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ಮುನ್ುುಡಿ 

 

ಪ್ರಿಯ ಓದುಗಾರ, 

 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ನಲಿಿ ನಿಮಮ ಆಸಕುಗಯಗಿ ನಮಮ'ಧ್ನಾವಯದಗಳು'. 
 

ನವೆೊಂಬರ್ 1996 ರಲಿಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ತ್ನು ಕಯಯಯಥಚರಣೆಗಳನಯು ಆರೊಂಭಿಸಿತ್ಯ. 
ಅಲಿಿೊಂದ,ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲಿಡಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮು ಬಳಕೆದಯರರ ಸೊಂಖೆಾ ಏಕ್ಪಾಕಯರದಲಿಿಹೆಚಯುತಿುದೆ. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ 
ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮ್ ಅನಯು ಬಳಸಿಕೆ ಳುಳವ ಸೌಲಭಾಗಳು ಮತ್ಯು ಪಾಯೀಜನಗಳ ಬಗೆಗ ಮತ್ಯು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ 
ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮ್ ಅನಯು ಬಳಸಿಕೆ ಳುಳವ ಮಯನ್ೆುಚುರಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ ಪಾಸಯುತ್ ಮತ್ಯು ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಬಳಕೆದಯರರಿಗೆ 
ತಿಳಿದಿರಯವುದಯ ನಮಮ ಪಾಯತ್ುವಯಗಿದೆ . 
 

ನ್ಯವು,ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಅಲಿ ಿ ಪಾತಿ ಒಬಬಭಯರತಿೀಯಕೆೀವಲ ಹ ಡಿಕೆದಯರರಲಿದೆ'ಜಯಗರ ಕ್ ಹ ಡಿಕೆದಯರ'ರಯಗ 
ಬೆೀಕ್ಯಎೊಂದಯ ನೊಂಬಯತೆುವೆ.ಈ ಕರಯಪುಸುಕ್ವನಯು ಓದಯವ ನಿಮಮ ನಿರ್ಯಥರವನಯು ನ್ಯವು ಪಾಶೊಂಸಿಸಯತೆುೀವೆ. 'ಜಯಗರ ಕ್ 
ಹ ಡಿಕೆದಯರ'ನ್ಯಗಲಯ ಈ ಕರಯಪುಸುಕ್ದಲಿ ಿನಿೀಡಲಯದ ಮ್ಯಹಿತಿಯಯ ನಿಮಗೆ ಸಹಯಯ ಮ್ಯಡಯತ್ುದೆ. 
 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಗೆ ಸಣಣ ಪರಿಚಯವನಯು ಹೆ ರಯತ್ಯಪಡಿಸಿ, ಒಮೆಮ ನಿೀವು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ನಲಿ ಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 
ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆದರೆ ಹಲವಯರಯ ಸೆೀವೆಗಳ ಉಪಯೀಗ ಹೆೀಗೆ ಪಡೆಯಬಹಯದಯ ಎೊಂಬಯವುದರ ಬಗೆಗ  ಸೊಂಕ್ಷಿಪು ಮ್ಯಹಿತಿ 
ನಿೀಡಿದೆಿೀವೆ.  ಒೊಂದಯ ವೆೀಳ ,ೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುನ ಮ್ಯಹಿತಿ ಅಥವಯ ಯಯವುದೆೀ ಸಪಷ್ೆೀಕ್ರಣ ಬೆೀಕ್ಯ ಎೊಂದರೆ, ದಯವಿಟಯೆ 
ನಮಮನಯು ನಿರಯತ್ೊಂಕ್ವಯಗಿ ಸೊಂಪಕಥಸಿ. ಇದನಯು ಉತ್ುಮಗೆ ಳಿಸಲಯ ನಿಮಮ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ಯು ಪಾತಿಕಾಯೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯವು 
ಎದಯರಯನ್ೆ ೀಡಯತಿುದೆಿೀವೆ. 
 
 

ಅಭಿನ್ಂದನೆಗಳು, 
ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ತಂಡ 
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ಬೆೇಸಿಕ್ಸ್ ನೆ ಂದಿಗೆಆರಂಭಿಸೆ ೇಣ 

 

ಬೊಂಡವಯಳ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

 

ಸಯಲಭ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಹೆೀಳುವುದಯದರೆ ಬೊಂಡವಯಳ ಅಥವಯ ಹಣದ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯನಯು ಬೊಂಡವಯಳ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ಎನಯುತಯುರೆ, 
ಅದರಲಿ ಿ  ವಾವಹಯರ ಉದೆಿೀಶಗಳಿಗಯಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಾವಿರಯವವರಯ ಅವರಿಗೆ ನಿೀಡಲಯ ಸಿದಧರಿರಯವವರನಯು 
ಹಯಡಯಕ್ಯತಯುರೆ. ಇನ್ೆ ುೊಂದಯ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಹೆೀಳುವುದಯದರೆ, ಒೊಂದಯ ಮ್ಯಕೆಥಟಾಲಿಿ ಜನರಯ ವಿವಿಧ್ ರಿೀತಿಯ ಹಣಕಯಸಯ 
ಸಲಕ್ರಣೆಗಳ ಖರಿೀದಿ ಮತ್ಯು ಮ್ಯರಯಟದಲಿಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಳವ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯನಯು ಬೊಂಡವಯಳ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ಎೊಂದಯ 
ಕ್ರೆಯಲಯಗಿದೆ. ಇದಯ ರೆಗಯಾಲೆೀಟರ್ (ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ), ವಿನಿಮಯ  ಕ್ಚೆೀರಿಗಳು (ಎನ್ಎಸ್ಇ / ಬಿಎಸ್ಇ ಇತಯಾದಿ), 
ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಗಳು (ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ / ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಲ್) ಮತ್ಯು ಸಯೆಕೆ ಬರೀಕ್ರ್, ಡಿಪಿಗಳು, ಕ್ಸೆ ೆಡಿಯನ್್, 
ಆಟಥಎಗಳು, ಮಚೆಥೊಂಟ್ ಬಯಾೊಂಕ್ಗಥಳು ಮಯೊಂತಯದ ಇತ್ರ ಮಧ್ಾವತಿಥಗಳನಯು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿದೆ. ಇೊಂಡಿಯನ್ ಕಯಾಪಿಟಲ್ 
ಮ್ಯಕೆಥಟ್ನ ಬಯಾಡ್ ಸಿಕ್ುರ್ ಚ್ಚತ್ಾ ಸೊಂಖೆಾ ರಲಿಿ ನಿೀಡಲಯಗಿದೆ. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ಚಿತಿ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಾಾಪ್ರಟಲ್ ಮಾಕ್ೆೆಟ್ 

 ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ 

 

ಸಯೆಕ್ಗಳು ಮತ್ಯು ಇತ್ರ ಸರಕ್ಯಗಳ 
ಉತ್ಪನು ವಿನಿಮಯ ಕೆೀೊಂದಾಗಳು 
 

ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಗ

ಳು 

 

ಇತ್ರ ಮಧ್ಾವತಿಥಗಳು 

 

ಎನ್.ಎಸ್.ಇ. 
ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. 
ಎಮ್.ಎಸ್.ಇ. 
ಎಮ್.ಸಿ.ಎಕ್ಸ್. 
ಎನ್.ಸಿ.ಡಿ.ಇ.ಎಕ್ಸ್ ಇತಯಾದಿ 

 

ಸಯೆಕೆ ಬರೀಕ್ರ್,ಆಟಥಎಗಳು 
ಮಯಾಚಯವಲ್ ಫೊಂಡ್,ಹ ಡಿಕೆ 
ಸಲಹೆಗಯರ ಇತಯಾದಿ 

 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. 

 

ಸಿ.ಡಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.. 
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ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಎೊಂದರೆೀನಯ?  

  

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಿವಿಧ್ ರಿೀತಿಯ ಹಣಕಯಸಯ ಸಯಧ್ನಗಳಯಗಿವೆ, ಇವುಗಳು ಬೊಂಡವಯಳ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಗಳಲಿ ಿ
ವಯಾಪ್ಯರಗೆ ಳುಳತ್ುವೆ. ಬೆೀರೆ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಹೆೀಳುವುದಯದರೆ, ನಿಧಿಯನಯು ಹಯಡಯಕ್ಯವವರಿಗೆ ನಿಧಿ ಪೂರೆೈಕೆದಯರರಿೊಂದ 
ಹಣವನಯು ನಿೀಡಲಯಗಯವ ಉಪಕ್ರಣಗಳು ಇವು. ಇದನಯು ಅಥಥಮ್ಯಡಿಕೆ ಳಳಲಯ ಒೊಂದಯ ಉದಯಹರಣೆಯನಯು 
ತೆಗೆದಯಕೆ ಳೆ್ ಳೀಣ. ಎಬಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ೊಂಪನಿಯ ಪಾಸಿದಧ ಉದಾಮಿ ಮತ್ಯು ವಾವಸಯಾಪಕ್ ನಿದೆೀಥಶಕ್ ‘ಎ’. ಎಬಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
ಹೆಸರಿನಲಿ ಿ ಹೆ ಸ ಸಿಮೆೊಂಟ್ ಪ್ಯಿೊಂಟ್ಅನಯುಪ್ಯಾರೊಂಭಿಸಲಯ ಬಯಸಯತಯುರೆ. ಇದಕೆಕ ಅಗತ್ಾವಿರಯವಬೃಹತ್ ಪಾಮ್ಯಣದ 
ಹಣವನಯು (ಬೊಂಡವಯಳ)ಅವರಯ ಸವತ್ಃ ಅಥವಯ ಎಬಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡೆಗ ನಿೀಡಲಯ ಸಯಧ್ಾವಯಗಯವುದಿಲ.ಿ ಆದಿರಿೊಂದ, ಹಣದ 
ಪಾತಿಫಲವಯಗಿ ಅದರ ಇಕವಟ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ನಿೀಡಯವ ಮ ಲಕ್ ಬೊಂಡವಯಳ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಗೆ ಪಾವೆೀಶಿಸಲಯ 
ನಿಧ್ಥರಿಸಯತ್ುದೆ. ಇದಯ ಇನಿಶಿಯಲ್ ಪಬಿಕಿ್ಸ ಆಫರ್ ಅಥವಯ ಐಪಿಒಯೊಂದ ಹೆ ರಬರಯತ್ುದೆ (ಇದಯ ಮೊದಲನ್ೆಯ ಬಯರಿ 
ಎಬಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಯವಥಜನಿಕ್ವಯಗಿ ಬೃಹತ್ ಪಾಮ್ಯಣದ ಹಣವನಯು ಕೆೀಳುತಿುರಯವುದಯ). ಸಮಮತಿಯಯದ ಬೆಲೆಯನಯು 
ಪ್ಯವತಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ ಸಯವಥಜನಿಕ್ರಯ ಷೆೀರಯಗಳಿಗೆ ಅಪ್ೆಿೈ ಮ್ಯಡಯತಯುರೆ. ಎಲ ಿಪಾಕಾಯೆಗಳು ಮಯಗಿದ ನೊಂತ್ರ, ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಯಯ 
ತ್ನು ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಹಣವನಯು ಪಡೆದ ನೊಂತ್ರ ಅಜಿಥದಯರರಿಗೆ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ನಿೀಡಯತ್ುದೆ, ಇದರಿೊಂದ ಅವರನಯು 
ಕ್ೊಂಪನಿಯ ಷೆೀರಯದಯರರಯಗಿ ಮ್ಯಡಲಯಗಯತ್ುದೆ. 
 

ಮೆೀಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಷೆೀರಯ ಒೊಂದಯ ರಿೀತಿಯ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಯಯಗಿದೆ. ಇತ್ರ ಉದಯಹರಣೆಗಳು - ಡಿಬೆೊಂಚಗಥಳು, ಬಯೊಂಡಗಳು, 
ಮ ಾಚಯವಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯ ನಿಟಗಳು, ವಯಣಿಜಾ ಪ್ೆೀಪಸ್ಥ, ಸಟಥಫಿಕೆೀಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ಯಸಿಟ್, ಸಕಯಥರಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಇತಯಾದಿ.  
 

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪ್ಯಾಥಮಿಕ್ ಮತ್ಯು ಮ್ಯಧ್ಾಮಿಕ್ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

 

ವಿತ್ರಕ್ರಿೊಂದ ಸಯವಥಜನಿಕ್ರಿಗೆ ಷೆೀರಯಗಳು ಅಥವಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟ ವಿತ್ರಣೆಗೆ 'ಪ್ಯಾಥಮಿಕ್ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ' ಎೊಂದಯ 
ಕ್ರೆಯಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಈಗಯಗಲೆೀ ವಿತ್ರಿಸಿದ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಗಳವಹಿವಯಟ(ಖರಿೀದಿ ಮತ್ಯು ಮ್ಯರಯಟ) ಮ್ಯಡಯವಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ 
ಸಾಳವಯದ ವಿನಿಮಯ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯನಯು ‘ಮ್ಯಧ್ಾಮಿಕ್ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ' ಎೊಂದಯ ಕ್ರೆಯಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಯಯವುದೆೀ ಷೆೀರಯದಯರನಯ 
ತ್ನು ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಬಿಎಸ್ಇ ಅಥವಯ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನೊಂತ್ಹ ಷೆೀರಯ ವಿನಿಮಯ ಕೆೀೊಂದಾಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ವೆೀದಿಕೆಯ ಮೆೀಲೆ 
ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ.ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯತ್ ಷೆೀರಯದಯರನ ಮ ಲಕ್ ಮ್ಯರಯಟ ಮ್ಯಡಲಯ ನಿೀಡಬಹಯದಯ. 
 

ಯಯವುದೆೀ ವಾಕುಯಯ ಈ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಅವನ / ಅವಳ ಸಯೆಕೆ ಬರೀಕ್ರ್ ಮ ಲಕ್ ಒಪಿಪಗೆಯಯದ ಬೆಲೆಯನಯು ಪ್ಯವತಿಸಯವ 
ಮ ಲಕ್ ಖರಿೀದಿಸಬಹಯದಯ. 
 

 

ಬೊಂಡವಯಳ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯಲಿಿ ಸೆಬಿ(ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ)ಯ ಪ್ಯತ್ಾ ಏನಯ? 

 

ಸೆಬಿ ಅಥವಯ ಭಯರತಿೀಯ ಭದಾತೆ ಮತ್ಯು ವಿನಿಮಯ ಬೆ ೀಡ್ಥ,ಭಯರತ್ದಲಿ ಿ ಬೊಂಡವಯಳ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಗಳ 
ನಿಯೊಂತ್ಾಕ್ವಯಗಿದೆ. ಇದಯ 1988 ರಲಿಿ ಶಯಸನಬದಧವಲಿದ ದೆೀಹವಯಗಿ ರ ಪುಗೆ ೊಂಡಿತ್ಯ. ನೊಂತ್ರ 1992 ರಲಿ,ಿ ಭಯರತಿೀಯ 
ಭದಾತೆ ಮತ್ಯು ವಿನಿಮಯ ಬೆ ೀಡ್ಥ ಕಯಯದೆ, 1992 ರ ನೊಂತ್ರ, ಇದಯ ಭದಾತಯ ಪತ್ಾಗಳಲಿಿ ಹ ಡಿಕೆದಯರರ 
ಹಿತಯಸಕುಗಳನಯು ರಕ್ಷಿಸಲಯ ಮತ್ಯು ಅಭಿವೃದಿಧಯನಯು ಉತೆುೀಜಿಸಲಯ ಮತ್ಯು ಭದಾತಯ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯನಯು ನಿಯೊಂತಿಾಸಯವ 
ಶಯಸನಬದಧ ಅಧಿಕಯರಗಳೆ್ ೊಂದಿಗೆ ಸಯವಯತ್ು ದೆೀಹವಯಯತ್ಯ. ಬೊಂಡವಯಳ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯಲಿಿ ವಿವಿಧ್ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯ 
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ಮಧ್ಾವತಿಥಗಳನಯುನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಲಯ SEBI ವಿಶಯಲವಯದ ಅಧಿಕಯರವನಯು ಹೆ ೊಂದಿದೆ , ನಿರೊಂತ್ರ ಎಚುರಿಕೆಯ ಮ ಲಕ್ 
ಎಲಯಿ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ಮಧ್ಾವತಿಥಗಳನಯು ನಿಯೊಂತಿಾಸಯತ್ುದೆ ಮತ್ಯು ಅದರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲೊಿಂಘನ್ೆ ಮ್ಯಡಿದರೆ ಯಯವುದೆೀ 
ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ಮಧ್ಾವತಿಥಗೆದೊಂಡ ವಿಧಿಸಬಹಯದಯ. 

  

ಬೊಂಡವಯಳ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯಲಿಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಪ್ಯತ್ಾ ಏನಯ? 

 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. 1996 ರಲಿಿ ಸಯಾಪನ್ೆಕೆ ೊಂಡಿದೆ. ಇದಯ ಇೊಂದಯ ವಿಶವದ ಅತಿ ದೆ ಡಡ ಡೆಪೀಸಿಟೆ ೀರಿಸಗಳಲೆ ೊಿಂದಯ 
ಆಗಿದೆ. ಇದಯ ಒೊಂದಯ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಆದಯಿದರಿೊಂದ ಷೆೀರಯಗಳು ಮತ್ಯು ಇತ್ರ ರಿೀತಿಯ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಗಳನಯು ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ 
ರ ಪದಲಿ ಿ ಅೊಂದರೆ ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ರ ಪದಲಿ ಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಯ ಅಧಿಕಯರ ಹೆ ೊಂದಿದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ 
ಇರಯವದರಿೊಂದ ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ರ ಪದಲಿ ಿ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಯನಯು ಹೆ ೊಂದಬಹಯದಯ ಹಯಗ  ಯಯವುದೆೀ 
ಬೆೀರೆಯವರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ಅವನ /ಅವಳ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯೊಂದ ಯಯವುದೆೀ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಯನಯು 
ವಗಯಥಯಸಬಹಯದಯ. ಚ್ಚತ್ಾ ಸೊಂಖೆಾ 2 ರಲಿಿ ಬೊಂಡವಯಳ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಗಳಲಿಿ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಮತ್ಯು ಇತ್ರ ಮಧ್ಾಸಾಗಯರರ 
ನಡಯವಿನ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನಯು ತೆ ೀರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
 

  

  
 
 
 
 
 

 
 

ಚಿತಿ 2 

 
 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಡಿಪೇಸಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ 
ವಿತರಕ ಆರ್.ಟಿ.ಎ. 

ಇತ್ರೆ ಡಿಪೀಸಿಟರಿ 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. 

ಡಿಪ್ರ 1  ಡಿಪ್ರ 2 

ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಹೆ ಡಿಕೆದಯರ ಹೆ ಡಿಕೆದಯರ 

ಕ್ಲಿಯರಿಂಗಾಾಪೇೆರೆೇಶ

ನ್ 
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ಭಯರತಿೀಯ ಬೊಂಡವಯಳ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಗೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ನಿೀಡಿರಯವ ಕೆ ಡಯಗೆ ಅಪ್ಯರ. ಅದರಿೊಂದ ಇದಯ ವಿಶವದಲಿ ಿ
ಅನ್ೆೀಕ್ರ ಮಯೊಂದೆ ಪಾಮಯಖ ಬೊಂಡವಯಳ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಗಳಲಿಿ ಒೊಂದಯಗಿದೆ. ವಿವಿಧ್ ಉತ್ಪನುಗಳು ಮತ್ಯು ಸೆೀವೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಾೊಂತ್ 
ಹೆ ಸ ತ್ೊಂತ್ಾಗಳನಯು ಉಪಯೀಗಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ ಮತ್ಯು ದೆೀಶದಲಿ ಿ ಸಯಟಯಲಿದ ವಯಾಪಿಸಿ, ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. 
ಹ ಡಿಕೆದಯರರಯ ಮತ್ಯು ಇತ್ರ ಮಧ್ಾವತಿಥಗಳ ವಿಶಯವಸವನಯು ಗಳಿಸಿದೆ, ಹಿೀಗೆ ಅದರ ಟಯಾಗ್ ಲೆೈನ್ - ತಂತಿಜ್ಞಾನ್, ಟಿಸ್ಟ 
& ರಿೇಚ್ ಅನಯು ಉಳಿಸಿಕೆ ೊಂಡಿದೆ.  
 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಹ ಡಿಕೆದಯರರಯ, ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ಗಥಳು, ಸಯೆಕ್ಸ ಎಕೆ್್ೀೊಂಜಗಳು, ಪ್ಯಲಕ್ರಯಗಳಿಗೆ 275 ಡಿಪಿಎಸ್ 
(ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಪ್ಯಟಥಸಿಪ್ೆೊಂಟ್್)ನ ನ್ೆಟವಕ್ಸಥ ಮ ಲಕ್ ಸೆೀವೆಗಳ ಪುಷಪಗಯಚಛವನಯು ಒದಗಿಸಯತ್ುದೆ. ಅನ್ೆೀಕ್ ದೆ ಡಡ 
ಬಯಾೊಂಕ್ಯಗಳು (ರಯಷ್ಿೀಕ್ೃತ್, ಖಯಸಗಿ ಮತ್ಯು ಸಹಕಯರಿ), ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ಗಥಳು ಮತ್ಯು ಹಣಕಯಸಯ ಸೊಂಸೆಾಗಳು ಎನ್ಎಸಿಡಎಲ್ 
ಅನಯು ಡಿಪಿಗಳೊಂತೆ ಸೆೀರಿಕೆ ೊಂಡಿದೆ.  ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಡಿಪಿಗಳು ದೆೀಶದಯದಾೊಂತ್ 30,700 ಕ್ ಕ ಹೆಚ್ಚುನ 
ಸೆೀವಯ ಕೆೀೊಂದಾಗಳಿೊಂದ ಮತ್ಯು ವಿದೆೀಶಗಳಲಿಿ ಕೆಲವನಯು ಕಯಯಥ ನಿವಥಹಿಸಯತ್ುವೆ. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಡಿಪಿಗಳು ಮತ್ಯು 
ಅವುಗಳ ಸೆೀವಯ ಕೆೀೊಂದಾಗಳ ಪಟೆhttps://nsdl.co.in/dpsch.php ನಲಿಿ ಲಭಾವಿದೆ . 
  

ಡಿಮಾಾಟ್ ಅನ್ುುಅರ್ೆಮಾಡಿಕ್ೆ ಳೆ್ ಳೇಣ  
 
' ಡಿಮ್ಯಾಟ್'ನ ಅಥಥವೆೀನಯ ? 

 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಗಳನಯು ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ರ ಪದಲಿ ಿಹಿಡಿದಿಡಯವ ಅಥವಯ ಇಟಯೆಕೆ ಳುಳವ ಒೊಂದಯ 
ರ ಪವಯಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಯಾರಿಟಗಳನಯು ಕಯಗದ ರ ಪದಲಿಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಯ ಕಯನ ನಯಬದಧವಯದ ಪಯಯಥಯ ಇದಯಗಿದೆ. 
  

ಒಂದು ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಎಂದರೆೇನ್ು? 

 

ಒೊಂದಯ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಯಯ ಷೆೀರಯಗಳ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯವು ಹಣವನಯು ಉಳಿತಯಯ ಖಯತೆಯಯಗಿ ಬಯಾೊಂಕನಲಿಿ ಇಡಯವ ಹಯಗೆ 
ನ್ಯವು ನಮಮ ಹ ಡಿಕೆಗಳನಯು ಷೆೀರಯಗಳಲಿ ಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ  ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿನಲಿ ಿ ಇರಿಸಿಕೆ ಳಳಬಹಯದಯ. ನಮಮ 
ಖಯತೆಯೊಂದ ಇತ್ರ ವಾಕುಗಳ ಖಯತೆಗೆ ಹಣ ವಗಯಥವಣೆ ಮ್ಯಡಲಯ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ನಮಗೆ ಸಹಯಯ ಮ್ಯಡಯವ ಹಯಗೆ, ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ 
ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಒೊಂದಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯೊಂದ ಮತೆ ುೊಂದಕೆಕ ವಗಯಥಯಸಲಯ ನಮಗೆ ಸಹಯಯ ಮ್ಯಡಯತ್ುದೆ. ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ತ್ನು 
ಸೆೀವೆಗಳನಯು ಅದರ ಶಯಖೆಗಳ ಮ ಲಕ್ ಗಯಾಹಕ್ರಿಗೆ ನಿೀಡಯತ್ುದೆ, ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಅದರ ಸೆೀವೆಗಳ ವಿಸಯುರವನಯು ತ್ನು 
(ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ) ಪ್ಯಟಥಸಿಪ್ೆೊಂಟ್ ಎೊಂದಯ ಕ್ರೆಯಲಯಗಯವ ಏಜೆೊಂಟ್ ನ್ೆಟವಕ್ಸಥ ಮ ಲಕ್ ವಿಸುರಿಸಯತ್ುದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಬೊಂಡವಯಳ 
ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಗಳಲಿಿ ವಿವಿಧ್ ಪ್ಯಲಯದಯರರಿಗೆ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಇತ್ರ ಸೆೀವೆಗಳನಯು ಒದಗಿಸಯತ್ುದೆ. 
  
ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಖಯತೆ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 
ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಖಯತೆಯಯ ಒೊಂದಯ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯೊಂತೆ, ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯಯ 
ಹಣವನಯು ಇರಿಸಿಕೆ ಳಳಲಯ ಮತ್ಯು ವಗಯಥವಣೆ ಮ್ಯಡಲಯ ಬಳಸಲಯಗಯತ್ುದೆ, ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಖಯತೆಯಯ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಗಳನಯು 
ಇರಿಸಿಕೆ ಳಳಲಯ ಮತ್ಯು ವಗಯಥವಣೆ ಮ್ಯಡಲಯ ಬಳಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಖಯತೆಯನಯು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ಎೊಂದಯ 
ಕ್ರೆಯಲಯಗಯತ್ುದೆ. 
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ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಪ್ಯಟಥಸಿಪ್ೆೊಂಟ್ ಎೊಂದರೆ ಯಯರಯ? 

ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಪ್ಯಟಥಸಿಪ್ೆೊಂಟ್್ (ಡಿಪಿ) ಎೊಂದಯ ಕ್ರೆಯಲಯದ ಏಜೆೊಂಟಗಳ ಮ ಲಕ್ ಡಿಪೀಸಿಟರಿಯಯ ಅದರ ಹ ಡಿಕೆದಯರರಿಗೆ 

ಸೆೀವೆಗಳನಯು ಒದಗಿಸಯತ್ುದೆ. ಸೆಬಿಯೊಂದಿಗೆ ನ್ೆ ೀೊಂದಣಿಯಯದ ನೊಂತ್ರ ಈ ಏಜೆೊಂಟನಯು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಅವರಯ 

ನ್ೆೀಮಕ್ ಮ್ಯಡಯತಯುರೆ. ಹ ಡಿಕೆದಯರರಯ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ನಿೀಡಯವ ಸೆೀವೆಗಳನಯು ಪಡೆಯಲಯ ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನಯ / ಅವಳು 

ಯಯವುದೆೀ ಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆಯಯವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಇದಯ ಬಯಾೊಂಕನ ಸೆೀವೆಗಳನಯು ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಲಯ  

ಬಯಾೊಂಕನ ಯಯವುದೆೀ ಶಯಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿತಯಯ ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವುದಕೆಕ ಸಮ್ಯನ. https://nsdl.co.in/dpsch.php 

ನಲಿಿ ನಿೀವು ಡಿಪಿಗಳ ಪಟೆಯನಯು ಪಡೆಯಬಹಯದಯ. 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ಹೆ ೊಂದಯವ ಲಯಭಗಳು ಯಯವುದಯ? 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಲಯಭಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ : 

ಎ. ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ತ್ಕ್ಷಣ ವಗಯಥವಣೆ. 

ಬಿ. ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಗಯಥವಣೆಯಲಿಿ ಯಯವುದೆೀ ಸಯೆೊಂಪ್ ಶಯಲಕಗಳು ಇಲಿ.1 

ಸಿ. ಕೆಟೆ ವಿತ್ರಣೆ, ನಕ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್, ಇತಯಾದಿ ಭೌತಿಕ್ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ಯಯಗಳಿೊಂದ ನಿವಯರಣೆ.  

ಡಿ. ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಗಯಥವಣೆಯಲಿಿ ಒಳಗೆ ೊಂಡ ಕಯಗದದ ಕೆಲಸ ಕ್ಡಿಮೆವಯಗಯತ್ುದೆ. 

ಇ. ವಾವಹಯರ ವೆಚುದಲಿ ಿಕ್ಡಿತ್. 

ಎಫ್. ವಿಳಯಸ / ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯ ವಿವರಗಳು ಇತಯಾದಿಗಳಲಿಿ ಬದಲಯವಣೆಯಯ ಸಯಲಭವಯಗಿದಯ,ಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ 

ಮ್ಯಡಲಯದ ಅಪ್ೆಡೀಟ್ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಪಾತಿಯೊಂದಯ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಇದರಿೊಂದ ಪಾತೆಾೀಕ್ವಯಗಿ 

ಪಾತಿಯಬಬರಿಗ  ತಿಳಿಸಯವ ಅಗತ್ಾವನಯು ನಿವಯರಿಸಯತ್ುದೆ. 

1ಹಣಕಯಸಯ ವಷಥ 2019 - 20 ಕೆಕ ಪಾಸಯುವಿತ್ ಹಣಕಯಸಯ ಬಿಲುಲಿಿ ಬದಲಯವಣೆಗೆ ಒಳಪಟೆರಯತ್ುದೆ. 

ಜಿ. ಸೊಂಪೂಣಥ ಪಾಕಾಯೆಯಯ ಡಿಪಿಯಯ ಮ್ಯಡಯವದರಿೊಂದ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಗಳ ಪಾಸರಣವು ಸಯಲಭವಯಗಿದಯಿ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗಳೆ್ ೊಂದಿಗೆ 

ವಾವಹಯರವನಯು ನಿವಯರಣೆ ಮ್ಯಡಿದೆ. 

ಎಚ್. ಫೀಲಿಯಗಳು / ಖಯತೆಗಳ ಬಲವಧ್ಥನ್ೆಯ ಅನಯಕ್ ಲಕ್ರ ವಿರ್ಯನ. 

ಐ. ವಿವಿಧ್ ರಿೀತಿಯ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಗಳಯದ ಇಕವಟ, ಡಿಬೆೊಂಚಗಥಳು, ಬಯೊಂಡಗಳು, ಸಕಯಥರಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್, ಸಯವರಿನ್ ಗೆ ೀಲ್ಡ 

ಬಯೊಂಡಗಳು, ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯ ನಿಟಗಳು ಮಯೊಂತಯವು ಒೊಂದೆೀ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಹಿಡಿದಿಟಯೆಕೆ ಳುಳವುದಯ. 
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ಜೆ. ಷೆೀರಯಗಳ, ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯ ನಿಟಗಳು ಇತಯಾದಿ ವಿಭಜನ್ೆ / ಬಲವಧ್ಥನ್ೆ / ವಿಲಿೀನತೆಯೊಂದ ಉದಭವವಯಗಯವ 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ಸವಯೊಂಚಯಲಿತ್ ಕೆಾಡಿಟ್ ಆಗಯತ್ುದೆ.  

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಒದಗಿಸ್ುವ ಸೆೇವೆಗಳು 

ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಆಗಿ, ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಹ ಡಿಕೆದಯರರಿಗೆ, ಇಶಯಾರ್ ಕ್ೊಂಪನಿಗಳು, ಷೆೀರಯದಯರರಯ ಮತ್ಯು ಕಿಯರಿೊಂಗ್ 

ಕಯಪಥರೆೀಷನ್್ ವಿವಿಧ್ ಸೆೀವೆಗಳನಯು ಒದಗಿಸಯತ್ುದೆ. ಯಯವುದೆೀ ಸೆೀವೆಯನಯು ಪಡೆಯಲಯ ಹ ಡಿಕೆದಯರರಯ ಯಯವುದೆೀ 

ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಪ್ಯಟಥಸಿಪ್ೆೊಂಟ್ ಅನಯು ಸೊಂಪಕಥಸಬಹಯದಯ. 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವುದಯ 

1. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಹೆೀಗೆ ತೆರೆಯಯವುದಯ? 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆಯಯವುದಯ ತ್ಯೊಂಬಯ ಸಯಲಭವಯಗಿದೆ. ನಿೀವು ಮ್ಯಡಬೆೀಕಯಗಿರಯವುದಯ ಇಷೆೆ, ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ 

ಡಿಪಿಯನಯು ಸೊಂಪಕಥಸಯವುದಯ, ಇದಯ ನಿಮಗೆ ಫಯಮ್ಯಥಲಿಟಗಳನಯು ಪೂಣಥಗೆ ಳಿಸಲಯ ಸಹಯಯ ಮ್ಯಡಯತ್ುದೆ. ನಿೀವು 

ಫಯರೊಂ ಅನಯು ಭತಿಥ ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಯಡ್ಥ ಮತ್ಯು ವಿಳಯಸದ ಪುರಯವೆಗಳನಯು ಸಲಿಸಿಬೆೀಕ್ಯ. ಹೆಚಯುವರಿಯಯಗಿ, 

ನಿಮಮ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯ ವಿವರಗಳನಯು ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಯ. 

ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ತೆರೆದ ನೊಂತ್ರ, ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಪಿ ಐಡಿ ಮತ್ಯು ಕೆೈಿೊಂಟ್ ಐಡಿ,  ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ 

ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ವಿವರಗಳನಯು ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಕೆೈಿೊಂಟ್ ಮ್ಯಸೆರ್ ರಿಪೀಟುಥ ಕಯಪಿ, ಬೆಲೆ ಪಟೆ ಮತ್ಯು 'ಲಯಭದಯಯಕ್ ಮ್ಯಲಿೀಕ್ 

ಮತ್ಯು ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಪ್ಯಟಥಸಿಪ್ೆೊಂಟ್ ಹಕ್ಯಕಗಳು' ಒದಗಿಸಯತ್ುದೆ. ಎಲಯಿ ಡಿಪಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನಯು ಗಯರಯತಿಸಲಯ 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಅವರಿೊಂದ ಹೊಂಚ್ಚಕೆವಯಗಿರಯತ್ುದೆ, ಡಿಪಿ ಐಡಿ 8 ಅಕ್ಷರಗಳ ಕೆ ೀಡ್ ಆಗಿದೆ, (ಉದಯಹರಣೆಗೆ IN3XXXXX). 

ಕೆಿೈೊಂಟ್ ಐಡಿ ಎೊಂಬಯದಯ ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ಗಯಾಹಕ್ರನಯು ಗಯರಯತಿಸಲಯ ಬಳಸಲಯಗಯವ 8 ಅೊಂಕಯ ಕೆ ೀಡ್. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ 

ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ಡಿಪಿ ಐಡಿ ಮತ್ಯು ಕೆಿೈೊಂಟ್ ಐಡಿ ಸೊಂಯೀಜನ್ೆ ನಿಮಮ ಯಯನಿಕ್ಸ ಖಯತೆ ಸೊಂಖೆಾಯನಯು ಮ್ಯಡಯತ್ುದೆ. 

ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿ ಿನಿಮಮ ಎಲಯಿ ವಿವರಗಳನಯು ಸರಿಯಯಗಿ ದಯಖಲಿಸಲಯಗಿದೆ ಎೊಂದಯ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲಯ ನಿೀವು 

ಕೆಿೈೊಂಟ್ ಮ್ಯಸೆರ್ ರಿಪೀಟ್ಥ ಅನಯು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ನಿೀವು ಷೆೀರಯಗಳಲಿಿ ವಯಾಪ್ಯರ ಮ್ಯಡಲಯ ಬಯಸಿದರೆ (ಖರಿೀದಿ 

ಅಥವಯ ಮ್ಯರಯಟ), ನಿೀವು ಸೆಬಿ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯತ್ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ನ್ೆ ಥೊಂದಿಗೆ ಟೆಾೀಡಿೊಂಗ್ / ಬೆ ಾೀಕೊಂಗ್ ಖಯತೆಯನಯು 

ತೆರೆಯಬೆೀಕಯಗಯತ್ುದೆ. ಹ ಡಿಕೆದಯರರ ಪಾಯೀಜನಕಯಕಗಿ 3-ರಲಿ-ಿ1 ವಾವಸೆಾಯನಯು ಒದಗಿಸಯವ ಅನ್ೆೀಕ್ ಡಿಪಿಗಳು ಇವೆ (3 

ರಲಿ-ಿ1 ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ, ವಯಾಪ್ಯರ ಖಯತೆ ಮತ್ಯು ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯ ಸೊಂಯೀಜನ್ೆಯಯಗಿದೆ). 

2. ಡಿಪಿ ಅನಯು ನ್ಯನಯ ಹೆೀಗೆ ಆಯೆಕ ಮ್ಯಡಲಿ? 

ಉಳಿತಯಯ ಖಯತೆ ತೆರೆಯಲಯ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಅನಯು ಆಯೆಕ ಮ್ಯಡಯವೊಂತೆ ನಿೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆಯಲಯ ನಿಮಮ 

ಡಿಪಿಯನಯು ಆಯೆಕ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. ಡಿಪಿ ಆಯೆಕಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಮಯಖ ಅೊಂಶಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ: 
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ಎ. ಅನಯಕ್ ಲ - ನಿಮಮ ಕ್ಚೆೀರಿ / ನಿವಯಸಕೆಕ ಹತಿುರದಲಿಿರಯವುದಯ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯ.  

ಬಿ. ಕ್ೊಂಫಟ್ಥ - ಡಿಪಿಯ ಖಯಾತಿ, ಸೊಂಸೆಾಯೊಂದಿಗೆ ಹಿೊಂದಿನ ಸೊಂಬೊಂಧ್, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಾವಿರಯವ ನಿದಿಥಷೆ ಸೆೀವೆಯನಯು ಡಿಪಿ 

ನಿೀಡಯವ ಸಯಾನದಲಿಿದೆಯೆೀ? 

ಸಿ. ಖಚಯಥ / ಸೆೀವೆಯ ಮಟೆ - ಡಿಪಿಯೊಂದ ವಿಧಿಸಲಯಗಯವ ಸೆೀವಯ ಶಯಲಕಗಳು ಮತ್ಯು ಸೆೀವಯ ಗಯಣಮಟೆ. 

ಡಿಪಿ ಸಾಳಗಳು ಮತ್ಯು ಅವುಗಳ ಹೆ ೀಲಿಕೆಯ ಶಯಲಕ ರಚನ್ೆಗಯಗಿ, ದಯವಿಟಯೆ https://nsdl.co.in/joining/joincharges.php 

ಗೆ ಭೆೀಟ ನಿೀಡಿ. 

3. ಎಲಯಿ ಡಿಪಿಗಳು ಒೊಂದೆೀ ಆಗಿವೆಯೆೀ? 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಒೊಂದಯ ಡಿಪಿ ಆಗಲಯ ಕೆಲವು ಮ ಲಭ ತ್ ಅಹಥತಯ ಮ್ಯನದೊಂಡಗಳನಯು ಸ ಚ್ಚಸಿದೆ. ಸೆಬಿ ನಿಯಮಗಳ 

ಅನಯಗಯಣವಯದ ಉಪಬೊಂಧ್ಗಳು ಹೆ ರತ್ಯಪಡಿಸಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲಿಿ ಮ್ಯನದೊಂಡಗಳು ಹೆಚಯು ಅಥವಯ ಒೊಂದೆೀಯಯಗಿದೆ. 

ಒೊಂದಯ ಅಥಥದಲಿ ಿಎಲಯಿ ಡಿಪಿಗಳು ಒೊಂದೆೀ ಆಗಿರಯತ್ುವೆ, ಅೊಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಬಿಯಯ ನ್ೆ ೀೊಂದಣಿ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ ನಿೀಡಯವ 

ನೊಂತ್ರ ಮ್ಯತ್ಾ ಅವರನಯು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ನ್ೆೀಮಿಸಯತ್ುದೆ. ಆದಯಗ ಾ, ನಿೀಡಿರಯವ ಸೆೀವೆಗಳ ಪಾಕಯರ, ಸೆೀವೆ ಗಯಣಮಟೆ 

ಮತ್ಯು ನಿೀಡಯವ ಸೆೀವೆಗಳಿಗೆ ಶಯಲಕಗಳಲಿಿ ಡಿಪಿಗಳ ನಡಯವೆ ವಾತಯಾಸವಿರಬಹಯದಯ. 

4. ನ್ಯನಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆಯಲಯ ಬಯಸಿದರೆ ಏನಯ ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ? 

ಒೊಂದಯ ನಿದಿಥಷೆ ಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆಯಲಯ ನಿೀವು ನಿಧ್ಥರಿಸಿದಿರೆ, ನಿೀವು ಆ ಡಿಪಿಯನಯು ಸೊಂಪಕಥಸಿ ಖಯತೆ 

ತೆರೆಯಯವ ಫಯರೊಂ ಅನಯು ತ್ಯೊಂಬಬಹಯದಯ. ನಿಮಮ ಛಯಯಯಚ್ಚತ್ಾ ಮತ್ಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಯಖಲೆಗಳ ಸವಯೊಂ ದೃಢೀಕ್ರಿಸಿದ 

ನಕ್ಲನಯು ನಿೀವು ಒದಗಿಸಬೆೀಕಯಗಿದೆ - 

ಎ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಯಡ್ಥ (ಪ್ಯಾನ್ ಹೆ ೊಂದಿಲಿದ ಸಿಕಕಮ್ ನಿವಯಸಿಗಳಿಗೆ, ಇತ್ರ ಗಯರಯತಿನ ಪುರಯವೆ). 

ಬಿ. ವಿಳಯಸದ ಪುರಯವೆ (ಪ್ಯಸೆ ಪೀಟ್ಥ, ಡೆೈವಿೊಂಗ್ ಲೆೈಸೆನ್್, ಮತ್ದಯರರ ಗಯರಯತ್ಯ ಕಯಡ್ಥ, ಆರ್ಯರ್ ಕಯಡ್ಥ ಮತ್ಯು 

ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಕೆಲಸ ಕಯಡ್ಥ, ಇದರಲಿಿ ಯಯವುದಯರೆ ೊಂದಯ). 

,ಸಿ. ನಿಮಮ ಹೆಸರಯ, ಖಯತೆ ಸೊಂಖೆಾ, IFSC ಮತ್ಯು MICR ಕೆ ೀಡ್ ಅನಯು ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ರದಯಿಗೆ ೊಂಡ ಚೆಕ್ಸ ಅಥವಯ ಪ್ಯಸಯಬಕ್ಸ 

ಅಥವಯ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ನಕ್ಲಯ. 

ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆಗಯಗಿ ಡಿಪಿಗೆ ಮ ಲ ದಯಖಲೆಗಳನಯು ತೆಗೆದಯಕೆ ೊಂಡಯ ಹೆ ೀಗಲಯ ದಯವಿಟಯೆ ನ್ೆನಪಿಡಿ. ನಿೀವು ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆಗಯಗಿ 

ಮ ಲ ಡಯಕ್ಯಾಮೆೊಂಟ್ ಅನಯು ನಿೀಡಲಯ ಸಯಧ್ಾವಯಗದಿದಿರೆ, ನಕ್ಲಿ ಪಾತಿಯನಯು ಯಯವುದೆೀ ಅಧಿಕ್ೃತ್ರೊಂತ್ಹ ಪಬಿಿಕ್ಸ 

ನ್ೆ ೀಟರಿ ಮ ಲಕ್ ಫೀಟೆ ಕಯಪಿಯನಯು ದೃಢೀಕ್ರಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ಮೆೀಲಕೊಂಡ ಡಯಕ್ಯಾಮೆೊಂಟಕೊಂತ್ ಹೆಚಯುವರಿಯಯಗಿ ನಿಮಮ ಡಿಪಿ 

ಗಯರಯತಿನ / ವಿಳಯಸದ ಪುರಯವೆಯನಯು ಅದರ ಅಗತ್ಾತೆಗಳನಯು ಪೂರೆೈಸಲಯ ಕೆೀಳಬಹಯದಯ. ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ 

ಪಾಕಾಯೆಯನಯು ಚ್ಚತ್ಾ ಸೊಂಖೆಾ 3 ರಲಿಿ ತೆ ೀರಿಸಲಯಗಿದೆ. 
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ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಪಾಕಾಯೆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಚ್ಚತ್ಾ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಹೆ ಡಿಕೆದಯರ 

ಡಿಪಿ 

ಕೆ.ಆರ್.ಎ. / ಕೆೀೊಂದಾ ಕೆ.ವೆೈ.ಸಿ. 

ನ್ೆ ೀೊಂದಣಿ ಏಜನಿ್ 

 ಹಕ್ಯಕಗಳ ಡಯಕ್ಯಾಮೆೊಂಟ್ 

 ಕೆಿೈೊಂಟ್ ಮ್ಯಸೆರ್ ರಿಪೀಟ್ಥ 

 ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಿಪ್್ 
ಬಯಕೆಿಟ್ 

ಖಯತೆ ಆಕೆವೆೀಷನ್ 

ಕೆ.ವೆೈ.ಸಿ. 
 ಪ್ಯಾನ್ 
 ವಿಳಯಸದ ಪುರಯವೆ 
 ರದಯಿಗೆ ೊಂಡ ಚೆಕ್ಸ 
 ವಾಕುಗತ್ ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆ 

ಅಪಿಿಕೆೀಶನ್ + ಕೆ.ವೆೈ.ಸಿ ಫಯರೊಂ 
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5. ವಾಕುಗತ್ ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ಸೆಬಿ ಮ್ಯಗಥಸ ಚ್ಚಗಳ ಪಾಕಯರ ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಸಮಯದಲಿಿ ಅಜಿಥದಯರರ ಗಯರಯತ್ನಯು ದೃಢಪಡಿಸಯವುದಯ  

ಕ್ಡಯಡಯವಯಗಿದೆ. ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆಯಲಯ ಬಯಸಯವ ವಾಕುಯ ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಫಯರೊಂ ಮೆೀಲೆ ಅೊಂಟಸಿದ 

ಛಯಯಯಚ್ಚತ್ಾವನಯು ಮತ್ಯು ಪ್ಯಾನ್ ಕಯಡುಥಲಿಿರಯವ ಛಯಯಯಚ್ಚತ್ಾದೆ ೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ ಡಿಪಿಯ ಸಿಬಬೊಂದಿ ಇದನಯು 

ಮ್ಯಡಯತಯುರೆ. ಜೊಂಟ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ, ಎಲಯಿ ಖಯತೆದಯರರ 'ವಾಕುಗತ್ ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆ' ಅಗತ್ಾವಿರಯತ್ುದೆ. 

6. ಒೊಂದಕಕೊಂತ್ ಹೆಚಯು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ನ್ಯನಯ ತೆರೆಯಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ. ನಿಮಮ ಅಗತ್ಾ ಮತ್ಯು ಆದಾತೆಗಳ ಪಾಕಯರ ಒೊಂದೆೀ ಡಿಪಿ ಅಥವಯ ಬೆೀರೆ ಡಿಪಿಗಳೆ್ ೊಂದಿಗೆ ಒೊಂದಕಕೊಂತ್ ಹೆಚಯು 

ಖಯತೆಗಳನಯು ನಿೀವು ತೆರೆಯಬಹಯದಯ. ಅೊಂತ್ಹ ಎಲಯಿ ಖಯತೆಗಳಿಗೆ ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಶಯಲಕವನಯು ನಿೀವು 

ಪ್ಯವತಿಸಬೆೀಕಯಗಬಹಯದಯ ಎೊಂಬಯದನಯು ದಯವಿಟಯೆ ಗಮನಿಸಿ. 

7. ನನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ಯಯವುದೆೀ ಕ್ನಿಷೆ ಬಯಾಲೆನ್್ ಅನಯು ಉಳಿಸಬೆೀಕೆೀ? 

ಇಲಿ. ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಯಯ ಯಯವುದೆೀ ಕ್ನಿಷಠ ಬಯಾಲೆನ್್ ಅನಯು ಸ ಚ್ಚಸಿಲಿ. ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಶಯನಾ ಬಯಾಲೆನ್್ 

ಅನಯು ನಿೀವು ಹೆ ೊಂದಬಹಯದಯ. 

8. ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಸಮಯದಲಿಿ ನ್ಯನಯ ನನು ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆ ವಿವರಗಳನಯು ಯಯಕೆ ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಯ? 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಸಮಯದಲಿಿ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯ ವಿವರಗಳನಯು ನಿೀಡಯವುದಯ ಕ್ಡಯಡಯ. ನಿಮಮ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ 

ಖಯತೆಯಲಿಿ ನ್ೆೀರವಯಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯವತಿಸಯವ ಯಯವುದೆೀ ಮೊತ್ುವನಯು (ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್, ಬಡಿಡ ಅಥವಯ ಮೆಚಯರಿಟ ಪ್ಯವತಿ 

ಅಥವಯ ರಿಡೆೊಂಪೂನ್ ಮೊತ್ುದೊಂತ್ಹ) ಕೆಾಡಿಟ್ ನಿೀಡಯವೊಂತೆ ಈ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ವಿವರಗಳನಯು ಇಶಯಾರ್ ಕ್ೊಂಪನಿಗಳು / 

ಆರ್.ಟ.ಎಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಆದಿರಿೊಂದ ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಫಯರೊಂನಲಿಿ ನಿಮಮ ಸಕಾಯ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯ 

ವಿವರಗಳನಯು ನಿೀವು ಒದಗಿಸಯವೊಂತೆ ಸ ಚ್ಚಸಲಯಗಿದೆ. ನೊಂತ್ರ, ಅದರಲಿಿ ಬದಲಯವಣೆಯ ಸೊಂದಭಥದಲಿ,ಿ ದಯವಿಟಯೆ ನಿಮಮ 

ಡಿಪಿಯನಯು ತಿಳಿಸಲಯ ಮರೆಯದಿರಿ. 

9. ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಫಯರೊಂನಲಿಿ ನಿೀಡಲಯದ 'ಸವಯೊಂಚಯಲಿತ್ವಯಗಿ ಕೆಾಡಿಟ್ ಪಡೆಯಲಯ ಸಯೆಯೊಂಡಿೊಂಗ್ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್' 

ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ,ಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಯ ಕೆಾಡಿಟ್ ಟಯಾನ್ಯ್ಕ್ಷನ್್ ಅನಯು ಆಯಯ ಖಯತೆದಯರ(ರಯ)ರಿೊಂದ ಸರಿಯಯಗಿ 

ಅನಯಮೊೀದಿಸಿದರೆ ಮ್ಯತ್ಾ ಅನಯಮತಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಪಾತಿ ಡೆಬಿಟ್ ವಗಯಥವಣೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ 

ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಿಪ್ (ಡಿಐಎಸ್) ಅಗತ್ಾವಿರಯವ ಹಯಗೆ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿನ ಪಾತಿ ಕೆಾಡಿಟ್ ವಗಯಥವಣೆಗೆ 'ರಿಸಿೀಪ್ೆ 

ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಪಿ್' ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಒಮೆೇಲೆ ಸಯೆಯೊಂಡಿೊಂಗ್ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಅನಯು ನಿೀಡಯವ ಮ ಲಕ್, ಖಯತೆಯಲಿ ಿ

ಕೆಾಡಿಟ್ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಿದಯಗ ರಶಿೀದಿ ಸ ಚನ್ೆಯನಯು ನಿೀಡಯವುದನಯು ತ್ಪಿಪಸಬಹಯದಯ. 



   

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಇ-ಗೆೈಡ್ ಪುಟ 14 
 

10. ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯೊಂತೆ 'ಇಬಬರಲಿ ಿ ಯಯರಯದರ  ಒಬಬರಯ ಅಥವಯ ಸವಯಥಯರ್' ಆರ್ಯರದ ಮೆೀಲೆ ನ್ಯನಯ ಜೊಂಟ 

ಖಯತೆಯನಯು ನಿವಥಹಿಸಬಹಯದೆೀ? 

ಇಲಿ. ಪಾಸಯುತ್ ಅನವಯವಯಗಯವ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕಯರ, ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯೊಂತೆ 'ಇಬಬರಲಿ ಿಯಯರಯದರ  ಒಬಬರಯ ಅಥವಯ 

ಸವಯಥಯರ್' ಆರ್ಯರದ ಮೆೀಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ನಿವಥಹಿಸಲಯ ಸಯಧ್ಾವಿಲಿ. ಆದಿರಿೊಂದ, ಜೊಂಟಯಯಗಿ ಹಿಡಿದಿರಯವ 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ನಿೀಡಲಯಗಯವ ಪಾತಿ ಸ ಚನ್ೆಯಯ ಎಲಯಿ ಜೊಂಟದಯರರಿೊಂದ ಸಹಿ ಮ್ಯಡಬೆೀಕಯಗಿದೆ. 

11. ನನು ಎಲಯಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳನಯು  ಮತೆ ುೊಂದಯ ಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ವಗಯಥಯಸಿ ಮತ್ಯು ನನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಒೊಂದಯ 

ಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಯಚುಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ. ಒೊಂದಯ ವೆೀಳ  ೆ ನಿೀವು ಒೊಂದಕಕೊಂತ್ ಹೆಚಯು ಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗಳನಯು ಹೆ ೊಂದಿದಿರೆ ಮತ್ಯು 

ಅವರೆ ೊಂದಿಗೆ ಮಯೊಂದಯವರಿಯಲಯ ಇಚ್ಚಛಸದಿದಿರೆ, ನಿೀವು ನಿಗದಿತ್ ರ ಪದಲಿ ಿ ಖಯತೆಯನಯು ಮಯಚಯುವ ಫಯರೊಂ ನಿಮಮ ಡಿಪಿ 

(ಗಳು)ಗೆ ಸಲಿಿಸಬಹಯದಯ. ನಿೀವು ಬಯಾಲೆನ್್ ಅನಯು ವಗಯಥವಣೆ ಮ್ಯಡಲಯ ಬಯಸಯವ ಡಿಪಿಯ ಡಿಪಿ ಐಡಿ, ಡಿಪಿ ಹೆಸರಯ ಮತ್ಯು 

ಖಯತೆಯ ಕೆಿೈೊಂಟ್ ಐಡಿ ಅನಯು ಫಯರೊಂನಲಿ ಿ ನಮ ದಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯಯ ನಿಮಮ ಎಲಯಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳನಯು ನಿಮಮ 

ಸ ಚನ್ೆಯೊಂತೆ ವಗಯಥಯಸಿ ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಮಯಚಯುತಯುರೆ. ಖಯತೆಯಲಿಿ ಯಯವುದೆೀ ಬಯಾಲೆನ್್ ಇದಲಿಿಿ 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಮಯಚುಲಯಗಯವುದಿಲಿ ಎೊಂದಯ ತಿಳಿದಯಕೆ ಳುಳವುದಯ ಬಹಳ ಮಯಖಾ. 

12. ನನು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನ್ಯನಯ ಏನಯ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ? 

ನಿಮಮ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯ ಹಲವಯರಯ ಉಪಯೀಗಗಳಿವೆ. ನಿಮಮ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್.  ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿೀವು ಮ್ಯಡಬಹಯದಯದ ಕೆಲವು ಮಯಖಾ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಳಗೆ ನಿೀಡಲಯಗಿದೆ – 

ಎ. ನಿೀವು ಐಪಿಒಗಳು ಮತ್ಯು ಎನ್ಎಫ್ಓಗಳಿಗೆ ಅಪ್ೆೈಿ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. ಅಪಿಿಕೆೀಷನ್ ಫಯರೊಂನಲಿ ಿನಿಮಮ ಡಿಪಿ ಐಡಿ ಮತ್ಯು 

ಕೆಿೈೊಂಟ್ ಐಡಿ ಸರಿಯಯಗಿ ನಮ ದಿಸಯವುದನಯು ಮರೆಯಬೆೀಡಿ. ಅದೆೀ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಮತ್ಯು ಇತ್ರ 

ರಿೀತಿಯ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಗಳನಯು ಖರಿೀದಿಸಲಯ ಮತ್ಯು ಹಿಡಿದಿಡಲಯ ಬಳಸಬಹಯದಯ.  

ಬಿ. ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿನಿೀವು ಎಲಯ ಿಕಯಪಥರೆೀಟ್  ಅನಯಕ್ ಲಗಳನಯು (ಬೆ ೀನಸ್, ಹಕ್ಯಕಗಳು, ಇತಯಾದಿ) 

ಸವಯೊಂಚಯಲಿತ್ವಯಗಿ ಪಡೆಯಯತಿುೀರಿ. ನಿಮಮ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿ ಘ ೀಷ್ಸಿದ ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್, ಬಡಿಡ ಅಥವಯ ನಿಮಮ ಬಯೊಂಡ್ ಹ ಡಿಕೆ ಮೆೀಲೆ 

ಪ್ಯವತಿಸಬೆೀಕಯದ ಮೆಚಯರಿಟ ಮೊತ್ು ಇತಯಾದಿ ನಗದಯ ಪಾಯೀಜನಗಳನಯು ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿೊಂಕ್ಸ 

ಮ್ಯಡಲಯದ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಗೆ ಕೆಾಡಿಟಯವಗಯತ್ುದೆ. ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯ ಸರಿಯಯದ ವಿವರಗಳನಯು ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆಯಲಿಿ ದಯಖಲಿಸಲಯಗಿದೆ ಎೊಂಬಯದನಯು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಳ. 

ಸಿ. ಹ ಡಿಕೆಗಳನಯು ಮ್ಯರಯಟ ಮ್ಯಡಯವ ಅಗತ್ಾವಿಲಿದೆ ನಿಮಮ ಹಣಕಯಸಿನ ಅವಶಾಕ್ತೆಗಳನಯು ಪೂರೆೈಸಲಯ ಅನ್ೆೀಕ್ 

ಬಯಾೊಂಕ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸಯವ "ಷೆೀರಯಗಳ ವಿರಯದಧ ಸಯಲ" ಸೌಲಭಾವನಯು ಪಡೆಯಲಯ ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ನಿೀವು 

ಬಳಸಬಹಯದಯ. 



   

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಇ-ಗೆೈಡ್ ಪುಟ 15 
 

ಡಿ. ಕಯಗದ ರ ಪದಲಿಿರಯವ ನಿಮಮ ಎಲಯ ಿಹ ಡಿಕೆಗಳನಯು ಷೆೀರಯಗಳು, ಬಯೊಂಡಗಳು, ಡಿಬೆೊಂಚಗಥಳು, ಸಕಯಥರಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್, 

ಸಯವರಿನ್ ಗೆ ೀಲ್ಡ ಬಯೊಂಡಗಳು ಇತಯಾದಿ  ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ಮ ಲಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿ ಿಪರಿವತಿಥಸಬಹಯದಯ. 

ಇ. ನಿೀವು ಅದೆೀ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ನಿಮಮ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಹ ಡಿಕೆಗಳನಯು ಹಿಡಿದಿಟಯೆಕೆ ಳಳಬಹಯದಯ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆಯಲಿಿನ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳನಯು ನಿಭಯಯಸಯವುದಯ ನಿಮಗೆ ಹೆಚಯು ಸಯಲಭವಯಗಯತ್ುದೆ. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ. 

ಎಲ್. ಸಿಎಎಸ್ ಮ ಲಕ್ ನಿಮಮ ಪೀಟೆ ್ೀಥಲಿಯವನಯು ಒೊಂದೆೀ ಸಾಳದಲಿ ಿ ನಿೀವು ಮೆೀಲಿವಚಯರಣೆ ಮ್ಯಡಲಯ 

ಸಯಧ್ಾವಯಗಯತ್ುದೆ. ನಿಮಮ ವೆೈಯಕುಕ್ ಮ್ಯಹಿತಿ, ಉದಯಹರಣೆಗೆ, ವಿಳಯಸ ಅಥವಯ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ವಿವರಗಳು ಅಥವಯ ನ್ಯಮಿನಿ, 

ಇತಯಾದಿಗಳಲಿಿ ಯಯವುದೆೀ ಬದಲಯವಣೆಯನಯು ಮ್ಯಡಲಯ ನಿೀವು ಬಯಸಿದರೆ ವಿವಿಧ್ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಮನ್ೆಗಳನಯು 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳುಳವ ಅಗತ್ಾತೆಯೊಂದ ಇದಯ ನಿಮಮನಯು ಉಳಿಸಯತ್ುದೆ. ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ಐಡಿ ಮತ್ಯು ಕೆಿೈೊಂಟ್ ಐಡಿಯನಯು 

ಅಪಿಿಕೆೀಶನ್ ಫಯರೊಂನಲಿಿ ನಮ ದಿಸಯವದರಿೊಂದ ನಿೀವು ಸರಳವಯಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿ ಿ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ 

ಯ ನಿಟಗಳಿಗೆ ಚೊಂದಯದಯರರಯಗಬಹಯದಯ. ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯ ಮ ಲಕ್ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡಗಳಲಿಿನ ಹ ಡಿಕೆಯಯ 

ಎಸ್.ಐ.ಪಿ.ಯ ಮ ಲಕ್ವೂ ಸಯಧ್ಾವಿದೆ. ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳ ವಿಮೊೀಚನ್ೆ ಅಥವಯ ಮರಯಖರಿೀದಿಗಯಗಿ, ನಿೀವು 

ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಸ ಚನ್ೆ ನಿೀಡಬಹಯದಯ ಅಥವಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಿಪೀಡ್ -ಇ ಸೌಲಭಾವನಯು ಬಳಸಬಹಯದಯ. 

ಎಫ್.  ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯ ಮ ಲಕ್ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗಳಿಗೆ ಷೆೀರಗಳನಯು ಸಲಿಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ ಮರಯಖರಿೀದಿಯ ಆಫನಥಲಿ ಿ

ನಿೀವು ಭಯಗವಹಿಸಬಹಯದಯ.  

ಜಿ. ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿಐಡಲ್ ಬಿದ ಿಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳನಯು ನಿೀಡಯವ ಮ ಲಕ್ ನಿೀವು ಸೆಕ್ ಾರಿಟ ಸಯಲ ಮತ್ಯು 

ಎರವಲಯ ಯೀಜನ್ೆಯಲಿಿ ಪ್ಯಲೆ ಗಳಳಬಹಯದಯ ಮತ್ಯು ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ರಿಟನ್್ಥ ಗಳಿಸಬಹಯದಯ. 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯ ಬೆೀಸಿಕ್ಸ ಸೆೀವೆಗಳು 

1. ಬೆೀಸಿಕ್ಸ ಸೆೀವೆಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯ (ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ) ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ  ನಿಯಮಿತ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯೊಂತೆ ಆದರೆ ಕ್ಡಿಮೆ ಅಥವಯ ಯಯವುದೆ ವಯಷ್ಥಕ್ ನಿವಥಹಣೆ ಶಯಲಕಗಳು ಇಲಿ. 

2. ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಪಾಯೀಜನವನಯು ಪಡೆಯಲಯ ಷರತ್ಯುಗಳು ಯಯವುವು? 

ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ಯುಗಳನಯು ಪೂರೆೈಸಯವ ವಾಕುಗಳು ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಸೌಲಭಾಗಳನಯು ಪಡೆಯಬಹಯದಯ - 

ಎ. ಒಬಬನ್ೆೀ ಅಥವಯ ಮೊದಲ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಆಗಿ ಒೊಂದೆೀ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ವಾಕುಗಳು (ಒಟಯೆರೆ 

ಡೆಪೀಸಿಟೆ ೀರಿಸ್). 

ಬಿ. ವಾಕುಗಳು ಯಯವುದೆೀ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ (ಗಳು) ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಎರಡನ್ೆಯ ಅಥವಯ ಮ ರನ್ೆೀ ಆಗಿರಬಹಯದಯ. 

ಸಿ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿರಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ಬೆಲೆಯಯ  ಯಯವುದೆೀ ಸಮಯದಲಯ ಿ ರ .2,00,000 ಕಕೊಂತ್ ಹೆಚಯು 

ಮಿೀರಬಯರದಯ. 
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ಡಿ. ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಅನಯು ಪಡೆಯಲಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಯನಯು ಒದಗಿಸಿ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಅಲಟ್ಥ ಅನಯು ಆಯೆಕ 

ಮ್ಯಡಯವುದಯ ಅಗತ್ಾ. 

3. ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ ಗೆ ವಯಷ್ಥಕ್ ನಿವಥಹಣೆ ಶಯಲಕಗಳು (ಎಎೊಂಸಿ) ಯಯವುವು? 

ಸೆಬಿಯೊಂದ ವಿಧಿಸಿದ ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಗೆ ವಯಷ್ಥಕ್ ನಿವಥಹಣೆಯ ಶಯಲಕಗಳು ಈ ಕೆಳಕ್ೊಂಡೊಂತಿವೆ: 

ಎ. ಹಿಡಯವಳಿ ಮ್ೌಲಾವು ರ . 50,000 ವರೆಗೆ ಇದಿರೆ ಎಎೊಂಸಿ ಇಲ.ಿ 

ಬಿ. ಹಿಡಯವಳಿ ಮ್ೌಲಾವು ರ . 50,000 ಗಿೊಂತ್ ಹೆಚಯು ರ .2,00,000 ಕಕೊಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆ ಇದಿರೆ, ಆಗ ಎಎೊಂಸಿ ವಷಥಕೆಕ ರ .100 

ಅನಯು ಮಿೀರದೊಂತೆ ವಿಧಿಸಬಹಯದಯ. 

ಸಿ. ರ .2,00,000 ಮಿೀರಿದ ಹಿಡಯವಳಿಯ ಮ್ೌಲಾಕೆಕ, ಡಿಪಿ ತ್ನು ನಿಯಮಿತ್ ದರಗಳ ಪಾಕಯರ ಎಎೊಂಸಿ ಶಯಲಕ 

ವಿಧಿಸಬಹಯದಯ. 

ಈ ಉದೆಿೀಶಕಯಕಗಿ ಹಿಡಯವಳಿ ಮ್ೌಲಾವನಯು ದೆೈನೊಂದಿನ ಮಯಚಯುವ ಬೆಲೆಯ ಆರ್ಯರದ ಮೆೀಲೆ ಅಥವಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ / 

ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯ ನಿಟಗಳ ಎನ್ಎವಿ ಆರ್ಯರದ ಮೆೀಲೆ ಡಿಪಿ ನಿಧ್ಥರಿಸಯತ್ುದೆ. ಯಯವ ದಿನದೊಂದಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ 

ಹಿಡಯವಳಿ ಮ್ೌಲಾವು ರ .2,00,000ಕೆಕ ಮಿೀರಿದಿರೆ, ಡಿಪಿ ಆ ದಿನದಿೊಂದ ನಿಯಮಿತ್ ಖಯತೆಗಳಿಗೆ (ಬಿಎಸಿಡಎ ಅಲದಿ) 

ಅನವಯವಯಗಯವೊಂತೆ ಶಯಲಕಗಳು ವಿಧಿಸಬಹಯದಯ. 

ಸೆಕುಾರಿಟಿೇಸ್ಗಳ ಡಿಮೆಟಿರಿಯಲೆೈಸೆೇಶನ್ 

1. ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ ಎನಯುವುದಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ಭೌತಿಕ್ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳನಯು ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ರ ಪದಲಿ ಿ

ಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಹ ಡಿಕೆದಯರರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಕೆಾಡಿಟ್ ಮ ಲಕ್ ಮ್ಯಪಥಡಿಸಯವ ಪಾಕಾಯೆಯಯಗಿದೆ. 

ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಷನ್ ಹಿಡಯವಳಿ ರ ಪದಲಿಿ ಬದಲಯವಣೆಯಯಗಿದಯ,ಿ ಇದಯ ಮ್ಯಲಿೀಕ್ತ್ವದ ಬದಲಯವಣೆಗೆ 

ಕಯರಣವಯಗಯವುದಿಲಿ. 

2. ನನು ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳನಯು ನ್ಯನಯ ಹೆೀಗೆ ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ? 

ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳನಯು ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಲಯ ನಿೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆಯಬೆೀಕಯಗಯತ್ುದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆ ತೆರೆದ ನೊಂತ್ರ, ನಿೀವು 'ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ ವಿನೊಂತಿ ಫಯರೊಂ' ಅನಯು ನಿಗದಿತ್ ರ ಪದಲಿ ಿ ತ್ಯೊಂಬಿ 

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳೆ್ ೊಂದಿಗೆ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯಲಿಿ ಸಲಿಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ಮಯೊಂದಿನ ಪಾಕಾಯೆಗಯಗಿ 

ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಇಶಯಯರ್ ಕ್ೊಂಪನಿ ಅಥವಯ ಅದರ ರಿಜಿಸಯಿರ್ ಮತ್ಯು ಟಯಾನ್ಫರ್ ಏಜೆೊಂಟೆಗ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ವಿನೊಂತಿಯನಯು 

ಕ್ಳಿಸಯತ್ುದೆ. ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟೆ ವಿತ್ರಕ್ ಕ್ೊಂಪನಿ ಅಥವಯ ಅದರ ರಿಜಿಸಯಿರ್ ಮತ್ಯು ಟಯಾನ್ಫರ್ ಏಜೆೊಂಟ್ 
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ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ, ಅದಯ ಆಯಯ ಹ ಡಿಕೆದಯರರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿ ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟಗಳ ಕೆಾಡಿಟೆಗ 

ಕಯರಣವಯಗಯತ್ುದೆ. ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ ಪಾಕಾಯೆಯನಯು ಚ್ಚತ್ಾ ಸೊಂಖೆಾ 4 ರಲಿಿ ತೆ ೀರಿಸಲಯಗಿದೆ. 

 

ಡಿಮೆಟಿರಿಯಲೆೈಸೆೇಶನ್ ಪ್ಿಕ್ಲಿಯೆ 
 

 

 

+ 

1 

ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.  

+ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ 

 

 

 

 

 

ಚ್ಚತ್ಾ 4 

3. ನ್ಯನಯ ಯಯವುದೆೀ ಷೆೀರಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾವನಯು ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಬಹಯದೆೀ? 

ಇಲ,ಿ ಎಲಯಿ ಷೆೀರಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳನಯು ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಲಯಗಯವುದಿಲಿ. ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ಯಗಗಿ, 

ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ಯುಗಳನಯು ಪೂರೆೈಸಬೆೀಕ್ಯ – 

ಎ. ಇಶಯಯರ್ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿ / ಅದರ ಆರ್.ಟ.ಎ.ಯ ದಯಖಲೆಗಳಲಿ ಿಈಗಯಗಲೆೀ ನಿಮಮ ಹೆಸರಿನಲಿ ಿನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಲಯದ 

ಷೆೀರಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳನಯು ಮ್ಯತ್ಾ ನಿೀವು ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. 

ಬಿ. ಇಶಯಯರ್ ಕ್ೊಂಪನಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸೆೀರಿದಯಿ ಆ ಷೆೀರಯಗಳಿಗಯಗಿ ಐಎಸ್ಐಎನ್ ಪಡೆದಿರಬೆೀಕ್ಯ. 

ಡಿಪಿ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ 

ಕೆಿೈೊಂಟ್ 

 

ಇಶಯಯರ್/ಆರ್.ಟ.ಎ. 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಆಡಥರ್ (2) 

(7) ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ 

(3) 

ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ + 

ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.+ 

ಡಿ.ಆರ್.ಎನ್. 

(4)ಡಿಮ್ಯಾ

ಟ್ ವಿನೊಂತಿ 

(5)ದೃಢೀಕ್ರಣ 

/ ನಿರಯಕ್ರಣೆ 

(6) ಸೆೆೀಟಸ್ ಸ ಚನ್ೆ 



   

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಇ-ಗೆೈಡ್ ಪುಟ 18 
 

ಸಿ. ಷೆೀರಯಗಳು ಯಯವುದೆೀ ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕೆ ಅಥವಯ ಚಯರ್ಜಥ ಅಥವಯ ಎನಕೊಂಪಾನ್್ ನಿೊಂದ ಮಯಕ್ುವಯಗಿರಬೆೀಕ್ಯ. 

ಪಟೆಮ್ಯಡಿದ ಮತ್ಯು ಸಕಾಯ ಕ್ೊಂಪನಿಗಳ ಪ್ೆೈಕ ಹೆಚ್ಚುನವು ಈಗಯಗಲೆೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸೆೀರಿದಯ ಿ ಅವುಗಳ 

ಷೆೀರಯಗಳು ಮತ್ಯು ಇತ್ರ ರಿೀತಿಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಟೆಗ ಲಭಾವಿವೆ. ಅನ್ೆೀಕ್ ಇತ್ರ ಕ್ೊಂಪನಿಗಳು 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸೆೀರಯವ ಪಾಕಾಯೆಯಲಿಿವೆ. ನಿೀವು ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಷೆೀರಯಗಳು ಡಿಮ್ಯಾಟೆಗ ಲಭಾವಿದೆಯೆೀ ಅಥವಯ 

ಇಲಿವೆೀ ಎೊಂದಯ, https://nsdl.co.in/master_search.php ನಲಿಿ ನಿೀವು ಹಯಡಯಕ್ಬಹಯದಯ. 

4. ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ಯಗಗಿ ನನು ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾವನಯು ಡಿಪಿಗೆ ಸಲಿಿಸಯವ ಮೊದಲಯ ನ್ಯನಯ ಯಯವ 

ಮಯನ್ೆುಚುರಿಕೆಗಳನಯು ತೆಗೆದಯಕೆ ಳಳಬೆೀಕ್ಯ? 

ನಿೀವು ಅನಯಸರಿಸಬೆೀಕಯದ ಮಯನ್ೆುಚುರಿಕೆ ಕೆಳಕ್ೊಂಡೊಂತಿದೆ –  

ಎ. ನಿೀವು ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯತ್ ಮ್ಯಲಿೀಕ್ ಎೊಂದಯ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಿ. 

ಬಿ. ನಿೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಪ್ಯಾರೊಂಭಿಸಲಯ ಬಯಸಯವ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ಮತ್ಯು ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ಮ್ಯಲಿೀಕ್ತ್ವ  

ಪ್ಯಾಟನ್ಥ ಒೊಂದೆೀ ಇದೆಯೆೀ, (ಪ್ಯಾಟನ್ಥ ವಿಭಿನುವಯದಲಿಿ ಕೆಳಗಿನ Q 13 ಕೆಕ ಉತ್ುರವನಯು ನ್ೆ ೀಡಿ). 

ಸಿ. ನಿೀವು ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಲಯ ಬಯಸಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಅಲಿಿ ಡಿಮ್ಯಾಟೆಗ ಲಭಾವಿವೆಯೆ 

ಎೊಂದಯ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಿ. 

ಡಿ. ನಿೀವು ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಕ್ೊಂಪನಿಗೆ ಆರ್.ಟ.ಎ ಸೆೀವೆಗಳನಯು ನಿಲಿಿಸಲಿಲವಿೆೊಂದಯ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಿ. ಇದನಯು 

https://nsdl.co.in/list-comp.php ನಲಿಿ ಹಯಡಯಕ್ಬಹಯದಯ. 

ಇ. ಮೆೀಲಿನ ಹೊಂತ್ಗಳ ನೊಂತ್ರ, ನಿೀವು 'ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೆೈಸೆೀಷನ್ಯಗಗಿ ಒಪಿಪಸಲಯದ’ ಪದಗಳೆ್ ೊಂದಿಗೆ ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ 

ಮ್ಯಡಲಯ ಬಯಸಯವ ಷೆೀರಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳನಯು ಗಯರಯತಿಸಬಹಯದಯ. ಈ ಉದೆಿೀಶಕಯಕಗಿ ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ನಿಮಗೆ ರಬಬರ್ 

ಸಯೆಯೊಂಪ್ ಅನಯು ಒದಗಿಸಯತ್ುದೆ. 

ಮೆೀಲಿನೊಂತೆ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳನಯು ಸರಿಯಯಗಿ ಗಯರಯತಿಸಲಯಗಿದೆ ಎೊಂದಯ ಖಯತಿಾಪಡಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ, ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಡಿ.ಆರ್.ಫ್ 

ಜೆ ತೆಗೆ ಷೆೀರಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳನಯು ಮಯೊಂದಿನ ಪಾಕಾಯೆಗಯಗಿ ಸಲಿಿಸಬಹಯದಯ. 

5. ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ ಪಾಕಾಯೆ ಎಷಯೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದಯಕೆ ಳುಳತ್ುದೆ? 

ಸೆಬಿ ಮ್ಯಗಥಸ ಚ್ಚಗಳ ಪಾಕಯರ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಪಡೆದ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಯಗಿ ಡಿಪಿ ಅದನಯು ಕಯಯಥಗತ್ 

ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ. ಮಯೊಂದೆ, ಇಶಯಯರ್ ಕ್ೊಂಪನಿ / ಅದರ ಆರ್.ಟ.ಎ. ಅವರಿೊಂದ ಪಡೆದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ವಿನೊಂತಿಯನಯು 

ಕಯಯಥಗತ್ಗೆ ಳಿಸಲಯ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ2 ತೆಗೆದಯಕೆ ಳಳಬಹಯದಯ. ಡಿಪಿಯೊಂದ ಇಶಯಯರ್ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿ / ಆರ್.ಟ.ಎ.ಗೆ 

ದಯಖಲೆಗಳನಯು ಕ್ಳಿಸಲಯ ಬೆೀಕಯದ ಸಮಯವನಯು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ ಸಯಮ್ಯನಾವಯಗಿ 30 ದಿನಗಳನಯು 

ತೆಗೆದಯಕೆ ಳುಳತ್ುದೆ. 
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6. ನನು ಹೆೊಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೊಂಟಯಯಗಿ ಮ್ಯಲಿೀಕ್ತ್ವದಲಿರಿಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಮತ್ಯು ವೆೈಯಕುಕ್ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ 

ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಲಯ ನ್ಯನಯ ಒೊಂದೆೀ ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆಯಬಹಯದೆೀ? 

ಇಲಿ. ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಭೌತಿಕ್ ರ ಪದಲಿಿ ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಮ್ಯಲಿೀಕ್ತ್ವದ ಮ್ಯದರಿಯಲೆಿೀ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು  

ತೆರೆಯಬೆೀಕ್ಯ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ, ಒೊಂದಯ ಷೆೀರಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾವು ನಿಮಮ ಹೆಸರಿನಲಿಿದಿರೆ ಮತ್ಯು ಇನ್ೆ ುೊಂದಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾವು 

ನಿಮಮ ಹೆಸರಿನ್ೆ ೊಂದಿಗೆ ನಿಮಮ ಹೆೊಂಡತಿಯ ಹೆಸರನಯು ಹೆ ೊಂದಿದಿರೆ, ನಿೀವು ಎರಡಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗಳನಯು 

ತೆರೆಯಬೆೀಕಯಗಯತ್ುದೆ (ಒೊಂದಯ ನಿಮಮ ಹೆಸರಿನಲಿಿ ಮತ್ಯು ಇನ್ೆ ುೊಂದಯ ನಿಮಮ ಮತ್ಯು ನಿಮಮ ಪತಿು ಜೊಂಟ ಹೆಸರಯಗಳಲಿಿ). 

7. ನ್ಯನಯ ಮ್ಯರಯಟ ಮ್ಯಡಲಯ ಬಯಸದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಬೆೀಕೆೀ? 

2ಜ ನ್ 30, 2019 ರವರೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಪಾಕಾಯೆಗೆ ಳಿಸಲಯ ಸೆಬಿ ಆರ್.ಟ.ಎ.ಗಳಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಅವಕಯಶ 

ಮ್ಯಡಿಕೆ ಟೆದೆ. 
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1996 ರ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಸ್ ಆಕ್ಸೆ ಹ ಡಿಕೆದಯರರಿಗೆ ಭೌತಿಕ್ ರ ಪದಲಿಿ ಅಥವಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಹೆ ೊಂದಲಯ ಒೊಂದಯ 

ಆಯೆಕಯನಯು ನಿೀಡಯತ್ುದೆ. ಆದಿರಿೊಂದ, ನಿೀವು ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಮ್ಯರಲಯ ಬಯಸದಿದಿರೆ, ನಿೀವು ಅವುಗಳನಯು ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ 

ಮ್ಯಡಬೆೀಕಯಗಿಲ.ಿ ಆದಯಗ ಾ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಹೆ ೊಂದಯವುದರಿೊಂದ ಹಲವಯರಯ ಪಾಯೀಜನಗಳನಯು 

ಪಡೆಯಯವುದರಿೊಂದ ಅದನಯು ಹೆಚಯು ಶಿಫಯರಸಯ ಮ್ಯಡಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಇದಲದಿೆ, ಭೌತಿಕ್ ರ ಪದಲಿಿದಿರೆ ಪಟೆಮ್ಯಡಿದ 

ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ಯು ಪಟೆಮ್ಯಡದ ಸಯವಥಜನಿಕ್ ಸಿೀಮಿತ್ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗಳಿಗೆ ಸೆೀರಿದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಗಯಥವಣೆಗೆ 

ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿರಯವ / ಪಾಸಯುವಿತ್ ನಿಬಥೊಂಧ್ಗಳಿವೆ, ಆದಿರಿೊಂದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಯವುದಯ ಉತ್ುಮ. 

 

8. ಲಯಕ್ಸ-ಇನ್ ಅಡಿಯಲಿಿರಯವ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ್ ಬಯೊಂಡಗಳಲಿಿ ನನು ಹ ಡಿಕೆಯನಯು ನ್ಯನಯ ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ. ಲಯಕ್ಸ-ಇನ್ ಅಡಿಯಲಿರಿಯವಯಗಲ  ನಿಮಮ ತೆರಿಗೆ ಮಯಕ್ು ಬಯೊಂಡಗಳನಯು ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. 

ಷೆೀರಯಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಟೆಗ ಅನವಯವಯಗಯವ ಪಾಕಾಯೆಯಯ ಡಿಮ್ಯಾಟೆಗ ಹೆ ೀಲಯತ್ುದೆ. ನಿೀವು ಬಯೊಂಡ್ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳೆ್ ೊಂದಿಗೆ 

ಸರಿಯಯಗಿ ಭತಿಥ ಮ್ಯಡಿ ಸಹಿ ಮ್ಯಡಿದ ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ಅನಯು ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಸಲಿಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ಡಿಪಿಯಯ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 

ಇಶಯಯರ್/ ಅದರ ಆರ್.ಟ.ಎ.ಗೆ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಕ್ಳಿಸಯತ್ುದೆ ಮತ್ಯು ದೃಢೀಕ್ರಣದ ಮೆೀಲೆ, ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿ

ಕೆಾಡಿಟ್ ಅನಯು ಸಿವೀಕ್ರಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

9. ನ್ಯನಯ ಸಕಯಥರದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ನ್ೆೀರವಯಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಖರಿೀದಿಸಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ. ಈಗ ಬಯೊಂಡಯಗಳು ಮತ್ಯು ಖಜಯನ್ೆ ಬಿಲಯಗಿಳು (T- ಬಿಲ್್) ನೊಂತ್ಹ ಸಕಯಥರಿ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯಯ ಚ್ಚಲಿರೆ 

ಹ ಡಿಕೆದಯರರಿಗೆ ಸಯಲಭವಯಗಿ ಪಡೆಯಬಹಯದಯ. ವಯಸುವವಯಗಿ, ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಚ್ಚಲಿರೆ ಹ ಡಿಕೆದಯರರಿಗೆ ಹೆ ಸ ಇಶಯಗಳ 

ಒೊಂದಯ ಭಯಗವನಯು ಮಿೀಸಲಿರಿಸಯತ್ುದೆ. ನಿೀವು ಹೆ ಸ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ಹರಯಜಿನಲಿಿ ಪ್ಯಲೆ ಗಳುಳವುದರ ಮ ಲಕ್ ಅಥವಯ 

ಸೆಕೆೊಂಡರಿ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯಲಿಿ ಈಗಯಗಲೆೀ ನಿೀಡಿರಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಖರಿೀದಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ ಜಿ-ಸೆಕ್ಸ ಅಲಿಿ ಹ ಡಿಕೆ 

ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. ಎರಡಕ್ ಕ, ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ವಿವರಗಳನಯು (ಡಿಪಿ ಐಡಿ ಮತ್ಯು ಕೆೈಿೊಂಟ್ ಐಡಿ) ನಮ ದಿಸಿ ಯಯವುದೆೀ 

ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಅಥವಯ ಪ್ಯಾಥಮಿಕ್ ವಯಾಪ್ಯರಿ ಅಥವಯ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಬಳಿ ಹೆ ೀಗಬೆೀಕ್ಯ. 

10. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿ ಿನ್ಯನಯ ಸಯವರಿನ್ ಗೆ ೀಲ್ಡ ಬಯೊಂಡಗಳಿಗೆ (ಎಸ್.ಜಿ.ಬಿ) ಹೆೀಗೆ ಚೊಂದಯದಯರರಯಗಬಹಯದಯ? 

ಭೌತಿಕ್ ರ ಪದಲಿಿ ಚ್ಚನುವನಯು ಹೆ ೊಂದಲಯ ಎಸ್.ಜಿ.ಬಿ ಉತ್ುಮ ಆಯೆಕಯನಯು ನಿೀಡಯತ್ುದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಬಿ ಅನಯು 

ಹೆ ೊಂದಯವ ಆಯೆಕಯಯ ಇನಯು ಉತ್ುಮ ಮತ್ಯು ಅನಯಕ್ ಲಕ್ರವಯಗಿರಯತ್ುದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಸಯವರಿನ್ ಗೆ ೀಲ್ಡ ಬಯೊಂಡಗಳ 

ಖರಿೀದಿ ಅಥವಯ ಚೊಂದಯದಯರರಯಗಯವ ಪಾಕಾಯೆಯಯ ತ್ಯೊಂಬಯ ಸಯಲಭ. ನಿಮಮ ಚೊಂದಯದಯರಿಕೆಯ ಫಯರೊಂನಲಿಿ ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ಐಡಿ 

ಮತ್ಯು ಕೆಿೈೊಂಟ್ ಐಡಿಯನಯು ನಮ ದಿಸಯವುದಯ ಮ್ಯತ್ಾ. ಕೆಲವು ಬಯಾೊಂಕ್ಯಗಳು ಆನ್ೆಿೈನ್ ಅಪಿಿಕೆೀಶನ್ ಸೌಲಭಾವನಯು ಸಹ ನಿೀಡಯತ್ುವೆ 

(ಹ ಡಿಕೆದಯರರಯ ಆನ್ೆಿೈನುಲಿಿ ಅಜಿಥ ಸಲಿಿಸಿದರೆ ಮತ್ಯು ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ಪ್ಯವತಿ ಮ್ಯಡಿದಿರೆ ಆಗ ಸವಲಪ ಬೆಲೆ ರಿಯಯಯತಿ ಕ್ ಡ 

ಲಭಾವಿದೆ). ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ಯೊಂದ ಹೊಂಚ್ಚಕೆಯಯದ ನೊಂತ್ರ, ಅಗತ್ಾವಯದ ಬಯೊಂಡಗಳು ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ಕೆಾಡಿಟ್ ಆಗಯತ್ುದೆ. 
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11. ಕಯಗದ ರ ಪದಲಿಿ (ಹೆ ೀಲಿಡೊಂಗ್ ಫಯರೊಂ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ) ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಸಯವರಿನ್ ಗೆ ೀಲ್ಡ ಬಯೊಂಡಗಳ (ಎಸ್.ಜಿ.ಬಿ) 

ನನು ಹೆ ಡಿಕೆಗಳನಯು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಪರಿವತಿಥಸಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ, ನಿೀವು ಹಯಗೆ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. ಇದಕಯಕಗಿ, ನಿೀವು ಎಸ್.ಜಿ.ಬಿಗಳನಯು ಖರಿೀದಿಸಿದ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ / ಏಜೆೊಂಟ್ ಅನಯು 

ಸೊಂಪಕಥಸಬೆೀಕ್ಯ. ಹೆ ೀಲಿಡೊಂಗ್ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ ರ ಪದಲಿಿ ಇರಯವ ಎಸ್.ಜಿ.ಬಿಗಳನಯು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಪರಿವತಿಥಸಲಯ 

ಅವರಯ ನಿಮಗೆ ಸಹಯಯ ಮ್ಯಡಯತಯುರೆ. 

12. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಡಿಪಿಯಲಿಿ ಇರಿಸಲಯಗಿರಯವ ನನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ನನು ಹೆ ಡಿಕೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಲ್ ರ ಪದಲಿಿ 

ಇರಯವ ಸಕಯಥರಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪರಿವತಿಥಸಬಹಯದೆೀ?  

ಹೌದಯ. ನಿಗದಿತ್ ರ ಪದಲಿಿ ನಿೀವು ಸರಿಯಯಗಿ ತ್ಯೊಂಬಿದ ಮತ್ಯು ಸಹಿ ಮ್ಯಡಿದ ವಿನೊಂತಿಯನಯು (ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ 

ವಿನೊಂತಿ ಫಯರೊಂ - ಸಕಯಥರಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳು ಎೊಂದಯ ಕ್ರೆಯಯವ) 'ಟಯಾನ್ಫರ್ ಫಯರೊಂ' ಜೆ ತೆಗೆ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೆೀಕ್ಯ. 

ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ಈ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಯತ್ುದೆ. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿ

ಅಗತ್ಾ ಕೆಾಡಿಟೆಗ ವಾವಸೆಾ ಮ್ಯಡಯತ್ುದೆ. 

13. ನ್ಯನಯ ಒೊಂದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಹೆಸರಿನ್ೆ ೊಂದಿಗೆ ಭೌತಿಕ್ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳನಯು ಹೆ ೊಂದಿದೆಿೀನ್ೆ, ಆದರೆ ಹೆಸರಯಗಳ ಅನಯಕ್ಾಮ  

ವಿಭಿನುವಯಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳಲಿ,ಿ ನ್ಯನಯ ಮೊದಲ ಹೆ ೀಲಡನ್ಯಥಗಿದೆಿೀನ್ೆ ಮತ್ಯು ನನು ಹೆೊಂಡತಿ ಎರಡನ್ೆೀ, ಆದರೆ 

ಕೆಲವು ಇತ್ರ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳಲಿಿ, ನನು ಹೆೊಂಡತಿ ಮೊದಲ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಮತ್ಯು ನ್ಯನಯ ಎರಡನ್ೆೀ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಆಗಿದೆಿೀನ್ೆ. ಈ 

ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳ ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ಯಗಗಿ ಎರಡಯ ವಿಭಿನು ಖಯತೆಗಳನಯು ನ್ಯನಯ ತೆರೆಯಬೆೀಕೆೀ? 

ಜೊಂಟ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಕ್ೊಂಪನಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ನಿೀಡಯವ ಮ ಲಕ್ ಹೆಸರಯಗಳ ಅನಯಕ್ಾಮವನಯು ಬದಲಯಯಸಲಯ 

ಅಹಥರಯಗಿರಯತಯುರೆ. ಇದಯ ವಗಯಥವಣೆ ಅಲಿ. ಜೊಂಟ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಅನಯಕ್ಾಮವನಯು ಬದಲಯಯಸಯವುದನಯು 'ಟಯಾನ್್ ಪಸಿಷನ್' 

ಎೊಂದಯ ಕ್ರೆಯಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಹೆೀಗಯದರ , ಒೊಂದಯ ಫೀಲಿಯದಲಿಿ ಸೊಂಪೂಣಥ ಹೆ ೀಲಿಡೊಂಗಗಳಿಗಯಗಿ 'ಟಯಾನ್್-ಪಸಿಷನ್ 

ಸೌಲಭಾವನಯು ಪಡೆದಯಕೆ ಳಳಬಹಯದಯ ಮತ್ಯು ಹೆ ೀಲಿಡೊಂಗಗಳ ಭಯಗಕೆಕ ಅನಯಮತಿಸಯವುದಿಲಿ. 

ಒೊಂದೆೀ ಗಯೊಂಪಿನ ಜೊಂಟ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಿವಿಧ್ ಅನಯಕ್ಾಮ ಹೆಸರಯಗಳಲಿಿ ಹೆ ೊಂದಿದಿರೆ, ಅೊಂತ್ಹ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ 

ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ಯಗಗಿ ಬಹಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗಳನಯು ತೆರೆಯಯವ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ. 'ಟಯಾನ್್-ಪಸಿಷನ್ ಕ್ಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಸೌಲಭಾ' ಅೊಂತ್ಹ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಿವಿಧ್ ಸೊಂಯೀಜನ್ೆಗಳಲಿಿ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳನಯು ಬಳಸಿಕೆ ೊಂಡಿದಿರೆ, ಒೊಂದಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆಯಲಿಿ ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. ಇದಕಯಕಗಿ, ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ ವಿನೊಂತಿ ಫಯರೊಂ (ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್) ಮತ್ಯು 

'ಟಯಾನ್್-ಪಸಿಷನ್ ಕ್ಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಫಯರೊಂ’ ಎೊಂಬ ‘ಮತೆ ುೊಂದಯ ಫಯರೊಂ ಅನಯು ಡಿಪಿಗೆ ಸಲಿಸಿಬೆೀಕ್ಯ. ಇದನಯು ಚ್ಚತ್ಾ ಸೊಂಖೆಾ 

5 ರಲಿ ಿವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ – 
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ಟಯಾನ್್-ಪಸಿಷನ್ ಕ್ಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಸೌಲಭಾ 

 

ಹೆಸರಿನಲಿ ಿ ಷೆೀರಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ 
ಇಬಬರಯ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಎ ಮತ್ಯು ಬಿ 

ಅಥವಯ 
ಬಿ ಮತ್ಯು ಎ 

ಎ ಮತ್ಯು ಬಿ 

ಮ ವರಯ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ 
ಅಥವಯ ಎ, ಸಿ, ಬಿ 
ಅಥವಯ ಬಿ, ಎ, ಸಿ 
ಅಥವಯ ಬಿ, ಸಿ, ಎ 
ಅಥವಯ ಸಿ, ಎ, ಬಿ 
ಅಥವಯ ಸಿ, ಬಿ, ಎ 

ಎ, ಬಿ ಮತ್ಯು ಸಿ 

ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ವಿನೊಂತಿ ಫಯರೊಂ(ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್) ಜೆ ತೆಗೆ ಟಯಾನ್್-ಪಸಿಷನ್ ಫಯರೊಂ ಅನಯು (ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್) 

ಸಲಿಿಸಿ. 

ಚ್ಚತ್ಾ 5 

ಸೆಕುಾರಿಟಿೇಸ್ಗಳ ರಿಮೆಟಿರಿಯಲೆೈಸೆೇಶನ್ 

1. ನನು ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ಹಿಡಯವಳಿಗಳನಯು ಕಯಗದ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳಯಗಿ ಮರಯಪರಿವತಿಥಸಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ. ನಿಮಮ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳನಯು ಭೌತಿಕ್ ರ ಪದಲಿಿ ಹಿೊಂತಿರಯಗಿಸಲಯ ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯಲಿಿ ಸ ಚ್ಚಸಲಯದ 

ನಿಗದಿತ್ ನಮ ನ್ೆಯಲಿಿ 'ರಿಮೆಟೀರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ ವಿನೊಂತಿ ಫಯರೊಂ' ಅನಯು ನಿೀವು ಸಲಿಸಿಬೆೀಕ್ಯ. ಅಗತ್ಾವಯದ ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆಯ  

ನೊಂತ್ರ, ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯಯ ನಿಮಮ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಎನ್ಎಸಿಡಎಲು ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮ್ ಮ ಲಕ್ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಇಶಯಯರ್ 

ಕ್ೊಂಪನಿ / ಆರ್.ಟ.ಎ.ಗೆ ಕ್ಳೆಸಯತ್ುದೆ. ಕ್ೊಂಪನಿ / ಆರ್.ಟ.ಎ. ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳನಯು ಮಯದಿಾಸಿ ಅದನಯು ನ್ೆೀರವಯಗಿ ನಿಮಗೆ 

ರವಯನಿಸಯತ್ುದೆ. ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಸಲಿಿಸಯವ ಮೊದಲಯ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ರಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ ಶಯಲಕಗಳನಯು 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬೆೀಕ್ಯ. 

ಮಾರುಕಟ್ೆಟ ವಾಾಪಾರಗಳ ಸೆಟಲೆಮಂಟ್ ಮತುು ಸೆಕುಾರಿಟಿೇಸ್ಗಳ ವಗಾೆವಣೆ 

1. ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ಡ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನಯು ಮ್ಯರಯಟ ಮ್ಯಡಯವ ಪಾಕಾಯೆ ಏನಯ? 

ಕೆಳಗೆ ನಿೀಡಿರಯವೊಂತೆ ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ಡ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನಯು ಮ್ಯರಯಟ ಮ್ಯಡಯವ ಪಾಕಾಯೆಯಯ ತ್ಯೊಂಬಯ ಸರಳವಯಗಿದೆ – 

ಎ. ನಿಮಮ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ಮ್ಯರಯಟ ಸ ಚನ್ೆಯನಯು ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಯ. 
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ಬಿ. ನಿಮಮ ಮ್ಯರಯಟ ಆದೆೀಶವನಯು ಕಯಯಥಗತ್ಗೆ ಳಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ ಮತ್ಯು ಆದೆೀಶ ಕಯಯಥಗತ್ಗೆ ೊಂಡ ದೃಢೀಕ್ರಣವನಯು 

ನಿೀವು ಸಿವೀಕ್ರಿಸಿದಲಿ,ಿ ನಿಮಮ ಪ್ಯವತಿಸಯವ ಬಯಧ್ಾತೆಯನಯು ಪೂರೆೈಸಲಯ ನಿಮಮ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ಮ್ಯರಯಟ ಮ್ಯಡಿದ 

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನಯು ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಯ. ಈ ಉದೆಿೀಶಕಯಕಗಿ, ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯೊಂದ ಸ ಚ್ಚಸಲಯದ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಸರಿಯಯಗಿ 

ತ್ಯೊಂಬಿದ 'ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಪಿ್' ಅನಯು ಡಿಪಿಗೆ ಸಲಿಸಿಬೆೀಕ್ಯ. 

ಸಿ. ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ನಥ ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಖಯತೆಯನಯು ಕೆಾಡಿಟ್ ಮ್ಯಡಿ,ನಿೀವು ಮ್ಯರಯಟ ಮ್ಯಡಿದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳನಯು ನಿಮಮ 

ಖಯತೆಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮ್ಯಡಲಯ ಡಿಐಎಸ್ ಅಲಿಿ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಸ ಚನ್ೆ ಹೆ ೊಂದಿರಬೆೀಕ್ಯ. ಪಯಯಥಯವಯಗಿ, ಎನ್.ಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ 

ಸಿಪೀಡ್ -ಇ ಸೆೀವೆಯನಯು ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ಆನ್ೆೈಿನ್ ಸ ಚನ್ೆ ನಿೀಡಲಯ ಬಳಸಬಹಯದಯ. 

ಡಿ. ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯೊಂದ ಸ ಚನ್ೆಯಯ ಯಶಸಿವಯಯಗಿ ಕಯಯಥಗತ್ಗೆ ೊಂಡ ನೊಂತ್ರ, ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಷೆೀರಯಗಳನಯು 

ಪಡೆಯಯತಯುನ್ೆ ಮತ್ಯು ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಯಪೀಥರೆೀಶನ್ೆಗ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪ್ೆೀ-ಇನ್ ಅನಯು ವಾವಸೆಾಗೆ ಳಿಸಯತ್ುದೆ. 

ಇ. ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಯಪೀಥರೆೀಶನಿುೊಂದ ಪ್ೆೀ-ಔಟ್ (ಹಣ) ಪ್ಯವತಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ, ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ನಿಮಮ ಲಿೊಂಕ್ಸ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ 

ಖಯತೆಗೆ ಮ್ಯರಯಟದ ಆದಯಯದ ಕೆಾಡಿಟ್ ಅನಯು ವಾವಸೆಾಗೆ ಳಿಸಯತ್ುದೆ. 

2. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ನ್ಯನಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನಯು ಹೆೀಗೆ ಖರಿೀದಿಸಬಹಯದಯ? 

ಕೆಳಗೆ ನಿೀಡಿರಯವೊಂತೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನಯು ಖರಿೀದಿಸಯವ ಪಾಕಾಯೆಯಯ ತ್ಯೊಂಬಯ ಸರಳವಯಗಿದೆ – 

ಎ. ನಿಮಮ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ನಿೀವು ಖರಿೀದಿಯ ಸ ಚನ್ೆಯನಯು ನಿೀಡಬೆೀಕಯಗಿದೆ. 

ಬಿ. ನಿಮಮ ಖರಿೀದಿಯ ಆದೆೀಶವನಯು ಕಯಯಥಗತ್ಗೆ ಳಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ ಮತ್ಯು ಆದೆೀಶ ಕಯಯಥಗತ್ಗೆ ೊಂಡ ದೃಢೀಕ್ರಣವನಯು 

ನಿೀವು ಸಿವೀಕ್ರಿಸಿದಲಿ,ಿ ನಿಮಮ ಪ್ಯವತಿಸಯವ ಬಯಧ್ಾತೆಯನಯು ಪೂರೆೈಸಲಯ ನಿಮಮ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ಬಯಕ ಹಣವನಯು 

ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಯ.  

ಸಿ. ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಕೆಾಡಿಟ್ ಅನಯು (ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್) ಪ್ೆೀ-ಔಟ್ ದಿನದೊಂದಯ ಅದರ ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿ
ಪಡೆಯಯತ್ುದೆ. 

ಡಿ. ನಿೀವು ಖರಿೀದಿಸಿದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಕೆಾಡಿಟ್ ನಿೀಡಿ ಮತ್ಯು ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಕಿಯರಿೊಂಗ್ 

ಖಯತೆಯನಯು ಡೆಬಿಟ್ ಮ್ಯಡಲಯ ತ್ನು ಡಿಪಿಗೆ ಸ ಚನ್ೆ ನಿೀಡಯತಯುರೆ. 

.ಇ. ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ನಿೀವು ಸಯೆಯೊಂಡಿೊಂಗ್ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ನಿೀಡದಿದಿರೆ, ನಿೀವು ಕೆಾಡಿಟ್ ಪಡೆಯಯವುದಕಯಕಗಿ ನಿಮಮ 

ಡಿಪಿಗೆ 'ರಸಿೀದಿಯ ಸ ಚನ್ೆ' ನಿೀಡಬೆೀಕಯಗಯತ್ುದೆ.  

ಎಫ್. ಪುಸುಕ್ ಮಯಚಯುವ ಮೊದಲಯ, ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ನಿಮಮ ಖಯತೆಗೆ ವಗಯಥವಣೆ ಮ್ಯಡಿದಿನಯು ನಿೀವು 

ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕ್ಯ. ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ನಥ ಖಯತೆಯಲಿಿಯೆೀ ಇದಿರೆ, ಕ್ೊಂಪನಿಯಯ ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ಕಯಪಥರೆೀಟ್ 
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ಲಯಭಗಳನಯು (ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್, ಬೆ ೀನಸ್ ಮಯೊಂತಯದವು) ನಿೀಡಯತ್ುದೆ. ಆ ಸೊಂದಭಥದಲಿಿ, ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ನಿಥೊಂದ ನಿೀವು 

ಲಯಭಗಳನಯು ಪಡೆಯಬೆೀಕ್ಯ. 

3. ‘ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ವಯಾಪ್ಯರ’ ಮತ್ಯು 'ಆಫ್ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ವಯಾಪ್ಯರ’ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಯಪೀಥರೆೀಶನ್ ಮ ಲಕ್ ಸೆಟಲೆಮೊಂಟೆ ಗಳುಳವ ಯಯವುದೆೀ ವಯಾಪ್ಯರವನಯು ' ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ವಯಾಪ್ಯರ' ಎೊಂದಯ 

ಕ್ರೆಯಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಮ್ಯನಾತೆ ಪಡೆದ ಷೆೀರಯ ವಿನಿಮಯ ಕೆೀೊಂದಾದ ವೆೀದಿಕೆಯ ಮೆೀಲೆ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ಗಥಳ ಮ ಲಕ್ ಈ 

ವಹಿವಯಟಯಗಳನಯು ಮ್ಯಡಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಯಪೀಥರೆೀಶನ್ ಒಳಗೆ ಳಳದೆ, ಎರಡ  ಪಕ್ಷಗಳ ನಡಯವೆ ನ್ೆೀರವಯಗಿ 

ಸೆಟಲೆಮೊಂಟೆ ಗಳುಳವ ವಯಾಪ್ಯರವನಯು 'ಆಫ್ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ವಯಾಪ್ಯರ' ಎೊಂದಯ ಕ್ರೆಯಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

4. 'ಇೊಂಟರ್ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ವಗಯಥವಣೆ' ಎೊಂದರೆೀನಯ? ಯಯವುದೆೀ ಐಎಸ್ಐಎನ್ ಅನಯು ಇತ್ರ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಗೆ 

ವಗಯಥಯಸಲಯ ಸಯಧ್ಾವೆೀ? 

ಒೊಂದಯ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಯವ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯೊಂದ ಬೆೀರೆ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಯವ ಮತೆ ುೊಂದಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆಗೆ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಗಯಥವಣೆಯನಯು 'ಇೊಂಟರ್ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ವಗಯಥವಣೆ' (ಐಡಿಟ) ಎೊಂದಯ ಕ್ರೆಯಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಇವುಗಳು 

ಎರಡ  ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಗಳಲಿಿ ಸಕಾಯವಯಗಿರಯವ ಐಎಸ್ಐಎನ್ ಐಡಿಟ ಸಯಧ್ಾ. 

5. ಭಯಗಶಃ ಖಯತೆ ವಗಯಥವಣೆ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ಒೊಂದಯ ವೆೀಳ  ೆಸ ಚನ್ೆಯ ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ಸಮಯದಲಿಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಲಭಾವಿರಯವ ಪಾಮ್ಯಣಕಕೊಂತ್ ಹೆಚಯುದ 

ಪಾಮ್ಯಣಕೆಕ ನಿೀವು ಪ್ಯವತಿಸಯವ ಸ ಚನ್ೆಯನಯು ನಿೀಡಿದರೆ, ನೊಂತ್ರ ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಲಭಾವಿರಯವ ಬಯಾಲೆನ್್ 

ತ್ನಕ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಿತ್ರಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಆಫ್ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ವಗಯಥವಣೆಯ ಸೊಂದಭಥದಲಿ,ಿ ಸಯಕ್ಷಯೆ ಬಯಾಲೆನ್್ ಲಭಾವಿಲಿದಿದಿರೆ 

ಇಡಿೀ ಸ ಚನ್ೆಯಯ ವಿಫಲಗೆ ಳುಳತ್ುದೆ, ಅೊಂದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ನಡೆಯಯವುದಿಲಿ.  

6. ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ಪಾಕಯರ ಮತ್ಯು ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ಸೊಂಖೆಾ ಏನಯ? 

ಪಾತಿ ಷೆೀರಯ ವಿನಿಮಯ ಕೆೀೊಂದಾದಲಿ,ಿ ವಿಭಿನು ವಹಿವಯಟಯ ಕಟಕಗಳಲಿಿ ವಿವಿಧ್ ವಾವಹಯರಗಳು ನಡೆಯಯತ್ುವೆ. ಈ 

ಕಟಕಗಳನಯು ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯ ಪಾಕಯರ ಮತ್ಯು ಒೊಂದಯ ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ಸೊಂಖೆಾಯ ವಿಶಿಷೆ ಸೊಂಯೀಜನ್ೆಯೊಂದ 

ಗಯರಯತಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಪ್ಯವತಿಯ ಬಯಧ್ಾತೆಗಳನಯು ಸರಿಯಯಗಿ ಪಡೆಯಲಯ ಡೆಲಿವರಿ ಸ ಚನ್ಯ ಸಿಿಪುಲಿಿ ನಿೀವು ಸರಿಯಯದ 

ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ಪಾಕಯರ ಮತ್ಯು ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ಸೊಂಖೆಾಯನಯು (ಒಟೆಗೆ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ವಿವರಗಳು ಎೊಂದಯ 

ಹೆೀಳಲಯಗಯತ್ುದೆ) ನಮ ದಿಸವುದಯ ಮಯಖಾ. ಈ ವಿವರಗಳನಯು ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ನಿೀಡಿದ ಒಪಪೊಂದ ಪತ್ಾದಲಿಿ ಕಯಣಬಹಯದಯ. 

7. ಟ + 2 ರೆ ೀಲಿೊಂಗ್ ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ಚಕ್ಾ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ಟ+2 ರೆ ೀಲಿೊಂಗ್ ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ವಾವಸೆಾ ಅಡಿಯಲಿ,ಿ ದಿನ 1 (ಟ) ರೊಂದಯ ವಿನಿಮಯ ಕ್ಚೆೀರಿಯಲಿಿ ನಡೆಯಯವ ವಯಾಪ್ಯರಗಳು 

(ಖರಿೀದಿ ಮತ್ಯು ಮ್ಯರಯಟ) ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟೆ ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಯಪೀಥರೆೀಶನ್ ಇೊಂದ ಎರಡಯ ದಿನಗಳ ನೊಂತ್ರ 
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ಇತ್ಾಥಥಗೆ ಳುಳತ್ುದೆ, ಅೊಂದರೆ ದಿನ 3 (ಟ + 2) ಎೊಂದಯ ಅಥಥ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ, ಸೆ ೀಮವಯರ ಕೆೈಗೆ ಳಳಲಯದ 

ವಹಿವಯಟಯಗಳು ಬಯಧ್ವಯರ (ಎಲಯಿ ದಿನಗಳು ಕೆಲಸದ ದಿನ ಎೊಂದಯ ಊಹಿಸಲಯಗಿದೆ). ಅೊಂತೆಯೆೀ, ಮೊಂಗಳವಯರ ಕೆೈಗೆ ೊಂಡ 

ಎಲಯಿ ವಹಿವಯಟಯಗಳು ಗಯರಯವಯರ, ಹಿೀಗೆ ಮಯೊಂದಯವರೆಯಯತ್ುದೆ. ಈ ವಿಧ್ದ ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ವಾವಸೆಾಯನಯು ಟ + 2 ರೆ ೀಲಿೊಂಗ್ 

ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ಎೊಂದಯ ಕ್ರೆಯಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪ್ೆೀ-ಇನ್ ಮತ್ಯು ಪ್ೆೀ-ಔಟ್ ಹಯಗ  ಹಯಗ  ಪಾತಿ ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ಹಣಕೆಕ ಕಯಿರಿೊಂಗ್ ಕಯಪೀಥರೆೀಶನ್ 

ಸಮಯಯವಧಿಯನಯು ಸ ಚ್ಚಸಯತ್ುದೆ. ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ಗಥಳು ಅದನಯು ಅನಯಸರಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ಅವುಗಳನಯು ಹಯಗೆ ಮ್ಯಡಲಯ, 

ಡಿಪಿಗಳು ಮ್ಯರಯಟ ವಯಾಪ್ಯರ ಮ್ಯಡಯವ ಗಯಾಹಕ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪ್ೆೀ-ಇನ್ ಮ್ಯಡಲಯ ಸಮಯಯವಧಿಯನಯು  

ಸ ಚ್ಚಸಯತಯುರೆ (ಹಣದ ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ಬಯಾೊಂಕ್ಯಗಳ ಮ ಲಕ್ ಸೊಂಭವಿಸಯತ್ುದೆ ಆದಿರಿೊಂದ, ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮಿುೊಂದ 

ಹೆ ರವಿದೆ). 

8. ಟ + 2 ರೆ ೀಲಿೊಂಗ್ ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ಚಕ್ಾದಲಿ,ಿ ನ್ಯನಯ ಸೆ ೀಮವಯರ ನನು ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ / ಅಧಿಕ್ೃತ್ ವಾಕುಯ ಮ ಲಕ್ 

ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಮ್ಯರಯಟ ಮ್ಯಡಿದರೆ, ನನು ಡಿಪಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಯಯವಯಗ ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಯ? 

ವಯಾಪ್ಯರವು ಸೆ ೀಮವಯರ ನಡೆಯಯತಿುದಿೊಂತೆ, ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪ್ೆೀ-ಇನ್ ಬಯಧ್ವಯರ ನಡೆಯಯತ್ುದೆ, ಅೊಂದರೆ ಬಯಧ್ವಯರ 

ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಯಪೀಥರೆೀಶನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಯವ ಸಮಯದ ಮೊದಲಯ ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪಡೆಯಬೆೀಕ್ಯ. ನಿಮಮ 

ಡಿಪಿಗೆ ನಿೀವು ನಿೀಡಿದ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಪಿ್ ಅನಯು ಪಾಕಾಯೆಗೆ ಳಿಸಲಯ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಬೆೀಕಯದಯಗ, ಇದಯ ಪ್ಯವತಿ-

ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಸ ಚನ್ೆಗಳನಯು ಸಲಿಿಸಯವ ಕೆಲವು ಸಮಯಸ ಚ್ಚಯನಯು (ವಿಶಿಷೆವಯಗಿ ಪ್ೆೀ-ಇನ್ ದಿನದ ಹಿೊಂದಿನ ದಿನ) 

ಸ ಚ್ಚಸಯತ್ುದೆ. ನಿೀಡಿರಯವ ಸಮಯ ಮತ್ಯು ದಿನಕ್ ಕ ಮೊದಲಯ ನಿಮಮ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಿಪ್ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯನಯು 

ತ್ಲಯಪುವುದನಯು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕ್ಯ. ಆದಿರಿೊಂದ ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ನಿಥೊಂದ ನಿಮಮ ಮ್ಯರಯಟದ ಆಡಥರ್  ದೃಢೀಕ್ರಿಸಿದ 

ತ್ಕ್ಷಣವೆೀ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ನಿಮಮ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಪಿ್ ಅನಯು ಸಲಿಿಸಯವುದಯ ಉತ್ುಮ. 

9. ಪ್ಯವತಿಗಯಗಿ ಸ ಚನ್ಯ ಸಿಿಪಗಳನಯು ಸಲಿಸಿಲಯ ನಿಗದಿ ಮ್ಯಡಿದ ಸಮಯದ ಬಗೆಗ ನ್ಯನಯ ಹೆೀಗೆ ತಿಳಿಯಯವುದಯ? 

ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯಯ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಪಿಗಳನಯು ಸಲಿಸಿಲಯ ನಿೀವು ಅನಯಸರಿಸಬೆೀಕಯದ ಸಮಯಯವಧಿಗಳನಯು ನಿಗದಿ ಮ್ಯಡಿ 

ನಿಮಗೆ ಸ ಚ್ಚಸಯತ್ುದೆ. ಇವುಗಳು ಸಯಮ್ಯನಾವಯಗಿ ನಿಮಮ ಮ್ಯಹಿತಿಗಯಗಿ ಡಿಪಿ ನಿೀಡಿದ ಡಿಐಎಸ್ ಬಯಕೆಿಟುಲಿ ಿ

ಮಯದಿಾಸಲಪಡಯತ್ುವೆ. 

10. ನ್ಯನಯ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಖರಿೀದಿಸಿದಯಗ, ನನು ಬೆ ಾೀಕ್ನಿಥೊಂದ ಎಷಯೆ ಸಮಯದಲಿ ಿನ್ಯನಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನಯು 

ಪಡೆಯಬೆೀಕ್ಯ? 

ನಿೀವು ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ಅಗತ್ಾವಯದ ಪ್ಯವತಿಯನಯು ಮ್ಯಡಿದರೆ, ಅದರ ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಸದಸಾ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪಡೆದ  

ನೊಂತ್ರ, ಒೊಂದಯ ಕೆಲಸದ ದಿನದಲಿಿಯೆೀ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಗತ್ಾವಯಗಿ ವಗಯಥಯಸಬೆೀಕ್ಯ.  
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11. ಡಿಪಿಯೊಂದ ‘ಅಟ್ ಕೆಿೈೊಂಟ್’ಸ್ ರಿಸ್ಕ’ ಆರ್ಯರದ ಮೆೀಲೆ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಪಿ್ ಅನಯು ಸಿವೀಕ್ರಿಸಯವುದಯ ಎೊಂದರೆೀನಯ ಮತ್ಯು 

ಅದರ ಪ್ಯಾಮಯಖಾತೆ ಏನಯ? 

ಪಾತಿ ಡಿಪಿಯಯ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಿಪಗಳನಯು ಸಲಿಿಸಲಯ ಕೆಲವು ಸಮಯಯವಧಿಗಳನಯು ಸ ಚ್ಚಸಯತ್ುದೆ. ನಿಮಮ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್  

ಸಿಿಪ್ ಅೊಂತ್ಹ ಗಡಯವು ಸಮಯದ ನೊಂತ್ರ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯನಯು ತ್ಲಯಪಿದಲಿಿ, ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ನಿವಥಹಣೆಹೆ ಳಿಸಲಯ  

ಸಿೀಮಿತ್ ಹೆ ಣೆಗಯರಿಕೆಯಲಿಿ ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ಅದನಯು ಸಿವೀಕ್ರಿಸಬಹಯದಯ. 

ಅೊಂತ್ಹ ಸೊಂದಭಥಗಳಲಿ,ಿ ಡಿಪಿಗಳು 'ತ್ಡವಯಗಿ ಪಡೆದ, ಉತ್ುಮ ಪಾಯತ್ುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟೆರಯತ್ುದೆ' ಅಥವಯ 'ತ್ಡವಯಗಿ,  
ಕೆಿೈೊಂಟ್’ಸ್ ರಿಸ್ಕ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸಿವೀಕ್ರಿಸಲಯಗಿದೆ' ಎೊಂಬಯವ ರಿೀತಿಯ ವಿವರಣೆ ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಸಯೆೊಂಪ್ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಪಿ್ ಮೆೀಲೆ  

(ಕೆಿೈೊಂಟ್ ಪಾತಿ ಮತ್ಯು ಕ್ಚೆೀರಿ ಪಾತಿ) ಗಯರಯತಿಸಯತಯುರೆ. ಕೆಲವು ಕಯರಣಕಯಕಗಿ, ಡಿಪಿಯಯ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿ ಿ ತ್ಡವಯಗಿ 

ಸಿವೀಕ್ರಿಸಿದ ಇನ್್ರಕ್ಷನಗಳನಯು ಕಯಯಥರ ಪಕೆಕ ತ್ರಲಯ ಸಯಧ್ಾವಯಗಲಿಲಿವಯದರೆ, ಅೊಂದರೆ ಆಥಿಥಕ್ ನಷೆದೆ ೊಂದಿಗೆ (ಹರಯಜಯ 

ಶಯಲಕಗಳು ಇತಯಾದಿ)ಗಯಾಹಕ್ರಯ ತಯನಯ ಪ್ೆೀ-ಇನ್ ಹಣವನಯು ಪ್ಯವತಿಸಯವ ಬಯಧ್ಾತೆಯನಯು ಪೂರೆೈಸಲಯ ವಿಫಲವಯಗಿದಯಿರೆ 

ಎೊಂದಯಥಥ, ಅೊಂತ್ಹ ನಷೆಕೆಕ ಡಿಪಿಯನಯು ಜವಯಬಯಿರರಯಗಿಸಲಯ ಸಯಧ್ಾವಿಲ.ಿ 

12. ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ನ್ಯನಯ ಯಯವ ಮಯನ್ೆುಚುರಿಕೆಗಳನಯು ಗಮನಿಸಬೆೀಕ್ಯ? 

ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಿಪ್್ ನಿಮಮ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆ ಚೆಕ್ಸ ಬಯಕ್ಸ ಅನಯು ಹೆ ೀಲಯತ್ುದೆ. ಡಿಐಎಸ್ ವಿಷಯದಲಿಿ ನಿೀವು ಕೆಳಗಿನ 

ಅೊಂಶಗಳ ಬಗೆಗ ಕಯಲಜಿ ವಹಿಸಬೆೀಕ್ಯ – 

ಎ. ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯೊಂದ ಡಿಐಎಸ್ ಪುಸುಕ್ವನಯು ಪಡೆಯಯವುದಯಗಿ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಳ. ಸಡಿಲವಯದ ಸಿಪಿ್್ ಅನಯು 

ಸಿವೀಕ್ರಿಸಬೆೀಡಿ (ತ್ಯತ್ಯಥ ಸೊಂದಭಥಗಳಲಿಿ ಅಗತ್ಾವಿದಿರೆ ಮ್ಯತ್ಾ). 

ಬಿ. ಪಾತಿ ಡಿಐಎಸ್ ಮಯೊಂಚ್ಚತ್ವಯಗಿ ಮಯದಿಾಸಲಯಗಿದೆಯೆ ಮತ್ಯು ಕ್ಾಮವಯಗಿ ಸೊಂಖೆಾಯದೆ ಎೊಂದಯ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಳ. 

ಸಿ. ಪಾತಿ ಡಿಐಎಸ್ ಮೆೀಲೆ ನಿಮಮ ಕೆೈಿೊಂಟ್ ಐಡಿ ಪೂವಥ-ಸಯೆೊಂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಯ ಪೂವಥ-ಮಯದಿಾಸಲಯಗಿದೆಯೆ ಎೊಂದಯ 

ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಳ. 

ಡಿ. ನಿಮಮ ಡಿಐಎಸ್ ಅನಯು ಬೆೀರೆ ಯಯರೆ ೊಂದಿಗ  ಬಿಡಬೆೀಡಿ. ನಿೀವು ಹಯಗೆ ಮ್ಯಡಬೆೀಕಯದಯಗ ಅದನಯು ತ್ಯೊಂಬಿ ನಿಮಮ 

ಡಿಪಿಗೆ ಒಪಿಪಸಿ. 

ಇ. ನಿಮಮ ಡಿಐಎಸ್ ಪುಸುಕ್ವನಯು ಸಯರಕ್ಷಿತ್ವಯಗಿ ಇರಿಸಿ. ಯಯವುದೆೀ ಸಿಿಪ್ ಅಥವಯ ಬಯಕೆಿಟ್ ಅನಯು ನಿೀವು ಕ್ಳೆದಯಕೆ ೊಂಡರೆ 

ಅಥವಯ ತ್ಪುಪ ಜಯಗದಲಿಿ ಇಟಯೆ ಕ್ಳೆದಯಕೆ ೊಂಡರೆ, ದಯವಿಟಯೆ ತ್ಕ್ಷಣ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ ಿತಿಳಿಸಿ. 

ಎಫ್. ಒೊಂದಯ ವೆೀಳ  ೆಡಿಐಎಸ್ ಒೊಂದಕಕೊಂತ್ ಹೆಚಯು ಸ ಚನ್ೆಗಳನಯು ನಮ ದಿಸಲಯ ಜಯಗ(ಸಯಲಯಗಳು) ಇದಯಿ ಅದನಯು ನಿೀವು 

ಬಳಸಯತಿುಲಿವಯದರೆ, ಇತ್ರರಿೊಂದ ದಯಬಥಳಕೆವಯಗಯವುದನಯು ತ್ಪಿಪಸಲಯ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಹಸಯುೊಂತ್ರಿಸಯವ ಮೊದಲಯ ದಯವಿಟಯೆ 

ಯಯವುದೆೀ ಬಳಸದಿರಯವ ಸಯಲಯಗಳನಯು / ಜಯಗವನಯು ಕಯಟಯ ಹಯಕ್ಯವುದನಯು ಮರೆಯದಿರಿ.  
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ಜಿ. ಎಲಯಿ ಅಗತ್ಾ ವಿವರಗಳೆ್ ೊಂದಿಗೆ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಪಿ್ ಸರಿಯಯಗಿ ತ್ಯೊಂಬಿರಯವುದನಯು ಮತ್ಯು ಎಲಿ ಜೊಂಟ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಸಹಿ 

ಮ್ಯಡಿರಯವುದಯಗಿ ಅದನಯು ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಹಸಯುೊಂತ್ರಿಸಯವ ಮೊದಲಯ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಳ. 

13. ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಿಪುಲಿಿ ನಿೀಡಿದ 'ಎಕ್ಕ್ ಾಷನ್ ದಿನ್ಯೊಂಕ್' ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ಎಕ್ಕ್ ಾಷನ್ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ವು ನಿಮಮ ಖಯತೆಯೊಂದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಯಸುವವಯಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮ್ಯಡಯವ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ವಯಗಿರಯತ್ುದೆ. 

ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಿಪುಲಿಿ ಬರೆದಿರಯವ ಎಕ್ಕ್ ಾಷನ್ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದೊಂದಯ ಈ ಸ ಚನ್ೆಯಯ ಕಯಯಥಗತ್ಗೆ ಳುಳವುದನಯು 

ಖಯತಿಾಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲಯ, ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ಡಿಪಿ ಇದನಯು ನಮ ದಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ನಿಮಮ ಖಯತೆಯೊಂದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಡೆಬಿಟ್ 

ಮ್ಯಡಲಯ ನಿೀವು ಬಯಸಯವ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದ ಮಯೊಂಚ್ಚತ್ವಯಗಿ ನಿೀವು ಸ ಚನ್ೆಯನಯು ನಿೀಡಬಹಯದಯ (ಡಿಐಎಸುಲಿಿ ನಮ ದಿಸಲಯದ 

ಎಕ್ಕ್ ಾಷನ್ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದೊಂದಯ ಮ್ಯತ್ಾ ನಿಮಮ ಖಯತೆಯನಯು ಡೆಬಿಟ್ ಮ್ಯಡಲಯಗಯವುದಯ). 

14. ಭವಿಷಾದ ಎಕ್ಕ್ ಾಷನ್ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದೆ ೊಂದಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸ ಚನ್ೆ ನಿೀಡಯವ ಮ ಲಕ್ ನ್ಯನಯ ಯಯವ ಪಾಯೀಜನ 

ಪಡೆಯಯತೆುೀನ್ೆ? 

ಭವಿಷಾದ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದ ಸ ಚನ್ೆಗಳನಯು ನಿೀಡಯವ ಮ ಲಕ್ ಸಮಯದ ಕೆ ರತೆ ಅಥವಯ ಕೆ ನ್ೆಯ ನಿಮಿಷದ ವಿಪರಿೀತ್ 

ಗದಿಲದ ಕಯರಣದಿೊಂದ ಸ ಚನ್ೆಯ ಕಯಯಥಗತ್ವಯಗದಿರಯವ ಅಪ್ಯಯವನಯು ತ್ಪಿಪಸಬಹಯದಯ. ನಿಮಮ ಆಯೆಕಯ ದಿನದೊಂದಯ 

ಉದೆಿೀಶಿತ್ ಫಲಯನಯಭವಿಯ ಖಯತೆಗೆ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಇತಯಾದಿಗಳನಯು ವಗಯಥಯಸಲಯಗಯವುದಯ ಎೊಂದಯ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲಯ 

ನಿೀವು ಈ ಸೌಲಭಾವನಯು ಬಳಸಲಯ ಬಯಸಬಹಯದಯ. 

15. ಆಫ್ ಮ್ಯಕೆಥಟ್ ವಗಯಥವಣೆಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ 'ಕಯರಣ / ಉದೆಿೀಶ' ಮತ್ಯು 'ಪರಿಗಣನ್ೆ' ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ಸೆಬಿಯ ಮ್ಯಗಥಸ ಚ್ಚಗಳ ಅನಯಸಯರ, ಆಫ್ ಮ್ಯಕೆಥಟ್ ವಗಯಥವಣೆ ಕೆೈಗೆ ಳಳಲಯ ಬೆೀಕಯದ ಕಯರಣ ಅಥವಯ ಉದೆಿೀಶ 

ಮತ್ಯು ಅೊಂತ್ಹ ವಗಯಥವಣೆಗೆ ಪರಿಗಣನ್ೆಯನಯು ಡೆಲಿವರಿ ಸ ಚನ್ಯ ಸಿಿಪುಲಿಿ ಅೊಂತ್ಹ ವಗಯಥವಣೆಗೆ ಉಲೆೀಿಖಿಸಬೆೀಕಯಗಿದೆ. 

'ಕಯರಣ / ಉದೆಿೀಶ' ಗಯಗಿ ಡಿಐಎಸ್ ಬಯಕೆಿಟುಲಿಿ ವಿವಿಧ್ ಆಯೆಕಗಳು ನಿೀಡಲಯಗಿವೆ. ನಿೀವು ಸ ಕ್ುವಯದದನಯು ಆಯೆಕ ಮ್ಯಡಿ 

ಅದನಯು ಡಿಐಎಸುಲಿ ಿ ಉಲೆೀಿಖಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ವಗಯಥವಣೆಯ ಕಯರಣ / ಉದೆಿೀಶವು 'ಆಫ್ ಮ್ಯಕೆಥಟ್ ಮ್ಯರಯಟ' ಆಗಿದಿರೆ 

ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮೊತ್ುಕೆಕ ಹೆಚಯುವರಿಯಯಗಿ, ನಿೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನಯು ನಮ ದಿಸಬೆೀಕ್ಯ – 

ಎ. ಪ್ಯವತಿ ದಿನ್ಯೊಂಕ್. 

ಬಿ. ಪ್ಯವತಿಯ ವಿರ್ಯನ (ನಗದಯ, ಚೆಕ್ಸ ಅಥವಯ ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ಪ್ಯವತಿ). 

ಸಿ. ಪ್ಯವತಿಯ ವಿರ್ಯನ ಚೆಕ್ಸ ಅಥವಯ ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ಪ್ಯವತಿಯಯಗಿದಿಲಿ,ಿ ಟಯಾನ್ಫರಿೀ ಹೆಸರಯ, ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆ ಸೊಂಖೆಾ, 

ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಹೆಸರಯ, ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ಪ್ಯವತಿಗಳಿಗೆ ವಹಿವಯಟನ ರೆಫರೆನ್್ ಸೊಂಖೆಾ ಅಥವಯ ಚೆಕ್ಸ ಪ್ಯವತಿಗಯಗಿ ಚೆಕ್ಸ ಸೊಂಖೆಾ 

ಅಗತ್ಾವಿರಯತ್ುದೆ. 
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ಸೆಕುಾರಿಟಿೇಸ್ಗಳ ವಗಾೆವಣೆ  

1. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ವಗಯಥವಣೆ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ಮರಣ ಹೆ ೊಂದಿದ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಸೆೀರಿದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಮರಣ ಹೆ ೊಂದಿದ ಖಯತೆದಯರರ ಬದಯಕರಯವ ಜೊಂಟ ಹೆ ೀಲಡರ್ / 

ಕಯನ ನಯಬದಧ ಉತ್ುರಯಧಿಕಯರಿಗಳಿಗೆ / ನ್ಯಮಿನಿಗೆ ವಗಯಥವಣೆಗೆ ಳುಳವ ಕಯನ ನಯ ಪಾಕಾಯೆಯಯಗಿದೆ. ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ಡ 

ಹೆ ೀಲಿಡೊಂಗಗಳ ಸೊಂದಭಥದಲಿಿ ವಗಯಥವಣೆ ಪಾಕಾಯೆಯಯ ಅನಯಕ್ ಲಕ್ರ, ಅೊಂತ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯ ಎಲಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್  

ವಗಯಥವಣೆ ಕ್ಾಮಗಳನಯು ಡಿಪಿಗೆ ಅಗತ್ಾವಿರಯವ ದಯಖಲೆಗಳನಯು ಸಲಿಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ ಪೂಣಥಗೆ ಳಿಸಬಹಯದಯ. ಈ 

ಉದೆಿೀಶಕಯಕಗಿ ವಿವಿಧ್ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗಳನಯು ಸೊಂಪಕಥಸಲಯ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ, ಏಕೆೊಂದರೆ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್  ಭೌತಿಕ್ ರ ಪದಲಿ ಿ ಇದಯಿಗ 

ಅಗತ್ಾವಿರಯತ್ುದೆ. 

ಖಯತೆದಯರನ ಸಯವಿನ ನೊಂತ್ರ (ಏಕೆೈಕ್ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಅಥವಯ ಜೊಂಟ ಹೆ ೀಲಡರ್), ಹೆೀಗೆ 
ವಗಯಥವಣೆ ನಡೆಯಯತ್ುದೆ ಎೊಂಬಯವುದಯ ಚ್ಚತ್ಾ ಸೊಂಖೆಾ 6ರಲಿಿಿ  ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ 
- 
 

ವಗಯಥವಣೆ 
 

ಸೊಂದಭಥ ವಗಯಥವಣೆ ಯಯರ ಪರವಯಗಿ 
 ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ನಿೀಡಿದಯ ಿ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ನಿೀಡದಿಿದರೆ 
ಏಕೆೈಕ್ ಹೆ ೀಲಡನಥ ಮರಣ ನ್ಯಮಿನಿ ಕಯನ ನಯಬದಧ ಉತ್ುರಯಧಿಕಯರಿ 

(ಉತ್ುರಯಧಿಕಯರದ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ, 
ಮರಣ ಪತ್ಾದ ದಯಖಲೆ, ಆಡಳಿತ್ 
ಪತ್ಾದ ಆರ್ಯರದ ಮೆೀಲೆ) 

ಜೊಂಟ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಅಲಿಿ ಒಬಬರ ಮರಣ ಬದಯಕರಯವ ಜೊಂಟ 
ಹೆ ೀಲಡರ್(ಹೆ ೀಲಡಸ್ಥ) 

ಬದಯಕರಯವ ಜೊಂಟ 
ಹೆ ೀಲಡರ್(ಹೆ ೀಲಡಸ್ಥ) 

ಎಲಿ ಜೊಂಟ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಅವರ ಮರಣ ನ್ಯಮಿನಿ ಕಯನ ನಯಬದಧ ಉತ್ುರಯಧಿಕಯರಿ 
(ಉತ್ುರಯಧಿಕಯರದ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ, 
ಮರಣ ಪತ್ಾದ ದಯಖಲೆ, ಆಡಳಿತ್ 
ಪತ್ಾದ ಆರ್ಯರದ ಮೆೀಲೆ) 

ಚ್ಚತ್ಾ 6 

 

2. ಏಕೆೈಕ್ ಖಯತೆದಯರನ ಮರಣದ ಸೊಂದಭಥದಲಿಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ನ್ಯಮಿನಿಗೆ ವಗಯಥಯಸಯವ ವಿರ್ಯನ ಏನಯ? 

ಏಕೆೈಕ್ ಹೆ ೀಲಡನಥ ಸಯವಿನ ಸೊಂದಭಥದಲಿಿ, ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಗಯಥವಣೆಗೆ ನ್ೆ ೀಟನರಿ ಪಬಿಕಿ್ಸ ಅಥವಯ ಗಝೆಟೆಡ್ 

ಅಧಿಕಯರಿನಿೊಂದ ದೃಢೀಕ್ರಿಸಿದ ಮರಣ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾದ ಕಯಪಿ ಜೆ ತೆಗೆ ಪೂಣಥವಯಗಿ ತ್ಯೊಂಬಿದ ವಗಯಥವಣೆಗೆ ಫಯರೊಂ ಅನಯು 
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ಸಲಿಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ಕೆಿೀಮ್ ಮ್ಯಡಯವವರ ಖಯತೆಯಯ ಅದೆೀ ಪ್ಯಟಥಸಿಪ್ೆೀನ್ೆ ಅಲಿ ಿ ಇಲಿದಿದಿರೆ, ಕೆಿೀಮ್ ಮ್ಯಡಯವವರ ಖಯತೆಯ 

(ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟೆ ಡಿಪಿ ಯೊಂದ ಪಾಮ್ಯಣಿೀಕ್ರಿಸಲಪಟೆ) ಕೆಿೈೊಂಟ್ ಮ್ಯಸೆರ್ ರಿಪೀಟುಥ ನಕ್ಲಯ ಸಹ ಬೆೀಕಯಗಿತ್ುದೆ. ಈ 

ದಯಖಲೆಗಳ ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆಯ ನೊಂತ್ರ, ಡಿಪಿಯಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನಯು ನ್ಯಮಿನಿಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ವಗಯಥಯಸಯತ್ುದೆ. 

3. ಏಕೆೈಕ್ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವಿಲಿದಿದಿರೆ ಏನ್ಯಗಯತ್ುದೆ? 

ಅೊಂತ್ಹ ಸೊಂದಭಥದಲಿ,ಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಕಯನ ನಯಬದಧ ಉತ್ುರಯಧಿಕಯರಿಯ(ರಯ) ಖಯತೆಗೆ ವಗಯಥಯಸಲಯಗಯತ್ುದೆ, ಇದಯ 

ಸಮಥಥ ನ್ಯಾಯಯಲಯದ ಆದೆೀಶದೊಂತೆ ನಿಧ್ಥರಿಸಬಹಯದಯ. ಈ ಉದೆಿೀಶಕಯಕಗಿ ಕೆಳಗಿನ ದಯಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಾವಿದೆ – 

ಎ. ಸೊಂಪೂಣಥ ತ್ಯೊಂಬಿದ ವಗಯಥವಣೆ ಫಯರೊಂ. 

ಬಿ, ನ್ೆ ೀಟರಿ ಪಬಿಿಕುೊಂದ ಅಥವಯ ಗೆಝೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಯರಿನಿೊಂದ ದೃಢೀಕ್ರಿಸಿದ ಮರಣ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾದ ನಕ್ಲಯ. 

ಸಿ. ನ್ೆ ೀಟರಿ ಪಬಿಿಕುೊಂದ ಅಥವಯ ಗೆಝೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಯರಿ ಅಥವಯ ದೃಢೀಕ್ರಿಸಿದ ಉತ್ುರಯಧಿಕಯರ ಪತ್ಾದ ನಕ್ಲಯ ಅಥವಯ 

ಡಿ. ಮರಣ ಹೆ ೊಂದಿದವರಯ ವಿಲ್ ಬರೆಯದಿದಿಲಿಿ ಸಮಥಥ ನ್ಯಾಯಯಲಯದ ಆದೆೀಶ ಅಥವಯ 

ಇ. ವಿಲ್ ಸಯಕ್ಷಿಯ ನಕ್ಲಯ ಅಥವಯ  

ಎಫ್. ನ್ೆ ೀಟರಿ ಪಬಿಿಕುೊಂದ ಅಥವಯ ಗೆಝೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಯರಿನಿೊಂದ ದೃಢೀಕ್ರಿಸಲಪಟೆ ಆಡಳಿತಯತ್ಮಕ್ ಪತ್ಾ 

ಜಿ. ಕೆಿೀಮ್ ಮ್ಯಡಯವವರ ಖಯತೆಯಯ ಅದೆೀ ಪ್ಯಟಥಸಿಪ್ೆೀನ್ೆ ಅಲಿ ಿಇಲಿದಿದಿರೆ, ಕೆಿೀಮ್ ಮ್ಯಡಯವವರ ಖಯತೆಯ 

(ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟೆ ಡಿಪಿ ಯೊಂದ ಪಾಮ್ಯಣಿೀಕ್ರಿಸಲಪಟೆ) ಕೆಿೈೊಂಟ್ ಮ್ಯಸೆರ್ ರಿಪೀಟುಥ ನಕ್ಲಯ ಸಹ ಬೆೀಕಯಗಿತ್ುದೆ. 

ಆದರ , ವಗಯಥವಣೆ ಮ್ಯಡಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ಮ್ೌಲಾವು ರ . 5,00,000 / -ಗಿೊಂತ್ ಕ್ಡಿಮೆಯಯಗಿದಿರೆ (ವಗಯಥವಣೆ 

ಅಜಿಥಯ ದಿನದೊಂದಯ), ಡಿಪಿ ಕೆಳಗಿನ ದಯಖಲೆಗಳ ಆರ್ಯರದ ಮೆೀಲೆ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಪಾಕಾಯೆಗೆ ಳಿಸಬಹಯದಯ. 

ಎ. ಸೊಂಪೂಣಥ ತ್ಯೊಂಬಿದ ವಗಯಥವಣೆ ಫಯರೊಂ. 

ಬಿ. ನ್ೆ ೀಟರಿ ಪಬಿಿಕುೊಂದ ಅಥವಯ ಗೆಝೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಯರಿನಿೊಂದ ದೃಢೀಕ್ರಿಸಿದ ಮರಣ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾದ ನಕ್ಲಯ. 

ಸಿ. ನಷೆಭತಿಥ ಪತ್ಾ (ನಿಗದಿತ್ ರ ಪದಲಿಿ). 

ಡಿ. ಅಫಿಡವಿಟ್ (ನಿಗದಿತ್ ರ ಪದಲಿಿ) ಮತ್ಯು 

ಇ. ನಿಗದಿತ್ ರ ಪದಲಿ ಿನಿರಯಕ್ೆೀಪಣ ಪತ್ಾ ಅಥವಯ ಕ್ಯಟಯೊಂಬ ಸೆಟೆಿಮೊಂಟ್ ಡಿೀಡ್ 

ಎಫ್. ಕೆೀಿಮ್ ಮ್ಯಡಯವವರ ಖಯತೆಯಯ ಅದೆೀ ಪ್ಯಟಥಸಿಪ್ೆೀನ್ೆ ಅಲಿಿ ಇಲಿದಿದಿರೆ, ಕೆಿೀಮ್ ಮ್ಯಡಯವವರ ಖಯತೆಯ 

(ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟೆ ಡಿಪಿ ಯೊಂದ ಪಾಮ್ಯಣಿೀಕ್ರಿಸಲಪಟೆ) ಕೆಿೈೊಂಟ್ ಮ್ಯಸೆರ್ ರಿಪೀಟುಥ ನಕ್ಲಯ ಸಹ ಬೆೀಕಯಗಿತ್ುದೆ. 
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4. ಒಬಬ ಅಥವಯ ಹೆಚಯು ಜೊಂಟ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಅವರ ಮರಣದ ಸೊಂದಭಥದಲಿಿ ವಗಯಥವಣೆಯ ವಿರ್ಯನವೆೀನಯ? 

ಅೊಂತ್ಹ ಸೊಂದಭಥದಲಿ,ಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನಯು  ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವನಯು ಹೆ ರತ್ಯಪಡಿಸಿ ಜಿೀವೊಂತ್ ಉಳಿದಿರಯವ ಹೆ ೀಲಡರ್ 

(ಗಳಿಗೆ)` ವಗಯಥಯಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ, ಶಿಾೀ ಎ, ಶಿಾೀ ಬಿ ಮತ್ಯು ಶಿಾೀಮತಿ ಸಿ ಅವರ ಜೊಂಟ ಹೆಸರಿನಲಿಿ ಖಯತೆಯಯ 

ಇದಿಲಿ,ಿ ಶಿಾೀ. ಬಿ ಅವರ ಮರಣದ ಸೊಂದಭಥದಲಿ,ಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಬದಯಕರಯವ ಹೆ ೀಲಡಗೆಥ ವಗಯಥಯಸಲಯಗಯತ್ುದೆ, 

ವಗಯಥಯಸಲಯಗಯತ್ುದೆ,ಅೊಂದರೆ ಶಿಾೀ. ಎ ಮತ್ಯು ಶಿಾೀಮತಿ. ಸಿ. ಬದಯಕರಯವ ಹೆ ೀಲಡರ್(ಗಳು) ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಯಖಲೆಗಳನಯು 

ಡಿಪಿಗೆ ಸಲಿಸಿಬೆೀಕಯಗಬಹಯದಯ: 

ಎ. ಸೊಂಪೂಣಥ ತ್ಯೊಂಬಿದ ವಗಯಥವಣೆ ಫಯರೊಂ. 

ಬಿ. ನ್ೆ ೀಟರಿ ಪಬಿಿಕುೊಂದ ಅಥವಯ ಗೆಝೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಯರಿನಿೊಂದ ದೃಢೀಕ್ರಿಸಿದ ಮರಣ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾದ ನಕ್ಲಯ. 

ಮೆೀಲಿನ ದಯಖಲೆಗಳನಯು ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆ ಮ್ಯಡಿ ಸವತ್ಃ ತ್ೃಪಿುಪಡಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ, ಡಿಪಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನಯು ಬದಯಕರಯವ  

ಹೆ ೀಲಡರ್ (ಗಳ) ಖಯತೆಗೆ ವಗಯಥಯಸಿ, ಸತ್ುವರ ಖಯತೆಯನಯು ಮಯಚಯುತ್ುದೆ. 

5. ವಗಯಥವಣೆ ಕ್ಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

‘ವಗಯಥವಣೆ ಕ್ಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್' ಎೊಂಬಯದಯ ಭೌತಿಕ್ ರ ಪದಲಿ ಿಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಉಲೆಿೀಖಿಸಲಯದ ಜೊಂಟದಯರರಲಿಿ ಒಬಬರಯ ಮತ್ಯು 

ಉಳಿದಿರಯವ ಹೆ ೀಲಡರ್ ತ್ಮಮ ಹೆಸರಿನಲಿ ಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ವಗಯಥವಣೆ ಬಯಸಿದಯಗ ಬಹಳ ಉಪಯಯಕ್ು 

ಸೌಲಭಾವಯಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭಾವನಯು ಬಳಸಿಕೆ ೊಂಡಯ ಮೃತ್ರ ಜೊಂಟದಯರರ ಹೆಸರನಯು ಅಳಿಸಯವ ಮತ್ಯು ಸೆಕ್ ಾರಿಟಗಳ 

ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ ಅನಯು ಎರಡಯ ಉದೆಿೀಶಗಳು ಒೊಂದೆೀ ಹೊಂತ್ದಲಿಿ ಸಯಧಿಸಬಹಯದಯ. ಇದನಯು ಚ್ಚತ್ಾ ಸೊಂಖೆಾ 7 ರಲಿ ಿ

ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ – 

ವಗಯಥವಣೆ ಕ್ಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಸೌಲಭಾ 
 

ಷೆೀರಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ ಸೊಂದಭಥದಲಿ ಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ 
ಎ ಮತ್ಯು ಬಿ 
ಅಥವಯ 

ಬಿ ಮತ್ಯು ಎ 

ಒಬಬ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಮರಣದ 
ಸೊಂದಭಥದಲಿಿ - ಎ 

ಬಿ 

ಎ, ಬಿ ಮತ್ಯು ಸಿ (ಯಯವುದೆೀ ಕ್ಾಮ) ಇಬಬರ  ಹೆ ೀಲಡರ್ ಮರಣದ 
ಸೊಂದಭಥದಲಿಿ – ಎ ಮತ್ಯು ಬಿ 

ಸಿ 

ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಮರಣ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ (ಗಳು) ಮತ್ಯು ವಗಯಥವಣೆ ವಿನೊಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ಅನಯು ಸಲಿಿಸಿ 

ಚ್ಚತ್ಾ 7 
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ನಾಮನಿರೆೇೆಶನ್  

1. ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವು ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಅವನ / ಅವಳ ಮರಣದ ಸೊಂದಭಥದಲಿ ಿ ಈ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಯಯರಯ 

ಪಡೆಯಬೆೀಕ್ಯ ಎೊಂಬಯದರ ಬಗೆಗ ಅವನ / ಅವಳ ಆದಾತೆಗಳನಯು ತಿಳಿಸಯವ ಸರಳ ಪಾಕಾಯೆಯಯಗಿದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ 

ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಪಾಕಾಯೆಯನಯು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಸಮಯದಲಿಿ ಅಥವಯ ನೊಂತ್ರ 

ಯಯವುದೆೀ ಸಮಯದಲಿ ಿಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. 

2. ಯಯರಯ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ? 

ಏಕ್ ಅಥವಯ ಜೊಂಟಯಯಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ವಾಕುಗಳು ಮ್ಯತ್ಾ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವನಯು ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. 

ಮೊಂಡಲಿ, ಟಾಸ್ೆ, ಕಯಪೀಥರೆಟ್ ಸೊಂಸೆಾ, ಪ್ಯಲಯದಯರಿಕೆ ಸೊಂಸೆಾ, ಹಿೊಂದಯ ಅನಯವೊಂಶಿಕ್ ಕ್ಯಟಯೊಂಬದ ಕ್ತಯಥ ಮತ್ಯು ಪವರ್ 

ಆಫ್ ಅಟಯನಿಥ ಹೆ ೀಲಡನಥೊಂತ್ಹ ವೆೈಯಕುಕ್ವಲಿದ ಮ್ಯಲಿೀಕ್ರಯ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಮ್ಯಡಲಯರರಯ. 

3. ಜೊಂಟ ಹೆ ೀಲಡರ್ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಮ್ಯಡಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ. ಜೊಂಟ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಖಯತೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವನಯು ಅನಯಮತಿಸಲಯಗಿದೆ. ಹೆೀಗಯದರ , ಯಯವುದೆೀ ಒಬಬ ಜೊಂಟ 

ಹೆ ೀಲಡರ್ ಸಯವಿನ ಸೊಂದಭಥದಲಿ,ಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಬದಯಕರಯವ ಹೆ ೀಲಡಗೆಥ (ಗಳು) ವಗಯಥಯಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಎಲಯಿ ಜೊಂಟ 

ಹೆ ೀಲಡರ್ ಮರಣದ ಸೊಂದಭಥದಲಿಿ ಮ್ಯತ್ಾ, ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ನ್ಯಮಿನಿಗೆ ವಗಯಥಯಸಲಯಗಯತ್ುದೆ (ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವನಯು 

ನಿೀಡಿದರೆ, ಅಥವಯ ಕಯನ ನಯಬದಧ ಉತ್ುರಯಧಿಕಯರಿಗೆ). 

4. ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಮ್ಯಡಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ, ಎನ್.ಆರ್.ಐ.  ನ್ೆೀರವಯಗಿ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. ಆದಯಗ ಾ, ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಪರವಯಗಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 

ಅಟಯನಿಥ ಹೆ ೀಲಡರ್ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಮ್ಯಡಲಯಗಯವುದಿಲ.ಿ 

5. ಒಬಬ ಮೆೈನರ್ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಮ್ಯಡಬಹಯದೆೀ? 

ಇಲಿ. ಮೆೈನರ್ ನ್ೆೀರವಯಗಿ ಅಥವಯ ಅವರ ಪೀಷಕ್ರಿೊಂದ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಮ್ಯಡಲಯರರಯ. 

6. ನ್ಯಮನಿ ಯಯರಯಗಬಹಯದಯ? 

ಒಬಬ ವಾಕು ಮ್ಯತ್ಾ ನ್ಯಮಿನಿಯಯಗಬಹಯದಯ. ಮೊಂಡಲಿ, ಟಾಸ್ೆ, ಕಯಪೀಥರೆಟ್ ಸೊಂಸೆಾ, ಪ್ಯಲಯದಯರಿಕೆ ಸೊಂಸೆಾ, ಹಿೊಂದಯ 

ಅನಯವೊಂಶಿಕ್ ಕ್ಯಟಯೊಂಬದ ಕ್ತಯಥ ಮತ್ಯು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಯನಿಥ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ನ್ಯಮಿನಿಯಯಗಲಯ 

ಬರಯವುದಿಲಿ. 
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7. ಒೊಂದಕಕೊಂತ್ ಹೆಚಯು ನ್ಯಮಿನಿ ಇರಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ, ಪಾಸಯುತ್ ಒೊಂದಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ಮ ರಯ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನಗಳನಯು ಮ್ಯಡಬಹಯದಯಗಿದೆ. ಒೊಂದಯ ವೆೀಳ ,ೆ ಎರಡಯ 

ಅಥವಯ ಮ ರಯ ನ್ಯಮನಿಯನಯು ಉಲೆಿೀಖಿಸಿದರೆ, ಖಯತೆದಯರರ ಮರಣದ ನೊಂತ್ರ ವಿವಿಧ್ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಗಯಥವಣೆ 

ಮ್ಯಡಯವ ಪಾಮ್ಯಣವನಯು (%) ಸಹ ನಮ ದಿಸಬೆೀಕ್ಯ. 

8. ಒಬಬ ಮೆೈನರ್ ನ್ಯಮನಿರಯಗಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ, ಮೆೈನರ್ ನ್ಯಮಿನಿಯಯಗಬಹಯದಯ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿಒಬಬ ಮೆೈನರ್ ನ್ಯಮಿನಿ ಎೊಂದಯ ಉಲೆಿೀಖಿಸಿದಿರೆ, ಅವನ 

/ ಅವಳ ಪೀಷಕ್ನ ವಿವರಗಳನಯು ಸಹ ಉಲೆಿೀಖಿಸಬೆೀಕ್ಯ. 

9. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಇರಯವ ಪಾತಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟಗೆ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವನಯು ಪಾತೆಾೀಕ್ವಯಗಿ ನಿೀಡಬಹಯದೆೀ? 

ಇಲಿ. ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವನಯು ಖಯತೆಯ ಪಾಕಯರ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟ ಪಾಕಯರವಲ.ಿ ಅೊಂದರೆ, ಖಯತೆದಯರನ ಮರಣದ 

ಸೊಂದಭಥದಲಿ,ಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿರಯವ ಎಲಯಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪೂವಥ-ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯತ್ ಪಾಮ್ಯಣದಲಿಿ ನ್ಯಮಿನಿಗೆ (ರಯ) 

ವಗಯಥಯಸಲಯ ಹೆ ಣೆಗಯರರಯಗಿರಯತಯುರೆ. ವಿವಿಧ್ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಗಳಿಗಯಗಿ ವಿವಿಧ್ ನ್ಯಮಿನಿಯನಯು ನಿೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿೀವು 

ಸೆಕ್ ಾರಿಟಗಳನಯು ವಿವಿಧ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗಳಲಿಿ ಇರಿಸಿ ನಿಮಮ ಆಯೆಕಯ ಪಾಕಯರ ನ್ಯಮಿನಿಗಳನಯು ಉಲೆಿೀಖಿಸಬಹಯದಯ. 

10. ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ನ್ಯಮಿನಿಯಯಗಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ, ಜಯರಿಯಲಿಿರಯವ ವಿದೆೀಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಮ್ಯವಳಿಗೆ ಒಳಪಟಯೆ ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿ

ನ್ಯಮಿನಿಯಯಗಬಹಯದಯ. 

11. ನ್ಯಮಿನಿ ನ್ೆೀಮಕ್ ಮ್ಯಡಯವ ಪಾಕಾಯೆ ಏನಯ? 

ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಸಮಯದಲಿ ಿ ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಫಯರೊಂನಲಿ ಿ ನ್ಯಮಿನಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಹಿತಿಯನಯು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆದಯರರಯ ನಮ ದಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ಒೊಂದಯ ಪಾತೆಾೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ನ್ಯಮಿನಿಯಯಗಿ ಮ ರಯ ಬೆೀರೆ ವಾಕುಗಳನಯು 

ಸ ಚ್ಚಸಬಹಯದಯ. 

ಒೊಂದಯ ವೆೀಳ ,ೆ ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆಯಯವ ಸಮಯದಲಿಿ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವನಯು ಮ್ಯಡಲಯಗಲಿಲಿ ಅಥವಯ ಮ್ಯಡಿದನಯು 

ಯಯವುದೆೀ ಸಮಯದಲಯಿದರ  ಬದಲಯಯಸಬೆೀಕೆೊಂದಯ ಬಯಸಿದಿರೆ, 'ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ' ಫಯರೊಂ ಅನಯು ಭತಿಥ ಮ್ಯಡಿ 

ಡಿಪಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೆೀಕ್ಯ. 

12. ನ್ಯಮಿನಿ ಬದಲಯಯಸಬಹಯದೆೀ? 
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ಹೌದಯ, ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಫಯರೊಂ ಅನಯು ಮತೆ ುಮೆಮ ತ್ಯೊಂಬಿ ಅದನಯು ಡಿಪಿಗೆ ಸಲಿಸಿಯವ ಮ ಲಕ್ ಖಯತೆದಯರರಿೊಂದ 

ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವನಯು ಯಯವಯಗಲಯದರ  ಬದಲಯಯಸಬಹಯದಯ. 

13. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಅಗತ್ಾವಿದೆಯೆೀ? 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನ ಕ್ಡಯಡಯವಲಿ. ಆದಯಗ ಾ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿ ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವನಯು 

ಉಲೆಿೀಖಿಸಯವುದಯ ಶಿಫಯರಸಯ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆ. ಏಕೆೈಕ್ ಖಯತೆದಯರನ ದಯರದೃಷೆಕ್ರ ಮರಣದ ಸೊಂದಭಥದಲಿ,ಿ ಅದಯ 

ವಗಯಥವಣೆ ಪಾಕಾಯೆಯನಯು ಬಹಳ ಸಯಲಭ ಮತ್ಯು ವೆೀಗವಯಗಿ ಮ್ಯಡಯತ್ುದೆ. ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಸಮಯದಲಿಿ ಯಯವುದೆೀ 

ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವನಯು ನಮ ದಿಸಲಯ ನಿೀವು ಬಯಸದಿದಿರೆ, "ನ್ಯನಯ / ನ್ಯವು ನ್ಯಮನಿದೆೀಥಶನವನಯು ಮ್ಯಡಲಯ 

ಬಯಸಯವುದಿಲಿ" ಎೊಂದಯ ಹೆೀಳಬೆೀಕಯಗಿದೆ. 

ಸೆಕುಾರಿಟಿೇಸ್ ಪೆಡಿ್ಜ್ ಮತುು ಹೆೈಪಥಿಕ್ೆೇಶನ್  

1. ಷೆೀರಯಗಳ ಪ್ೆಿಡ್್ ಮ್ಯಡಯವುದೆೊಂದರೆೀನಯ? 

ಪ್ೆಿಡ್್ ಮ್ಯಡಯವುದಯ ಮ ಲಭ ತ್ವಯಗಿ ವಾಕುಯಯ (ಪ್ೆಡಿ್್ ಪಡೆಯಯವವರಯ) ಹೆ ೊಂದಿದ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಮತೆ ುೊಂದಯ ವಾಕುಯ 

(ಪ್ೆಿಡ್್ ಕೆ ಡಯವವರಯ) ಪರವಯಗಿ ಅಥವಯ ಪೂರಕ್ ಪ್ೆಡಿ್್ ನಿೀಡಿದ ಮ್ಯನಾತೆಗಯಗಿ ಒಪಿಪಕೆ ಳುಳತಯುನ್ೆ. ಸಯಮ್ಯನಾವಯಗಿ, 

ಷೆೀರಯಗಳ ವಿರಯದಧ ಸಯಲ ಪಡೆಯಯವುದಕಯಕಗಿ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟೆ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಷೆೀರಯದಯರನಯ ಅಡವಿಡಯವನಯ.  

2. ನನು ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ನಿೀಡಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಸೌಲಭಾಕೆಕ ಸಯಲ ಪಡೆಯಯವುದಕಯಕಗಿ ನನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿರಯವ 

ಷೆೀರಯಗಳನಯು ನ್ಯನಯ ಪ್ೆಿಡ್ ್ಮ್ಯಡಲಯ ಬಯಸಿದರೆ ನ್ಯನಯ ಏನಯ ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ? 

ಇದಕೆಕ ವಿರ್ಯನವು ಈ ಕೆಳಗಿನೊಂತಿರಯತ್ುದೆ: 

ಎ. ಸಯಲದ ಮೊತ್ು, ಅವಧಿ, ಬಡಿಡದರ ಮತ್ಯು ಪುರಕ್ವಯಗಿ ಆಫರ್ ಮ್ಯಡಿದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ರಿೀತಿಯ ಆರ್ಯರದ ಮೆೀಲೆ 

ಬಯಾೊಂಕೆ ುೊಂದಿಗೆ ಒಪಪೊಂದಕೆಕ ಬರಬೆೀಕಯಗಯತ್ುದೆ. ಅೊಂತ್ಹ ಒಪಪೊಂದದ ವಯಣಿಜಾ ಅೊಂಶಗಳು ಪರಸಪರ ಸಮ್ಯಲೆ ೀಚನ್ೆಯ 

ವಿಷಯವಯದರಿೊಂದ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ವಯಾಪಿುಯ ಹೆ ರಗಿದೆ. 

ಬಿ. ನಿೀವು (ಪ್ೆಿಡರ್್) ಮತ್ಯು ಬಯಾೊಂಕ್ಸ / ಸಯಲದಯತ್ರಯ (ಪ್ೆಿಡ್್) ಇಬಬರ  ಒೊಂದೆೀ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆಯನಯು ಹೆ ೊಂದಿರಬೆೀಕ್ಯ (ಒೊಂದೆೀ ಅಥವಯ ಬೆೀರೆ ಡಿಪಿಗಳು). 

ಸಿ. ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಪೂಣಥ ತ್ಯೊಂಬಿದ 'ಪ್ೆಿಡ್್ ಇನಿಶಿಯೆೀಶನ್ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಿಪ್' ಅನಯು ಸಲಿಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ ನಿೀವು ಪ್ೆಡಿ್ರ್ 

ಆಗಿ ಅಡಯವಿಡಯವುದನಯು ಪ್ಯಾರೊಂಭಿಸಬೆೀಕ್ಯ. 

ಡಿ. ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ನಿಮಮ ಸ ಚನ್ೆಯನಯು ಪಾಕಾಯೆಗೆ ಳಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ, ಬಯಾೊಂಕ್ಸ / ಸಯಲದಯತ್ (ಪ್ೆಿಡ್್) ಡಿಪಿ ಯೊಂದ 

ವಿವರಗಳನಯು ನ್ೆ ೀಡಬಹಯದಯ (ಅಥವಯ ಹಯಡಯಕ್ಬಹಯದಯ). ಪ್ೆಡಿ್ ್ಅದರ ಡಿಪಿಗೆ 'ಪ್ೆಿಡ್್ ದೃಢೀಕ್ರಣ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಿಪ್'  

ಸೊಂಪೂಣಥ ತ್ಯೊಂಬಿ ಸಲಿಿಸಬೆೀಕ್ಯ. (ಪಯಯಥಯವಯಗಿ, ಪ್ೆಿಡ್್ ತ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿ ಸವಯೊಂಚಯಲಿತ್ ಪ್ೆಡಿ್ ್
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ದೃಢೀಕ್ರಣ ಸೌಲಭಾವನಯು ಹೆ ೊಂದಬಹಯದಯ). ಅೊಂತ್ಹ ಸ ಚನ್ೆಗಳನಯು ಕಯಯಥಗತ್ಗೆ ಳಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ, 

ಅಡವಿಡಯವುದನಯು ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ವಾವಸೆಾಯಲಿಿ ರಚ್ಚಸಲಯಗಯವುದಯ. 

3. ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪ್ೆಿಡ್್ ರಚ್ಚಸಯವ ಪರಿಣಯಮವೆೀನಯ? 

ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ಪ್ೆಿಡ್ ್ ಸ ಚನ್ೆಯಯ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ, ಆರ್ಯರವಯಗಿರಯವ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಗಳನಯು ಪ್ೆಿಡಗನಥ 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ನಿಬಥೊಂಧಿಸಲಯಗಿದೆ. ಈ ನಿಬಥೊಂಧ್ ಇರಯವವರೆಗ , ಆ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಹೆ ರಹಯಕ್ಲಯ ಪ್ೆಿಡರ್್  

ಅಸಮಥಥನ್ಯಗಿರಯತಯುನ್ೆ.  

4.ಪಡೆದ ಸಯಲದ ಮರಯಪ್ಯವತಿಯ ನೊಂತ್ರ, ನನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ನ್ಯನಯ ಪ್ೆಿಡ್ ್ ಮ್ಯಡಿದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನಯು 

ಉಚ್ಚತ್ ಬಯಾಲೆನ್್  ಆಗಿ ಹೆೀಗೆ ಪಡೆಯಬೆೀಕ್ಯ? 

ಸಯಲ ಮರಯಪ್ಯವತಿ ಮ್ಯಡಿದ ನೊಂತ್ರ, ಪ್ೆಿಡ್್ ಮ್ಯಡಿದವರಯ ಅದರ ಡಿಪಿಗೆ 'ಪ್ೆಿಡ್್ ಕೆ ಿೀಸರ್ ಇನಿಶಿಯೆೀಷನ್ ಸಿಿಪ್' ಅನಯು 

ಪೂಣಥ ತ್ಯೊಂಬಿ ಸಲಿಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ಒಮೆಮ ಕಯಯಥಗತ್ ಮ್ಯಡಿದರೆ, ಮ್ಯಹಿತಿಯನಯು ಪ್ೆಡಿ್್ ಪಡೆದವರ ಡಿಪಿಗೆ ಕ್ಳಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

ಪ್ೆಿಡ್್ ಪಡೆದವರಯ 'ಪ್ೆಿಡ್್ ಕೆ ಿೀಸರ್ ದೃಢೀಕ್ರಣ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್' ಅದರ ಡಿಪಿಗೆ ಸಲಿಸಿಬಹಯದಯ. (ಪಯಯಥಯವಯಗಿ, ಪ್ೆಿಡ್ ್

ನಿೀಡಿದವರಿೊಂದ ಕೆ ೀರಿಕೆಗಯಗಿ ಕಯಯದೆಯೆೀ ಪ್ೆಿಡ್್ ಅನಯು ಮಯಚುಲಯ ಪ್ೆಿಡ್್ ಪಡೆದವರಯ ಅದರ ಡಿಪಿಗೆ ಸ ಚನ್ೆ 

ನಿೀಡಬಹಯದಯ). 

ಒಮೆಮ ಪ್ೆಿಡ್್ ಮಯಕಯುಯವಯದ ಮೆೀಲೆ, ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸುಲಿಿ ರಚ್ಚಸಲಯದ ನಿಬಥೊಂಧ್ವನಯು ತೆಗೆದಯಹಯಕ್ಲಯಗಯತ್ುದೆ ಮತ್ಯು ಹಿೊಂದಿನ 

ಪ್ೆಿಡ್್ ಮ್ಯಡಿದವರಿೊಂದ ಅವು ಮತೆ ುಮೆಮ ವಿಲೆೀವಯರಿಗಯಗಿ ಲಭಾವಯಗಯತ್ುವೆ. 

5. ಪ್ೆಡಿ್್ ಅಲಿ ಿನಿೀಡಲಯದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ನ್ಯನಯ ಬದಲಯಯಸಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ, ಪ್ೆಿಡ್್ ಕೆ ಡಯವವರಯ (ಸಯಲದಯತ್) ಒಪಿಪದರೆ, ನಿೀವು ಪ್ೆಿಡ್ನಲಿಿ ಆಫರ್ ಮ್ಯಡಿದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಬದಲಯಯಸಬಹಯದಯ. 

ಈ ಉದೆಿೀಶಕಯಕಗಿ, ಪ್ೆಿಡ್್ ರಚ್ಚಸಯವುದಕಯಕಗಿ ಹೆ ಸ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಪ್ೆಿಡರ್್ ಮ ಲಕ್ ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಯ ಮತ್ಯು ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿರಯವ 

ಪ್ೆಿಡ್್ ಮಯಕಯುಯ ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ. 

6. ಪ್ೆಿಡ್ ್ಮ್ಯಡಿದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಮೆೀಲೆ ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್ ಅನಯು ಯಯರಯ ಪಡೆಯಯತಯುರೆ? 

ಪ್ೆಿಡ್್ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಆರ್ಯರವಯಗಿರಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ಮ್ಯಲಿೀಕ್ರಯಗಿ ಪ್ೆಿಡ್್ ಪಡೆದವರಯ ಮಯೊಂದಯವರಿಯಯತಯುರೆ. ಆದರಿಿೊಂದ, 

ಈ ಅವಧಿಯಲಿ ಿ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಯಯ ಘ ೀಷ್ಸಿದ ಎಲಯಿ ಕಯಪಥರೆೀಟ್ ಲಯಭಗಳು ಪ್ೆಿಡಗಗೆಥ ಸೆೀರಿರಯತ್ುವೆ. ಪ್ೆಡಿ್್ ನಿೀಡಿದವರಯ 

ರೆಕಯಡ್ಥ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದೊಂದಯ ಪ್ೆಿಡ್ ್ ಆಹಯವನಿಸಿದರೆ, ಷೆೀರಯಗಳು ಪ್ೆಿಡ್್ ನಿೀಡಿದವರ ಖಯತೆಯಲಿ ಿ ಉಳಿಯಯವುದಯದರೆ ಪ್ೆಡಿ್ ್

ಪಾಯೀಜನಗಳನಯು ಪಡೆಯಯತ್ುದೆ. 

7. ಪ್ೆಿಡ್ ್ಮ್ಯಡಿದ ಷೆೀರಯಗಳಿಗೆ ಬೆ ೀನಸ್ ಷೆೀರಯಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಹೆೀಗೆ ಸೊಂಭವಿಸಯತ್ುದೆ? 
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ಷೆೀರಯಗಳ ದಯಖಲೆ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದೊಂದಯ ಪ್ೆಡಿ್್ ಸಿಾತಿಯಲಿದಿಿರೆ, ಬೆ ೀನಸ್ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಪ್ೆಿಡೆ್ ಕೆ ಡಯವವರ ಪರವಯಗಿ 

ಗಯರಯತಿಸಲಯಗಿ ಖಯತೆಗೆ ಕೆಾಡಿಟ್ ಆಗಯತ್ುದೆ. ಪ್ೆಿಡ್್ ಮಯಕಯುಯದ ನೊಂತ್ರ, ಎಲಯಿ ಷೆೀರಯಗಳು (ಬೆ ೀನಸ್ ಸೆೀರಿಸಿ) ಪ್ೆಿಡ್ ್

ಪಡೆದವರ ಖಯತೆಗೆ ಉಚ್ಚತ್ ಬಯಾಲೆನ್ಗಳೊಂತೆ ಕೆಾಡಿಟ್ ಮ್ಯಡಲಪಡಯತ್ುವೆ. ಪ್ೆಿಡ್್ ಆಹಯವನಿಸಿದರೆ, ಎಲಯಿ ಷೆೀರಯಗಳು (ಬೆ ೀನಸ್ 

ಸೆೀರಿಸಿ) ಪ್ೆಿಡೆ ್ಕೆ ಡಯವವರ ಖಯತೆಗೆ ಸೆೀರಿಸಲಯಗಯವುದಯ. 

8. ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲ್.ಎ.ಎಸ್. ಸೌಲಭಾ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲ್.ಎ.ಎಸ್.(ಷೆೀರಯಗಳ ವಿರಯದಧ ಸಯಲ) ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಮ ಲಕ್ ಆನ್ೆಿೈನುಲಿಿ ಷೆೀರಯಗಳ ವಿರಯದಧ ಸಯಲ 

ಪಾಕಾಯೆಯನಯು ಮ್ಯಡಯವ ಒೊಂದಯ ಸೌಲಭಾವಯಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭಾವನಯು ಬಳಸಿಕೆ ೊಂಡಯ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರನಯ ಸಯಲ 

ಕೆ ಡಯವ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಅನಯಗಯಣವಯಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಹೆ ೊಂದಿದ ಅಹಥ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪ್ೆಿಡ್್ ಗೆ ಹಣ (ಸಯಲ) 

ಪಡೆಯಬಹಯದಯ. ಇದರ ಕ್ಯರಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುನ ಮ್ಯಹಿತಿಗಯಗಿ, ಭಯಗವಹಿಸಯವ ಬಯಾೊಂಕೆ ುೊಂದಿಗೆ ನಿೀವು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬಹಯದಯ. 

9. ಪ್ೆಿಡ್ ್ಮತ್ಯು ಹೆೈಫೀಥಿಕೆೀಶನ್ ನಡಯವಿನ ವಾತಯಾಸವೆೀನಯ? 

ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿ,ಿ ಪ್ೆಿಡ್್ ಅನಯು ಸಯಲದಯತ್ನಯ (ಪ್ೆಡಿ್್ ಕೆ ಡಯವವರ) ಮ ಲಕ್ ಆಹಯವನಿಸಬಹಯದಯಗಿದೆ ಹೆ ರತ್ಯಪಡಿಸಿ 

ಪ್ೆಿಡ್್ ಮತ್ಯು ಹೆೈಪೀಥಿಕೆೀಶನ್ ನಡಯವೆ ಯಯವುದೆೀ ವಾತಯಾಸವಿಲ.ಿ ಹೆೀಗಯದರ , ಹೆೈಪೀಥಿಕೆೀಶನ್ ಸೊಂದಭಥದಲಿ,ಿ 

ಆಹಯವನವನಯು ನಡೆಯಲಯ, ಸಯಲಗಯರ (ಹೆೈಪೀಥಿಕೆೀಟರ್) ಒಪಿಪಗೆ ಸಹ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ಸೆಕುಾರಿಟಿೇಸ್ ಸಾಲ ಕ್ೆ ಡುವುದು ಮತುು ಪ್ಡೆಯುವುದು 

1. ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಸಯಲ ಕೆ ಡಯವುದಯ ಮತ್ಯು ಪಡೆಯಯವುದಯ ಎೊಂದರೆೀನಯ? ಇದಯ ಹೆೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಡಯತ್ುದೆ? 

ಸೆಕ್ ಾರಿಟೀಸ್ ಸಯಲ ಕೆ ಡಯವುದಯ ಮತ್ಯು ಪಡೆಯಯವುದಯ ಯೀಜನ್ೆ (ಎಸ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್) ಎನಯುವುದಯ ಸಣಣ 

ಮ್ಯರಯಟಗಯರರಯ ಷೆೀರಯ ವಿನಿಮಯ ಪ್ಯಿಟಯ್ಮುಥಲಿ ಿ ಅಗತ್ಾವಯದ ಸೆಕ್ ಾರಿಟೀಸ್ ತ್ಮಮ ವಿತ್ರಣಯ ಜವಯಬಯಿರಿಗಳನಯು 

ಅಥವಯ ಮೆೀಲಯರ್ಯರಗಳನಯು ಪೂರೆೈಸಲಯ ಬಳಸಯವ ಒೊಂದಯ ವಿರ್ಯನವಯಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜನ್ೆಯಯ 'ಅನಯಮೊೀದಿತ್ 

ಮಧ್ಾವತಿಥಗಳಯಗಿ' ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಲಪಟೆ ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಯಪೀಥರೆೀಶನ್ ಮ ಲಕ್ ನಡೆಸಲಪಡಯತ್ುದೆ.  

ಅನಯಮೊೀದಿತ್ ಮಧ್ಾವತಿಥಯೊಂದಿಗೆ ತ್ಮಮನಯು ತಯವು 'ಪ್ಯಟಥಸಿಪೊಂಟ್' ಎೊಂದಯ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಿಕೆ ಳುಳವ ಸಯೆಕ್ಸ 

ಬೆ ಾೀಕ್ಗಥಳು ತ್ಮಮ ಸವೊಂತ್ ಖಯತೆಗಯಗಿ ಅಥವಯ ತ್ಮಮ ಗಯಾಹಕ್ರ ಪರವಯಗಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ಅಲಿಿ ಭಯಗವಹಿಸಬಹಯದಯ. 

ಚ್ಚಲಿರೆ ಹ ಡಿಕೆದಯರರಯ ತ್ಮಮ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ನಥ ಮ ಲಕ್ ಸಯಲದಯತ್ರಯ ಅಥವಯ ಸಯಲ ಪಡೆಯಯವವರಯಗಿ 

ಭಯಗವಹಿಸಬಹಯದಯ. ಟ + 1 ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ಆರ್ಯರದ ಮೆೀಲೆ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮ್ ಮ ಲಕ್ ಸಯಲ ಕೆ ಡವುದಯ ಮತ್ಯು 

ಪಡೆಯಯವುದರ ಮೆೀಲೆ ಪಾಭಯವ ಬಿೀರಯತ್ುದೆ. ಎಸ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ಅನಯು ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸ್ಡ ರ ಪದಲಿಿ ಮ್ಯತ್ಾ 

ಅನಯಮತಿಸಲಯಗಿದೆ. 

2. ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಸಯಲ ಕೆ ಡಯವುದಯ ಮತ್ಯು ಪಡೆಯಯವುದರ ಪಾಯೀಜನಗಳ ೀೆನಯ? 
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ಎಸ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ಎನಯುವುದಯ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆ ಆರ್ಯರಿತ್ ವಾವಸೆಾಯಯಗಿದಯ,ಿ ಇದಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ತಯತಯಕಲಿಕ್ ಅಗತ್ಾವನಯು 

ಪೂರೆೈಸಲಯ ಸಹಯಯ ಮ್ಯಡಯತ್ುದೆ. ಸಣಣ ಮ್ಯರಯಟಗಯರರಯ ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯೊಂದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳನಯು ಸಯಲ ಪಡೆಯಯವುದರ 

ಮ ಲಕ್ ಅವರ ವಿತ್ರಣಯ ಜವಯಬಯಿರಿ ಅಥವಯ ಮೆೀಲಯರ್ಯರ ಅವಶಾಕ್ತೆಗಳನಯು ಪೂರೆೈಸಬಹಯದಯ. ಇನ್ೆ ುೊಂದೆಡೆ 

ಸಯಲದಯತ್ರಯ ತ್ಮಮ ಪೀಟೆ ್ೀಥಲಿಯದಲಿಿ ಐಡಲ್ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳನಯು ಸಯಲ ನಿೀಡಯವ ಮ ಲಕ್ ಸಯಲ ಶಯಲಕವನಯು 

ಗಳಿಸಯತಯುರೆ. 

3. ನನು ಖಯತೆಯಲಿರಿಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ನ್ಯನಯ ಸಯಲ ನಿೀಡಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ. 'ಪ್ಯಟಥಸಿಪ್ೆೀನ್ೆ' ಎೊಂದಯ 'ಅನಯಮೊೀದಿತ್ ಮಧ್ಾವತಿಥ' (ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಯಪೀಥರೆೀಷನ್) ನ್ೆ ೊಂದಿಗೆ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಿದ 

ನಿಮಮ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಮ ಲಕ್ ನಿಮಮ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳನಯು ಸಯಲವಯಗಿ ನಿೀಡಬಹಯದಯ. ನಿಮಮ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ನ್ೆ ಥೊಂದಿಗೆ 

ನಿೀವು ಸಯೆಯೊಂಡಡ್ಥ ಒಪಪೊಂದಕೆಕ ಒಳಗಯಗಬೆೀಕ್ಯ. 

4. ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಸಯಲ ಕೆ ಡಲಯ ಅಥವಯ ಪಡೆಯಲಯ ಅವಧಿ ಎಷಯೆ? 

ಸಯಲ ಕೆ ಡಲಯ ಅಥವಯ ಪಡೆಯಯವ ಅವಧಿಯಯ 1 ರಿೊಂದ 12 ತಿೊಂಗಳುಗಳ ನಡಯವೆ ಇರಬಹಯದಯ. ಆದಯಗ ಾ, ಸಯಲದಯತ್ರಯ 

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಮರಯಪಡೆಯಲಯ ಮತ್ಯು ಸಯಲಗಯರರಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟಗಳನಯು ಮಯೊಂಚ್ಚತ್ವಯಗಿ ಹಿೊಂತಿರಿಗಿಸಯವ ಆಯೆಕಯನಯು 

ಹೆ ೊಂದಿರಯತಯುರೆ. 

5. ಸಯಲ ಕೆ ಡಲಯ ಅಥವಯ ಪಡೆಯಲಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಬಳಸಬಹಯದೆೀ? 

ಇಲಿ. ಪಾಸಯುತ್ವಯಗಿ ವಿನಿಮಯ ಕ್ಚೆೀರಿಯ ಭವಷಾ ಮತ್ಯು ಆಯೆಕ ವಿಭಯಗದಲಿ ಿವಯಾಪ್ಯರಕಯಕಗಿ ಲಭಾವಿರಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳು 

ಸಯಲ ಕೆ ಡಲಯ ಅಥವಯ ಪಡೆಯಲಯ ಲಭಾವಿದೆ. ಎಸ್.ಎಲ್.ಬಿ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅಹಥ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಪಟೆಯನಯು 

ನಿಯತ್ಕಯಲಿಕ್ವಯಗಿ ಅನಯಮೊೀದಿತ್ ಮಧ್ಾವತಿಥಗಳಿೊಂದ ಘ ೀಷ್ಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

6. ನನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಇರಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ನ್ಯನಯ ಹೆೀಗೆ ಸಯಲ ನಿೀಡಬಹಯದಯ? 

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಸಯಲಕಯಕಗಿ ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ಆಡಥರ್ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ವಿನಿಮಯ ಕ್ಚೆೀರಿಯ 

ವೆೀದಿಕೆಯಲಿಿ ಆಡಥರ್ ನಮ ದಿಸಯತ್ುದೆ. ಆಡಥರ್ ಯಶಸಿವ ನಿವಥಹಣೆಯ ನೊಂತ್ರ, ಪ್ಯವತಿಸಯವ ಉದೆೀಿಶಕಯಕಗಿ ಡೆಲಿವರಿ 

ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಪಿ್ ಅನಯು ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ನಿೀಡಬೆೀಕಯಗಯತ್ುದೆ. 

7.ನ್ಯನಯ ಸಯಲ ನಿೀಡಿದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಯವುದಯ ಹೆೀಗೆ? 

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಸಯಲ ಪಡೆದ ಒಪಪೊಂದದ ಅೊಂತ್ಾದ ವೆೀಳೆಗೆ ಅಥವಯ ಮೊದಲಯ (ಅನಯಮೊೀದಿತ್ ಮಧ್ಾವತಿಥಯೊಂದ ಆ 

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸೆಗ ಮಯೊಂಚ್ಚತ್ ಮಯಕಯುಯ ವಹಿವಯಟನ ಅನಯಮತಿ ನಿೀಡಿದರೆ) ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಹಿೊಂದಿರಯಗಿಸಬಹಯದಯ. ಹಿೊಂದಿರಯಗಿದ 

ನೊಂತ್ರ, ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಟ್ ಖಯತೆಗೆ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಮ ಲಕ್ ಅಥವಯ ನ್ೆೀರವಯಗಿ ಕಿಯರಿೊಂಗ್ 

ಕಯಪೀಥರೆೀಷನ್ ಮ ಲಕ್ ಕೆಾಡಿಟ್ ಮ್ಯಡಲಯಗಯತ್ುದೆ. 
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8. ಸಯಲದ ಸಮಯದಲಿ ಿಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಮೆೀಲೆ ಕಯಪಥರೆೀಟ್ ಲಯಭಗಳನಯು ನ್ಯನಯ ಹೆೀಗೆ ಪಡೆದಯಕೆ ಳಳಬಹಯದಯ?  

ಕಯಪೀಥರೆಟ್ ಕ್ಾಮಗಳು ಇರಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಾವಹಯರ ಕಯಯಥದ ವಿಧ್ದ ಆರ್ಯರದ ಮೆೀಲೆ ಮಯೊಂಚ್ಚತ್ ಮಯಕಯುಯ 

ವಹಿವಯಟಯ ಅಥವಯ ಹೆ ೊಂದಯಣಿಕೆ ಒಳಪಟೆರಯತ್ುವೆ. ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್ ಮತ್ಯು ಸಯೆಕ್ಸ-ಸಿಪಲೆಿಡ್ ಹೆ ರತ್ಯಪಡಿಸಿ ಕಯಪೀಥರೆಟ್ 

ಕ್ಾಮಗಳ ಸೊಂದಭಥದಲಿ ಿ ಎಲಯಿ ವಹಿವಯಟಯಗಳು ಹಿೊಂದಿನ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ವನಯು ಮಯೊಂದ ಡಲಯಗಿದೆ. ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್ ಸೊಂದಭಥದಲಿ,ಿ 

ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್ ಮೊತ್ುವನಯು ಸಯಲ ಪಡೆದವರಿೊಂದ ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಯಪೀಥರೆೀಶನ್ ಪಡೆದಯ ಸಯಲ ನಿೀಡಿದವರಿಗೆ 

ಪ್ಯವತಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಸಯೆಕ್ಸ ಸಿಪಿಟು ಸೊಂದಭಥದಲಿ,ಿ ಸಯಲ ಪಡೆದವರ ಸಿಾತಿಯನಯು ಪಾಮ್ಯಣಯನಯಗಯಣವಯಗಿ 

ಸರಿಹೆ ೊಂದಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ ಮತ್ಯು ಸಯಲದಯತ್ ರಿವಸ್ಥ ಲೆಗ್ ಸೆಟಪ್ೆಮೊಂಟ್ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದೊಂದಯ ಪರಿಷೃತ್ ಪಾಮ್ಯಣವನಯು 

ಸಿವೀಕ್ರಿಸಯತಯುರೆ. 

9. ನನು ತಯತಯಕಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ಅಗತ್ಾತೆಯನಯು ಪೂರೆೈಸಲಯ ನ್ಯನಯ ಹೆೀಗೆ ಸಯಲ ಪಡೆಯಬಹಯದಯ? 

ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ನ್ೆ ಥೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರಯ ಮತ್ಯು ಅಗತ್ಾವಿರಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳ ಪಾಮ್ಯಣ, ಸಯಲ ಪಡೆಯಯವ ಅವಧಿಯೊಂತ್ಹ 

ವಿವರಗಳನಯು ನಿದಿಥಷೆಪಡಿಸಿ ಆಡಥರ್ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ನಿಮಮ ಆಡಥರ್ ಅನಯು ವಿನಿಮಯ ಪ್ಯಿಟಯ್ಮುಥಲಿ ಿ

ನಮ ದಿಸಯತಯುರೆ. ಪ್ೆೀ-ಔಟ್ ಹಣವನಯು ಸಿವೀಕ್ರಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ, ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿ

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅನಯು ಕೆಾಡಿಟ್ ಮ್ಯಡಯವ ವಾವಸೆಾ ಮ್ಯಡಯತಯುರೆ. ನಿೀವು ಅವಧಿಯ ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ ಸಯಲ ಪಡೆದ 

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳನಯು ಹಿೊಂತಿರಯಗಿಸಬೆೀಕಯಗಿದೆ (ಅಥವಯ ಅನಯಮೊೀದಿತ್ ಮಧ್ಾವತಿಥಯೊಂದ ಅನಯಮತಿಸಿದರೆ ಅದಕಕೊಂತ್ 

ಮೊದಲಯ). 

ಡಿಮಾಾಟ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ವರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಾನಿೆ ಬಳಿಕ್ೆ 

1. ಯಯರಯದರ  ನನು ಪರವಯಗಿ ನನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ನಿವಥಹಿಸಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ. ಪವರ್- ಆಫ್ ಅಟಯನಿಥ (ಪಿಓಎ) ಅನಯು ಅವನ / ಅವಳ ಪರವಯಗಿ ನಿವಥಹಿಸಿ ಅದನಯು ಡಿಪಿಗೆ ಸಲಿಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ 

ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ನಿವಥಹಿಸಲಯ ನಿೀವು ಯಯವುದೆೀ ವಾಕುಗೆ ಅಧಿಕಯರ ನಿೀಡಿದರೆ, ಆ ವಾಕುಯಯ ನಿಮಮ ಪರವಯಗಿ 

ಖಯತೆಯನಯು ನಿವಥಹಿಸಬಹಯದಯ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಖಯತೆದಯರ(ರಯ) ಮತ್ಯು ಪಿಓಎ ಹೆ ೊಂದಿರಯವವರಯ ಇಬಬರ  

ನಿವಥಹಿಸಬಹಯದಯ. 

2. ನನು ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ / ಡಿಪಿಗೆ ಪಿಓಎ ನಿೀಡಯವ ಅಗತ್ಾವಿದೆಯೆೀ? 

ಇಲ,ಿ ಪಿಓಎ ನಿೀಡಯವುದಯ ಕ್ಡಯಡಯವಲಿ. ಅವರ ಸೆೀವೆಗಳನಯು ಒದಗಿಸಲಯ ಯಯವುದೆೀ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಅಥವಯ ಡಿಪಿ ಪಿಒಎ 

ನಿೀಡಲಯ ಒತಯುಯಸಯವುದಿಲಿ. ಆದಯಗ ಾ, ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ನಿೀಡಯವ ಆನ್ೆಿೈನ್ ಟೆಾೀಡಿೊಂಗ್ ಸೌಕ್ಯಥವನಯು ಆಯೆಕ ಮ್ಯಡಲಯ 

ನಿೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಸೆಬಿ ಮ್ಯಗಥದಶಥನದ ಪಾಕಯರ ಪಿಓಎ ಅನಯು ಅದರ ಪರವಯಗಿ ಒದಗಿಸಯವೊಂತೆ ದಲಯಿಳಿ ನಿಮಮನಯು 

ಕೆೀಳಬಹಯದಯ. 
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3. ನ್ಯನಯ ಯಯರಿಗಯದರ  ಪಿಓಎ ನಿೀಡಲಯ ಬಯಸಿದರೆ ನ್ಯನಯ ಯಯವ ಮಯನ್ೆುಚುರಿಕೆಗಳನಯು ತೆಗೆದಯಕೆ ಳಳಬೆೀಕ್ಯ? 

ಮೊದಲಿಗೆ, ಪಿಓಎ ನಿೀಡಯವುದರ ಅಗತ್ಾವನಯು ನಿೀವು ಪೂರೆೈಸಬೆೀಕ್ಯ. ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಡಿಐಎಸ್ ಸಲಿಿಸಯವುದನಯು ನಿಮಗೆ 

ಕ್ಷೆವಯದರೆ, ನಿೀವು ಸಿಪೀಡ್-ಇ ಸೌಲಭಾವನಯು ಬಳಸಿಕೆ ಳಳಬಹಯದಯ. 

ನಿೀವು ಯಯರಿಗಯದರ  ಪಿಓಎ ನಿೀಡಲಯ ನಿಧ್ಥರಿಸಿದರೆ, ಬಯಸಿದ ಉದೆಿೀಶಗಳಿಗಯಗಿ ಮ್ಯತ್ಾ ಅಗತ್ಾವಯದ ಅಧಿಕಯರವನಯು 

ಪಾತಿನಿಧಿಸಲಯ ಅದನಯು ರಚ್ಚಸಲಯಗಿದೆ ಎೊಂಬಯವುದನಯು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಿಳ. ಸಯಮ್ಯನಾ ಪವರ್- ಆಫ್ ಅಟಯನಿಥ 

ಅಧಿಕಯರವನಯು ತ್ಡೆಯಯವುದಯ ಉತ್ುಮ. ಇದಲಿದೆ, ಸೆಬಿಯ ಮ್ಯಗಥದಶಿಥ ಸ ಚ್ಚಗಳ ಅನಯಸಯರ, ಕೆಿೈೊಂಟು ಸ ಚನ್ೆಗಳ 

ಪಾಕಯರ ಕೆೈಗೆ ೊಂಡ ವಹಿವಯಟನ ಹೆ ರಹೆ ಮಯಮವ ಸೆಟಲೆಮೊಂಟ್ ಬಯಧ್ಾತೆಗಳನಯು ಪೂರೆೈಸಲಯ ಮ್ಯತ್ಾ ಪಿಒಎ ಸಯೆಕ್ಸ 

ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ನಿೀಡಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

4.ನನು ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ನ್ಯನಯ ಪಿಓಎ ನಿೀಡಿದೆಿೀನ್ೆ. ಇನಯು ಮಯೊಂದೆ ಅದನಯು ಅವನಯ ಬಳಸಲಯ ನ್ಯನಯ ಬಯಸಯವುದಿಲ.ಿ ನ್ಯನಯ 

ಏನಯ ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ? 

ನಿಮಮ ಉದೆಿೀಶದ ಬಗೆಗ ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ತಿಳಿಸಯವುದರ ಜೆ ತೆಗೆ, ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಪರವಯಗಿ ನಿೀಡಿರಯವ 

ಪಿಓಎಯನಯು ಹಿೊಂತೆಗೆದಯಕೆ ಳಳಲಯ ನಿೀವು ಒೊಂದಯ ಅಜಿಥಯನಯು ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಯ. ಜೊಂಟ ಖಯತೆದಯರರ (ರಯ) ಸೊಂದಭಥದಲಿ,ಿ ಎಲಯಿ 

ಖಯತೆ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಅೊಂತ್ಹ ಅಜಿಥಯನಯು ಸಹಿ ಮ್ಯಡಬೆೀಕಯಗಯತ್ುದೆ. 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಇಂದ ಇ-ಸೆೇವೆಗಳು 

ತಯೊಂತಿಾಕ್ ರೊಂಗಗಳಲಿ ಿನಡೆಯಯತಿುರಯವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೆೀಲೆ ಸವಯರಿ ಮ್ಯಡಯವಯಗ, ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ನಿರೊಂತ್ರವಯಗಿ 

ನವಿೀನ ಮತ್ಯು ಹೆಚಯು ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸೆೀವೆಗಳನಯು ಆನ್ೆೈಿನುಲಿಿ ಲಭಾವಯಗಯತಿುದೆ. ಇವುಗಳಲಿಿ ಕೆಲವು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಯಗಿದೆ – 

ಸಿಪೇಡ್ಜ-ಇ 

ಸಿಪೀಡ್-ಇ (ಸಿಪೀಡಿ ಎೊಂದಯ ಉಚುರಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ) ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಒದಗಿಸಯವ ಇೊಂಟನ್ೆಥಟ್ ಆರ್ಯರಿತ್ ಸೌಲಭಾವಯಗಿದೆ. 

ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ರ ಪದಲಿಿ ಡೆಲಿವರಿ, ಪ್ೆಿಡ್್ ಮತ್ಯು ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ರಿಡೆೊಂಪೂನ್ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಸ ಚನ್ೆಗಳನಯು ನಿೀಡಲಯ 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಇದಯ ಅನಯವು ಮ್ಯಡಿಕೆ ಡಯತ್ುದೆ, ಇದರಿೊಂದ ಪಾಕಾಯೆಯಯ ಸಯಕ್ಷಯೆ ವೆೀಗವಯಗಿ, ಸಯರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ಯು 

ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭಾವು ಕ್ೊಂಪೂಾಟಗಥಳಲಿ ಿ ಲಭಾವಿದೆ (ಡೆಸಯಕ್ಪ್ / ಲಯಾಪ್ಯೆಪ್) ಮತ್ಯು ಪ್ಯಸವಡ್ಥ 

ಬಳಕೆದಯರರಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನುಲಿಿಯ  ಸಹ ಬಳಸಬಹಯದಯ. ಅವನ / ಅವಳ ಡಿಪಿ ಈ ಸೆೀವೆಯನಯು ಒದಗಿಸಿದರೆ 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಯ ಈ ಸೆೀವೆಯನಯು ಪಡೆಯಬಹಯದಯ. ಈ ಸೆೀವೆಯನಯು ಒದಗಿಸಯವ ಡಿಪಿಗಳ ಪಟೆ 

https://nsdl.co.in/speede-dps.php ನಲಿಿ ಲಭಾವಿದೆ. 

1. ನ್ಯನಯ ಸಿಪೀಡ್-ಇ ಸೌಲಭಾವನಯು ಹೆೀಗೆ ಬಳಸಬಹಯದಯ? 
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ಈ ಉದೆಿೀಶಕಯಕಗಿ ಸವತ್ಃ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಿಕೆ ಳುಳವ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಯ ಈ ಸೌಲಭಾವನಯು ಬಳಸಬಹಯದಯ. ಈ 

ಸೌಲಭಾಕೆಕ  ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಲಯ ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಯಯ ಮ್ಯಡಯತ್ುದೆ. ಯಶಸಿವ ನ್ೆ ೀೊಂದಣಿ ನೊಂತ್ರ, ಆನ್ೆಿೈನುಲಿ ಿ

ಸ ಚನ್ೆಗಳನಯು ಸಲಿಿಸಲಯ ಮತ್ಯು ಅೊಂತ್ಹ ಸ ಚನ್ೆಗಳ ಸಿಾತಿಯನಯು ಮೆೀಲಿವಚಯರಣೆ ಮ್ಯಡಲಯ ನಿಮಗೆ ಸಯಧ್ಾವಯಗಯತ್ುದೆ. 

ಭೌತಿಕ್ ಸ ಚನ್ಯ ಸಿಿಪ್್ ಅನಯು ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯಲಿಿ ತ್ಯೊಂಬಲಯ ಮತ್ಯು ಸಲಿಿಸಬೆೀಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ. ಹೆಚ್ಚುನ ಮ್ಯಹಿತಿಗಯಗಿ 

ಮತ್ಯು ನ್ೆ ೀೊಂದಣಿಗಯಗಿ, ದಯವಿಟಯೆ https://eservices.nsdl.com/ ಗೆ ಭೆೀಟ ನಿೀಡಿ. 

2. ನ್ಯನಯ ಸಿಪೀಡ್-ಇ ಬಳಕೆದಯರನ್ಯಗಿದಿಲಿಿ ನ್ಯನಯ ಆಯೆಕ ಮ್ಯಡಯವ ಯಯವುದೆೀ ಖಯತೆಗೆ ವಗಯಥಯಸಬಹಯದೆೀ? 

ಸಿಪೀಡ್-ಇ ವೆೀದಿಕೆಯಲಿ ಿ ಸಲಿಸಿಬಹಯದಯದ ಡೆಲಿವರಿ ಸ ಚನ್ೆಗಳನಯು ನಿೀವು ಆಯೆಕಮ್ಯಡಯವ ಪಾವೆೀಶವನಯು 

ಅವಲೊಂಬಿಸಿರಯತ್ುದೆ. ಎರಡಯ ಆಯೆಕಗಳಿವೆ - ಪ್ಯಸವಡ್ಥ ಬಳಕೆದಯರ ಮತ್ಯು ಇ-ಟೆ ೀಕ್ನ್ ಬಳಕೆದಯರರಯ. 

ಪ್ಯಸವಡ್ಥ ಬಳಕೆದಯರ ಪ್ಯಸವಡೆ ುಥೊಂದಿಗೆ ಲಯಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಡಯತಯುರೆ ಮತ್ಯು ಅವನ / ಅವಳ ಆಯೆಕಯ ಆರಯ 

ನಿದಿಥಷೆಪಡಿಸಿದ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಖಯತೆಗಳಿಗೆ ಮ್ಯತ್ಾ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಗಯಥಯಸಬಹಯದಯ. ಇ-ಟೆ ೀಕ್ನ್ ಬಳಕೆದಯರ ಇ-

ಟೆ ೀಕ್ನ್ ಸಹಯಯದಿೊಂದ ಲಯಗ್ ಇನ್ ಮ್ಯಡಿ ಅವನ / ಅವಳ ಆಯೆಕಯ ಯಯವುದೆೀ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ 

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಗಯಥಯಸಲಯ ಸಕಾಯಗೆ ಳಿಸಲಯಗಿದೆ. 

3. ಸಿಪೀಡ್-ಇ ಸೌಲಭಾದ ಇ-ಟೆ ೀಕ್ನ್ ಬಳಕೆದಯರರಿಗೆ ಮತ್ುಷಯೆ ಪಾಯೀಜನಗಳು ಇದೆಯೆೀ? 

ಸಿಪೀಡ್-ಇ ಸೌಲಭಾದಲಿಿ ಇ-ಟೆ ೀಕ್ನ್ ಆಯೆಕಯ ಹೆಚಯುವರಿ ಪಾಯೀಜನಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ: 

ಎ. ಅನ್ೆೀಕ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಯರದ ಸೌಲಭಾ, ಇದಯ ಜೊಂಟ ಹೆ ೀಲಡರ್ ಇೊಂದ ಸ ಚನ್ೆ ನಿೀಡಯವ ಅಧಿಕಯರವನಯು ನಿೀಡಯತ್ುದೆ.  

ಬಿ. ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು (ಸೊಂಪೂಣಥವಯಗಿ ಅಥವಯ ಭಯಗಶಃ) ನಿೀವು ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಬಹಯದಯ. ಸಿಪೀಡ್-ಇ 

ಬಳಕೆದಯರರಿೊಂದ ಖಯತೆಯನಯು ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿದರೆ, ಸಿಪೀಡ್-ಇ ಬಳಕೆದಯರರಿೊಂದ ಮ್ಯತ್ಾ ಅದನಯು 

ಪಾಚಲಿತ್ಗೆ ಳಿಸಬಹಯದಯ. ಆದಿರಿೊಂದ, ನಿೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಸ ಚನ್ೆಯನಯು ಸಲಿಿಸಬಹಯದಯ ಮತ್ಯು ನಿೀವು ಬಯಸಿದಯಗ 

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಗಯಥವಣೆ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ, ಖಯತೆಯನಯು ಲಯಕ್ಸ ಮ್ಯಡಿ ಮತ್ಯು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಾವಿದಯಗಿ ಮ್ಯತ್ಾ ಅದನಯು 

ಅನ್ಯಿಕ್ಸ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ, ಅೊಂದರೆ ನಿಮಮ ಖಯತೆಯ ಸೊಂಪೂಣಥ ನಿಯೊಂತ್ಾಣ ನಿಮಮ ಕೆೈಯಲಿಿದೆ. 

4. ಸಿಪೀಡ್-ಇ ಪ್ಯಸವಡ್ಥ ಬಳಕೆದಯರನಯ ಪೂವಥ-ಸ ಚ್ಚಸಿದ ಬೆ ಾೀಕ್ಗಥಳ ಖಯತೆಗಳನಯು ಬದಲಯಯಸಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ, ಪ್ಯಸವಡ್ಥ ಬಳಕೆದಯರರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ವಗಯಥವಣೆಯನಯು ಅನಯಮತಿಸಿದಲಿ,ಿ ಮಯೊಂಚ್ಚತ್ವಯಗಿ ಸ ಚ್ಚಸಲಯದ 

ಬೆ ಾೀಕ್ಗಥಳ ಖಯತೆಯನಯು ಡಿಪಿಗೆ ಸ ಚ್ಚಸಯವ ಮ ಲಕ್ ಬದಲಯಯಸಬಹಯದಯ. ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯೊಂದ ಅನಯಮೊೀದನ್ೆಯ 

ನೊಂತ್ರ ಈ ಬದಲಯವಣೆಗಳು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿಯಯಗಯತ್ುವೆ. 

ಐ.ಡಿ.ಇ.ಎ.ಎಸ್ 
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ಇೊಂಟನ್ೆಥಟ್ ಆರ್ಯರಿತ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌೊಂಟ್ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ (ಐ.ಡಿ.ಇ.ಎ.ಎಸ್) ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆಯಲಿಿ ನಡೆದ ವಾವಹಯರಗಳನಯು ವಿೀಕ್ಷಿಸಲಯ ಇೊಂಟನ್ೆಥಟ್ ಆರ್ಯರಿತ್ ಸೌಲಭಾವಯಗಿದೆ. ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನದೆ ೊಂದಿಗೆ 

ಖಯತೆಯ ಬಯಾಲೆನ್್ ಸಹ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲಯ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಇದಯ ಅನಯವು ಮ್ಯಡಿಕೆ ಡಯತ್ುದೆ. ಖಯತೆದಯರರಯ ಹಿೊಂದಿನ 12 

ತಿೊಂಗಳುಗಳ ವಾವಹಯರ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅನಯು ಪಾತಿ ತಿೊಂಗಳೊಂತೆ ವಿೀಕ್ಷಿಸಬಹಯದಯ / ಡೌನ್ೆ ೀಿಡ್ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. ನಿೀವು 

ಈಗಯಗಲೆೀ ಈ ಸೌಲಭಾವನಯು ಬಳಸಯತಿುಲಿವಯದರೆ, ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಅದನಯು ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಲಯ ನಿೀವು 

ವಿನೊಂತಿಸಬಹಯದಯ ಅಥವಯ ನಿೀವೆ ಆನ್ೆಿೈನುಲಿಿ https://eservices.nsdl.com/ ನಲಿಿ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. ಈ ಸೌಲಭಾವು 

ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಸೊಂಪೂಣಥವಯಗಿ ಉಚ್ಚತ್ವಯಗಿದೆ. 

 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಪ್ 
ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಉಪಯಯಕ್ುವಯದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಪಿಿಕೆೀಶನ್ ಅನಯು 

ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿದೆ. ನಿೀವು ಇದನಯು ಗ ಗಲ್ ಪ್ೆಿೀ ಸೆ ೆೀರ್ ಅಥವಯ ಅಪ್ ಸೆ ೆೀರ್ ಇೊಂದ ಡೌನ್ೆ ೀಿಡ್ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. 

ಈ ಅಪಿಿಕೆೀಶನ್ ಬಯಾಲೆನ್್ ವಿೀಕ್ಷಿಸಲಯ ಮತ್ಯು ಆನ್ೆೈಿನುಲಿಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಇ-ಮತ್ದಯನ ವಾವಸೆಾಯನಯು ಒಮೆಮ 

ಸೆೈನ್-ಇನ್ ಮ್ಯಡಿ ಬಳಸಬಹಯದಯ. ಈ ಅಪಿಿಕೆೀಶನ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಸೊಂಪೂಣಥವಯಗಿ ಉಚ್ಚತ್ವಯಗಿದೆ.  

 

ಇ- ಮತ್ದಯನ  
ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ಮತ್ದಯನ (ಇ-ಮತ್ದಯನ) ಪ್ಯಿಟಯ್ಮ್ಥ ಪಾತಿ ಷೆೀರಯದಯರರಿಗೆ ಸಭೆಯ ಸಾಳದಲಿ ಿ

ಭೌತಿಕ್ವಯಗಿ ಇರಯವ ಅಗತ್ಾವಿಲದಿೆ ಆನ್ೆಿೈನುಲಿಿ ಮತ್ದಯನದ ಹಕ್ಯಕಗಳನಯು ಚಲಯವಣೆ ಮ್ಯಡಲಯ ಅನಯಮತಿಸಯತ್ುದೆ. ಇ-

ಮತ್ದಯನ ಸೆೀವೆಯನಯು ಸಿಪೀಡ್-ಇ ಮತ್ಯು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಪಿಿಕೆೀಶನ್ೆ ುೊಂದಿಗೆ ಸೊಂಯೀಜಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಹೆಚ್ಚುನ ಮ್ಯಹಿತಿಗಯಗಿ, ದಯವಿಟಯೆ https://www.evoting.nsdl.com/ ಗೆ ಭೆೀಟ ನಿೀಡಿ. 

 

 

 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಏಕೀಕ್ೃತ್ ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ 

 

ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಫಯರೊಂನಲಿಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ(ಗಳ) ಮತ್ಯು ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಹ ಡಿಕೆಯ ಎಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ತ್ನು ಕ್ನ್ಯ್ಲಿಡೆೀಟೆಡ್ ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ (ಸಿಎಎಸ್) ಅನಯು ಕ್ಳುಹಿಸಯತ್ುದೆ. 

ಹಿಡಯವಳಿಗಳನಯು ಮೊದಲ ಹೆ ೀಲಡನಥ ಪ್ಯಾನ್ ಆಧ್ರಿಸಿ ಒಟಯೆಗ ಡಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಇಂದ ಇತರೆ ಉಪ್ಯುಕು ಸೆೇವೆಗಳು  
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ಎ. ತಿೊಂಗಳಲಿ ಿ ಖಯತೆಯಲಿ ಿ ಒೊಂದಯ ವಹಿವಯಟಯ ಇದಿಲಿ ಿ ಪಾತಿ ತಿೊಂಗಳ್ ಈ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅನಯು ಕ್ಳುಹಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

ನಿಮಮ ಇಮೆೀಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ಯು ಸಮಮತಿಯನಯು ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ನಿೀಡಿದಿರೆ, ಈ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅನಯು ಇಮೆೀಲ್ ಮ ಲಕ್ 

ನಿಮಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

 

ಬಿ. ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ನಿಮಮ ಪಾತಿಯೊಂದಯ ಹ ಡಿಕೆ, ಒಟಯೆರೆ ಪೀಟೆ ್ೀಥಲಿಯೀ ಮ್ೌಲಾ ಮತ್ಯು ಒಟಯೆ ಪೀಟೆ ್ೀಥಲಿಯೀ 

ಮ್ೌಲಾದಲಿ ಿಬದಲಯವಣೆಗಳನಯು ತೆ ೀರಿಸಯವ ಗಯಾಫ್ ಸಹ ತೆ ೀರಿಸಯತ್ುದೆ. 

 

ಸಿ. ಇೊಂದಿಗೆ ಹೆ ೀಲಯವ ಕೆ.ವೆೈ.ಸಿ., ಇಮೆೀಲ್ ID ಮತ್ಯು ನಿಮಮ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಫೀಲಿಯಗಳಲಿ ಿ

ಉಲೆಿೀಖಿಸಲಯದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾ, ಇತಯಾದಿ ಎೊಂಬಯದನಯು ಇತ್ರ ವಿವರಗಳನಯು ತೆ ೀರಿಸಯತ್ುದೆ. ಯಯವುದೆೀ 

ವಾತಯಾಸವನಯು ನಿೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಥವಯ ನವಿೀಕ್ರಣದ ಅಗತ್ಾವಿದಿರೆ, ನಿೀವು ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿ 

ಅಥವಯ ಅದರ ರಿಜಿಸಯಿರ್ ಅನಯು ಸೊಂಪಕಥಸಬಹಯದಯ. 

 

ಡಿ. ಸಿವೀಕ್ರಿಸಲಿಲವಿಯದರೆ ಅಥವಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅಲಿ ಿಯಯವುದೆೀ ವಾತಯಾಸವನಯು ನಿೀವು ಕ್ೊಂಡಯಕೆ ೊಂಡಲಿಿ, ದಯವಿಟಯೆ 

ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯನಯು ತ್ಕ್ಷಣವೆೀ ಸೊಂಪಕಥಸಿ ಅಥವಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್-CASfeedback@nsdl.co.in ಗೆ ಇಮೆೀಲ್ ಮ್ಯಡಿ. 

 

ನಿಮಮ ಎಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗಳು ಮತ್ಯು ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಫಲಿಯಗಳಲಿಿ ನಿಮಮ ಪಾತಿಯೊಂದಯ ಹ ಡಿಕೆಯ  

ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅವಧಿಯನಯು ಮತ್ಯು ಕೆ ನ್ೆಯ ಬಯಾಲೆನ್್  ಅನಯು ನಿೀವು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬೆೀಕ್ಯ. 

 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ನಿೊಂದ ಸಿಎಎಸ್ ಇ-ಮೆೀಲ್ (ಇ-ಸಿಎಎಸ್) ಮ ಲಕ್ ಸಿವೀಕ್ರಿಸಲಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲೆಗ ನ್ೆೀರವಯಗಿ 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಯ ನಿಮಮ ಇ-ಮೆೀಲ್ ಐಡಿಯನಯು ನಿೀಡಲಯ ಸಯಧ್ಾವಯಗಯವೊಂತೆ 

https://nsdlcas.nsdl.com/ ನಲಿಿ ಆನ್ೆಿೈನ್ ಸೌಲಭಾವನಯು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇ-ಸಿಎಎಸ್ ಅನಯು ಪಡೆಯಯವುದಕಯಕಗಿ 

ಇಮೆೀಲ್ ಐಡಿ ಅನಯು ಬದಲಯಯಸಲಯ ಸಹ ಈ ಸೌಲಭಾವನಯು ಬಳಸಬಹಯದಯ. 

 

ಎಸ್ಎಂಎಸ್  ಅಲಟ್ೆ ಸೌಲಭ್ಾ 

 
1. ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಅಲಟ್ಥ ಸೌಲಭಾ ಎೊಂದರೆೀನಯ? 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಯ ತ್ಮಮ ಖಯತೆಯಲಿಿ ನಡೆಯಯತಿುರಯವ ಪಾಮಯಖ ವಹಿವಯಟಯಗಳನಯು 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಲಯಗಿರಯವ ತ್ಮಮ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಯಲಿ ಿ ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಅಲಟ್ಥ ಅನಯು 

ಕ್ಳುಹಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ ಸಹಯಯ ಮ್ಯಡಯತ್ುದೆ. ಅಲಟಗಥಳನಯು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ನ್ೆೀರವಯಗಿ ಕ್ಳುಹಿಸಯವುದರಿೊಂದ, ಅವು  
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ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯ ನಿಜವಯದ ಸಿಾತಿಯನಯು ಪಾತಿಬಿೊಂಬಿಸಯತ್ುದೆ. ಈ ಸೌಲಭಾವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ 

ಸೊಂಪೂಣಥವಯಗಿ ಉಚ್ಚತ್ವಯಗಿದೆ. 

 

2. ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಅಲಟ್ಥ ಸೌಲಭಾಕೆಕ ನ್ಯನಯ ಹೆೀಗೆ ನ್ೆ ೀೊಂದಣಿ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ? 

ನಿೀವು ಈಗಯಗಲೆೀ ಈ ಸೌಲಭಾವನಯು ಬಳಸಯತಿುಲಿವಯದರೆ, ನಿಮಮ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಯನಯು ಉಲೆಿೀಖಿಸಿ ಲಿಖಿತ್ 

ವಿನೊಂತಿಯನಯು ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಸಲಿಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಿಕೆ ಳಳಬಹಯದಯ. ನಿಮಮ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಯನಯು 

ಯಶಸಿವಯಯಗಿ ದಯಖಲಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ ಮತ್ಯು ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಅಲಟ್ಥ ಪಡೆಯಯವ ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಫಯಿಯಗ್ ಅನಯು ನಿಮಮ 

ಡಿಪಿ ಮ ಲಕ್ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ಆಯೆಕಯನಯು ಸಕಾಯಗೆ ಳಿಸಿದ ನೊಂತ್ರ ನಿೀವು ಅಲಟ್ಥ ಸಿವೀಕ್ರಿಸಯವಿರಿ. 

 

ತ್ಮಮ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಯನಯು ಡಿಪಿಗೆ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಲಯ ಬಯಸಯವವರಯ ಆದರೆ ಈ ಸೌಲಭಾ ಬಳಸಲಯ  

ಬಯಸಯವುದಿಲ,ಿ ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಫಯಿಯಗ್ ಅನಯು ನಿಷ್ಕರಯಗೆ ಳಿಸಲಯ ಅವರ ಡಿಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಹಯದಯ ಅೊಂತ್ಹ ಖಯತೆಗಳನಯು 

ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಯನಿಥ ನಿವಥಹಿಸಯವುದಿಲ ಿಮತ್ಯು ಮ ಲ ಸೆೀವೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ಅಲಿ. 

 

3. ಯಯವ ವಹಿವಯಟನ ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಕ್ಳುಹಿಸಲಯಗಯವುದಯ? 

ನಿೀವು ಎನ್ಎಸಿಡಎಲಿುೊಂದ ನ್ೆೀರವಯಗಿ ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಪಡೆಯಯತಿುೀರಿ - 

ಎ. ಎಲಯಿ ಡೆಬಿಟ್ ವಗಯಥವಣೆಗಳು 

ಬಿ. ಐಪಿಒ, ಉಪ-ವಿಭಯಗ ಮತ್ಯು ಬೆ ೀನಸಯಗಗಿ ಕೆಾಡಿಟ್್ 

c. ವಿಫಲವಯದ ಸ ಚನ್ೆಗಳು 

d. ಮಿತಿಮಿೀರಿದ ಸ ಚನ್ೆಗಳು 

ಇ. ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಯ ಬದಲಯವಣೆ 

f. ವಿಳಯಸ ಬದಲಯವಣೆ 

g. ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಘಟಕ್ಗಳ ಡೆಬಿಟ್ 

h. ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಯನಿಥ ನ್ೆ ೀೊಂದಣಿ ಮತ್ಯು ಡಿ-ನ್ೆ ೀೊಂದಣಿ 

ಐ. ನ್ಯಮಿನಿ ಹೆಸರಿನ ಮ್ಯಪ್ಯಥಡಯ, ರದಯಿ / ಅಳಿಸಯವಿಕೆ 

ಜೆ. ಪ್ೆಿಡ್ ್ಪ್ಯಾರೊಂಭ, ದೃಢೀಕ್ರಣ ಮತ್ಯು ಆಹಯವನ (ಪ್ೆಿಡಗರ್ ಗೆ) 

ಕೆ. ಟೆೊಂಡರ್ ಆಫರ್ ಸ ಚನ್ೆಯ ವಿಷಯದಲಿಿ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಬಯಿಕ್ಸ ಮತ್ಯು ಡೆಬಿಟ್ ಮಡಯವುದಯ.ಮಡಯವುದಯ.. 

 

ವಿಳಯಸದಲಿಿ ಬದಲಯವಣೆ, ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಯನಿಥ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಸಲಯ ಮತ್ಯು ನ್ೆ ೀೊಂದಣಿ 

ಮ್ಯಡಿದನಯು ಹಿೊಂಪಡೆಯಲಯ, ಖಯತೆದಯರನಯ ಈ ಸೌಲಭಾವನಯು ಆಯೆಕ ಮ್ಯಡಿಲಿವಯದರ  ಅದನಯು ಪರಿಗಣಿಸದೆ 

ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್  ಅಲಟ್ಥ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ೆಗ ಕ್ಳುಹಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ.  
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4. ನ್ಯನಯ ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಅಲಟ್ಥ ಸೌಲಭಾಕಯಕಗಿ ಏಕೆ ನ್ೆ ೀೊಂದಣಿ ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ? 

ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿನಡೆದ ಅನ್ೆೀಕ್ ಪಾಮಯಖ ವಹಿವಯಟಯಗಳ ಸೊಂದೆೀಶಗಳನಯು 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ನ್ೆೀರವಯಗಿ ಕ್ಳುಹಿಸಯತ್ುದೆ. ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ರಕ್ಷಿಸಲಯ ಇದಯ ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ 

ಮೆೀಲಿವಚಯರಣಯ ವಿರ್ಯನವಯಗಿ ಕಯಯಥನಿವಥಹಿಸಯತ್ುದೆ. 

 

5. ಈ ಸೌಲಭಾವನಯು ಪಡೆಯಲಯ ಶಯಲಕಗಳು ಏಷಯೆ? 

ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭಾವನಯು ಒದಗಿಸಯವುದಕಯಕಗಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಡಿಪಿಗೆ ಯಯವುದೆೀ ಶಯಲಕವನಯು 

ವಿಧಿಸಯವುದಿಲ.ಿ 

 

6. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಸಮಯದಲಿಿ ನ್ಯನಯ ನನು ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಯನಯು ಡಿಪಿಗೆ ನಿೀಡಿದೆಿ. ಆದರ  ಈ 

ಸೌಲಭಾಕಯಕಗಿ ನ್ಯನಯ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಬೆೀಕೆೀ? 

ನಿೀವು ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಅಲಟ್ಥ ಪಡೆಯದಿದಿರೆ, ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಅಲಟ್ಥ ಫಯಿಯಗ್ ಅನಯು 

ಸಕಾಯಗೆ ಳಿಸಲಯ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ನಿೀವು ವಿನೊಂತಿಯನಯು ನಿೀಡಬೆೀಕಯಗಿದೆ. ಕೆೀವಲ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಯನಯು 

ನಿೀಡಯವುದಯ ಸಯಕಯಗಯವುದಿಲಿ. 

 

7. ನನು ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಯನಯು ಬದಲಯಯಸಿದರೆ ನ್ಯನಯ ಏನಯ ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ? 

ನಿಮಮ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಯನಯು ನಿೀವು ಬದಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮಮ ಹೆ ಸ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಯನಯು ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ 

ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ ಿನಿೀಡಯವುದಯ ಅಗತ್ಾವಯಗಿರಯತ್ುದೆ. ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ಡಿಪಿಯಯ ಬದಲಯವಣೆ ಮ್ಯಡಿದ ನೊಂತ್ರ, ಈ 

ನಿಟೆನಲಿ ಿ ನಿಮಮ ಹಳೆಯ ಮತ್ಯು ಹೆ ಸ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಗೆ ಸೊಂದೆೀಶವನಯು ಸಿವೀಕ್ರಿಸಯತಿುೀರಿ. ನಿಮಮ ಮೊಬೆೈಲ್ 

ಸೊಂಖೆಾಯನಯು ಬದಲಯಯಸಯವುದನಯು ನಿೀವು ಪರಿಗಣಿಸಯತಿುದರಿೆ, ನಿಮಮ ಸೆೀವಯ ಪೂರೆೈಕೆದಯರರನಯು ನಿೀವು 

ಬದಲಿಸಬಹಯದಯ ಆದರೆ ಪಾಸಯುತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾಯನಯು ಉಳಿಸಿಕೆ ಳುಳವ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾ ಪೀಟಥಬಿಲಿಟಗಯಗಿ 

ನಿೀವು ಆಯೆಕ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. 

 

8. ನ್ಯನಯ ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಅಲಟ್ಥ ಸೌಲಭಾಕೆಕ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಯವುದಯ ಕ್ಡಯಡಯವಯಗಿದೆಯೆೀ? 

ಇಲ,ಿ ಬೆೀಸಿಕ್ಸ ಸೆೀವೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಮತ್ಯು ಅವರ ಖಯತೆಗಳನಯು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಯನಿಥ 

ಮ ಲಕ್ ನಿವಥಹಿಸಯವ ವೆೈಯಕುಕ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಹೆ ರತ್ಯಪಡಿಸಿ, ಈ ಸೌಲಭಾವು ಕ್ಡಯಡಯವಲ,ಿ ಆದರೆ ಹೆಚಯು 

ಶಿಫಯರಸಯ ಮ್ಯಡಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಅಲಟ್ಥ ನ್ೆೀರವಯಗಿ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಮ ಲಕ್ ಕ್ಳುಹಿಸಯವದರಿೊಂದ, ಖಯತೆಯಲಿಿ 

ನಡೆಯಯತಿುರಯವ ಪಾಮಯಖ ವಹಿವಯಟಯಗಳ ಮೆೀಲಿವಚಯರಣೆ ಮ್ಯಡಯವ ಸಿಾತಿಯಲಿದಿಯ,ಿ ಬೆೀಕಯದರೆ ಸ ಕ್ು ಕ್ಾಮಗಳನಯು 

ತೆಗೆದಯಕೆ ಳಳಬಹಯದಯ. 
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ಡಿಮಾಾಟ್ ಖಾತೆಯಲಿ್ಲ ಮ ಾಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಜ ಯುನಿಟಗಳನ್ುು ಇಡುವುದು 
 

ಯಯವುದೆೀ ಆಸಿು ನಿವಥಹಣಯ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಯಯ ನಿೀಡಿರಯವ ಮ ಾಚಯವಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳು ಯಯವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ 

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅೊಂತೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಇಡಬಹಯದಯ. ನಿಮಮ ಎಲಯಿ ಹ ಡಿಕೆಗಳನಯು ಒೊಂದೆೀ ಸಾಳದಲಿ ಿ

ಮೆೀಲಿವಚಯರಣೆ ಮ್ಯಡಲಯ ಇದಯ ನಿಮಗೆ ಸಹಯಯ ಮ್ಯಡಯತ್ುದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಯ ಎನ್ಎಫ್ಓ / ಎಸ್ಐಪಿ 

ಅಪ್ೆಿೈ ಮ್ಯಡಿ ನ್ೆೀರವಯಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಕೆಾಡಿಟಯಗಗಿ ವಿನೊಂತಿಸಬಹಯದಯ. 

1. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯ ನಿಟಗಳ ಪರಿವತ್ಥನ್ೆ ಎೊಂದರೆೀನಯ (ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ 

ಪಾತಿನಿಧಿಸಯವ) ? 

ನಿೀವು ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ (ಎಸ್ಒಎ) ನಿೊಂದ ಪಾತಿನಿಧಿಸಲಪಟೆರಯವ ಭೌತಿಕ್ ರ ಪದಲಿಿ ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಮ ಾಚಯಯಲ್ 

ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳನಯು, ನಿೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಯ ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಸ ಚ್ಚಸಲಯದ ಫಯರೊಂನಲಿ ಿ

ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಸಲಿಸಿಯವ ಮ ಲಕ್ ನಿೀವು ಹಯಗೆ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. ಇದನಯು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿ ಿಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ 

ಯಯನಿಟಗಳ ಪರಿವತ್ಥನ್ೆ ಎೊಂದಯ ಕ್ರೆಯಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

 

2. ನ್ಯನಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಹೆ ೊಂದಿಲಿದಿದಿರೆ ಏನಯ ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ? 

ಒೊಂದಯ ವೆೀಳ  ೆ ನಿೀವು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಹೆ ೊಂದಿಲಿ ಮತ್ಯು ನಿಮಮ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಹ ಡಿಕೆಗಳನಯು 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿ ಿಪರಿವತಿಥಸಲಯ ಬಯಸಿದರೆ, ನಿೀವು ಯಯವುದೆೀ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆಯಬೆೀಕಯಗಯತ್ುದೆ. 

 

3. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯ ನಿಟಗಳನಯು ಹಿಡಿದಿಡಯವ ಅನಯಕ್ ಲಗಳು ಯಯವುವು? 

ಎ. ನಿೀವು ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳು ಸೆೀರಿದೊಂತೆ ವಿವಿಧ್ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಲಿಿ ನಿಮಮ ಎಲಯಿ ಹ ಡಿಕೆಗಳನಯು 

ಉಲೆಿೀಖಿಸಯವ ಒೊಂದೆೀ ಏಕೀಕ್ರಣ ಖಯತೆ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅನಯು ಸಿವೀಕ್ರಿಸಯತಿುೀರಿ. ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗಳಿೊಂದ ಪಡೆದ 

ವಿವಿಧ್ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟಗಳನಯು ನ್ೆ ೀಡಯವ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ. 

ಬಿ. ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ದಯಖಲಿಸಿದ ವಿಳಯಸದಲಿಿ ಬದಲಯವಣೆಯನಯು ಎಲಿ ಇಶಯಾಯರ್ ಕ್ೊಂಪನಿಗಳು ಮತ್ಯು 

ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಕ್ೊಂಪನಿಗಳು / ರಿಜಿಸಯಿರ್ ಮತ್ಯು ಟಯಾನ್ಫರ್ ಏಜೆೊಂಟ್ (ಆರ್.ಟ.ಎ) ಗಳಲಿ ಿ

ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಹಿೀಗಯಗಿ, ಪಾತಿಯಬಬರೆ ೊಂದಿಗ  ಪಾತೆಾೀಕ್ವಯಗಿ ತಿಳಿಸಯವ ಅಗತ್ಾವನಯು ನಿವಯರಿಸಯವುದಯ. 

ಸಿ. ಐ.ಡಿ.ಇ.ಎ.ಎಸ್ ಮತ್ಯು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಪಿಿಕೆೀಶನಗಳೊಂತ್ಹ ಸೌಲಭಾಗಳನಯು ಬಳಸಿಕೆ ೊಂಡಯ, ವಾವಹಯರ 

ಮತ್ಯು ಹಿಡಯವಳಿಗಳನಯು ನಿೀವು ಅತ್ಾೊಂತ್ ವೆೀಗವಯಗಿ ಮತ್ಯು ಪರಿಣಯಮಕಯರಿ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಮೆೀಲಿವಚಯರಣೆ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. 

ಡಿ. ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯೊಂದ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳ ಡೆಬಿಟ್ ಆದಮೆೀಲೆ ನಿೀವು ಡಸಡೊಂಡಸ್ ಅಲಟ್ಥ 

ಸಿವೀಕ್ರಿಸಯತಿುೀರಿ. 
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ಇ. ನಿೀವು ಸಿಪೀಡ್-ಇ ಸೌಲಭಾಕೆಕ ಚೊಂದಯದಯರರಯಗಿ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳ ಆನ್ೆೈಿನ್ ರಿಡೆೊಂಪೂನ್ ಅನಯು ಆಯೆಕ 

ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. 

 

4. ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯ ನಿಟಗಳನಯು (ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಪಾತಿನಿಧಿಸಯವ) ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪಕೆಕ ಪರಿವತಿಥಸಯವ 

ಪಾಕಾಯೆ ಏನಯ? 

ನಿೀವು ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಜೆ ತೆಗೆ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಪರಿವತ್ಥನ್ೆ ವಿನೊಂತಿ ಫಯರೊಂ (ಸಿ.ಆರ್.ಎಫ್) ಅನಯು ಸೊಂಪೂಣಥ ತ್ಯೊಂಬಿ 

ಸಲಿಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ಅಗತ್ಾವಯದ ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆಯ ನೊಂತ್ರ, ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯಯ ನಿಮಮ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟೆ ಎ.ಎಮ್.ಸಿ / 

ಅದರ ರಿಜಿಸಯಿಗೆಥ ರವಯನಿಸಯತ್ುದೆ. ಎ.ಎಮ್.ಸಿ / ರಿಜಿಸಯಿನಿಥೊಂದ ದೃಢೀಕ್ರಣದ ನೊಂತ್ರ, ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ 

ಯಯನಿಟಗಳನಯು ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಕೆಾಡಿಟ್ ಮ್ಯಡಲಯಗಯವುದಯ. 

 

5. ಅನಿವಯಸಿೀಯ ಭಯರತಿೀಯ (ಎನ್.ಆರ್.ಐ) ಎನ್.ಆರ್.ಐ ಸಿಾತಿಯಡಿ ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳನಯು 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಪರಿವತಿಥಸಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಎನ್.ಆರ್.ಐ ಸಿಾತಿಯಡಿಯಲಿಿ ತೆರೆಯಲಯಗಿದಿರೆ ಮ್ಯತ್ಾ.  

 

6. ವಿನಿಮಯ ಕ್ಚೆೀರಿಯ ಪ್ಯಿಯಟಯ್ಮ್ಥ ಮ ಲಕ್ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳಿಗೆ ನ್ಯನಯ ಹೆೀಗೆ 

ಚೊಂದಯದಯರರಯಗಬಹಯದಯ? 

ಅಗತ್ಾವಿರಯವ ಮೊತ್ುದೆ ೊಂದಿಗೆ ನಿಮಮ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ಚೊಂದಯದಯರಿಕೆ ಆದೆೀಶವನಯು ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಯ. ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ 

ಷೆೀರಯ ವಿನಿಮಯ ಕ್ಚೆೀರಿಯ ಪ್ಯಿಯಟಯ್ಮ್ಥ ಅಲಿ ಿ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ನಮ ದಿಸಯತ್ುದೆ. ಪ್ಯವತಿಸಯವ ದಿನದೊಂದಯ AMC / 

ರಿಜಿಸಯಿನಿಥೊಂದ ಪಡೆದ ಯಯನಿಟಗಳ ಸಿವೀಕ್ೃತಿಯ ನೊಂತ್ರ, ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ / ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಯಪೀಥರೆೀಶನ್ ನಿಮಮ 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಬಯಸಿದ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳನಯು ಕೆಾಡಿಟ್ ಮ್ಯಡಲಯ ವಾವಸೆಾ ಮ್ಯಡಯತ್ುದೆ. 

7. ನನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳನಯು ನ್ಯನಯ ಹೆೀಗೆ ಪಡೆದಯಕೆ ಳಳಬಹಯದಯ? 

ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ಅಥವಯ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಮ ಲಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಇರಯವ ನಿಮಮ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ 

ಯಯನಿಟಗಳನಯು ಪಡೆದಯಕೆ ಳಳಬಹಯದಯ. ಸಿಪೀಡ್-ಇ ಬಳಕೆದಯರರಯ ಆನ್ೆಿೈನುಲಿ ಿ ಸಹ ರಿಡೆೊಂಪೂನ್ ವಿನೊಂತಿಯನಯು 

ಸಲಿಿಸಬಹಯದಯ. 

8. ನನು ಡಿಪಿ ಮ ಲಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿರಯವ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳನಯು ಪಡೆದಯಕೆ ಳುಳವ ಪಾಕಾಯೆ ಏನಯ? 

ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಸೊಂಪೂಣಥ ರಿಡೆೊಂಪೂನ್ ಫಯರೊಂ (ಆರ್.ಎಫ್) ನಲಿಿ ತ್ಯೊಂಬಿದೊಂತೆ ಸಲಿಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ಅಗತ್ಾವಿರಯವ ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆಯ  

ನೊಂತ್ರ, ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯಯ ನಿಮಮ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟೆ ಎಎೊಂಸಿ / ರಿಜಿಸಯಿಗೆಥ ಕ್ಳುಹಿಸಯತ್ುದೆ. ಅಗತ್ಾವಯದ 

ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆಗಳನಯು ಕೆೈಗೆ ೊಂಡ ನೊಂತ್ರ, ಎಎೊಂಸಿ / ರಿಜಿಸಯಿನಿಥೊಂದ ನ್ೆೀರವಯಗಿ ನಿೀವು ಲಿೊಂಕ್ಸ ಮ್ಯಡಿದ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಗೆ 
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ಮೊತ್ುವನಯು ಕೆಾಡಿಟ್ ಮ್ಯಡಲಯಗಯತ್ುದೆ. ನಿೀವು ಒೊಂದಯ ನಿದಿಥಷೆ ಪಾಮ್ಯಣದ ಅಥವಯ ಎಲಯಿ ಯಯನಿಟಗಳಿಗೆ ಅಥವಯ ನಿೀವು 

ಬಯಸಿದ ಮೊತ್ುಕೆಕ ರಿಡೆೊಂಪೂನ್ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ನಿೀಡಬಹಯದಯ. 

 

9. ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ ಮ ಲಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿರಯವ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳನಯು ಪಡೆದಯಕೆ ಳುಳವ ಪಾಕಾಯೆ 

ಏನಯ? 

ನಿಮಮ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ಗೆಥ ನಿೀವು ರಿಡೆೊಂಪೂನ್ ಆದೆೀಶವನಯು ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಯ. ಹೆಚಯುವರಿಯಯಗಿ, ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ 

ಯಯನಿಟಗಳನಯು ಎನ್ಎಸ್ಇ ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ / ಇೊಂಡಿಯನ್ ಕಿಯರಿೊಂಗ್ ಕಯಪಥರೆೀಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗೆ ತ್ಯುಪಡಿಸಿದ 

ಸಿಎೊಂ ಪೂಲ್ ಖಯತೆಗೆ ವಗಯಥಯಸಲಯ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ನಿೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಿಪ್ ಸಲಿಿಸಬೆೀಕ್ಯ. 

 

10. ಒೊಂದಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯೊಂದ ಮತೆ ುೊಂದಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳನಯು 

ವಗಯಥಯಸಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ. ಯಯವುದೆೀ ಕಯರಣಕಯಕಗಿ ಲಯಕ್ಸ-ಇನ್ ಸಿಾತಿಯಲಿರಿಯವ ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳನಯು ಹೆ ರತ್ಯಪಡಿಸಿ ನಿಮಮ 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯೊಂದ ನಿಮಮ ಆಯೆಕಯ ಯಯವುದೆೀ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ (ಒೊಂದೆೀ ಅಥವಯ ಬೆೀರೆ ಡಿಪಿ / 

ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಗಳೆ್ ೊಂದಿಗೆ) ಮ ಾಚಯಯಲ್ ಫೊಂಡ್ ಯಯನಿಟಗಳನಯು ವಗಯಥಯಸಬಹಯದಯ. 

 

ಡಿಮಾಾಟ್ ಖಾತೆಯಲಿ್ಲ ಅಪೆಡೇಟ್ / ಬದಲಾವಣೆ 
ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆದ ನೊಂತ್ರ, ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಫಯರೊಂನಲಿಿ ಒದಗಿಸಲಯದ ಮ್ಯಹಿತಿಯಯ ಬದಲಯವಣೆಯ 

ಸೊಂದಭಥ ಬರಬಹಯದಯ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ – 

ಎ. ಖಯತೆದಯರರ ಹೆಸರಯ 

ಬಿ. ಖಯತೆದಯರರ ವಿಳಯಸ 

ಸಿ. ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆ ವಿವರಗಳು 

ಡಿ. ನ್ಯಮಿನಿ ಅಥವಯ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಯನಿಥ ಹೆ ೀಲಡರ್ 

ಇ. ಖಯತೆದಯರರ ಸಹಿ 

ಎಫ್. ಇಮೆೀಲ್ ಐಡಿ 

ಜಿ. ದ ರವಯಣಿ / ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೊಂಖೆಾ 

 

ಅೊಂತ್ಹ ಯಯವುದೆೀ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲಿಿ, ಖಯತೆದಯರನಯ ಬದಲಯದ ಮ್ಯಹಿತಿಯನಯು ಡಿಪಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೆೀಕ್ಯ, ಇದರಿೊಂದಯಗಿ 

ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಯ ದಯಖಲೆ ನವಿೀಕ್ರಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ ಮತ್ಯು ಯಯವುದೆೀ ಅಡಿಡಯಲಿದೆ ಸೆೀವೆಗಳನಯು ಮಯೊಂದಯವರೆಸಬಹಯದಯ. 

ಖಯತೆದಯರನಯ ಅಗತ್ಾವಯದ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ದಯಖಲೆಗಳೆ್ ೊಂದಿಗೆ ಡಿಪಿಗೆ ಸರಿಯಯಗಿ ಸಹಿ ಮ್ಯಡಿದ ಲಿಖಿತ್ ಕೆ ೀರಿಕೆಯನಯು 

ಒದಗಿಸಬೆೀಕಯಗಿದೆ. 



   

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಇ-ಗೆೈಡ್ ಪುಟ 47 
 

 

1. ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ನೊಂತ್ರ ಖಯತೆದಯರರ ಹೆಸರನಯು ಬದಲಯಯಸಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ತೆರೆದ ನೊಂತ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿರಯವ ಖಯತೆದಯರರ ಹೆಸರನಯು ಬದಲಯಯಸಬಹಯದಯ. 

ಬಯಸಿದ ಬದಲಯವಣೆಯ ಸವರ ಪವನಯು ಅವಲೊಂಬಿಸಿ ಲಿಖಿತ್ ವಿನೊಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಾವಿರಯವ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ದಯಖಲೆಗಳ 

ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಡಿಪಿಯೊಂದ ಯಯವುದೆೀ ಡೆೀಟಯ ಎೊಂಟಾ ದೆ ೀಷದ ಕಯರಣದಿೊಂದಯಗಿ ಬದಲಯವಣೆ ಅಗತ್ಾವಿದಿರೆ, 

ಖಯತೆದಯರರಿೊಂದ ಯಯವುದೆೀ ದಯಖಲೆಯನಯು ಕೆೀಳದೆ, ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟೆ ಖಯತೆದಯರರಯ ಅಥವಯ ಸಯಯೀ-ಮೊೀಟೆ ೀದಿೊಂದ 

ಡಿಪಿಯೊಂದ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಪಡೆದಯ ಸರಿಪಡಿಸಬಹಯದಯ. 

 

ಎ. ಸಣಣ ತಿದಯಿಪಡಿಗಳಿಗೆ (ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಕಯಗಯಣಿತ್ ತಿದಯಪಿಡಿ, ಸೊಂಕ್ಷಿಪುರ ಪ ಅಥವಯ ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳ ವಿಸುರಣೆ), 

ಸರಿಯಯದ ಹೆಸರಯ ಇರಯವ ಪ್ಯಾನ್ ಕಯಡ್ಥ, ಪ್ಯಸೆ ಪೀಟ್ಥ, ಮತ್ದಯರರ ಗಯರಯತ್ಯ ಕಯಡ್ಥ, ಆರ್ಯರ್ ಕಯಡ್ಥ, ಚಯಲಕ್ 

ಪರವಯನಗಿ, NREGA ಕಯಡುಥೊಂತ್ಹ ಗಯರಯತ್ಯ ದಯಖಲೆಯ ಯಯವುದೆೀ ಪುರಯವೆಯ ಸವಯೊಂ-ದೃಢೀಕ್ೃತ್ ನಕ್ಲಯ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ಮದಯವೆದಯರರಯ, ವಿವಯಹ, ವಿಚೆಛೀದನ, ನ್ಯಾಯಯಲಯದ ಆದೆೀಶ ಇತಯಾದಿ, ಕಯರಣದಿೊಂದಯಗಿ ಯಯವುದೆೀ ವಾಕುಯ ಹೆಸರಿನಲಿ ಿ

ಬದಲಯವಣೆಯಲಿವೆೊಂದಯ ಖಯತೆದಯರರಯ ದೃಢೀಕ್ರಣವನಯು ನಿೀಡಬೆೀಕ್ಯ. ಸೊಂಖಯಾಶಯಸರಕೆಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಯಯವುದೆೀ 

ವಾಕುಯಯ ತ್ನು ಹೆಸರಿನ ಕಯಗಯಣಿತ್ವನಯು ಬದಲಯಯಸಿದರೆ, ಇದನಯು ಹೆಸರಿನಲಿಿ ಬದಲಯವಣೆ ಎೊಂದಯ ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ 

ಮತ್ಯು ಹೆಸರಿನಲಿ ಿತಿದಯಿಪಡಿಯನಯು ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗಯವುದಿಲಿ. 

 

ಬಿ. ಇತ್ರ ಸೊಂದಭಥದಲಿ ಿಹೆಸರಿನಲಿಿ ಬದಲಯವಣೆ ಅಥವಯ ತಿದಯಪಿಡಿ, ಕೆಳಗಿನ ದಯಖಲೆಗಳನಯು ಅಗತ್ಾವಿದೆ – 

ಮದಯವೆಯ ಕಯರಣದಿೊಂದ ಹೆಸರಯ ಬದಲಯವಣೆ ಮದಯವೆಯ ಕಯರಣ ಹೆ ರತ್ಯಪಡಿಸಿ ಬೆೀರೆ ಕಯರಣಗಳಿಗಯಗಿ 
ಹೆಸರಯ ಬದಲಯವಣೆ 

ಗೊಂಡನ ಹೆಸರನಯು ತೆ ೀರಿಸಯವ ಪ್ಯಸೆ ಪೀಟುಥ ನಕ್ಲಯ 
ಅಥವಯ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಗೆಝೆಟೆೆ ಅಲಿ ಿ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಯವಣೆಯ 
ಪಾಕ್ಟಣೆ ಅಥವಯ ಮದಯವೆಯ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾ  

ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಗೆಝೆಟೆೆ ಅಲಿಿ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಯವಣೆ ಪಾಕ್ಟಣೆ. 

 

ಕ್ನ್ಯಥಟಕ್ ಮತ್ಯು ಪೊಂಜಯಬ್ ನಿವಯಸಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಗೆಝೆಟುಲಿಿ ಹೆಸರಯ ಬದಲಯವಣೆ ಪಾಕ್ಟಣೆ ಲಭಾವಿಲಿದಿರಬಹಯದಯ, 

ಕೆಳಗಿನ ದಯಖಲೆಗಳನಯು ಒದಗಿಸಬಹಯದಯ – 

ಎ. ಹೆಸರಿನ ಬದಲಯವಣೆಯ ಕಯರಣ ಮತ್ಯು ಅವರ ಸೊಂಪೂಣಥ ವಿಳಯಸವನಯು ಉಲೆಿೀಖಿಸಿ ಫಸ್ೆ ಕಯಿಸ್ ನ್ಯಾಯಯಧಿಪತಿ / 

ಕಯಯಯಥೊಂಗ ನ್ಯಾಯಧಿಪತಿ / ನ್ೆ ೀಟರಿ ಪಬಿಿಕ್ಸ ಅವರ ಮಯೊಂದೆ ಪಾಮ್ಯಣ ಮ್ಯಡಿದ ಶಪಥಪತ್ಾ. 

ಬಿ. ಒೊಂದಯ ಸಾಳಿೀಯ ದಿನಪತಿಾಕೆ ಮತ್ಯು ಒೊಂದಯ ರಯಷ್ಿೀಯ ಪತಿಾಕೆಯಲಿಿ ಪ್ೆೀಪರ್ ಪಾಕ್ಟಣೆ. 

ಸಿ. ಬದಲಯವಣೆ ಹೆಸರಿನಲಿ ಿವಿಳಯಸ ಪುರಯವೆ ಮತ್ಯು ಗಯರಯತಿನ ಪುರಯವೆ. 

ಖಯತೆದಯರನಯ ದೃಢೀಕ್ರಣಕಯಕಗಿ ಮ ಲ ದಯಖಲೆಗಳೆ್ ೊಂದಿಗೆ ಸವಯೊಂ-ದೃಢೀಕ್ರಿಸಿದ ನಕ್ಲನಯು ಸಲಿಿಸಬೆೀಕ್ಯ. 
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2. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಲಯದ ನನು ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯ ವಿವರಗಳನಯು ನ್ಯನಯ ಬದಲಯಯಸಬಹಯದೆೀ? 

ಹೌದಯ. ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ ಕೆ ೀರಿಕೆಯನಯು ಸಲಿಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿ ಿನ್ೆ ೀೊಂದಯಯಸಲಯದ 

ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯ ವಿವರಗಳನಯು ನಿೀವು ಬದಲಿಸಬಹಯದಯ. ನಿಮಮ ಹೆ ಸ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಪಟೆ ದಯಖಲೆಗಳನಯು 

ಒದಗಿಸಬೆೀಕಯಗಯತ್ುದೆ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ, ನಿಮಮ ಹೆಸರಯ, ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆ ಸೊಂಖೆಾ, ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಹೆಸರಯ, MICR ಕೆ ೀಡ್ ಮತ್ಯು 

IFSC ಅನಯು ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಪ್ಯಸಯಬಕ್ಸ ಅಥವಯ ಖಯತೆ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅಥವಯ ರದಯಿಗೆ ೊಂಡ ಚೆಕ್ಸ ನಕ್ಲಯ. 

 

3.ನನು ವಿಳಯಸವನಯು ಬದಲಯದರೆ ನ್ಯನಯ ಏನಯ ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ? ನ್ಯನಯ ಪಾತಿ ಕ್ೊಂಪನಿಗೆ ಪಾತೆಾೀಕ್ವಯಗಿ ಬರೆಯಬೆೀಕೆೀ? 

ಒೊಂದಯ ವೆೀಳ  ೆನಿಮಮ ವಿಳಯಸ ಬದಲಯಗಿದಿರೆ, ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ನಿೀವು ಹೆ ಸ ವಿಳಯಸವನಯು ತಿಳಿಸಬೆೀಕಯಗಿದೆ. ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ 

ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ಡಿಪಿ ಹೆ ಸ ವಿಳಯಸವನಯು ನಮ ದಿಸಿದಯಗ, ನಿೀವು ಷೆೀರಯಗಳನಯು / ಯಯನಿಟಗಳನಯು ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಎಲಯಿ 

ಕ್ೊಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸವಯೊಂಚಯಲಿತ್ವಯಗಿ ತಿಳಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

 

4. ನನು ವಿಳಯಸವನಯು ನನು ಡಿಪಿಯಲಿಿ ಹೆೀಗೆ ಬದಲಯಯಸಬಹಯದಯ? 

ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ ಕೆ ೀರಿಕೆಯನಯು ಸಲಿಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ ನಿಮಮ ವಿಳಯಸವನಯು ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ನಿೀವು 

ಬದಲಯಯಸಬಹಯದಯ. ಖಯತೆಯನಯು ಜೊಂಟಯಯಗಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅೊಂತ್ಹ ವಿನೊಂತಿಯನಯು ಎಲಯಿ ಜೊಂಟದಯರರಯ ಸಹಿ 

ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ. ಕೆಳಗಿನ ದಯಖಲೆಗಳನಯು ವಿನೊಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲಿಿಸಬೆೀಕ್ಯ – 

 

ಎ. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯ ಇತಿುೀಚ್ಚನ ಟಯಾನ್ಯ್ಕ್ಷನ್ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ (ಕೆೈಿೊಂಟ್ ಡಿಪಿಯನಯು ವೆೈಯಕುಕ್ವಯಗಿ ಭೆೀಟ ಮ್ಯಡಿದರೆ 

ಅಗತ್ಾವಿಲಿ). 

ಬಿ. ಪ್ಯನ್ ಕಯಡ್ಥ, ಪ್ಯಸೆ ಪೀಟ್ಥ, ಮತ್ದಯರರ ಗಯರಯತಿನ ಕಯಡ್ಥ, ಆರ್ಯರ್ ಕಯಡ್ಥ, ಚಯಲಕ್ ಪರವಯನಗಿ, 

ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ ಕಯಡ್ಥ ಮಯೊಂತಯದ ಗಯರಯತಿನ ದಯಖಲೆಯ ಯಯವುದೆೀ ಪುರಯವೆಗಳ ಸವಯೊಂ ದೃಢೀಕ್ರಿಸಿದ 

ನಕ್ಲಯ. 

ಸಿ. ಹೆ ಸ ವಿಳಯಸದ ಪುರಯವೆಯಯಗಿ ಯಯವುದೆೀ ಸವಯೊಂ ದೃಢೀಕ್ರಿಸಿದ ದಯಖಲೆಯ ನಕ್ಲಯ ಪ್ಯಸೆ ಪೀಟ್ಥ, 

ಮತ್ದಯರರ ಗಯರಯತ್ಯ ಕಯಡ್ಥ, ಆರ್ಯರ್ ಕಯಡ್ಥ, ಚಯಲಕ್ ಪರವಯನಗಿ. 

 

ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯೊಂದ ನಕ್ಲಯ ಪಾತಿಯ ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆಯ ಉದೆೀಿಶಕಯಕಗಿ ಮ ಲ ದಯಖಲೆಗಳನಯು ಒದಗಿಸಯವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ನಿೀವು ಅಥವಯ ನಿಮಮ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಪಾತಿನಿಧಿ ಪ್ಯಟಥಸಿಪ್ೆೀನ್ೆ  ಅಧಿಕಯರಿಗಳ ಉಪಸಿಾತಿಯಲಿಿ ಮತೆ ುಮೆಮ ಅಪಿಿಕೆೀಶನ್ೆಗ ಸಹಿ 

ಹಯಕ್ಬೆೀಕ್ಯ. ವಿಳಯಸದಲಿಿನ ಬದಲಯವಣೆಗೆ ವಿನೊಂತಿ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ಪಾಕಾಯೆಗೆ ೊಂಡ ನೊಂತ್ರ, ಡಿಪಿ ಯೊಂದ 

ಸ ಚನ್ೆಗೆ ಹೆಚಯುವರಿಯಯಗಿ, ಹೆ ಸ ಮ್ಯಹಿತಿ ಬದಲಯದ ಬಗೆಗ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಇಮೆೀಲ್ ಅನಯು 

ಕ್ಳುಹಿಸಯತ್ುದೆ.  
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ಡಿಮಾಾಟ್ ಖಾತೆಯಲಿ್ಲ ಕ್ಾಪೆರೆೇಟ್ ಪ್ಿಯೇಜನ್ಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆಯುವುದು 
1. ದಯಖಲೆ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದ ಪ್ಯಾಮಯಖಾತೆ ಏನಯ? 

ದಯಖಲೆ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ವು ಯಯವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಕಯಪಥರೆೀಟ್ ಲಯಭದ ವಿತ್ರಣೆಯ ಉದೆಿೀಶಕಯಕಗಿ ಷೆೀರಯದಯರರ 

ಪಟೆಯನಯು ಪರಿಗಣಿಸಲಯ ಕ್ೊಂಪನಿಯೊಂದ ಕೆ ನ್ೆಯ ದಿನವಯಗಿ ತೆಗೆದಯಕೆ ಳಳಲಪಟೆ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ವಯಗಿದೆ. 'ದಯಖಲೆ 

ದಿನ್ಯೊಂಕ್' ದೊಂತೆ ಷೆೀರಯದಯರರ ಪಟೆಯಲಿಿ ನಿಮಮ ಹೆಸರಯ ಕ್ೊಂಡಯಬೊಂದರೆ ನಿೀವು ಪಾಯೀಜನಗಳನಯು ಪಡೆದಯಕೆ ಳಳಲಯ 

ಅಹಥತೆ ಪಡೆದಯಕೆ ಳುಳತಿುೀರಿ. ಆದಿರಿೊಂದ, ನಿೀವು ಖರಿೀದಿಸಿದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟಗಳು ನಿಮಮ ಖಯತೆಗೆ ನಿಮಮ ಬೆ ಾೀಕ್ನಿಥೊಂದ 

ದಯಖಲೆ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ಕೆಕ ಮಯೊಂಚ್ಚತ್ವಯಗಿ ವಗಯಥವಣೆಯಯಗಯವುದನಯು ಖಯತ್ರಿಪಡಿಸಯವುದಯ ಮಯಖಾ. 

 

2. ನನು ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್ / ಬಡಿಡಯ ಅಥವಯ ಇತ್ರ ನಗದಯ ಅಹಥತೆಗಳನಯು ನ್ಯನಯ ಹೆೀಗೆ ಪಡೆಯಯತೆುೀನ್ೆ? 

ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟೆ ಕ್ೊಂಪನಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಇೊಂದ ದಯಖಲಯತಿ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದೊಂದಯ ಫಲಯನಯಭವಿ ಹೆ ೊಂದಿರಯವವರ 

ವಿವರಗಳನಯು ಪಡೆಯಯತ್ುದೆ. ಕಯರಣ ಮೊತ್ುವು ಕ್ೊಂಪನಿಯೊಂದ ನ್ೆೀರವಯಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಯ ಲಿೊಂಕ್ಸ ಮ್ಯಡಿದ 

ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಗೆ ಕೆಾಡಿಟ್ ,ಮ್ಯಡಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

 

3. ನ್ಯನಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಹೆ ೊಂದಿದಿರೆ ನ್ಯನಯ ಬೆ ೀನಸ್ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಹೆೀಗೆ ಪಡೆಯಯತೆುೀನ್ೆ? 

ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟೆ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಯಯ ಫಲಯನಯಭವಿ ಹೆ ೊಂದಿರಯವವರ ಮತ್ಯು ಅವರಯ ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಷೆೀರಯಗಳ ವಿವರಗಳನಯು 

ಎನ್,ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಇೊಂದ ದಯಖಲೆ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದೊಂದಯ ಪಡೆಯಯತ್ುದೆ. ನಿೀವು ಅಹಥತೆ ಹೆ ೊಂದಿದ ಷೆೀರಯಗಳ ಸೊಂಖೆಾ, 

ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿ / ಅದರ ಆರ್.ಟ.ಎ. ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ಕೆಾಡಿಟ್ ಆಗಯತ್ುದೆ. 

 

4. ನನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಕೆಾಡಿಟ್ ಮ್ಯಡಿದ ಬೆ ೀನಸ್ / ಹಕ್ಯಕಗಳ ಅಹಥತೆಯಯ ಸರಿಯದೆ ಎೊಂದಯ ನ್ಯನಯ ಹೆೀಗೆ 

ಖಯತ್ರಿ ಪಡೆಯಲಿ? 

ಬೆ ೀನಸ್ / ಹಕ್ಯಕಗಳ ಅಹಥತೆಗಯಗಿ ಇಶಯಾಯರ್ ಕ್ೊಂಪನಿ / ಅದರ ಆರ್.ಟ.ಎ.ಯೊಂದ ಹೊಂಚ್ಚಕೆ ಸಲಹೆಯನಯು 

ನಿೀಡಲಯಗಯತ್ುದೆ. ನಿೀವು ಸಿವೀಕ್ರಿಸಿದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್  ಅಲಿಿ ಅದನಯು ಪರಿಶಿೀಲಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ಸಲಹೆಯಲಿ ಿ

ಮತ್ಯು ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟಾಲಿ ಿಹೆೀಳಲಯದ ಪಾಮ್ಯಣವು ಒೊಂದೆೀಯಯಗಿರಬೆೀಕ್ಯ. 

 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸೆೇವೆಗಳಿಗೆ ಶುಲಾಗಳು 
1. ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವಿಕೆ ಮತ್ಯು ಇತ್ರ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ವಾವಹಯರಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಶಯಲಕಗಳು ಏನಯ? 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಡಿಪಿಗೆ ಶಯಲಕ ವಿಧಿಸಯತ್ುದೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಅಲ.ಿ ಅದರ ಡಿಪಿಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ 

ಶಯಲಕವನಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಯಗಿದೆ. ಡಿ.ಪಿ.ಗಳು ಪ್ಯವತಿಸಯವ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಶಯಲಕದ ಸೊಂಪೂಣಥ ವಿವರಗಳನಯು 

https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-participants.php ನಲಿಿ ಲಭಾವಿದೆ. 
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ಡಿಪಿಯಯ ತ್ನು ಕೆಿೈೊಂಟೆಗ ಒದಗಿಸಯವ ಸೆೀವೆಗಳಿಗೆ ಶಯಲಕ ವಿಧಿಸಯತ್ುದೆ. ವಿವಿಧ್ ಸೆೀವೆಗಳಿಗೆ ಡಿಪಿ ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸಯವ 

ಶಯಲಕಗಳನಯು ಖಯತೆ ತೆರೆಯಯವ ಸಮಯದಲಿಿ ನಿಮಗೆ ನಿೀಡಿದ 'ತಯರಿೀಫ್ ಶಿೀಟ್' ನಲಿಿ ಉಲೆೀಿಖಿಸಲಯಗಿದೆ. ಇದರ 

ನಕ್ಲಯ ಪಾತಿಯನಯು ಭವಿಷಾದಲಿಿ ಉಲೆಿೀಖಕಯಕಗಿ ಇರಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕ್ಯ. ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ಶಯಲಕವನಯು ಬದಲಯಯಸಲಯ 

ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಸ ಚನ್ೆ ನಿೀಡಯವ ಮ ಲಕ್ ಹಯಗೆ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. 

 

ನಿಮಮ ಡಿಮಾಾಟ್ ಖಾತೆಯ ಆರೆೈಕ್ೆ 
1. ಡಿ.ಐ.ಎಸ್.ನಲಿಿ ಕಯಯಥಗತ್ಗೆ ಳಿಸಯವ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ವನಯು ನಮ ದಿಸದಿರಯವುದಯ ಸ ಕ್ುವೆೀ? 

ಇಲಿ. ನಿೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಿಪಗಳನಯು (ಡಿಐಎಸ್) ನಿಮಮ ಡಿಪಿಗೆ ಕಯಯಥಗತ್ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ ನಮ ದಿಸದೆ ಸಲಿಿಸಬಯರದಯ. 

ಪಾಸಯುಪಿತ್ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಮತ್ಯು ಅದರ ಪಾಮ್ಯಣಕಯಕಗಿ ನಿಮಮ ಖಯತೆಯನಯು ಡೆಬಿಟ್ ಮ್ಯಡಲಯ ನಿೀವು ಬಯಸಯವ 

ದಿನ್ಯೊಂಕ್ವಯಗಿರಬೆೀಕ್ಯ. ಮ್ಯರಯಕ್ಟೆೆಯ ಸ ಚನ್ೆಯ ಸೊಂದಭಥದಲಿಿ, ಇದಯ ಪ್ೆೀ-ಇನ್ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದೆ ಳಗೆ ಇರಬೆೀಕ್ಯ. ಆಫ್-

ಮ್ಯಕೆಥಟ್ ವಗಯಥವಣೆಗಯಗಿ, ಇದಯ ನಿಮಮ ಆಯೆಕಯ ಭವಿಷಾದ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ವಯಗಿರಬಹಯದಯ. 

2. ಪಾತಿ ವಾವಹಯರದ ನೊಂತ್ರ ನನು ಖಯತೆಯನಯು ಡಿಪಿ ನವಿೀಕ್ರಿಸಿದೆ ಎೊಂದಯ ನ್ಯನಯ ಹೆೀಗೆ ತಿಳಿಯಬಹಯದಯ? 

ನಿಮಮ ಖಯತೆಯಲಿಿನ ಆಗಯಹೆ ೀಗಯಗಳನಯು ಮೆೀಲಿವಚಯರಣೆಗೆ ಸಹಯಯ ಮ್ಯಡಲಯ ನಿಯತ್ಕಯಲಿಕ್ವಯಗಿ ವಾವಹಯರಗಳನಯು 

ಮತ್ಯು ಬಯಾಲೆನ್್ ತೆ ೀರಿಸಯವ ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅನಯು ಪಡೆಯಯತಿುೀರಿ. ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಅಲಟ್ಥ , ಐ.ಡಿ.ಇ.ಎ.ಎಸ್. 

ಮತ್ಯು ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಪಿಿಕೆೀಶನಗಳೊಂತ್ಹ ಸೌಲಭಾಗಳನಯು ಬಳಸಿಕೆ ೊಂಡಯ ಸಹ ನಿೀವು ಅದನಯು ಮೆೀಲಿವಚಯರಣೆ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. 

3. ಎಷಯೆ ಸಮಯದಲಿಿ ನನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅನಯು ನ್ಯನಯ ಪಡೆಯಬೆೀಕ್ಯ? 

ನಿೀಡಲಯದ ತಿೊಂಗಳಲಿಿ (ತೆೈಮ್ಯಸಿಕ್) ವಹಿವಯಟಯಗಳು ಇದಲಿಿಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಮ್ಯಸಿಕ್ ಮಧ್ಾೊಂತ್ರಗಳಲಿಿ (BSDA 

ಹೆ ೊಂದಿರಯವವರಿಗೆ ತೆೈಮ್ಯಸಿಕ್ ಮಧ್ಾೊಂತ್ರಗಳಲಿಿ) ನಿಮಗೆ ಏಕೀಕ್ೃತ್ ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅನಯು ನಿೀಡಯತ್ುದೆ. ಒೊಂದಯ 

ವೆೀಳ  ೆ ಖಯತೆಯಲಿಿ ವಾವಹಯರ ಇಲಿವಯದರೆ ಅಥವಯ ಬಯಾಲೆನ್್ ಶಯನಾವಯದರೆ, ಅೊಂತ್ಹ ಗಯಾಹಕ್ರಿಗೆ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅನಯು 

ವಯಷ್ಥಕ್ವಯಗಿ ಕ್ಳುಹಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

4. ನನು ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅಲಿಿ ಯಯವುದೆೀ ವಾತಯಾಸವಿದಿರೆ ನ್ಯನಯ ಏನಯ ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ? 

ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅಲಿಿ ಯಯವುದೆೀ ವಾತಯಾಸವಿದಿರೆ, ನಿೀವು ತ್ಕ್ಷಣ ನಿಮಮ ಡಿಪಿಯನಯು ಸೊಂಪಕಥಸಬೆೀಕ್ಯ. ಡಿಪಿ ಮಟೆದಲಿ ಿ

ವಾತಯಾಸವನಯು ಪರಿಹರಿಸಲಯಗದಿದಿರೆ, ನಿೀವು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಅನಯು ಸೊಂಪಕಥಸಬೆೀಕ್ಯ. 

5. ನನು ಖಯತೆಯ ಅನಯು ಕ್ಳೆದಯಕೆ ೊಂಡರೆ ಏನಯ ಮ್ಯಡಬೆೀಕ್ಯ? 

ಚ್ಚೊಂತಿಸಬೆೀಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ. ಬಯಸಿದ ಅವಧಿಗೆ ಮತೆ ುಮೆಮ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ನಿೀಡಲಯ ನಿೀವು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಗೆ 

ವಿನೊಂತಿಸಬಹಯದಯ. ಸಯಗಣೆ ದಯರಿಯಲಿಿ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅನಯು ಕ್ಳೆದಯಕೆ ಳುಳವುದಯ ಅಥವಯ ಮಿಸೆಪಿೀಸ್ ಆಗಯವುದಿಲಿವೆೊಂದಯ  
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ಎೊಂದಯ ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲಯ ಇ-ಸಿಎಎಸ್ ಆಯೆಕ ಮ್ಯಡಯವುದಯ ಅನಯಕ್ ಲಕ್ರವಯಗಿದೆ. ಐ.ಡಿ.ಇ.ಎ.ಎಸ್ ಮತ್ಯು ಮೊಬೆೈಲ್ 

ಅಪಿಿಕೆೀಶನಗಳೊಂತ್ಹ ಸೌಲಭಾಗಳನಯು ಬಳಸಯವುದರಿೊಂದ ನಿೀವು ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ ಅನಯು ಬಯಸಿದಯಗ ನ್ೆ ೀಡಬಹಯದಯ / 
ಡೌನ್ೆ ಿೀಡ್ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. 

6. ಖಯತೆಯನಯು ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಯವುದಯ ಎೊಂದರೆೀನಯ? ನ್ಯನಯ ಇದನಯು ಹೆೀಗೆ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ? 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಯಯವುದೆೀ ವಾವಹಯರಕೆಕ ಖಯತೆದಯರರಿೊಂದ ಮ್ಯನಾವಯದ ಸ ಚನ್ೆಯ ಮೆೀಲೆ ಮ್ಯತ್ಾ ಸಯಧ್ಾ. 

ಹೆಚಯುವರಿಯಯಗಿ, ಡಿಪಿಯ ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಯಫೆೆವೀನಥಲಿನಿ ನಮ ದಯಗಳು ಮ್ಯಡಯ-ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಯ ವಾವಸೆಾಯ ಮ ಲಕ್ 

ಸಯಧ್ಾವಿದೆ. ಖಯತೆಯಲಿ ಿಯಯವುದೆೀ ಅನಪ್ೆೀಕ್ಷಿತ್ ವಹಿವಯಟಯ ಸೊಂಭವಿಸಯವುದನಯು ತ್ಡೆಗಟೆಲಯ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರನಯ 

ಡಿಪಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ ಕೆ ೀರಿಕೆಯನಯು ಸಲಿಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ ಅವನ / ಅವಳ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಲಯ ಆಯೆಕ 

ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಲಯ ಕೆಳಗಿನ ವಿಧ್ಗಳು ಲಭಾವಿದೆ – 

ಎ. ಡೆಬಿಟಗಳಿಗೆ ಮ್ಯತ್ಾ ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿ - ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರನಯ ತ್ನು ಡಿಪಿಗೆ ಫಿಾೀರ್ಜ ಸ ಚನ್ೆಗಳನಯು ಸಲಿಿಸಯವ ಮ ಲಕ್ 

ಡೆಬಿಟಗಳಿಗೆ ಮ್ಯತ್ಾ ಖಯತೆಯನಯು ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಬಹಯದಯ. ಹೆೀಗಯದರ , ಸಾಗಿತ್ಗೆ ೊಂಡ ಅವಧಿಯಲಿ,ಿ ಖಯತೆದಯರರಯ 

ಬೆ ೀನಸ್ ಅಥವಯ ಕೆಾಡಿಟಗಳೊಂತ್ಹ ಯಯವುದೆೀ ಇತ್ರ ಕಯಪಥರೆೀಟ್ ಕಾಯೆಯೊಂದ ಉೊಂಟಯಗಯವ ಕೆಾಡಿಟಗಳನಯು 

ಸಿವೀಕ್ರಿಸಯವುದನಯು ಮಯೊಂದಯವರಿಸಯತಯುರೆ. 

ಬಿ. ಡೆಬಿಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ಯು ಕೆಾಡಿಟಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿ - ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ಯು ಕೆಾಡಿಟಗಳಿಗೆ ಖಯತೆದಯರನಯ ಖಯತೆಯನಯು 

ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಬಹಯದಯ. ಖಯತೆದಯರನಯ ಮಯಕ್ುಗೆ ಳಿಸಯವ ಸ ಚನ್ೆಯನಯು ನಿೀಡದ ಹೆ ರತ್ಯ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಡೆಬಿಟಗಳು ಮತ್ಯು 

ಕೆಾಡಿಟಗಳನಯು ಮ್ಯಡಲಯಗಯವುದಿಲಿ. ದಿೀಘಥಕಯಲದವರೆಗೆ ತ್ಮಮ ಖಯತೆಯನಯು ಬಳಸದ ಗಯಾಹಕ್ರಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭಾವು 

ಪಾಯೀಜನಕಯರಿಯಯಗಿದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ಯು ಕೆಾಡಿಟಗಳಿಗಯಗಿ ತ್ಮಮ ಖಯತೆಯನಯು ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಯವ ಮ ಲಕ್, ಡೆಬಿಟಗಳನಯು 

ತ್ಡೆಗಟೆಲಯ ಹೆಚಯುವರಿಯಯಗಿ ತ್ಮಮ ಖಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನಯಚ್ಚತ್ ಕೆಾಡಿಟಗಳನಯು ತ್ಪಿಪಸಬಹಯದಯ. 

ಸಿ. ಖಯತೆಯಲಿ ಿ ನಿದಿಥಷೆ ಐಎಸ್ಐಎನ್ (ಗಳು) ಅನಯು ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿ - ಇಡಿೀ ಖಯತೆಯನಯು ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿದೆ 'ಡೆಬಿಟ್' 

ಅಥವಯ 'ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ಯು ಕೆಾಡಿಟ್' ಗೆ ಒೊಂದಯ ನಿದಿಥಷೆ ಐಎಸ್ಐಎನ್ (ಗಳು) (ನಿದಿಥಷೆ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟ) ಅನಯು 

ಖಯತೆದಯರ ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಬಹಯದಯ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಯವ ಸೌಲಭಾವನಯು ಬಳಸಿದರೆ, ಖಯತೆಯಲಿಿರಯವ ಎಲ ಿ

ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಯ ಕೆಾಡಿಟ್ ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ ಆದರೆ ನಿದಿಥಷೆ ಐಎಸ್ಐಎನ್ (ಗಳ) ಅಡಿಯಲಿಿರಯವ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ 

ಕ್ಾಮವಯಗಿ 'ಡೆಬಿಟ್' ಅಥವಯ 'ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ಯು ಕೆಾಡಿಟ್'ಗಯಗಿ ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಬಹಯದಯ. ಕೆೈಿೊಂಟ್ ತ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆಯಲಿಿರಯವ ಇತ್ರ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸಗಳನಯು ಬಳಸಗಳನಯುಬಹಯದಯ ಮತ್ಯು ಡೆಬಿಟಯಗಗಿ ಮ್ಯತ್ಾ ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿದ ಐಎಸ್ಐಎನ್ 

ನಲಿಿ ಕೆಾಡಿಟಗಳನಯು ಸಿವೀಕ್ರಿಸಬಹಯದಯ. 

ಡಿ. ಖಯತೆಯೊಂದರಲಿ ಿ ಒೊಂದಯ ಐಎಸ್ಐಎನ್ ಅಡಿಯಲಿ ಿ ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ನಿದಿಥಷೆ ಸೊಂಖೆಾಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಿ. 

ಖಯತೆಯೊಂದರಲಿಿ ಒೊಂದಯ ನಿದಿಥಷೆ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ನಿದಿಥಷೆ ಪಾಮ್ಯಣವನಯು ಖಯತೆದಯರ ಸಾಗಿತ್ಗೆ ಳಿಸಬಹಯದಯ.  
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7. ನನು ಡಿಪಿ ದಿವಯಳಿಯಯದರೆ ಅಥವಯ ಕಯಯಯಥಚರಣೆಯನಯು ನಿಲಿಿಸಿದರೆ ಏನ್ಯಗಯತ್ುದೆ? 

ನಿಮಮ ಡಿಪಿ ಅಪರ ಪದ ಸೊಂದಭಥದಲಿಿ ದಿವಯಳಿಯಯಗಯವುದಯ ಅಥವಯ ಅದರ ಕಯಯಯಥಚರಣೆಗಳನಯು ನಿಲಿಿಸಿದರೆ, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆದಯರರ ಹಿತಯಸಕುಗಳನಯು ಸೊಂಪೂಣಥವಯಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಅೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಯ ಸನಿುವೆೀಶದಲಿ,ಿ ನಿಮಮ ಬಯಾಲೆನ್್ ಅನಯು 

ನಿಮಮ ಆಯೆಕಯ ಯಯವುದೆೀ ಡಿಪಿಗೆ ವಗಯಥಯಸಲಯ ಅಥವಯ ಅದನಯು ರಿಮೆಟೀರಿಯಲೆೈಸ್ ಮ್ಯಡಲಯ ಆಯೆಕಯನಯು 

ನಿೀಡಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

8. ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿಿ ಇರಯವ ಡೆೀಟಯವನಯು ರಕ್ಷಿಸಲಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಯಯವ ಮಯನ್ೆುಚುರಿಕೆಗಳನಯು 

ತೆಗೆದಯಕೆ ಳುಳತ್ುದೆ? 

ಡೆೀಟಯ ಸಯರಕ್ಷತೆ ಮತ್ಯು ಡೆೀಟಯ ಸಮಗಾತೆಯನಯು ಗೊಂಭಿೀರವಯದದೆೊಂದಯ ಪರಿಗಣಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ ಮತ್ಯು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ 

ಇೊಂದ ಅತ್ಯಾನುತ್ ಪ್ಯಾಮಯಖಾತೆ ನಿೀಡಲಯಗಿದೆ. ಈ ನಿಟೆನಲಿಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಉನುತ್ ಗಯಣಮಟೆವನಯು ಅನಯಸರಿಸಯತ್ುದೆ. 

ಗಯಾಹಕ್ರ ಡೆೀಟಯ ಮತ್ಯು ಆಸಿುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನಯು ಖಯತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲಯ ಡಿಪಿಗಳು ಉತ್ುಮ ಆಚರಣೆಗಳನಯು 

ಅನಯಸರಿಸಬೆೀಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. 

ಈ ನಿಟೆನಲಿಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕ್ಾಮಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ - 

ಎ. ಡಿಪಿ ಮಟೆದಲಿಿ ಮತ್ಯು ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಮಟೆದಲಿ ಿಕ್ಟಯೆನಿಟೆನಿೊಂದ ದೆೈನೊಂದಿನ ಡೆೀಟಯವನಯು ಬಯಾಕ್ಪ್ ಮ್ಯಡಯವ ಅವಶಾಕ್ತೆ 

ಇದೆ. 

ಬಿ. ಬಯಾಕ್ಪ್ ಅನಯು ಅವರಲಿಿ ಮತ್ಯು ದ ರದ ಸೆೈಟುಲಿ ಿ ಡಿಪಿಗಳು ಮತ್ಯು ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಯೊಂದ ಪಾತಿದಿನವೂ 

ಸೊಂಗಾಹಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

ಸಿ. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಒೊಂದಯ ಬಯಾಕ್ಪ್ ಸೆೈಟ್ ಮತ್ಯು ವಿಪತ್ಯು ಪುನಶೆುೀತ್ನ ಸೆೈಟ್ ಅನಯು ಯಯವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ 

ಅಡೆತ್ಡೆಗಳಲಿ ಿಮಯೊಂದಯವರೆಸಯವುದನಯು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೆ ಳಳಲಯ ನಿವಥಹಿಸಯತ್ುದೆ. 

ಡಿ. ಡಯಟಯ ಕಯಪ್ಯಡಯವುದಯ ಮತ್ಯು ಸೆೈಬರ್ ಭದಾತೆ ಚೌಕ್ಟೆನಯು ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ಅತ್ಯಾತ್ುಮ ಉದಾಮ ಪದಧತಿಗಳನಯು 

ಅನಯಸರಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

ಇ. ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಇನ್ಯ್ರಸಿಕ್ುಗಯಥಗಿ ಬಳಸಲಯಗಯವ ನಿಣಯಥಯಕ್ ಉಪಕ್ರಣಗಳು, ಸೊಂವಹನ ವಾವಸೆಾಗಳು ಮತ್ಯು 

ಉಪಯಯಕ್ುತೆಗಳಿಗೆ ಯಯೊಂತಿಾಕ್ ವಾವಸೆಾಯನಯು ಮರಳಿಸಿ. 

ಎಫ್. ವೃತಿುಪರ ಮತ್ಯು ಅಹಥ ಪರಿಣಿತ್ರಯ ನಿವಥಹಿಸಯವ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಹೆ ಸ ತ್ೊಂತ್ಾಗಳನಯು ಉಪಯೀಗಿಸಯವ  ಕೆೀೊಂದಾದಲಿ ಿ

ಡೆೀಟಯವನಯು ಸೊಂಗಾಹಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

ಜಿ. ತಯಕಥಕ್ ಮತ್ಯು ದೆೈಹಿಕ್ ಪಾವೆೀಶ ತ್ಡೆಗಳನಯು ವಿವಿಧ್ ಹೊಂತ್ಗಳಲಿಿ ಅಳವಡಿಸಲಯಗಿದೆ. 
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ಎಚ್. ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಸಿಸೆಮುಲಿ ಿ ನಿಣಯಥಯಕ್ ಡೆೀಟಯ ಎೊಂಟಾ ರಚನ್ೆ ಮ್ಯಡಯವವ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಯವ ವಾವಸೆಾಯನಯು 

ಅನಯಸರಿಸಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

ಐ. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಐಎಸ್ಒ-27001 ಪಾಮ್ಯಣಿೀಕ್ರಣ (ಇನ್ಯ್ಮೆೀಥಶನ್ ಸೆಕ್ ಾರಿಟ ಮ್ಯಾನ್ೆೀಜೆಮೊಂಟ್) ಮತ್ಯು ಐಎಸ್ಒ 

22301: 2012 ಪಾಮ್ಯಣಿೀಕ್ರಣ (ಬಿಸಿನ್ೆಸ್ ಕ್ೊಂಟನ ಾಟ ಮ್ಯಾನ್ೆೀಜೆಮೊಂಟ್ ಸಿಸೆೆಮ್ಯ್ಗಗಿ) ಅನಯು ಪಡೆದಿದೆ, ಅತ್ಯಾತ್ುಮ 

ಉದಾಮ ಪದಧತಿಗಳ ಅನಯಸರಣೆಗಳನಯು ಸ ಚ್ಚಸಿದೆ. 

9. ತ್ನು ಡಿಪಿಗಳು ನಿದಿಥಷೆಪಡಿಸಿದ ಅವಶಾಕ್ತೆಗಳನಯು ಅನಯಸರಿಸಯತಿುದೆಯೆೀ ಎೊಂದಯ ಹೆೀಗೆ ಖಚ್ಚತ್ಪಡೆಸಯತ್ುದೆ? 

ಎಲಯಿ ಡಿಪಿಗಳು ಒೊಂದಯ ವಷಥದಲಿಿ ಒಮೆಮಯಯದರ  ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ತ್ಪ್ಯಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಯತ್ುವೆ. ಇದರ ಜೆ ತೆಯಲಿ,ಿ 

ತ್ಮಮ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಕಯಯಯಥಚರಣೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೆಯೀಧ್ನ್ೆಗೆ ಅವರಯ ಸವತ್ೊಂತ್ಾ ಮತ್ಯು ಅಹಥ ಆಡಿಟಗಥಳನಯು 

ತೆ ಡಗಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕ್ಯ. ಇೊಂತ್ಹ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆಯೀಧ್ನ್ೆಯ ವರದಿ ವಷಥಕೆಕ ಎರಡಯ ಬಯರಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಗೆ 

ಕ್ಳುಹಿಸಬೆೀಕ್ಯ. ಡಿಬಿಗಳನಯು ಸೆಬಿ ಸಹ ಪರಿಶಿೀಲಿಸಯತ್ುದೆ. 

10. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಯಯವುದೆೀ ಸಕಯಥರಿ ಪ್ಯಾಧಿಕಯರದಿೊಂದ ನಿಯೊಂತಿಾಸಲಪಡಯತ್ುದೆಯಯ? 

ಸೆಬಿ ಇೊಂದ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್  ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಆಗಿ ಕಯಯಥನಿವಥಹಿಸಲಯ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಅನಯು ಅಧಿಕ್ೃತ್ಗೆ ಳಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗಳ ಆಕ್ಸೆ, 2013 ರ ಪಾಕಯರ ಅನವಯವಯಗಯವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೆಯೀಧ್ನ್ೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚಯುವರಿಯಯಗಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ 

ಸೆಬಿಯ ನಿಯತ್ಕಯಲಿಕ್ ತ್ಪ್ಯಸಣೆಗೆ ಒಳಪಟೆದೆ. 

11. ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಕಯಯಯಥಚರಣೆಗಯಗಿ ಯಯವುದೆೀ ವಿಮ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ತೆಗೆದಯಕೆ ಳಳಲಯಗಿದೆಯೆೀ? 

ಎಲಯಿ ಡಿಪಿಗಳ ಪರವಯಗಿ ಎನ್ಎಸಿಡಎಲ್ ವಿಮ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನಯು ಪಡೆದಯಕೆ ಳುಳತ್ುದೆ. 

ಹೆಚುು ಮಾಹಿತಿ 
 

ಪ್ಡೆಯದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಜ / ಷೆೇರುಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಕ್ೆಿೇಮ್ 

ಎಲಯಿ ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್ ಮತ್ಯು ಷೆೀರಯಗಳು ಯಯವುದೆೀ ಕಯರಣದಿೊಂದಯಗಿ ಸತ್ತ್ ಏಳು ವಷಥಗಳಿೊಂದ ಪ್ಯವತಿಸದೆ ಅಥವಯ ಕೆಿೀಮ್ 

ಮ್ಯಡದೆ ಉಳಿದಿದಿರೆ, ಹ ಡಿಕೆದಯರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ಯು ರಕ್ಷಣಯ ನಿಧಿ (ಐಇಪಿಎಫ್) ಪ್ಯಾಧಿಕಯರಕೆಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 

ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗಳಿೊಂದ ವಗಯಥಯಸಲಪಡಯತ್ುವೆ. ಐಇಪಿಎಫ್ ಪ್ಯಾಧಿಕಯರವು ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿ ಆಕ್ಸೆ, 2013 ರ ನಿಬೊಂಧ್ನ್ೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ ಿ

ಸಯಾಪಿತ್ವಯದ ಶಯಸನಬದಧ ಅೊಂಗವಯಗಿದೆ. 

ಪ್ಯವತಿಸದ ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್ ಮತ್ಯು / ಅಥವಯ ಕೆಿೀಮ್ ಮ್ಯಡದ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಸಿವೀಕ್ರಿಸಲಯ ಐಇಪಿಎಫ್ ಪ್ಯಾಧಿಕಯರಕೆಕ 

ಹ ಡಿಕೆದಯರ ಅಥವಯ ಅವನ / ಅವಳ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಪಾತಿನಿಧಿ ಕೆಿೀಮೆಗ ಸಲಿಸಿಬೆೀಕ್ಯ. ಕೆಿೀಮ್ ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆಯ ನೊಂತ್ರ, 
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ಕ್ೊಂಪನಿಯಯ ಐಇಪಿಎಫ್ ಪ್ಯಾಧಿಕಯರದ ಕೆಿೀಮ್ ಅನಯು ದೃಢಪಡಿಸಯತ್ುದೆ, ನೊಂತ್ರ ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ವಗಯಥವಣೆ ಮ ಲಕ್ ಅವನ 

/ ಅವಳ ಲಿೊಂಕ್ಸಡ ಬಯಾೊಂಕ್ಸ ಖಯತೆಯಲಿಿ ಹಕ್ಯಕದಯರನಿಗೆ ಮರಯಪ್ಯವತಿಯನಯು ಪ್ಯಾರೊಂಭಿಸಯತ್ುದೆ. ಒೊಂದಯ ವೆೀಳ  ೆಷೆೀರಯಗಳಿಗೆ 

ಕೆಿೀಮ್ ಮ್ಯಡಿದಿರೆ, ಅವು ಕೆಿೀಮ್ ಫಯರೊಂನಲಿಿ ನಿದಿಥಷೆಪಡಿಸಿದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ಕೆಾಡಿಟ್ ಮ್ಯಡಲಯಗಯತ್ುದೆ. ಕೆಳಗಿನ 

ರೆೀಖಯಚ್ಚತ್ಾ ಸೊಂಖೆಾ 8 ರಲಿಿ ಅಗತ್ಾವಯದ ಸೊಂಪೂಣಥ ಪಾಕಾಯೆ ಮತ್ಯು ದಯಖಲೆಗಳನಯು ತೆ ೀರಿಸಲಯಗಿದೆ. ಒಬಬ ಅಜಿಥದಯರನಯ 

ಪಾತಿ ಕ್ೊಂಪನಿಗೆ ಒೊಂದಯ ಹಣಕಯಸಿನ ವಷಥದಲಿ ಿ ಒೊಂದಯ ಕೆಿೀಮ್ ಫಯರೊಂ ಅನಯು ಸಲಿಸಿಬಹಯದಯ. ಹೆಚ್ಚುನ ಮ್ಯಹಿತಿಗಯಗಿ, 

ದಯವಿಟಯೆ http://www.iepf.gov.in/ ಗೆ ಭೆೀಟ ನಿೀಡಿ. ಎಲಯಿ ಕ್ೊಂಪನಿಗಳು ತ್ಮಮ ವೆಬೆ್ೈಟುಲಿಿ ಕೆೀಿಮ್ ಮ್ಯಡದ ಷೆೀರಯಗಳ 

ಮತ್ಯು ಡಿವಿಡೆೊಂಡ್ ವಿವರಗಳನಯು ಪಾಕ್ಟಸಬೆೀಕೆೊಂಬಯವುದನಯು ತಿಳಿಯರಿ.  

 

 

 

ಚ್ಚತ್ಾ 8 

ಕೆಿೀಮ್ ಪಾಕಾಯೆ 

 

ಹೊಂತ್ 1 

ಐಇಪಿಎಫ್ –5  

ಫಯರೊಂ ಡೌನ್ೆ ೀಿಡ್ 

ಮ್ಯಡಿ  

www.iepf.gov.in 

ಹೊಂತ್ 2 

ಅಪಿೀಡ್ ಫಯರೊಂ 

ಎ. ಅಪಿೀಡ್ ಲಿೊಂಕ್ಸ ಅಲಿ ಿ

ಫಯರೊಂ ಅನಯು ಸಲಿಿಸಿ 

ಬಿ. ಸಿವೀಕ್ೃತಿ ಮತ್ಯು 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್.ಎನ್. 

ಅನಯು ಉಳಿಸಿ 

ಹೊಂತ್ 3 

ಫಯರೊಂ ಪಿಾೊಂಟ್ ಮ್ಯಡಿ 

 

ಸಲಿಿಸಿದ ಫಯರೊಂನ 
ಪಿಾೊಂಟ್ ತೆಗೆದಯಕೆ ಳಿಳ 

ಹೊಂತ್ 4 

ಫಯರೊಂ ಅನಯು ಸಲಿಿಸಿ 

 

ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಯ ನ್ೆ ೀಡಯಲ್ 

ಅಧಿಕಯರಿಗಳಿಗೆ ಪಿಾೊಂಟ್ ಮ್ಯಡಿದ 

ಫಯರೊಂ ಮತ್ಯು ಇತ್ರ ದಯಖಲೆಗಳನಯು 

ಅದರ ನ್ೆ ೀೊಂದಯಯತ್ ಕ್ಚೆೀರಿಯಲಿಿ 

ಸಲಿಿಸಬೆೀಕ್ಯ 

ಕೆಿೀಮ್ ಪರಿಶಿೀಲನ್ೆಯ ನೊಂತ್ರ, ಮರಯಪ್ಯವತಿಯನಯು ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ವಗಯಥವಣೆ ಮ ಲಕ್ ಅಥವಯ 

ಹಕ್ಯಕದಯರರ  ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ವಗಯಥಯಸಲಯಗಯತ್ುದೆ 
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ಸೆಕುಾರಿಟಿೇಸ್ಗಳ ವಗಾೆವಣೆಗಾಗಿ ಡಿಮಾಾಟ್ ಕಡಾಡಯ 

ಸೆಬಿ ಏಪಿಾಲ್ 1, 2019 ಇೊಂದ ಅನವಯವಯಗಯವೊಂತೆ ಲಿಸೆೆಡ್ ಕ್ೊಂಪನಿಗಳ ಯಯವುದೆೀ ಸೆಕ್ ಾರಿಟಗಳ ವಗಯಥವಣೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ರ ಪದಲಿ ಿ ಮ್ಯತ್ಾ ಮ್ಯಡಲಯಗಯತ್ುದೆ ಎೊಂದಯ ಕ್ಡಯಡಯ ಮ್ಯಡಿದೆ. ಬೆೀರೆ ರಿೀತಿಯಲಿಿ ಹೆೀಳುವುದಯದರೆ, ನಿೀವು ಪಟೆ 

ಮ್ಯಡಲಯದ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗಳ ಭೌತಿಕ್ ರ ಪದಲಿಿ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಹೆ ೊಂದಿದಿಲಿ ಿ ಮತ್ಯು ಬೆೀರೆ ಬಬರಿಗೆ ಅದನಯು ವಗಯಥಯಸಲಯ 

ಬಯಸಿದರೆ, ನಿೀವು ಏಪಿಾಲ್ 1, 2019 ರಿೊಂದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿಿ ಪರಿವತಿಥಸಿದ ನೊಂತ್ರ ಮ್ಯತ್ಾ ಅದನಯು ಮ್ಯಡಲಯ 

ಸಯಧ್ಾವಯಗಯತ್ುದೆ. ಈ ದಿನ್ಯೊಂಕ್ದಿೊಂದ, ಕೆೀವಲ ವಗಯಥವಣೆ (ಷೆೀರಯದಯರರ ಮರಣದ ಸೊಂದಭಥದಲಿ ಿ ಷೆೀರಯಗಳನಯು 

ವಗಯಥವಣೆ ಮ್ಯಡಯವುದಯ) ಮತ್ಯು ಟಯಾನ್ೆ ್ೊಸಿಷನ್ (ಅದಯ ಷೆೀರಯದಯರರ ಹೆಸರಯಗಳ ಕ್ಾಮದಲಿಿ ಬದಲಯವಣೆ) ಮ್ಯತ್ಾ 

ಭೌತಿಕ್ ರ ಪದಲಿ ಿಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಷೆೀರಯಗಳಿಗೆ ಅನಯಮತಿಸಯತ್ುದೆ. ಆದಿರಿೊಂದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆ ತೆರೆದಯ ನಿಮಮ ಷೆೀರಯಗಳನಯು  

ಸಯಧ್ಾವಯದಷಯೆ ಬೆೀಗ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವತಿಥಸಯವುದಯ ಅನಯಕ್ ಲವಯಗಯತ್ುದೆ. 

ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ಡಯಡಯ 

ಕಯಪಥರೆೀಟ್ ವಾವಹಯರಗಳ ಸಚ್ಚವಯಲಯವು (ಎೊಂಸಿಎ) ಸೆಪ್ೆೆೊಂಬರ್ 10, 2018 ರೊಂದಯ ಅಧಿಸ ಚನ್ೆ ಜಯರಿ ಮ್ಯಡಿ 

ಪಟೆಮ್ಯಡದ ಸಯವಥಜನಿಕ್ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗಳು ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ವಾವಸೆಾಯನಯು ಸೆೀರಿ ತ್ಮಮ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಡಿಮ್ಯಾಟೆಗ 

ಲಭಾವಯಗಯವೊಂತೆ ಮ್ಯಡಬೆೀಕೆೊಂದಯ ಸ ಚ್ಚಸಿದೆ. ಈ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗಳ ಮೊೊಂದಿನ ಷೆೀರಯಗಳ ವಿತ್ರಣೆಯಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿ ಿ

ಮ್ಯತ್ಾ ಸಯಧ್ಾ. ಈ ಎರಡ  ಅವಶಾಕ್ತೆಗಳು ಅಕೆ ೆೀಬರ್ 2, 2018 ರಿೊಂದ ಜಯರಿಗೆ ಬೊಂದಿದೆ. ಅೊಂತ್ಹ ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಗಳಲಿ ಿ

ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಹೆ ೊಂದಿರಯವವರಯ ತ್ಮಮ ಹಿಡಯವಳಿಗಳನಯು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿ ಿ ಪರಿವತಿಥಸಿ ಅದಕೆಕ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 

ಲಯಭಗಳನಯು ಪಡೆಯಬಹಯದಯ. ನಿೀವು ಈಗಯಗಲೆೀ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ಹೆ ೊಂದಿದಿರೆ, ಈ ಷೆೀರಯಗಳನಯು ಇಡಲಯ ನಿೀವು 

ಇನ್ೆ ುೊಂದಯ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯನಯು ತೆರೆಯಬೆೀಕಯಗಿಲಿ. ಕಯಗದ ರ ಪದಲಿಿ ನಿಮಮ ಹ ಡಿಕೆಗಳನಯು ಅದೆೀ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆಯಲಿಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ರ ಪದಲಿ ಿಪರಿವತಿಥಸಬಹಯದಯ, ಷೆೀರಯ ಹೆ ೊಂದಿರಯವ ಮ್ಯದರಿಯಯ ಒೊಂದೆೀ ಆಗಿದಿರೆ. 

ಹ ಡಿಕ್ೆರಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ಾಯೆಕಿಮಗಳು 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಹ ಡಿಕೆದಯರರ ಜಯಗೃತಿ ಕಯಯಥಕ್ಾಮಗಳನಯು ದೆೀಶದಯದಾೊಂತ್ ಆಯೀಜಿಸಯತ್ುದೆ. ಇೊಂತ್ಹ 

ಕಯಯಥಕ್ಾಮಗಳ ವೆೀಳಯಪಟೆಯನಯು https://nsdl.co.in/Investor-Awareness- Programmes.php ನಲಿ ಿ

ಲಭಾವಿದೆ. ನಿಮಮ ಗೃಹ ಸಮ್ಯಜ, ಇನಿ್್ಟ ಾಟ್, ಕ್ೊಂಪನಿ ಅಥವಯ ನಗರಗಳಲಿ ಿಹ ಡಿಕೆದಯರರ ಜಯಗೃತಿ ಕಯಯಥಕ್ಾಮವನಯು 

ಆಯೀಜಿಸಲಯ ನಿೀವು ಬಯಸಿದರೆ, info@nsdl.co.in ಗೆ ಬರೆಯರಿ. 

ಹ ಡಿಕ್ೆರಾರರಿಗೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ್ುದಿಿಪ್ತಿ 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ 'ಫೆೈನ್ಯನಿಿಯಲ್ ಕೆಲಿಡೆ ೀಸೆ ಕೀಪ್' ಮ್ಯಸಿಕ್ ಸಯದಿಿಪತ್ಾವನಯು ಹ ಡಿಕೆದಯರರಯ ಮತ್ಯು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ 

ಖಯತೆದಯರರನಯು ವಿವಿಧ್ ಉತ್ಪನುಗಳ / ಸೆೀವೆಗಳ ಬಗೆಗ ಮತ್ಯು ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಯ ಇತ್ರ ಪಾಮಯಖ ವೆೈಶಿಷೆಯಗಳನಯು 
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ನವಿೀಕ್ರಿಸಯವುದನಯು ಪಾಕ್ಟಸಯತ್ುದೆ. Https://nsdl.co.in/e-newsletter.php ನಲಿಿ ನಿಮಮ ಇಮೆೀಲ್ ಐಡಿ ಯನಯು ಒದಗಿಸಯವ 

ಮ ಲಕ್ ನಿೀವು ಚೊಂದಯದಯರರಯಗಬಹಯದಯ. 

ಎಲಯಿ ಹಿೊಂದಿನ ಸಯದಿಿಪತ್ಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಓದಲಯ https://nsdl.co.in/publications/nest.php ನಲಿಿ ಲಭಾವಿದೆ. 

ಕುಂದುಕ್ೆ ರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ 

ಸೆಬಿ ಮತ್ಯು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಎರಡ  ಹ ಡಿಕೆದಯರರಯ ಹೆ ೊಂದಿರಬಹಯದಯದ ದ ರಯಗಳನಯು ಅಥವಯ 

ಕ್ಯೊಂದಯಕೆ ರತೆಗಳನಯು ಪರಿಹರಿಸಲಯ ಔಪಚಯರಿಕ್ ವಾವಸೆಾಯನಯು ಹೆ ೊಂದಿರಯತಯುರೆ. ಯಯವುದೆೀ ಸಮಸೆಾಯ ಅಥವಯ ದ ರಿನ 

ಸೊಂದಭಥದಲಿಿ ನಿಮಮ ಸಯೆಕ್ಸ ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ / ಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲಯ ವಿಷಯವನಯು ತಿಳಿಸಯವುದಯ ಒಳ ಳೆಯದಯ. ನಿಮಮ ಸಯೆಕ್ಸ 

ಬೆ ಾೀಕ್ರ್ / ಡಿಪಿಯ ಸೊಂಪಕ್ಥ ವಿವರಗಳನಯು ಅವರಯ ಒದಗಿಸಿದ ದಯಖಲೆಗಳಲಿಿ ಅಥವಯ ಅವರ ವೆಬೆ್ೈಟಗಳಲಿಿ ಕಯಣಬಹಯದಯ. 

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ನಿಣಥಯದ ಬಗೆಗ ನಿೀವು ತ್ೃಪುರಯಗಿಲ ಿ ಅಥವಯ ಅವಧಿಯ ಳಗೆ ಯಯವುದೆೀ ನಿಣಥಯವನಯು 

ನಿೀಡಯವುದಿಲಿವಯದರೆ, ಆ ವಿಷಯವನಯು ನಿೀವು ಆಯಯ ವಿನಿಮಯ ಕ್ಚೆೀರಿ ಅಥವಯ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿಗೆ ಕ್ಳಿಗಿಸಬಹಯದಯ.  

ಪಯಯಥಯವಯಗಿ, ನಿೀವು ಸೆಬಿ ಅಲಿ ಿ ಆನ್ೆಿೈನ್ https://scores.gov.in/scores/Welcome.html ನಲಿಿ ಅದನಯು ಲಯಡ್ ್

ಮ್ಯಡಬಹಯದಯ. 

ಈ ಪುಸುಕ್ದಲಿ ಿನಿೀಡಲಯದ ಅೊಂಚೆ ವಿಳಯಸದಲಿಿ ನಿಮಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಸಮಸೆಾಗಳಿಗೆ / ದ ರಯಗಳಿಗೆ 

ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತೆ ನಿೀವು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್.ಗೆ ಬರೆಯಬಹಯದಯ. 

ಹ ಡಿಕ್ೆರಾರ ಕ್ೆೇಂದಿಿತ ಇತರೆ ಸೆೇವೆಗಳು  

ನಾಾಷನ್ಲ್ ಸಿಾಲ್್ ರಿಜಿಸಿಿ (ಎನ್.ಎಸ್.ಆರ್.) 

ಎನ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಎೊಂಬಯದಯ ಭಯರತಿೀಯ ಐಟ ಮತ್ಯು ಐಟಇಎಸ್ / ಬಿಪಿಓ ಉದಾಮದ ಅಸಿುತ್ವದಲಿಿರಯವ ಮತ್ಯು ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ 

ಉದೆ ಾೀಗಿಗಳ ಕ್ಯರಿತಯದ ಮ್ಯಹಿತಿಯ ನಿಜಯೊಂಶದ ಫಲಕ್ದ ವೆಬ್-ಆರ್ಯರಿತ್ ವಾವಸೆಾ. ಇದಯ NASSCOM 

ಉಪಕ್ಾಮವಯಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುನ ಮ್ಯಹಿತಿಗಯಗಿ, ದಯವಿಟಯೆ https://naonalskillsregistry.com/ ಗೆ ಭೆೀಟ ನಿೀಡಿ. 

ಕ್ೆ.ವೆೈ.ಸಿ. ರಿಜಿಸೆಿೇಷನ್ ಏಜನಿ್ (ಕ್ೆ.ಆರ್.ಎ) 

ಹ ಡಿಕೆದಯರರ ಕೆೀೊಂದಿಾೀಕ್ೃತ್ ಕೆ.ವೆೈ.ಸಿ. ದಯಖಲೆಗಳನಯು ಅಪಿೀಡ್ ಮ್ಯಡಿ ಮತ್ಯು ಡೌನ್ೆ ಿೀಡ್ ಮ್ಯಡಿ. ಹೆಚ್ಚುನ 

ಮ್ಯಹಿತಿಗಯಗಿ, ದಯವಿಟಯೆ https://kra.ndml.in/ ಗೆ ಭೆೀಟ ನಿೀಡಿ. 

ನಾಾಷನ್ಲ್ ಅಕ್ಾಡೆಮಿಕ್ಸ ಡಿಪೇಸಿಟರಿ (ಎನ್.ಎ.ಡಿ) 
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ಡಿಜಿಟೆೈಸ್ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಪಾಮ್ಯಣಪತ್ಾಗಳನಯು ವಿದಯಾಥಿಥಗಳು, ಪರಿಶಿೀಲಕ್ರಯ ಮತ್ಯು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸೊಂಸೆಾಗಳು 

ಪಡೆಯಬಹಯದಯ. ಹೆಚ್ಚುನ ಮ್ಯಹಿತಿಗಯಗಿ, ದಯವಿಟಯೆ https://nad.ndml.in/ ಗೆ ಭೆೀಟ ನಿೀಡಿ. 

ಎನ್.ಐ.ಆರ್ ಖಾತೆ (ಇ-ಇನ್ ೂರೆನ್್  ಖಾತೆ) 

ಎನ್.ಡಿ.ಎೊಂ.ಎಲ್. ವಿಮ್ಯ ನಿಯೊಂತ್ಾಣಯ ಮತ್ಯು ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಯಾಧಿಕಯರದ (ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.ಐ) ಪರವಯಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ 

ಇನಯೂರೆನ್್ ರೆಪಸಿಟರಿಯನಯು (ಎನ್ಐಆರ್) ಸಯಾಪಿಸಿದೆ. ಏಕೆೈಕ್ ಇ-ವಿಮ್ಯ ಖಯತೆಯಲಿ ಿ(ಇ-ಐಎ) ಎಲೆಕಯಿನಿಕ್ಸ ರ ಪದಲಿ ಿ

ಎಲಯಿ ವಿಧ್ದ ವಿಮ್ಯ ಪ್ಯಲಿಸಿಗಳನಯು ಹಿಡಿದಿಟಯೆಕೆ ಳುಳವುದಯ ಮತ್ಯು ವಿಮ್ಯದಯರರಯ ಎಲಯಿ ವಿಮ್ಯ ಪ್ಯಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಒೊಂದೆೀ 

ಲಯಗಿನ್ ಮ ಲಕ್ ಪಾವೆೀಶಿಸಲಯ ಸಕಾಯಗೆ ಳಿಸಯತ್ುದೆ. ಈ ಖಯತೆಯನಯು ಉಚ್ಚತ್ವಯಗಿ ತೆರೆಯಬಹಯದಯ. ಹೆಚ್ಚುನ 

ಮ್ಯಹಿತಿಗಯಗಿ, ದಯವಿಟಯೆ https://www.nir.ndml.in/ ಗೆ ಭೆೀಟ ನಿೀಡಿ. 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್.ನ 100% ಕ್ೊಂಪ್ೆನಿಯಯದ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಡೆೀಟಯಬೆೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ೆೀಜೆಮೊಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

(ಎನ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಲ್) ನಿೊಂದ ಈ ಮೆೀಲಿನ ಸೆೀವೆಗಳನಯು ನಿೀಡಲಯಗಯತ್ುದೆ. 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಸ್ಂಪ್ಕ್ಲೆಸಿ 

• ಯಯವುದೆೀ ಪಾಶೆು ಅಥವಯ ದ ರಯಗಯಗಿ - https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx 

• ಕ್ಯೊಂದಯಕೆ ರತೆ / ದ ರಯಗಳಿಗೆ ಇಮೆೀಲ್ ಐಡಿ - relations@nsdl.co.in 

• ಇತ್ರ ಮ್ಯಹಿತಿ / ಸಪಷ್ೆೀಕ್ರಣಕಯಕಗಿ ಇಮೆೀಲ್ ID - info@nsdl.co.in 

• ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆದಯರರಿಗೆ ಟೆ ೀಲ್ ಫಿಾೀ ಸಹಯಯವಯಣಿ - 1800 222 990 

ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಕ್ಚೆೀರಿಗಳು 

ಪಾರ್ಯನ ಕ್ಚೆೀರಿ ಟೆಾೀಡ್ ವಲ್ಡಥ, ಎ ವಿೊಂಗ್, 4 ನ್ೆೀ ಮಹಡಿ, ಕ್ಮಲಯ ಮಿಲ್್ ಕಯೊಂಪ್ೌೊಂಡ್, ಲೆ ೀವರ್ 
ಪ್ಯರೆಲ್, ಮಯೊಂಬೆೈ - 400013 
ಫೀನ್ - (022) 24994200 

  
ಶಯಖೆ 
ಕ್ಚೆೀರಿಗಳು 

 

ಅಹಮದಯಬಯದ್ 
 

402, 4ನ ೇ ಮಹಡಿ, ಹ ರಿಟ ೇಜ್ ಹ ೊರಿಝೇನ್, 
ಸಿ.ಜಿ. ರ ೊೇಡ್ ಹತ್ತಿರ, ನವರಂಗಪುರ, 
ಅಹಮದಯಬಯದ್ - 380009 
ಫೀನ್ - (079) 26461375 
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ಬೆೊಂಗಳ್ರಯ ಕ್ಚೆೀರಿ ಸೊಂಖೆಾ 106, 

ಡಿಬಿಎಸ್ ಮನ್ೆ 26, 
ಕ್ನಿುೊಂಗಯಯಯಮ್ ರಸೆು, 
ಬೆೊಂಗಳ್ರಯ - 560052 
ದ ರವಯಣಿ - (080) 40407106 

  
ಚೆನ್ೆುೈ 6A, 6 ನ್ೆೀ ಮಹಡಿ, ಕ್ನ್ೆನ್್ ಟವಸ್ಥ, 

# 1 ರಯಮಕ್ೃಷಣ ಸಿಿೀಟ್, 
ಉತ್ುರ ಉಸಯಮನ್ ರಸೆು, 
ಟ. ನಗರ್, ಚೆನ್ೆುೈ - 600017 
ಫೀನ್ - (044) 2814 3917/11 

  
ಹೆೈದರಯಬಯದ್ 
 

ಕ್ಚೆೀರಿ ಸೊಂಖೆಾ 123, ಹೆೈದರಯಬಯದ್ ರೆಗಾಸ್ ಮಿಡ್-ಟೌನ್, 1 ನ್ೆೀ ಮಹಡಿ, ಮಿಡ್ ಟೌನ್ 
ಪ್ಯಿಜಯ, 
ರಸೆು ಸೊಂಖೆಾ 1, ಬೊಂಜಯರ ಹಿಲ್್, 
ಹೆೈದರಯಬಯದ್ - 500033  
ಫೀನ್ - (040) 44334178 

  
ಕೆ ಚ್ಚು 
 

ಸ ಟ್ ಸೊಂಖೆಾ ಎಸ್ - 105, ಮ್ಯನ್ಯಿಯಶ್ ಉದಾಮ ಕೆೀೊಂದಾ, 4 ನ್ೆೀ ಮಹಡಿ, ಕೆಾಸನ್್ 
ಟವರ್, 
ಎನ್ೆಯಚ್ 47, ಚೊಂಗೊಂಪೂಾಜಯ  ನಗರ ಪೀಸ್ೆ, 
ಕೆ ಚ್ಚು – 682033 
ಫೀನ್ - (0484) 2933075 

  
ಕೆ ಲಕತಯು 
 

ಯ ನಿಟ್ 2ಇ, 2 ನ್ೆೀ ಮಹಡಿ, ದಿ ಮಿಲೆೀನಿಯಮ್, 235/2ಎ, ಎ.ಜೆ.ಸಿ. ಬೆ ೀಸ್ ರಸೆು, 
ಕೆ ಲಕತಯು - 700020 
ಫೀನ್ - (033) 22904243 
(033) 22904246 

  
ನವ ದೆಹಲಿ 
 

ಯಯನಿಟ್ ಸೊಂಖೆಾ 601, 603, 604, 6 ನ್ೆೀ ಮಹಡಿ, ಟವರ್ - ಎ, ನ್ೌರಯೊಂಗ್ ಹೌಸ್, 
ಕ್ಸ ುಬಯಥ ಗಯೊಂಧಿ ಮ್ಯಗಥ, 
ಕೆ ನ್ಯಟ್ ಪ್ೆಿೀಸ್, 
ನವದೆಹಲಿ - 110001 
ಫೀನ್ - (011) 23353814 
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(011) 23353815 
 

ಉಪ್ಯುಕು ಲ್ಲಂಕಗಳು 

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 

ಬಳಸಿದ ಸ್ಂಕ್ೆೇತಾಕ್ಷರ 

ಬಿ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎ. ಬೆೀಸಿಕ್ಸ ಸೆೀವೆಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಯತೆಯ 

ಬಿಎಸ್ಇ 

 

ಬಿಎಸ್ಇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಮೊದಲಿಗೆ ಬಯೊಂಬೆ ಸಯೆಕ್ಸ ಎಕೆ್್ೀೊಂರ್ಜ 
ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎೊಂದಯ ಕ್ರೆಯಲಯಗಯತಿುತ್ಯು) 

ಸಿ.ಎ.ಎಸ್ ಕ್ನ್ಯ್ಲಿಡೆೀಟೆಡ್ ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ 

ಸಿ.ಕೆ.ವೆೈ.ಸಿ ಸೆೊಂಟಾಲ್ ಕೆ.ವೆೈ.ಸಿ. 
ಸಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ಪರಿವತ್ಥನ್ೆ ವಿನೊಂತಿ ಫಯರೊಂ 

ಡಿ.ಐ.ಎಸ್. ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಪಿ್ 

ಡಿಪಿ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ ಪ್ಯಟಥಸಿಪ್ೆೊಂಟ್ 
ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್. ಡಿಮೆಟರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ ವಿನೊಂತಿ ಫಯರೊಂ 
ಜಿ-ಸೆಕ್ಸ  ಸೆಕಯಥರಿ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ 
ಐ.ಡಿ.ಇ.ಎ.ಎಸ್. ಇೊಂಟನ್ೆಥಟ್ ಆರ್ಯರಿತ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌೊಂಟ್ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್ 
ಐ.ಇ.ಪಿ.ಎಫ್ ಹ ಡಿಕೆದಯರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ಯು ರಕ್ಷಣಯ ನಿಧಿ  
ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ  ಭಯರತಿೀಯ ಹಣಕಯಸಯ ವಾವಸೆಾ ಕೆ ೀಡ್ 
ಐ.ಪಿ.ಒ. ಇನಿಶಿಯಲ್ ಪಬಿಿಕ್ಸ ಆಫರ್ 
ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.ಐ ಭಯರತಿೀಯ ವಿಮ್ಯ ನಿಯೊಂತ್ಾಣಯ ಮತ್ಯು ಅಭಿವೃದಿಧ 

ಪ್ಯಾಧಿಕಯರ 
ಐ.ಎಸ್.ಐ.ಎನ್. ಅೊಂತ್ರರಯಷ್ಿೀಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಗಯರಯತಿನ ಸೊಂಖೆಾ 
ಕೆ.ಆರ್.ಎ. ಕೆ.ವೆೈ.ಸಿ ನ್ೆ ೀೊಂದಣಿ ಏಜೆನಿ್ 
ಕೆ.ವೆೈ.ಸಿ.  ನಿಮಮ ಗಯಾಹಕ್ರನಯು ತಿಳಿದಯಕೆ ಳಿಳ 
ಎಲ್.ಎ.ಎಸ್. ಷೆೀರಯಗಳ ವಿರಯದಧ ಸಯಲ 
ಎನ್.ಎ.ಡಿ. ರಯಷ್ಿೀಯ ಅಕಯಡೆಮಿಕ್ಸ ಡಿಪ್ಯಸಿಟರಿ 
ಎನ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಲ್. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ಡೆೀಟಯಬೆೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ೆೀಜೆಮೊಂಟ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

http://www.nsdl.co.in/
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ಎನ್.ಎಫ್.ಒ. ಹೆ ಸ ಫೊಂಡ್ ಆಫರ್ 
ಎನ್.ಐ.ಆರ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನಯೂರೆನ್್ ರೆಪಸಿಟರಿ 
ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಅನಿವಯಸಿೀಯ ಭಯರತಿೀಯ 
ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಡಿಪೀಸಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
ಎನ್.ಎಸ್.ಇ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಯೆಕ್ಸ ಎಕೆ್್ೀೊಂರ್ಜ ಆಫ್ ಇೊಂಡಿಯಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
ಎನ್.ಎಸ್.ಆರ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಕಲ್್ ರಿಜಿಸಿಿ 
ಪ್ಯಾನ್ ಶಯಶವತ್ ಖಯತೆ ಸೊಂಖೆಾ 
ಪಿಒಎ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಯನಿಥ 

ಆರ್.ಆರ್.ಎಫ್. ರಿಮೆಟೀರಿಯಲೆೈಸೆೀಶನ್ ವಿನೊಂತಿ ಫಯರೊಂ 

ಆರ್.ಟ.ಎ. ನಿೀಡಯವ ಮತ್ಯು ಹೊಂಚಯವ ಏಜೆೊಂಟೆಗ ರಿಜಿಸಯಿರ್ 

ಸೆಬಿ [ಎಸ್.ಇ.ಬಿ.ಐ] ಭಯರತಿೀಯ ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಮತ್ಯು ವಿನಿಮಯ ಬೆ ೀಡ್ಥ  

ಎಸ್.ಜಿ.ಬಿ. ಸಯವರಿನ್ ಗೆ ೀಲ್ಡ ಬಯೊಂಡ್ 

ಎಸ್.ಐ.ಪಿ. ವಾವಸಿಾತ್ ಹ ಡಿಕೆ ಯೀಜನ್ೆ 
ಎಸ್.ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಸೆಕ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಕೆ ಡಯವ ಮತ್ಯು ಪಡೆಯಯವ ಯೀಜನ್ೆ 
ಎಸ್ಎೊಂಎಸ್ ಸೊಂಕ್ಷಿಪು ಸೊಂದೆೀಶ ಸೆೀವೆ 
ಎಸ್.ಒ.ಎ. ಖಯತೆಯ ಸೆೆೀಟೆಮೊಂಟ್  

 

ಈ ಪಾಕ್ಟಣೆ ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಹ ಡಿಕೆದಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಫೊಂಡ್ ಟಾಸ್ೆ ಅವರ ಒೊಂದಯ ಉಪಕ್ಾಮವಯಗಿದೆ. 

ಹಕ್ಯಕ ನಿರಯಕ್ರಣೆ - ಹ ಡಿಕೆ ಸಮಯದಯಯದ ಸಯಮ್ಯನಾ ಆಸಕುಯಲಿಿ ಈ ಪುಸುಕ್ವನಯು ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ತ್ಯಯರಿಸಿದೆ. 

ಈ ಕರಯಹೆ ತಿುಗೆಯಲಿಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮ್ಯಹಿತಿಯನಯು ವಿವಿಧ್ ಮ ಲಗಳಿೊಂದ ಸೊಂಗಾಹಿಸಲಯಗಿದೆ ಮತ್ಯು ಹ ಡಿಕೆಯ 

ನಿರ್ಯಥರಗಳು ಮತ್ಯು / ಅಥವಯ ಕಯನ ನಯ ಕ್ಾಮಗಳನಯು ಅನಯಸರಿಸಯವ ಉದೆಿೀಶವನಯು ಹೆ ೊಂದಿಲ.ಿ ಅನವಯವಯಗಯವ ಎಲಯಿ 

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ಯು ನಿಬೊಂಧ್ನ್ೆಗಳನಯು ಒಳಗೆ ಳಳಲಯ ಉದೆೀಿಶಿಸಿಲಿ. ಈ ಪುಸುಕ್ವನಯು ಸಯಮ್ಯನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದೆಿೀಶಕಯಕಗಿ 

ಮ್ಯತ್ಾ ಪರಿಗಣಿಸಲಯ ಓದಯಗರಿಗೆ ವಿನೊಂತಿಸಲಯಗಿದೆ. ಎನ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಲ್ ಮತ್ಯು ಅದರ ಸೆೀವೆಗಳ ಬಗೆಗ ಹೆಚ್ಚುನ ಮ್ಯಹಿತಿ 

www.nsdl.co.in. ನಲಿಿ ಲಭಾವಿದೆ. 

ಈ ಕರಯಹೆ ತಿುಗೆಯಲಿ ಿಯಯವುದೆೀ ದೆ ೀಷ ಅಥವಯ ಕೆ ರತೆಯನಯು ನಿೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅದನಯು info@nsdl.co.in ಗೆ 

ಬರೆಯಯವ ಮ ಲಕ್ ನಮಮ ಗಮನಕೆಕ ತ್ನಿು. 

ಆವೃತಿು - 1.2, ಮ್ಯಚ್ಥ 2019 


