથી ઉદભિેલા 

બોનિ અથિા ક્રેરિટ જેિા ક્રેરિટ્િ િેળિિાન ું િાલ  િાખશ.ે 
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b. િેસબટ તિેજ ક્રેરિટ િાટે ફ્રીઝ - ખાતાધાિક િેસબટ તેિજ ક્રેરિટ ્િાટે ખાતાન ે

ફ્રીઝ કિી શકે છે. ખાતાિાું કોઈ િેસબટ અને ક્રેરિટ કિી શકાતી નથી, સિિાય ક ે

ખાતાધાિક અનફ્રીઝ િૂિના આપે છે. આ િ સિધા એિા ગ્રાહકો િાટ ે

લાભકાિક છે જે લાુંબા ર્ાળા િાટે પોતાના ખાતાનો ઉપયોર્ કિતા નથી. 

િેસબટ અન ેક્રેરિટ્િ િાટ ેપોતાના ખાતાને ફ્રીઝ કિી, તેઓ િેસબટ અટકાિિા 

ઉપિાુંત તિેના ખાતાિાું અસનસશ્િત ક્રેરિટ ટાળી શક ેછે. 

c. િોક્કિ આઈએિઆઈએન ખાતાિાું ફ્રીઝ કિિ ું - ખાતાધાિક કોઈ િોક્કિ 

આઈએિઆઈએન ફ્રીઝ કિી શક ે છે (કોઇ િોક્ક્િ કુંપની િાટ ે સિક્ય રિટી) 

િુંપૂણગ ખાતાને ફ્રીઝ કયાગ સિના, ક્યાું તો 'િેસબટ' અથિા 'િેસબટ અને ક્રેરિટ' 

િાટ.ે જો આ પ્રકાિની ફ્રીઝ િ સિધાનો ઉપયોર્ થાય છે, તો ખાતાિાુંની બધી 

અન્ય સિક્યોરિટીઝ િેસબટ થઈ શક ેછે અથિા ક્રેરિટ થઈ શક ેછે, પિુંત  િોક્કિ 
આઈએિઆઈએન(ઓ) હેઠળની સિક્યોરિટીઝ અન ક્રિે 'િેસબટ' અથિા 

'િેસબટ અને ક્રેરિટ' િાટે ફ્રીઝ થાય છે. કલાયન્ટ તેના િીિટે ખાતાિાું િહેલી 

અન્ય સિક્યોરિટીઝનો ઉપયોર્ કિી શકશે અને આઇએિઆઈએનિાું ક્રેરિટ 

પણ પ્રાલત કિ ેછે જે િેસબટ િાટે જ ફ્રીઝ થય ું છે. 

d. ખાતાિાું આઈએિઆઈએન હઠેળ િાખિાિાું આિેલી સિક્યોરિટીઝની 

િોક્કિ િુંખ્યાને ફ્રીઝ કિિી. ખાતાધાિક ખાતાિાું િોક્કિ સિક્યોિીટીન ે

િોક્કિ પ્રિાણિાું ફ્રીઝ કિી શક ેછે. 

 

7. જો િારુું િીપી નાદાિ થઈ જાય અથિા ઓપિેશન બુંધ થાય તો શ ું થશ?ે 

 

તિાિા િીપીના નાદાિ થિા અથિા તેની કાિર્ીિી બુંધ કિિાની દ લગભ ઘટનાિાું, 
િીિેટ ખાતાધાિકોના સહતો િુંપણૂગપણ ેિ િસિત છે. આિી સસ્થસતિાું, તિને તિાિા 

બેલેન્િને તિાિી પિુંદર્ીના અન્ય િીપીિાું સ્થાનાુંતરિત કિિા અથિા તેન ે

િીિટીરિયલાઈઝ કિિાનો સિકલ્પ આપિાિાું આિશે. 

 

8. રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું િેટાન ે િ િસિત કિિા િાટે એનએિિીએલ શ ું 

િાિિેતી િાખે છે? 
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િેટા િ િિા અન ેિેટા અખુંરિતતાન ેર્ુંભીિ ર્ણી અને એનએિિીએલ દ્િાિા િૌથી 

િધ  િહત્િ આપિાિાું આિ ેછે. એનએિિીએલ આ િુંદભગિાું ઉચ્િતિ ધોિણોન ે

અન િિ ેછે. કલાયન્ટના િેટા અને અસ્કયાિતો િ િસિત િહે છે તેની ખાતિી કિિા 

િાટ ેિીપીએ ઓઅણ શે્રષ્ઠ પ્રયાિો કિિાની જરૂિ છે.  

 

આ િુંદભગિાું એનએિિીએલ દ્િાિા અપનાિિાિાું આિેલા કેટલાક પર્લાું નીિે 

િ જબ છે -  

 

a. િીપી સ્તિ ે તેિજ રિપોસઝટિી સ્તિે િટેાના દૈસનક બેકઅપની િખત 

જરૂરિયાત. 

b. બૅકઅપ સ્થાસનક રૂપે અન ે રિિોટ િાઇટ પિ િીપી અને રિપોસઝટિી બુંન ે

દ્િાિા દૈસનક સ્ટોિ કિિાિાું આિે છે. 

c. સિિપેના કોઈપણ રકસ્િાિાું કાિર્ીિી િાલ  િાખિા િાટે એનએિિીએલ 

બેકઅપ િાઇટ તિેજ રિઝાસ્ટિ રિકિિી િાઇટન ું િુંિાલન કિ ેછે. 

d. િેટા હેન્િજલુંર્ અને િાયબિ સિક્યોરિટી ફ્રિેિકગના િુંદભગિાું શે્રષ્ઠ ઉદ્યોર્ 

પ્રથાઓ અન િિિાિાું આિે છે. 

e. રિપોસઝટિી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્િિ િાટ ેઉપયોર્િાું લેિાિાું આિતી જરટલ િાધનો, 

િુંિાિ સિસ્ટમ્િ અને ઉપયોસર્તાઓ િાટે સિકેસનઝિિાું ઘટાિો. 

f. વ્યિિાસયક અન ેલાયક સનરણાતો દ્િાિા િુંિાસલત અત્યાધ સનક િેટા િેન્ટિિાું 

િેટા િુંગ્રસહત કિિાિાું આિ ેછે.  

g. લોસજકલ અન ેભૌસતક પ્રિેશ અિિોધો સિસિધ સ્તિ ેઅપનાિિાિાું આિે છે. 

h. રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું સનણાગયક િટેા એન્ટ્રી િાટ ે િેકિ િેકિ સિસ્ટિન ું 

અન િિણ કિિાિાું આિ ેછે. 

i. એનએિિીએલએ આઇએિઓ - 27001 (િાસહતી િ િિા વ્યિસ્થાપન 

િાટ)ે િર્ટગરફકેશન અને ISO 22301:2012 (વ્યિિાસયક િાતત્ય 

િુંિાલન સિસ્ટિ િાટે)િર્ટગરફકેશન િેળવ્ય ું છે, જે શે્રષ્ઠ ઉદ્યોર્ પ્રથા િાથ ે

પાલન કિિાન ું િૂિિ ેછે. 
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9. એનએિિીએલ કેિી િીતે ખાતિી કિ ેછે કે તનેી િીપીઓ સનય ક્ત જરૂરિયાતોન ું 

પાલન કિ ેછે? 

 

બધા િીપી એક િષગિાું ઓછાિાું ઓછા એકિાિ એનએિિીએલ સનિીિણ હેઠળ 

આિે છે. ઉપિાુંત, તઓેને તિેના રિપોસઝટિી ઓપિેશન્િન ું ઑરિટ કિિા િાટે 

સ્િતુંત્ર અને લાયક ઓરિટિ પાિ ે કિાિિાની જરૂિ છે. આિા ઓરિટના રિપોટગ 

એનએિિીએલન ે િષગિાું બ ે િાિ િોકલિા જોઈએ. િીપીન ું પણ એિઈબીઆઈ 

દ્િાિા સનિીિણ થિ ું જોઇએ.  

 

10. એનએિિીએલન ું કોઈ િિકાિી િત્તા દ્િાિા સનયિન થાય છે?  

 

એનએિિીએલને એિઈબીઆઈ દ્િાિા સિક્યોરિટી રિપોસઝટિી તિીકે કાિ કિિા 

િાટે અસધકૃત કિિાિાું આિી છે. એનએિિીએલ કુંપની એક્ટ, 2013 િ જબ 

અન્ય લાર્  ઓરિટ ઉપિાુંત એિઈબીઆઈ દ્િાિા િાિસયક સનિીિણન ેઆધીન 

છે. 

 
 

11. રિપોસઝટિી કાિર્ીિી િાટ ેકોઈ િીિા આિિણ લેિાિાું આિે છે? 

 

એનએિિીએલ બધી િીપી િતી િીિા આિિણ િેળિ ેછે.  
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 િધ  િાસહતી 
 

 

રિસિિન્િ / શેિ િાટે રિફુંિનો દાિો પ્રાલત નથી થયો 

 

તિાિ રિસિિન્િ અને શેિગ, જે કોઈપણ કાિણોિિ િતત િાત િષગ િાટે અિેતન 

અથિા દાિા કયાગ સિનાના િહે છે, િુંબુંસધત કુંપનીઓ દ્િાિા િોકાણકાિ સશિણ 

અન ેિુંિિણ ભુંિોળ (આઈઈપીએફ) િત્તાસધકાિિાું ટ્રાન્િફિ કિિાિાું આિ ેછે. 

આઈઈપીએફ િત્તા િધૈાસનક િુંસ્થા છે, જે કુંપની એક્ટ, 2013 ની જોર્િાઈઓ 

હેઠળ િિાયેલ છે. 

િોકાણકાિ અથિા તનેા અસધકૃત પ્રસતસનસધને સબન િૂકિેલ રિસિિન્િ અને / અથિા 

દાિો ન કિાયેલા શેિગ પ્રાલત કિિા િાટ ેઆઇઇપીએફ અસધકાિીને દાિો કિિાની 

જરૂિ છે. દાિાની િકાિણી પછી, કુંપની આઇઇપીએફ અસધકાિન ેદાિોની પૃસષ્ટ 

કિે છે, ત્યાિબાદ ઇલેક્ટ્રોસનક ટ્રાન્િફિ દ્િાિા તનેા સલન્ક બેંક ખાતાિાું દાિેદાિન ે

િીફુંિ કિિાન ું શરૂ કિ ેછે. શેિ િાટનેા દાિાના રકસ્િાિાું, તઓે દાિા સ્િરૂપિાું 

ઉલ્લેસખત િીિટે ખાતાિાું જિા થાય છે. જરૂિી િુંપૂણગ પ્રરક્રયા અન ેદસ્તાિેજો 

નીિે આપેલ આકૃસત નુંબિ 8 િાું બતાિિાિાું આવ્યા છે. એક અિજદાિ એક 

નાણાકીય િષગિાું દિેક કુંપની િાટે એક દાિા પત્રક ફાઇલ કિી શક ેછે. િધ  િાસહતી 

િાટ ેકૃપા કિી http://www.iepf.gov.in/ની િ લાકાત લો. તે જાણિ ું 

િહત્િપૂણગ છે ક ેબધી કુંપનીઓન ેતેિની િબેિાઇટ પિ દાિો ન કિાયેલા શેિ અને 

રિસિિન્િની સિર્તો પ્રકાસશત કિિાની જરૂિ છે. 

 

http://www.iepf.gov.in/
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આકૃમત 8 
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સિક્યોરિટીઝના ટ્રાન્િફિ િાટે િીિેટ ફિસજયાત 

 

એિઈબીઆઈએ એસપ્રલ,1, 2019ના િોજથી લાર્  ફિજીયાત કય ગ છે ક ે

િૂસિબદ્ધ કુંપનીઓની સિક્યોરિટીઝન ું કોઈપણ ટ્રાન્િફિ ફક્ત િીિેટ સ્િરૂપિાું 

હશે. બીજા શબ્દોિાું કહીએ તો, જો તિાિી પાિ ેિૂસિબદ્ધ કુંપનીના શેિ ભૌસતક 

સ્િરૂપિાું છે અન ેતિે તનેે કોઇ બીજાન ેટ્રાન્િફિ કિી િહ્યા છો, એસપ્રલ,1, 

2019થી તિે િીિેટ સ્િરૂપિાું રૂપાુંતરિત કયાગ પછી જ કિી શકશો. આ તાિીખથી, 

ટ્રાન્િસિશન (શેિ ધાિકના િૃત્ય ના રકસ્િાિાું શેિોન ું ટ્રાન્િફિ) અને 

ટ્રાન્િપોસઝશનની (શેિહોલ્િિોના નાિોિાું ફેિફાિ થાય છે) િાત્ર ભૌસતક સ્િરૂપિાું 

િહેલ શેિ િાટ ેપિિાનર્ી છે. આથી િીિટે ખાત ું ખોલાિિ ું અને શક્ય એટલ ું 

જલ્દી તિાિા શેિને િીિેટિાું રૂપાુંતરિત કિો.  

 

અિૂસિબદ્ધ જાહેિ કુંપનીઓ િાટે િીિેટ ફિસજયાત  
 
 

સિસનસ્ટ્રી ઓફ કોપોિટે અફેિગ (એિિીએ) 10 િલટેમ્બિ, 2018 ના િોજ એક 

જાહેિનાિ ું જાિી કય ગ છે જે િૂિિ ે છે ક ેઅિૂસિબદ્ધ જાહેિ િયાગરદત કુંપનીઓન ે

રિપોસઝટિી સિસ્ટિિાું જોિાિિાની જરૂિ છે અને તિેના શેિ િીિટે િાટ ેઉપલબ્ધ 

કિાિિાની જરૂિ છે. આ કુંપનીઓ દ્િાિા શેિગની િધ  ફાળિણી િાત્ર િીિટે 

સ્િરૂપિાું જ શક્ય બનશ.ે આ બુંને જરૂરિયાતો ઓક્ટોબિ 2, 2018થી 

અિિકાિક છે. આિી કુંપનીઓિાું શેિના ધાિકો તિેના હોજલ્િુંગ્િને િીિટે 

સ્િરૂપિાું રૂપાુંતરિત કિી શક ેછે અને િુંબુંસધત લાભો િેળિી શકે છે. નોંધ લો ક ે 

જો તિાિી પાિે િીિેટ ખાત ું પહલેેથી જ છે, તિાિે આ શિેોને િાખિા િાટે બીજ ું  

િીિેટ ખાત ું ખોલાિિાની જરૂિ નથી. પેપિ ફોિગિાું િાખિાિાું આિેલા તિાિા 

િોકાણન ેિીિટે ખાતાિાું િીિેટ સ્િરૂપિાું રૂપાુંતરિત કિી શકાય છે, જો હોજલ્િુંર્ની 

પેટનગ િિાન જ હોય.  
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િોકાણકાિ જાર્રૂકતા કાયગક્રિો  
 

એનએિિીએલ દેશભિિાું િોકાણકાિ જાર્રૂકતા કાયગક્રિોન ું આયોજન કિ ે છે. 

આિા કાયગક્રિોન ું શેડ્યૂલ અહીં ઉપલબ્ધ છે https://nsdl.co.in/Investor-

Awareness- Programmes.php. જો તિે તિાિી હાઉજિુંર્ િોિાયટી, 

િુંસ્થા, કુંપની અથિા શહેિિાું િોકાણકાિ જાર્રૂકતા કાયગક્રિ ર્ોઠિિા િાુંર્તા 

હોિ, તો અિન ેinfo@nsdl.co.in પિ લખો. 

 
 
 

િોકાણકાિો િાટે એનએિિીએલ ન્યૂઝલેટિ 
 

એનએિિીએલ િાસિક ન્ય ઝલેટિ ધ ફાયનાસન્શયલ કલાયિોસ્કોપ િોકાણકાિો અન ે

િીિેટ ખાતા ધાિકોન ે એનએિિીએલના સિસિધ ઉત્પાદનો / િેિાઓ અન ે

રિપોસઝટિીની અન્ય િહત્િની િ સિધાઓ સિશ ેઅપિટે કિિા પ્રકાસશત કિે છે. તિ ે

તિારુ ઈિેઈલ આઈિી https://nsdl.co.in/e-newsletter.php પિ પ રૂ 

પાિી સ્બસ્ક્રાઈબ કિી શકો છો. 

 

તિાિા િાુંિન િાટ ે અર્ાઉના તિાિ ઈસ્ય  

https://nsdl.co.in/publications/nest.php પિ ઉપલબ્ધ છે.  
 

https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-%20Programmes.php
https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-%20Programmes.php
mailto:info@nsdl.co.in
https://nsdl.co.in/e-newsletter.php
https://nsdl.co.in/publications/nest.php
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ફરિયાદ મનવાિણ 

 

એિઈબીઆઈ તેિજ એનએિિીએલ બુંને પાિ ે િોકાણકાિ પાિનેી ફરિયાદો 

અથિા ફરિયાદોન ે ઉકેલિા િાટ ે ઔપિારિક વ્યિસ્થા હોઈ છે. કોઈ િિસ્યા 

અથિા ફરિયાદના રકસ્િાિાું તિાિા સ્ટોકબ્રોકિ / િીપી િાથે આ બાબતની પ્રથિ 

િિાગ કિિી િધ  િારુું છે. તિાિા સ્ટોકબ્રોકિ / િીપીની િુંપકગ િાસહતી તેિના દ્િાિા 

આપિાિાું આિેલ દસ્તાિજેોિાું અથિા તિેની િેબિાઇટ પિ િળી શક ેછે. જો 

તિે તિેના દ્િાિા આપિાિાું આિેલ ઉકેલથી િુંત ષ્ટ ન હોિ અથિા તેઓ અિ ક 

િિયિાું કોઈ ઉકેલ આપતા નથી, તો તિે આ બાબતને િુંબુંસધત સ્ટોક એક્સ્િેન્જ 

અથિા રિપોસઝટિી પિ િોકલી શકો છો. િૈકસલ્પકિીતે, તિ ેએિઈબીઆઈ પિ આ 

https://scores.gov.in/scores/Welcome.html પિ નોંધાિી શકો છો.  
 

તિે આ બ કલેટિાું આપેલા ટપાલ િિનાિાું પિ એનએિિીએલન ેતિાિા િીિેટ 

ખાતાને લર્તી િિસ્યાઓ / ફરિયાદોના િુંદભગિાું પણ લખી શકો છો. 

 
 

અન્ય િોકાણકાિ કેન્દ્ન્િત સેવાઓ 

 

 

િાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય િસજસ્ટ્રી (એનએિઆિ) 
 

એનએિઆિ ભાિતીય આઇટી અને આઇટીઇએિ / બીપીઓ ઉદ્યોર્ના હાલના 

અન ે િુંભસિત કિગિાિીઓની િાસહતીની ફેક્ટ શીટન ું હોજસ્ટુંર્ કિતી િેબ-

આધારિત છે. આ એનએએિએિિીઓએિની શરૂઆત છે. િધ  િાસહતી િાટે, 

કૃપા કિી https:// nationalskillsregistry.com/ ની િ લાકાત લો.  
 
 
 

https://scores.gov.in/scores/Welcome.html
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કેવાયસી િજીસ્ટ્રેશન એજન્સી (કેઆિએ) 

 

િોકાણકાિોના કેન્રીયકૃત કિેાયિી િકેોડ્િગ અપલોિ અન ેિાઉનલોિ કિો. િધ  

િાસહતી િાટ ેકપૃા કિી https://kra.ndml.in/ની િ લાકાત લો.  

 

નેશનલ એકેિેસિક રિપોસઝટિી (એનએિી) 

 

રિસજટાઇઝ્િ અસધકૃત શૈિસણક પ્રિાણપત્રો સિદ્યાથીઓ, િકાિણી કિનાિ અન ે

શૈિસણક િુંસ્થા િાટ ેિ લભ છે. િધ  િાસહતી િાટ,ે કપૃા કિી 

https://nad.ndml.in/ ની િ લાકાત લો 

 

એનઆઈઆિ ખાત ું (ઈ-િીિા ખાત ું)  

 

એનિીએિએલએ ભાિતના િીિા સનયિનકાિી અને સિકાિ િત્તાસધકાિ 

(આઈઆિિીએઆઈ) િતી નેશનલ ઇન્શ્યોિન્િ રિપોઝીટિી (એનઆઈઆિ)ની 

સ્થાપના કિી છે. ત ે ઇલેક્ટ્રોસનક સ્િરૂપ ે તિાિ પ્રકાિની િીિા પૉસલિીના 

હોજલ્િુંર્ને એક ઇ-ઈન્સ્યોિન્િ (ઈ-આઈએ)ખાતાિાું િ સિધા આપે છે અને એક 

લૉર્ ઇન િાથ ેિીિાકૃત તિાિ િીિા પૉસલિીને ઍક્િિે કિિા િાટ ેિિિ બનાિ ે

છે. આ ખાત ું િફતિાું ખોલી શકાય છે. િધ  િાસહતી િાટે કપૃા કિી 

https://www.nir.ndml.in/ ની િ લાકાત લો.  

 

એનએિિીએલ િેટાબઝે િનેેજિેન્ટ સલસિટેિ (એનએિીએિએલ) દ્િાિા ઉપિોક્ત 

િેિાઓ આપિાિાું આિ ેછે, જે એનએિિીએલની 100% કુંપની છે.  

  
 
  

https://kra.ndml.in/
https://nad.ndml.in/
https://www.nir.ndml.in/
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એનએિિીએલ િુંપકગ 

 
 

• કોઇપણ પ્રશ્ન અથિા ફરિયાદ િાટ ે - 

https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitec
omplaints.aspx   
 

• તકિાિ / ફરિયાદો િાટે ઇિેઇિ આઈિી - 
relations@nsdl.co.in 

 

• અન્ય િારિતી/ સ્ટ્પષ્ટીકિણ િાટે ઈિેઈિ આઇિી -  
info@nsdl.co.in 
 

• િીિેટ ખાતા ધાિક િાટે િફત િલે્પિાઈન – 1800 222 990  

 
 

એનએિિીએલ ઓરફિ 

 

િ ખ્ય ઓરફિ ટ્રેિ િલ્િગ, એ જિુંર્, 4થો િાળ, કિલા સિલ્િ કુંપાઉન્િ,  

લોિિ પિેલ, િ ુંબઈ – 400013 

 

ફોન - (022) 24994200 

  

શાખા ઓરફિ  

  

અિદાિાદ 402, 4થો િાળ, હેરિટજે હોિાઇઝન, 

ઓફ. િી.જી. િોિ, નિિુંર્પ િા, 

https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx
https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx
mailto:relations@nsdl.co.in
mailto:info@nsdl.co.in
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અિદાિાદ - 380009 

ટેસલ.: (079) 26461375 

બેંર્લ રુ ઓફીિ નુંબિ 106,  

િીબીએિ હાઉિ 26,  

કુંસનહર્ાિ િોિ,   

બેંર્લ રુ – 560052 

 

ફોન - (080) 40407106 

  

િેન્નઈ 6એ, 6થો િાળ, કેન્િ ટાિિગ,  

#1 િાિરક્રરના સ્ટ્રીટ,  

નોથગ ઉસ્િાન િોિ,  

ટી. નર્િ, િેન્નઈ – 600017 

 

ફોન - (044) 2814 3917 /11 

  

હૈદિાબાદ ઓરફિ નું. 123, હૈદિાબાદ િેર્િ સિિ-ટાઉન, 1લો િાળ, સિિ 

ટાઉન લલાઝા,  

િોિ નું. 1, બુંઝાિા સહલ્િ,  

હૈદિાબાદ – 500033 

 

ફોન - (040) 44334178 

  

કોિી સ્ય ટ નું. એિ - 105, િોનલાશ સબઝનિે િેન્ટિ, 4થો િાળ, 
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ક્રેિેન્િ ટાિિ,  

એનએિ 47, િેંર્મ્પ ઝા નર્િ પોસ્ટ,  

કોિી – 682033 

 

ફોન - (0484) 2933075 

  

કોલકત્તા ય સનટ 2ઈ, 2જો િાળ, ધ સિલેસનયિ, 235/2એ,ઈ.જે.િી. બોિ 

િોિ,  

કોલકત્તા – 700020 

 

ફોન - (033) 22904243 

             (033) 22904246 

  

નિી રદલ્હી ય સનટ નું. 601, 603, 604, 6ઠ્ઠો િાળ, ટાિિ - એ, નિિુંર્ 

હાઉિ,  

કસ્ત િબા ર્ાુંધી િાર્ગ,  

કોનોટ લલેિ,  

નિી રદલ્હી – 110001 

 

ફોન - (011) 23353814  

             (011) 23353815 
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ઉપયોગી લિન્ક  

 
 
http://www.ncfe.org.in/ 
 
https://investor.sebi.gov.in/ 
 
https://www.irdai.gov.in/ 
 
https://www.nism.ac.in/ 
 
https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=854 
 
https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/Home.aspx 
 
www.nsdl.co.in  
 
  

http://www.ncfe.org.in/
https://investor.sebi.gov.in/
https://www.irdai.gov.in/
https://www.nism.ac.in/
https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=854
https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/Home.aspx
http://www.nsdl.co.in/
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ઉપયોર્િાું લેિાયેલ િુંસિલત શબ્દો 

 

બીએિિીએ િૂળભૂત િિેાઓ િાટે િીિેટ ખાત ું 

બીએિઈ બીએિઈ સલસિટેિ(અર્ાઉ બોમ્બ ેસ્ટોક એક્િિેન્જ સલસિટેિ 

તિીક ેઓળખાત ું હત ું) 

િીએએિ એકીકૃત ખાતાન ું સ્ટટેિને્ટ 

િીકેિાયિી કેન્રીય કિેાયિી  

િીઆિએફ રૂપાુંતિ સિનુંતી ફોિગ 

િીઆઈએિ રિસલિિી િૂિના સસ્લપ 

િીપી રિપોસઝટિી િહભાર્ી 

િીઆિએફ રિિટીરિયલાઈઝેશન સિનુંતી ફોિગ 

જી-િેક િિકાિી સિક્ય રિટીઝ 

આઈિીઈએએિ ઇન્ટિનેટ આધારિત િીિેટ ખાતાન ું સ્ટટેિને્ટ 

આઈપીએફ િોકાણકાિ સશિણ અને િુંિિણ િત્તાસધકાિ 

આઈએફએિિી ભાિતીય નાણાકીય સિસ્ટિ કોિ 

આઈપીઓ પ્રાિુંસભક જાહેિ ઑફિ 

આઈઆિિીએઆઈI ઇન્શ્યોિન્િ િગે્ય લેટિી એન્િ િેિલપિેન્ટ ઓથોરિટી ઓફ 

ઇસન્િયા સલસિટેિ  

આઈએિઆઈએન આુંતિિાષ્ટ્રીય સિક્યોરિટીઝ ઓળખ નુંબિ 

કેઆિએ કેિાયિી િજીસ્ટ્રેશન એજન્શી  

કેિાયિી તિાિા કલાયન્ટને ઓળખો 

એલએએિ શેિો િાિ ેલોન 

એનિીએ નેશનલ એકેિેસિક રિપોસઝટિી 

એનિીએિએલ એનએિિીએલ િેટાબઝે િનેેજિેન્ટ સલસિટેિ 

એનએફઓ નિા ફુંિની ઑફિ 

એનઆઈઆિ નેશનલ ઇન્સ્ય િન્િ રિપોઝીટિી 

એનઆિઆઈ સબન સનિાિી ભાિતીય 

એનએિિીએલ નેશનલ સિક્યોરિટીઝ રિપોસઝટિી સલસિટેિ 
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એનએિઈ નેશનલ સ્ટોક એક્િિેન્જ ઓફ ઈસન્િયા સલસિટેિ 

એનએિઆિ િાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય િસજસ્ટ્રી 

પૅન કાયિી ખાતા નુંબિ 

પીઓએ િ ખત્યાિનાિ ું (પાિિ ઓફ એટની) 

આિઆિએફ િીિટીરિયલાઈઝેશન સિનુંતી ફોિગ 

આિટીએ ઇશ્ય ૂઅને શિે ટ્રાન્િફિ એજન્ટના િસજસ્ટ્રાિ 

એિઈબીઆઈ ભાિતના સિક્ય રિટીઝ અન ેએક્િિેન્જ બોિગ 

એિજીબી િોિરિન ર્ોલ્િ બોન્િ 

એિઆઈપી વ્યિસસ્થત િોકાણ યોજના 

એિએલબીએિ સિક્યોરિટીઝ સધિાણ અને ઉધાિ યોજના 

એિએિએિ ટૂુંિી િેિેજજુંર્ િેિા 

એિઓએ ખાતાન ું સ્ટેટિેન્ટ 
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આ પ્રકાશન એનએિિીએલ ઈન્િસે્ટિ પ્રોટકે્શન ફુંિ ટ્રસ્ટની પહેલ છે. 

 
 

અસ્િીકિણ – આ બ કલેટ એનએિિીએલ દ્િાિા િોકાણ િિ દાયના િાિાન્ય સહત 

િાટે તૈયાિ કિિાિાું આિી છે. આ પ સસ્તકાિાું પૂિી પાિિાિાું આિેલી િાસહતી 

સિસિધ સ્રોતિાુંથી િુંકસલત કિિાિાું આિી છે અને િોકાણના સનણગયો અન ે / 

અથિા કાનૂની કાયગિાહીન ેઅન િિિા િાટ ેલેિાય એિ ું નથી. તનેો હતે  બધા લાર્  

સનયિો અન ેસનયિનોન ેઆિિી લેિાનો નથી. િાિકોન ેસિનુંતી કિિાિાું આિ ેછે 

કે આ પ સસ્તકા ફક્ત િાિાન્ય જાણકાિી િાટે ધ્યાનિાું લેિી. એનએિિીએલ પિ 

િધ  િાસહતી અન ેતેની િિેાઓ www.nsdl.co.in પિ ઉપલબ્ધ છે.  
 

જો તિ ેઆ પ સસ્તકાિાું કોઈ ભલૂ અથિા અિોક્કિતા જ ઓ છો, કપૃા કિીન ે

અિને info@nsdl.co.in પિ લખી ધ્યાન પિ લાિો.  

 
 

િઝગન – મ ે2019 

http://www.nsdl.co.in/
mailto:info@nsdl.co.in

