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முகவுவர 

 

அன்புள்ள ைாசகருக்கு, 

 

என் எஸ் டி எல்யின் உங்கள் விருப்பத்திற்கு எங்கள் நன்றி. 

 

1996 நவம்பரில் என்.எஸ்.டி.எல் அதன் சசயற்போடுகரள ஆைம்பித்தது. அதன் பின்னர், 

என்.எஸ்.டி.எல் ரவப்புத்சதோரக அரைப்பின் பயனோளர்களின் எண்ணிக்ரக சீைோக அதிகரித்து 

வருகிறது. என்.எஸ்.டி.எல் ஆனது, ரவப்புசதோரக அரைப்பின் மூலம் கிரைக்கும் வசதிகள் ைற்றும் 

நன்ரைகள் பற்றிய அறிவு ைற்றும் என்.எஸ்.டி.எல்யின் ரவப்புசதோரக அரைப்ரப பயன்படுத்தும் 

முன்சனச்சரிக்ரக நைவடிக்ரககள் பற்றிய கருத்ரத, தற்வபோதுள்ள ைற்றும் வருங்கோல 

பயனோளர்கள் அரனவரின் கவனத்திற்க்கும் சகோண்டு சசல்லும் முயற்சிரய வைற்சகோள்ளும். 

என்.எஸ்.டி.எல் யில், நோங்கள் ஒவ்சவோரு இந்தியரையும் ஒரு சோதைண முதலீட்ைோளர்களோக அல்ல 

ஒரு 'சிறந்த விவவகமுல்ல முதலீட்ைோளர்' ஆக நம்புகிவறோம். இந்த ரகவயட்ரை வோசிப்பதற்கோன 

உங்கள் முடிரவ நோங்கள் போைோட்டுகிவறோம் இந்த ரகவயட்டில் சகோடுக்கப்பட்டிருக்கும் தகவல், 

நீங்கள் ஒரு 'சிறந்த விவவகமுல்ல முதலீட்ைோளர்' ஆக ஆவதற்கு ஒரு படி முன்சனற்றி சசல்ல 

உதவும். 

என்.எஸ்.டி.எல் கோன ஒரு சிறிய அறிமுகத்ரத தவிை, நீங்கள் என்.எஸ்.டி.எல் டிவைட் எனப்படும் 

பங்குவிபை கணக்ரக திறந்தவுைன், நோங்கள் உங்களுக்கோன சுருக்கைோன வசரவகள் பற்றி 
விபைங்கரள உங்களுக்கு அளிப்வபோம். ஒரு வவரல, உங்களுக்கு ஏசதனும் தகவல்கள் அல்லது 

விளக்கங்கள் வதரவ எனில், தயவு சசய்து தயங்கோைல் எங்கரள சதோைர்பு சகோள்ளலோம். வைலும் 

சிறப்போக சசயல்பை உங்கள் பரிந்துரைகரளயும் கருத்துக்கரளயும் எதிர்போர்க்கிவறோம். 

 

 

இப்படிக்கு, 

என்.எஸ்.டி.எல் குலு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

அடிப்பவெகள் பற்றி அரிந்துடகாள்ள டோெங்குதைாம் 

 

மூலதனச் சந்ரத என்றோல் என்ன? 

மூலதனச் சந்ரத, எளிய சசோற்களில் கூருவவை ஆனோல் இது ஒரு மூலதனம் அல்லது நிதிக்கோன 

சந்ரதயோகும், இது வணிக வநோக்கங்களுக்கோக நிதி வதரவப்படுகிறவர்கள் ைற்றும் அவற்ரற 

வழங்கத் தயோைோக உள்ளவர்கரள இரணக்க உதவும். வவறு வோர்த்ரதகளில் கூறுவதோனோல், 

மூலதனச் சந்ரத என்பது பல்வவறு வரகயோன நிதிக் மூலதனங்கரள வோங்க ைற்றும் 

விற்பரனயில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கோன சந்ரத. இது ஒரு ஒழுங்குமுரற ஆரணயம் (சசபி SEBI), 

வதசிய பங்கு பரிவர்த்தரனகள் (என்எஸ்இ / பிஎஸ்இ முதலியன.), டிபோசிட்ைரிகள் (என்.எஸ்.டி.எல் / 

சி.டி.எஸ்.எல்) ைற்றும் பங்குதோைர்கள், டி.ப.ீக்கள், சபோறுப்போளர்கள், ஆர்.டி.ஏக்கள், வணிக 

வங்கியோளர்கள் வபோன்ற இதை இரைத்தைகர்கள் அைங்கிய குலுவோகும். இந்திய மூலதன 

சந்ரதகளின் பைந்த கட்ைரைப்பு வரைபை எண் 1 இல் சகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ைவரபெம்-1 

 

பங்குபத்ேிரங்கள் என்றால் என்ன? முேன்வம மற்றும் இரண்ொம் நிவல சந்வே 

பங்குபத்ேிரங்களின் டபாருள் என்ன?   

பங்குபத்திைங்கள் பல்வவறு வரகயோன நிதியியல் அங்கங்கள் ஆகும், இரவ மூலதன சந்ரதகளில் 

வர்த்தகம் சசய்யப்படுகின்றன. வவறு விதைோக கூறுவதோனோல், இரவ நிதி வழங்குபவர்களிைம் 

சபறபட்ை நிதிரய நிதி வதரவபடுபவர்களுக்கு நிதியளிக்கும் அங்கங்கள் ஆகும். இரத அரிந்து 

சகோள்ள ஒரு உதோைணத்ரத எடுத்துக்சகோள்வவோம். திரு. ஏ என்பவர், ஏ.பி.சி லிைிசைட் நிறுவனத்தின் 

நன்கு அறியப்பட்ை சதோழில் முரனவவோர் ைற்றும் நிர்வோக இயக்குனர் ஆவோர். ஏ.பி.சி லிைிசைட் 

என்ற சபயர் உைன் புதிய சிசைண்ட் ஆரல ஒன்ரற அவர் சதோைங்க விரும்புகிறோர். ஆதற்கு 

அவைோவலோ அல்லது ஏ.பி.சி லிைிசைட் நிருவனத்தவலோ பங்கு அளிக்க முடியோத அதிகபட்சம் பணம் 

(மூலதனம்) வதரவப்படுகிறது. ஆரகயோல், இதன் மூலம், மூலதனச் சந்ரதயில் நுரழய 

தீர்ைோனித்து தனது நிருவன பங்குகரள வழங்குவதன் மூலம் நிதிகளோக திரும்ப சபறலோம். 

ஆரகயோல் (ஐ) முதல் (பி)சபோது (ஓ)வழங்கள்களோக அல்லது ஐ.பி.ஓ (ஆைம்ப கோல துவக்கம் 

டசபி(SEBI) 

 

இேர இவெத்ோரகர்கள் 

என்.எஸ்.இ 

பி.எஸ்.இ 

எம்.எஸ்.இ 

எம்.சி.எஃஸ் 

என்.சி.டி.இக்ஃஸ் 

…. தபான்றவைகள் 

 

டெபாசிடொரிகள் 

 

சி.டி.எஸ்.

எல்) 

 

இேர 

இவெத்ோரகர்
கள் 

 

பங்குோரர்கள், ஆர்.டி.ஏக்கள்.,  

பரஸ்பர நிேி நிறுைனங்கள்,  

முேலிட்டு அரிவுவரயலர்கள், 

தபான்றைர்கள் 

 

இந்ேிய மூலேன சந்வே 

 

பங்குகள் மற்றும் 

பண்ெமாற்று பரிமாற்றம் 

 

என்.எஸ்.டி.எ
ல் 

 



 

 

 

அதோவது, ஏ.பி.சி லிைிசைட் நிருவனம் முதன்முரறயோக சபோதுைக்களிைைிருந்து நிதிகரளத் 

வதடுகிறது என்பதோல்) இது சவளியிடுகிறது. சபோதுைக்கள் ஒப்புக் சகோள்ளப்பட்ை விரலரய 

சசலுத்துவதன் மூலம் பங்குகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலோம். முரறயோன சசயல்முரறகரள நிரறவு 

சசய்தபின், நிறுவனம் அதன் வங்கிக் கணக்கில் நிதிகரளப் சபறுகிறது ைற்றும் 

விண்ணப்பதோைர்களுக்கு பங்குகரள சவளியிடுகிறது, இதன் மூலம் அவர்கள் நிறுவனத்தின் 

பங்குதோைர்களோக ைோற்றப்படுகிறோர்கள். 

வைவல விவரிக்கப்பட்ை ஒரு பங்கு, ஒரு வரகயோன பங்குபத்திைம் ஆகும். ைற்ற எடுத்துக்கோட்டுகள் - 

கைன் பத்திைங்கள், பத்திைங்கள், பைஸ்பை பங்கு நிதிகள், வணிக பத்திைங்கள், ரவப்பு சோன்றிதழ், 

அைசோங்க பங்கு பத்திைங்கள் வபோன்றரவ. பங்குகரள வழங்குதல் அல்லது பங்கு பத்திைங்கரள 

வழங்குவதன் மூலம் வழங்குபவர்கள் 'முதன்ரை சந்ரத' என அரழக்கப்படுகிறது. பங்கு 

பரிவர்த்தரன என்பது, ஏற்கனவவ விற்பரன சசய்யப்பட்ை பத்திைங்களில் சசய்யபடும் வர்த்தகம் 

(விற்பரவ ைற்றும் வோங்குபரவகள்), இது 'இைண்ைோம்நிரல சந்ரத' என்று அரழக்கப்படுகிறது. 

பிஎஸ்இ அல்லது என்எஸ்இ வபோன்ற பங்குச் சந்ரதகளோல் வழங்கப்பட்ை வர்தகவைரையில் 

சசபியின்(SEBI) பதிவு பங்குதோைர் மூலம் பங்குதோைர் தனது பங்குகரள விற்பரன சசய்ய முடியும். 

ஒப்புதல் விரலரய சசலுத்துவதன் மூலம் தனது பங்குதோைர் மூலம் இந்த பங்குகரள யோர் 

வவண்டுைோனோலும் வோங்க முடியும். 

 

மூலேன சந்வேகளில் டசபி (SEBI) இன் பங்கு என்ன? 

 

சசபி எனப்படும் இந்திய பங்குபத்திைம் ைற்றும் பங்கு பரிவர்தரன ஆரணயம் என்பது இந்தியோவில் 

மூலதனச் சந்ரதகளுக்கோன ஒழுங்குமுரற ஆரணயம் ஆகும். இது 1988 ஆம் ஆண்டில் ஒரு 

சட்ைபூர்வைற்ற சங்கைோக உருவோக்கப்பட்ைது. 1992 ஆம் ஆண்டில், பத்திைங்கள் ைற்றும் பங்கு 

பரிவர்த்தரன இந்திய சட்ைம் SECURTIED AND EXCHANGE ON INDIA ACT 1992, நிரறவவற்றப்பட்ை 

பிறகு, பத்திைங்களில் முதலீட்ைோளர்களின் நலன்கரளப் போதுகோப்பதற்கும், பத்திைங்கரள 

சந்ரதப்படுத்துவரத வைம்படுத்துவதற்கும், சட்ைப்பூர்வ அதிகோைங்கரள சகோண்ை ஒரு தன்னோட்சி 
அரைப்போக ஆனது. மூலதன சந்ரதயில் பல்வவறு சந்ரத இரைத்தைகர்கரளப் பதிவு சசய்ய சசபி 
(SEBI) பைந்த அதிகோைம் சகோண்டுள்ளது, அரனத்து சந்ரதயிலும் இரைத்தைகர்கரள சதோைர்ந்து 

கண்கோணித்து, அதன் விதிமுரறகரள ைீறும் இரைத்தைகர்கரள தண்டிக்கும் விதைோக எந்த சந்ரத 

இரைத்தைகர்கரள தண்டிக்கும். 

 

மூலேன சந்வேகளில் என்.எஸ்.டி.எல்-ன் பங்கு என்ன? 

1996 இல் நிறுவப்பட்ை என்.எஸ்.டி.எல், இன்று உலகிவலவய ைிகப்சபரிய சைபோசிசைோரிகளில் 

ஒன்றோகும். ஒரு சைபோசிசைோரியோக, இது பங்குகரள ரவத்திருக்கவும் ைற்றும் ைின்னணு 

வரகயோன வடிவில் வவறு வரகயோன சசக்யூரிட்டிகரள ரவத்திருக்கவும் உதவுகிறது, அதோவது 

கோகிதைற்ற அல்லது திை சபோருள் அல்லோத வடிவில் ரவத்திருக்கும் முரற. ஒரு டிவைட் 

கணக்ரக ரவத்திருப்பதன் மூலம், ஒருவர் ைின்னணு வடிவத்தில் சசக்யூரிட்டிகரள 

ரவத்திருந்து, அவரின் டிவைட் கணக்கிலிருந்து வவறு எந்த டிவைட் கணக்கிற்கும் எந்தசவோரு 

சசக்யூரிட்டிகரளயும் ைோற்ற முடியும். மூலதனச் சந்ரதகளில் சைபோசிசைோரி ைற்றும் பல்வவறு 

பங்குதோைர்களிரைவய உள்ள இரணப்புகள் வரைபைம் எண் 2 இல் கோட்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

என்.எஸ்.டி.எல்- டெபாசிடொரி அவமப்பு 

                                                              ைழங்கும் நிருைனம் / அர்.டீ.ஏக்கள் 

 

                                          മറ്റ് ഡിപ്പോസിറ്ററി                           

 

 

 

                                                                                                                                  

என்.எஸ்.டி.எல் 

                                                                                                                                                                               

                                                       

 

                                          

                                                                                       പ്്രോക്കര്                    നിപ്േപ                           നിപ്േപകന്       പ്്രോക്കര്                                            

 

ைவரபெம்-2  

 

இந்திய மூலதன சந்ரதகளில் என்.எஸ்.டி.எல்-ன் பங்களிப்பு என்.எஸ்.டி.எல்-ஐ, உலகின் பல 

முரனகளில் முன்னணி மூலதன சந்ரதகளில் ஒன்றோக உருவோக்கியுள்ளது.  நோட்டிற்குள் பல 

தயோரிப்புகள் ைற்றும் வசரவகளுக்கோன கரல சதோழில்நுட்பத்ரத ஏற்றுக் சகோண்ைதன் மூலம், 

என்.எஸ்.டி.எல் முதலீட்ைோளர்கள் ைற்றும் பிற இரைத்தைகர்களின் நம்பிக்ரகரய சவன்றது, 

இதனோல் டோழில்நுட்பம், நம்பிக்வக மற்றும் டசன்றவெேல் - என்னும் அதன் குறியடீ்டு வரியில் 

உண்ரையோனதோக நிற்கின்றது. 

 

முதலீட்ைோளர்கள், பங்குத்தைகர்கள், பங்கு பரிவர்த்தரனகள், போதுகோவலர்கள் வபோன்ற 275 க்கும் 

வைற்பட்ை சைபோசிசைோரி பங்வகற்போளர்களுக்கு (டி.பி. க்களுக்கு) அதன் சநட்சவோர்க் மூலம் 

என்.எஸ்.டி.எல் பலதைபட்ை வசரவகரள வழங்குகிறது. பல சபரிய வங்கிகள் 

(வதசியையைோக்கப்பட்ை, தனியோர் ைற்றும் கூட்டுறவு), பங்குத்தைகர்கள் ைற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் 

என்.எஸ்.டி.எல் இன் டி.பி. யோக இரணந்துள்ளனர். நோசைங்கிலும் 30,700 வசரவ ரையங்களில் 

இருந்து என்.எஸ்.டி.எல்-ன் டி.பி.கள் இயக்கப்படுகின்றன, ைற்றும் சவளிநோடுகளில் சிலவும் 

உள்ளன.  

என்.எஸ்.டி.எல்-ன் டி.பி. களின் பட்டியல் ைற்றும் அவற்றின் வசரவ ரையங்களின் விவைங்கள் 

https://nsdl.co.in/dpsch.php. என்ற வரலதளத்தில் சகோடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

இேர டெபாசிடொரிகள் 

 

இவெ ேரகர்கள் 

 

ேரீ்வு நிறுைனம் 

 

மூேலீட்ொளர்கள் 

 

இவெ ேரகர்கள் 

 

இவெ ேரகர்கள் 

 

DP1 
DP2 

https://nsdl.co.in/dpsch.php


 

 

 

டிதமட்-ஐ பற்றி புரிந்துடகாள்ளுேல் 

 

'டிவைட்' என்பதன் சபோருள் என்ன? 

டிவைட் என்பது சசக்யூரிட்டிகரள ஒரு ைின்னணு வடிவத்தில் ரவத்திருத்தல் அல்லது ரகயிருப்பு 

ரவத்திருக்கும் ஒரு வடிவம் ஆகும். இது கோகித வடிவில் சசக்யூரிட்டிகரள ரவத்திருப்பதற்கோன 

சட்ைபூர்வைோன ஒரு ைோற்று முரற ஆகும். 

 

 

டெபாசிடொரி என்றால் என்ன? 

 

பங்குகளுக்கு, சைபோசிசைோரி என்பது ஒரு வங்கி வபோன்றது. ஒரு வசைிப்புக் கணக்கில் வங்கியுைன் 

பணத்ரத ரவத்திருப்பரதப் வபோலவவ, டிவைட் முதலீட்டு ரவப்புத்தளத்தின் கணக்கில் 

சைபோசிசைோரியுைன், நோம் நம் முதலீடுகரள பங்குகள் வபோன்றரவயோக ரவத்திருக்க முடியும். நம் 

வங்கி கணக்கிலிருந்து ைற்ற நபர்களின் வங்கி கணக்கிற்கு பணத்ரத ைோற்றுவதில் வங்கி நைக்கு 

உதவுவரத வபோல, ஒரு டிவைட் கணக்கிலிருந்து ைற்ற கணக்கிற்கு பங்குகள் வபோன்றவற்ரற 

ைோற்றுவதற்கு சைபோசிசைோரி உதவுகிறது. வங்கியின் கிரளகளின் மூலம் வோடிக்ரகயோளர்களுக்கு 

வங்கிகள் அதன் வசரவகரள விரிவோக்குவரத வபோல, சைபோசிசைோரி அதன் வசரவ 

சநட்சவோர்க்களின் முகவர்கள் மூலம் தன் வசரவகரள விரிவோக்குகிறது (இதுவவ டி.பி. - 

சைபோசிசைோரி பங்வகற்போளர்கள் என்று அறியப்படுகிறது). இதற்கு வைலதிகைோக, சைபோசிசைோரி 

மூலதனச் சந்ரதகளில் பல்வவறு பங்குதோைர்களுக்கு பல பிற வசரவகரளயும் வழங்குகிறது. 

 

ஒரு சைபோசிசைோரி கணக்கு என்றோல் என்ன? 

 

சைபோசிசைோரி கணக்கு என்பது ஒரு வங்கி கணக்கு வபோன்ற, ஒரு சைபோசிசைோரியுைன் 

ரவத்திருக்கும் கணக்கு. ஒரு வங்கி கணக்கு பணத்ரத ரவத்திருப்பதற்கும், பரிவர்த்தரன 

சசய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதுவபோல சசக்யூரிட்டிகரள ரவத்திருப்பதற்கும், 

பரிவர்த்தரன சசய்வதற்கும் சைபோசிசைோரி கணக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது சைபோசிசைோரி கணக்கு 

பிைபலைோக டிவைட் கணக்கு என்று அரழக்கப்படுகிறது. 

 

 

டெபாஸிட்ெரி பங்குோரர் என்பைர் யார்? 

ஒரு சைபோஸிட்ைரி (depository) முதலீட்ைோளர்களுக்கு அதன்  சைபோஸிட்ைரி 

பங்குதோைர்கள் (டி.பிகள்) என்றரழக்கப்படும் முகவர்கள்  மூலைோக தனது 

வசரவகரள வழங்குகிறது. இந்த முகவர்கள் தங்கள் பதிரவ சசபி( SEBI) உைன் 

பதிவு சசய்த பின்னர் என்எஸ்டிஎல்(NSDL) ஆல் நியைிக்கப்படுகின்றனர். ஒரு 

முதலீட்ைோளர் சைபோஸிட்டிரியின்  வசரவகரளப் சபற விரும்பினோல், அவர் / 

அவள் ஒரு டிப ீ (DP) உைன் டீவைட் கணக்ரகத் திறக்க வவண்டும். வங்கியின் 

வசரவகரளப் பயன்படுத்துவதற்கோக வங்கியின் எந்தசவோரு கிரளயுைனும் 

வசைிப்பு கணக்ரகத் துவக்குவது வபோல்தோன்  இதுவும். டிபி (DP) களின் 

பட்டியரலப் சபறலோம் கீழ்கண்ை இரணயதளங்களில் சபறலோம். 

https://nsdl.co.in/dpsch.phpஇல் 

 

 

 டீதமட் கணக்கு வைத்ேிருப்பேில் உள்ள அனுகூலங்கள்    யாவை 

ஒரு டீவைட் கணக்கு ரவத்திருப்பதன் நன்ரைகள் இரவயோகும்: 

 

a. சசக்யூரிட்டிகரள உைனடியோக இைைோற்றம் சசய்யும் வசதி. 
 

b. சசக்யூரிட்டிகள் பரிைோற்றத்தில் முத்திரை தோள் சசலவு இல்ரல.1 

 

https://nsdl.co.in/dpsch.php


 

 

 

c. முதலீட்டு சோன்றுகரள கோகித வடிவத்தில் ரவத்திருப்பதோல் ஏற்படும் 

ஆபத்துகளோனவைோசைோன விநிவயோகம் ,வபோலி சோன்றிதழ்கள், முதலியன 

இதில் தவிைக்கப்படும். 

 

d. முதலீட்டுப் பத்திைங்களின் பரிைோற்றத்தில் கோகித வவரலகள்  குரறப்பு. 

 

e. பரிைோற்றத்தில்  சசலவு குரறப்பு. 

 

f. முகவரி / வங்கி கணக்கு வபோன்றவற்றில் முகவரி  ைோற்றம் ஏற்பட்ைோல் 

எளிரையோக ரகயோளலோம், அதோவது  டீவைட் கணக்கில் சசய்த புதுப்பிப்பின் 

மூலம், அரனத்து நிறுவனங்களுக்கும் சதரிவிக்கப்படுகிறது, தனியோக 

ஒவ்சவோரு நிறுவனத்திற்கும் சதரிவிக்க வவண்டிய அவசியம் இல்ரல. 
 

1நிதியோண்டு 2019 - 20 முன்சைோழியப்பட்ை  நிதி ைவசோதோ ைோற்றங்களுக்கு உட்பட்ைது. 

 

 

g. முதலீடுகரள ைோற்றுவதில் எளிரை கோைணம் அரனத்து வவரலகரளயும் 

டிப ீ வய சசய்வதோல்  நிறுவனங்களுைன் கடிதம் மூலம் சதரிவிக்கும் 

வவரலரய நீக்குகிறது. 

 

h. ஃவபோலியூஸ் / கணக்குகளின் ஒருங்கிரணப்புக்கோன வசதியோன வழி. 
 

i. ஒவை ஒரு கணக்கில், ஈக்விட்டி, டிபன்சர்ஸ், பத்திைங்கள், அைசுப் பத்திைங்கள், 

இரறயோண்ரை தங்கம் பத்திைங்கள், பைஸ்பை நிதி நிறுவனங்கள் வபோன்ற 

பல்வவறு வரகயோன முதலீடுகரள ரவத்திருத்தல். 

 

j. பங்குகள் , பிளவு / ஒருங்கிரணத்தல் / இரணப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து 

எழும் ைியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்கள் முதலியன, சுயைோக கிசைடிட் ஆகுதல். 

 
 
 

என்எஸ்டிஎல்லால் ைழங்கப்படும் தசவைகள் 

 

ஒரு சைபோஸிட்ைரியோக, என்எஸ்டிஎல் பல்வவறு முதலீட்ைோளர்களுக்கு, 

முதலீடுகரள வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு, பங்கு சந்ரதயோளர்கள் ைற்றும் தீர்வு 

நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றர்க்கும் பல்வவறு வசரவகரள  வழங்குகிறது. 

எந்தசவோரு வசரவயும் சபற முதலீட்ைோளர்கள் எந்த சைபோஸிட்ைரி 

பங்குதோைரையும்  அணுக வவண்டும். 

 

டீதமட் கணக்கு துைக்குேல் 

 

1. எப்படி ஒரு என்எஸ்டிஎல் (NSDL) டீவைட்  கணக்கு எப்படி திறக்க வவண்டுை? 

 

ஒரு டீவைட் கணக்ரக துவக்குவது  ைிகவும் எளிதோகும். நீங்கள் சசய்ய 

வவண்டியது எல்லோம் ஒரு என்எஸ்டிஎல் டிபி (NSDL DP) ரய அணுகுவதோகும், 

அது நீங்கள் சசய்ய வவண்டிய  முரறகரள நிரறவு சசய்ய உதவும். நீங்கள் ஒரு 

படிவத்ரத பூர்த்தி சசய்ய வவண்டும், போன் கோர்ரை சைர்ப்பிக்கவும், முகவரிரய 

நிரூபிக்கவும் வவண்டும். கூடுதலோக, உங்கள் வங்கிக் கணக்கு விவைங்கரளயும் 

வழங்க வவண்டும். 

 

உங்கள் டீவைட் கணக்கு துவக்கப்பட்ைவுைன், உங்கள் டிபி உங்களுக்கு டிபி 
அரையோள அட்ரை ைற்றும் வோடிக்ரகயோளர் ஐடி, , உங்கள் டீவைட் கணக்குைன் 

சதோைர்புரைய  விவைங்கள், கட்ைணத் தோள் ைற்றும் ' உரிரையோளர் ைற்றும் 

லோபகைைோன சசோந்தக்கோைரின்  உரிரைகள் ைற்றும் கைரைகள்' ஆகிய 



 

 

 

விபைங்கரள உள்ளைக்கிய வோடிக்ரகயோளர் ைோஸ்ைர் அறிக்ரகயின் நகரல 

உங்களுக்கு  வழங்கும். DP ஐடி 8 எழுத்துகள் நீண்ை குறியைீோக (உதோைணைோக 

IN3XXXXX) என்எஸ்டிஎல்(NSDL) ஆல் அரனத்து டிபகீ்களுக்கும் அவற்ரற 

அரையோளப்படுத்துவதற்கோக ஒதுக்கியுள்ளது. சிஸ்ைத்தில் வோடிக்ரகயோளரை 

அரையோளம் கோண கிரளயண்ட் ஐடி  8 இலக்க நீண்ை குறியைீோக 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. டிபி  ஐடி (DP ID) ைற்றும் வோடிக்ரகயோளர் ஐடி (Client ID) 

ஆகியவற்ரற ஒருங்கிரணப்பதன் மூலம் உங்கள் தனிப்பட்ை கணக்கு எண்ரண 

என்எஸ்டிஎல் ( NSDL) அரைப்பில் ஏற்படுத்துகிறது. 

 

உங்கள் அரனத்து விவைங்களும் சைபோசிட்ைரி முரறயில் சரியோக பதிவு 

சசய்யப்பட்டுள்ளன என்பரத உறுதிப்படுத்த வோடிக்ரகயோளர் ைோஸ்ைர் 

அறிக்ரகரய நீங்கள் சரிபோர்க்க வவண்டும். நீங்கள் பங்குகளில் வர்த்தகம் சசய்ய 

விரும்பினோல் (அதோவது வோங்கவவோ விற்கவவோ), 

நீங்கள்  ஒரு வர்த்தக / தைகு கணக்ரகத்  

 

எந்தசவோரு சசபியினோல்(SEBI) பதிவு சசய்யப்பட்ை பங்கு தைகருைன் கணக்கு 

துவக்க வவண்டும்.    முதலீட்ைோளர்களின் நலனுக்கோக 3-ல் 1 முரற ஏற்போடு 

சசய்யும் பல டிபகீ்கள் உள்ளன (3-ல் 1 டீவைட் கணக்கு என்பது, வர்த்தக கணக்கு 

ைற்றும் வங்கி கணக்குகளின் கூட்டு ஆகும்). 2நோன் எப்படி ஒரு வதர்வு 

சசய்கிவறன் டி.பி?வசைிப்பு கணக்ரக திறப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு வங்கிரயத் 

வதர்ந்சதடுப்பது வபோல் ஒரு டீவைட் கணக்ரகத் திறக்க உங்கள் டி.பி. 
 
 

2. நோன் எப்படி டிபிரய  ஒரு வதர்வு சசய்வது ? 

 

நீங்கள் ஒரு வசைிப்பு கணக்கிற்கோக எப்படி ஒரு வங்கிரய வதர்வு சசய்வரீ்கவளோ 

அவத வபோல் உங்கள் டீவைட் கணக்ரக துவக்க ஒரு டிபிரய நீங்கள் வதர்வு 

சசய்யலோம். டிபிரய வதர்வு சசய்வதற்கோன முக்கிய கோைணிகள் சில இரவகளோக 

இருக்கலோம்: 

 

a. வசதி - உங்கள் அலுவலகத்திற்கு / குடியிருப்புக்கு அருகோரையில், வசரவ 

வழங்கும் வநைங்கள். 

 

b. வசதி - டிபியின்  நற்சபயர், நிறுவனத்துைன் கைந்தகோல இணக்கம், நீங்கள் 

குறிப்பிட்ை வசரவரய ஆக்கபூர்வைோக வழங்க இந்த டிபியினோல் முடியுைோ ? 

 

c. சசலவு / வசரவ நிரல - டிபியின் வசரவ தைநிரல  ைற்றும் வசரவக்கோன  

கட்ைணங்கள் . 

 

டிபியின்  இைங்கள் ைற்றும் அவற்றின் ஒப்படீ்டு கட்ைணங்கள் அரைப்பின் 

பட்டியரல சதரிந்து சகோள்ள  தயவு 

சசய்து               https://nsdl.co.in/joining/joincharges.php.ஐ போர்ரவயிைவும் . 

 
 

3. அரனத்து டிபிகளும் ஒன்வறதோனோ ? 

 

என்எஸ்டிஎல் (NSDL) டிபி ஆவதற்கு   சில அடிப்பரை தகுதித் தைங்கரளக் 

குறிப்பிட்டுள்ளது. சசபியின் (SEBI) ஒழுங்குவிதிகளுைன் சதோைர்புரைய 

விதிகரள விை சில விதங்களில் இந்த அளவுவகோல்கள் ஒத்தரவயோகவவோ 

அல்லது அதிகைோகவவோ உள்ளன. அரனத்து டிபகீளும்,  சசபியிைைிருந்து  

சோன்றிதரழ சபற்ற  பின்னர் ைட்டுவை அரவகள் என்எஸ்டிஎல்லினோல் (NSDL)  

நியைிக்கப்படுகின்றன. எனினும், 

 

வழங்கப்படும் வசரவகள், வழங்கப்பட்ை வசரவகளின் தைநிரலகள் ைற்றும் 

https://nsdl.co.in/joining/joincharges.php


 

 

 

அவற்றிர்க்கோன கட்ைணங்கள் ஆகியரவ டிபிகளின் இரைவய   வவறுபைலோம். 

 
 

4. ஒரு டீவைட் கணக்ரக திறக்க வவண்டும் என்றோல் நோன் என்ன சசய்ய வவண்டும் ? 

 

நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ை டிபி உைன் ஒரு கணக்ரகத் திறக்க முடிவு சசய்தவுைன், 

அந்த டிபிரய நீங்கள் அணுகி ஒரு கணக்கு சதோைக்க படிவத்ரதப் பூர்த்தி 
சசய்யலோம். உங்கள் புரகப்பைம் ைற்றும் சுய சோன்றிதழ் சசய்யப்பட்ை பின்வரும் 

ஆவணங்களின் நகரல வழங்க வவண்டும். 

 

a. வபன் அட்ரை (வபன் இல்லோத சிக்கிம் குடியிருப்போளர்களுக்கோக, 

அரையோளத்திற்கோன ைற்ற அத்தோட்சி). 
 

b. முகவரியின் சோன்று (போஸ்வபோர்ட், ஓட்டுநர் உரிைம், வோக்கோளர் அரையோள 

அட்ரை, ஆதோர் அட்ரை ைற்றும் என்ஆர்இஜிஏ (NREGA)வின் வவரல அட்ரை. 

 

c. உங்கள் சபயர், கணக்கு எண், IFSC ைற்றும் MICR குறியடீ்ரை உள்ளைக்கிய 

இைத்து சசய்யப்பட்ை கோவசோரல அல்லது போஸ்புக் அல்லது வங்கி 
ஸ்வைட்சைண்ட் நகல். 

 
 

டிபிக்கு அசல் ஆவணங்கரள சரிபோர்ப்பதற்கோக எடுத்துச் சசல்ல வவண்டும் 

என்பரத நிரனவில் சகோள்க. சரிபோர்ப்புக்கு அசல் ஆவணத்ரத சைர்ப்பிக்க 

உங்களோல் இயலோவிட்ைோல், ஒரு சபோது வநோட்ைரி வபோன்ற எந்தசவோரு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை நிறுவனத்தினோலும்  உறுதிசசய்யப்பை ஆவணத்தின் 

ஃவபோட்வைோகோபி நகல்  வவண்டும். உங்கள் டிபி வைவல குறிப்பிட்டுள்ள 

ஆவணங்கவளோடு  தன் வதரவகரள பூர்த்தி சசய்ய  அரையோள / முகவரிக்கோன  

கூடுதல் ஆதோைம் வகட்கலோம்.கணக்கு துவக்க சசயல்முரற வரைபை எண் 3இல் 

கோட்ைப்பட்டுள்ளது . வரைபை எண் 3ல் கணக்கு துவக்குதல் சசயல்முரற 

கோட்டுகிறது . 

 
 
 

டீவைட் கணக்கு துவக்கும் சசயல்முரற 

 

 

 

 

 

  

 முதலீட்ைோளர் 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

வரைபைம் 3 

 உரிரைகள் ைற்றும் 

கைரைகளுக்கோன 

ஆவணம் 

 வோடிக்ரகயோளர் 

ைோஸ்ைர் ஆவணம் 

 சைலிவரி கட்ைரளகள் 

ஸ்லிப்களுக்கோன 

புக்சலட் 

 விண்ணப்பம் + வகஒய்சி படிவம்       

கணக்ரக சசயல்படுத்துதல் 

வகஆர்ஏ/ைத்திய வகஒய்சி பதிவு 

ஏசஜன்சி 

வகஒய்சி 

 வபன் 

 முகவரி சோன்றிதழ் 

 ைத்து சசய்யப்பட்ை கோவசோரல 

 வநரிரையோக சரிபோர்த்தல் 

 

டிபி 



 

 

 

 
 

5. நபர்  சரிபோர்ப்பு என்றோல் என்ன? 

 

சசபி (SEBI) வழிகோட்டுதல்களின்படி கணக்கு திறக்கும் வநைத்தில் 

விண்ணப்பதோைரின் அரையோளத்ரத உறுதி சசய்ய  வவண்டியது அவசியம் 

ஆகும். கணக்ரகத் திறக்க விரும்பும் நபருரின் வபன் அட்ரையிலுள்ள 

ஆவணத்தில் கோணப்பட்ை கணக்கு திறந்த வடிவத்தில் உள்ள புரகப்பைத்துைன் 

கணக்கு திறக்கும் படிவத்திலுள்ள புரகப்பைத்ரத சரிபோர்ப்பதன்  மூலம் டிபியின்  

ஊழியர்களோல் இந்த பணி சசய்யப்படுகிறது. கூட்டு கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர்களுக்கு, அரனத்து நபர்களுக்கும் 'நபர்கள் சரிபோர்ப்பு' 

வதரவப்படுகிறது. 

 

6. நோன் ஒன்றுக்கும் வைற்பட்ை டீவைட் கணக்ரக திறக்க முடியுைோ ? 

 

ஆம். உங்கள் வதரவகள் ைற்றும் விருப்பங்களுக்வகற்ப நீங்கள் ஒவை டிபி அல்லது 

சவவ்வவறு டிபிக்களிைம் ஒன்றுக்கு வைற்பட்ை கணக்குகரள திறக்கலோம். 

அத்தரகய கணக்குகரள திறக்க நீங்கள் கட்ைணம் சசலுத்த வவண்டி வரும்  

என்பரத தயவுசசய்து கவனியுங்கள். 7. 

 
 

7. என் டீவைட் கணக்கில் சசக்யூரிட்டிகளின் எந்த குரறந்தபட்ச இருப்பு 

ரவத்திருக்க வவண்டுைோ? 

 

இல்ரல. சைபோஸிட்ைரி  எந்த குரறந்தபட்ச சைநிரலரயயும் 

பரிந்துரைக்கவில்ரல. உங்கள் டீவைட் கணக்கில் பூஜ்ஜிய நிரலயில் கூை 

ரவத்திருக்கலோம். 

 
 

8. கணக்கு துவங்கும் வபோது  எனது வங்கி கணக்கு விவைங்கரள ஏன் சகோடுக்க 

வவண்டும் ? 

 

டீவைட் கணக்கு துவக்கத்தின் வபோது வங்கி கணக்கு விவைங்கரள வழங்குதல் 

கட்ைோயைோகும். உங்கள் வங்கி கணக்கில் வநைடியோக சசலுத்த வவண்டிய 

சதோரகரய (அதோவது டிவிசைண்ட், வட்டி அல்லது முதிர்வு கட்ைணம் அல்லது 

ைீட்புக் கட்ைணம் வபோன்றரவ) வழங்குவதற்கோக, இந்த வங்கி விவைங்கள் 

வழங்குபவர் நிறுவனங்கள் /ஆர்டிஏக்களுக்கு ( RTA)  வழங்குகின்றன. எனவவ 

கணக்கு துவக்கும் படிவத்தில் உங்களுரைய சசயல்போட்டில் இருக்கும் வங்கிக் 

கணக்க பற்றிய விவைங்கரள அளிப்பது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பின்னோல், 

ஒருவவரள அதில் ஏவதனும் ைோற்றம் ஏற்பட்ைோல், தயவுசசய்து உங்கள் 

டிபியிைம் ைறவோைல் சதரிவியுங்கள். 

 
 

9   கணக்கின் சதோைக்கத்தில் சகோடுக்கப்பட்ை 'தோனோக வைவுகரள 

சபறுவதற்கோன வழிமுரற அரைத்தல்’ என்றோல் என்ன? 

 

டீவைட் கணக்கில், பற்று  அல்லது வைவு பரிவர்த்தரனகளுக்கு அந்தந்த கணக்ரக 

ரவத்திருப்பவர் (கள்) முரறயோக அங்கீகரிக்கத்தோல் ைட்டுவை அனுைதிக்கப்படும்.  

என
டீவைட் கணக்கில் ஒவ்சவோரு பற்று பரிைோற்றத்திற்கும் சைலிவரி கட்ைரள 

ஸ்லிப் (டிஐஎஸ்)[ வதரவப்படுகிறது, டிவைட் கணக்கில் ஒவ்சவோரு கைன் 

பரிைோற்றத்திற்கும் ஒரு 'ைசீது கட்ைரள  ஸ்லிப்' (‘Receipt Instruction 

Slip’)வதரவப்படுகிறது. உங்கள் டிபிக்கு ஒரு முரற நிரலயோன  கட்ைரள 

இடுவதன் மூலம், உங்கள் டிபி கணக்கில் கிசைடிட் எதிர்போர்க்கப்படும் 



 

 

 

வபோசதல்லோம், உங்கள் ைசீது சபறுதல் கட்ைரளகரளத் தவிர்க்கலோம்.  

 
 

10  ஒரு வங்கி கணக்ரகப் வபோலவவ 'ஒன்று அல்லது உயிர் பிரழத்தவர்' (‘either or 

survivor’) அடிப்பரையிலோன கூட்டு கணக்குகரள நோன் இயங்க முடியுைோ? 

 

இல்ரல. தற்சபோழுது விதிமுரறகளின் படி, டீவைட் கணக்ரக வங்கி கணக்கு 

வபோன்ற 'ஒன்று அல்லது உயிர் பிரழத்தவர்' அடிப்பரையிவலவய இயக்க 

முடியோது. எனவவ, கூட்ைோக நைத்தப்பட்ை டீவைட் கணக்கிற்கு சகோடுக்கப்பட்ை 

ஒவ்சவோரு அறிவுறுத்தலிலும் அரனத்து கூட்டுதோைர்களோலும் 

ரகசயழுத்திைப்பட்டிருக்க வவண்டும்.  

 
 

11.    நோன் எனது எல்லோ பத்திைங்கரளயும் எனது இன்சனோரு டிபியிைம் ைோற்றிக் 

சகோண்டு, ஒரு டிபியிைம் உள்ள என் டீவைட் கணக்ரக நோன் மூைலோைோ?  

 

ைோற்றலோம். ஒன்று அல்லது அதற்கு வைற்பட்ை டிபிக்களிைம் உங்களுக்கு பல 

டீவைட் கணக்குகரள இருந்தோல், அவர்கவளோடு நீங்கள் கணக்ரக சதோைை 

விரும்பவில்ரல எனில், உங்கள் டிபி(கள்) க்கு, வடிவரைக்கப்பட்ை படிவத்ரத 

பூர்த்தி சசய்து நீங்கள் கணக்ரக மூை வவண்டும். அந்த படிவத்தில் நீங்கள்  எந்த 

டிபியிைம் உங்களுரைய சசக்யூரிட்டிகரள ைோற்ற விரும்புகிறரீ்கவளோ அவரின் 

டிபி ஐடி, டிபி சபயர் ைற்றும் வோடிக்ரகயோளர் ஐடி ஆகியவற்ரற குறிப்பிை 

வவண்டும். உங்கள் டிபி உங்கள் அறிவறுத்தலின்படி உங்கள் அரனத்து 

பத்திைங்கரளயும் ைோற்றுவவதோடு, உங்கள் டீவைட் கணக்ரகயும் மூடிவிடுவோர். 

கணக்கில் ஏவதனும் போக்கி இருந்தோல், ஒரு டீவைட் கணக்ரக மூை முடியோது 

என்பரத புரிந்து சகோள்ள வவண்டியது முக்கியம்.  

 
 

12     என்னுரைய என்எஸ்டிஎல் (NSDL) டீவைட் கணக்ரக நோன்  

என்ன சசய்ய முடியும்? 

 

உங்கள்  என்எஸ்டிஎல் (NSDL) டீவைட் கணக்கினோல்  ஏைோளைோன பயன்கள் 

உள்ளன. உங்கள் என்எஸ்டிஎல் (NSDL) டீவைட் கணக்கில் நீங்கள் சசய்யக்கூடிய 

சில முக்கியைோன விஷயங்கள் கீவழ பட்டியலிைப்பட்டுள்ளன - 

 

i. நீங்கள் ஐபிஓ (IPO) கள் ைற்றும் என்எஃப்ஓ (NFO) க்களுக்கோக 

விண்ணப்பிக்கலோம். விண்ணப்ப படிவத்தில் உங்கள் டிபி ஐடி ைற்றும் 

வோடிக்ரகயோளர் ஐடிரய சரியோக குறிப்பிை ைறக்கோதீர்கள். பங்குகள் 

ைற்றும் இதை வரகயோன பத்திைங்கரள வோங்கவும் ரவத்திருக்கவும் அவத 

டீவைட் கணக்ரக பயன்படுத்தலோம். 

 

ii. உங்களுரைய டீவைட் கணக்கில் அரனத்து கோர்ப்பவைட் நன்ரைகரளயும் 

(வபோனஸ், உரிரைகள் சிக்கல்கள் (rights issue), முதலியன) தோனோகவவ 

சபற்றுக்சகோள்வரீ்கள். நீங்கள் முதலீடு சசய்துள்ள  நிறுவனம் வழங்கும், 

வட்டி அல்லது முதிர்வு சதோரக உங்கள் போண்டு முதலீடுகளின் ைீது 

சசலுத்தப்படும் டிவிசைன்ட் வபோன்ற பண நன்ரைகரள உங்கள் டீவைட் 

கணக்கில் இரணக்கப்பட்டுள்ள வங்கிக் கணக்கில் வைவு ரவக்கப்படும். 

உங்கள் டீவைட் கணக்கில் சரியோன வங்கி கணக்கு விவைங்கள் பதிவு 

சசய்யப்படுவரத உறுதி சசய்யுங்கள். 

 

iii. உங்களுரைய பங்குகரள விற்கோைல் அவத வநைம் அவசை பணத்வதவக்கு, 

பல வங்கிகளோல் வழங்கப்படும் ‘பங்குகளுக்கு எதிைோன கைன்கள்’ வசதிரய 



 

 

 

சபறவும் உங்கள் டீவைட் கணக்ரக நீங்கள் பயன்படுத்தலோம். 

 

iv. பங்குகள், பத்திைங்கள், கைனடீ்டுப் பத்திைங்கள், அைசோங்க பத்திைங்கள், 

இரறயோண்ரை தங்கப் பத்திைங்கள் ஆகிய உங்களுரைய அரனத்து 

முதலீடுகரளயும் கோகித வடிவத்தில் இருந்து உங்கள் டிபி மூலம் டீவைட் 

வடிவத்தில்  ைோற்றிக் சகோள்ளலோம். 

 

v. உங்களுரைய பைஸ்பை நிதி முதலீடுகரள அவத டீவைட் கணக்கில் நீங்கள் 

ரவத்திருக்கலோம். டீவைட் கணக்கில் பைஸ்பை நிதி நிறுவன பங்குகரள  

ரவத்திருப்பது பல  விஷயங்கரள உங்களுக்கு எளிதோக்குகிறது நீங்கள் 

என்எஸ்டிஎல் சிஏஎஸ் ( NSDL CAS) வழியோக ஒரு இைத்தில் உங்கள் 

வபோர்ட்ஃவபோலிவயோரவ கண்கோணிக்க முடியும். உங்கரள இந்த வவரல 

சசய்வதிலிருந்து கோக்கிறது 

 

உதோைணைோக, உங்கள் தனிப்பட்ை தகவலில் உதோைணைோக, முகவரி அல்லது 

வங்கி விவைங்கள் அல்லது நியைனதோைர் வபோன்ற விஷயங்களில் எந்த 

ைோற்றத்ரதயும் சசய்ய விரும்பினோல், பல்வவறு பைஸ்பை நிதி 
நிறுவனங்களுைன் சதோைர்பு சகோள்ளுவதிலிருந்து உங்கரள கோக்கிறது. 

நீங்கள் உங்கள் டிபி ஐடி ைற்றும் வோடிக்ரகயோளர் ஐடிரய விண்ணப்ப 

படிவத்தில் வழங்குவதன் மூலம் நீங்கள் உங்களுரைய பைஸ்பை நிதிகளின் 

யூனிட்கரள டீவைட் வடிவத்தில் சைர்ப்பிக்கலோம். சிப் (SIP) வழியிலோன 

பைஸ்பை நிதிகளில் முதலீடு சசய்வதும் உங்கள் டீவைட் கணக்கு மூலம் 

சோத்தியைோகும். பைஸ்பை நிதி யூனிட்கரள ைீட்சைடுப்பதற்கோகவவோ அல்லது 

ைீண்டும் வோங்குவதற்கோகவவோ, நீங்கள் உங்கள் டிபிக்கு ஒரு அறிவுறுத்தரல 

வழங்கலோம் அல்லது என்எஸ்டிஎல்லின் ஸ்படீ்-இ(NSDL's SPEED-e) வசதிரய  

பயன்படுத்தலோம் . 

 

vi. உங்கள் டீவைட் கணக்கின் மூலம் உங்கள் பங்குகரள வழங்கி 
திரும்பவோங்கும் சலுரகயில்  (buyback offer) நீங்கள் பங்கு சபறலோம். 

 

vii. உங்கள் டீவைட் கணக்கில் சசயலற்ற நிரலயில் ரவக்கலோம்  அவற்ரற  

பத்திைங்கள்   கைன் (securities lending) ைற்றும் கைனடீ்டுத் திட்ைத்தில் (borrowing 

scheme) கைனோக வழங்குவதன் மூலம் சந்ரதயில் இருக்கும் லோபங்கரள 

சபறலோம். 

 

 

டீதமட் கணக்கின் அடிப்பவெ தசவைகள் 

 
 

1. ஒரு அடிப்பரை வசரவகள் டீவைட் கணக்கு என்றோல் என்ன ? 

 

பிஎஸ்டிஏ ஒரு வழக்கைோன டீவைட் கணக்ரகப் வபோன்றது, ஆனோல் இதில்  

குரறந்த அல்லது வருைோந்திை பைோைரிப்பு கட்ைணங்கவள இல்லோத நிரல 

இருக்கும். 

 
 

2. பிஎஸ்டிஏவின் ஒரு நன்ரைரயப் சபறுவதற்கோன நிபந்தரனகள் யோரவ? 

 

பின்வரும் நிபந்தரனகளுக்குட்படும்  தனிநபர்கள் பிஎஸ்டிஏவின்  

நன்ரைகரளப் சபறலோம் – 

 

a. ஒவை ஒரு டீவைட் கணக்ரக ஒவை நபைோக அல்லது முதல் நபைோக 

(பல்வவறு சைபோஸிட்ைர்களில்) ரவத்திருக்கும் தனிநபர்கள். 

 

 



 

 

 

b. வவறு எந்த டீவைட் கணக்கு (கள்) சகோண்ை இைண்ைோவது அல்லது 

மூன்றோவது தனிநபர்கள்   இருக்கலோம் . 

 

c. டீவைட் கணக்கில் பங்குகளின் சைோத்த ைதிப்பு எந்த 

வநைத்திலும்  `2,00,000 ைிகோைல் இருக்க வவண்டும். 

 

d. பிஎஸ்டிஏ வசதி சபறுவதற்கோக எஸ்எம்எஸ் விழிப்பூட்ைல் வசதிரயப் 

சபற சைோரபல் எண்ரண வழங்குவதும் அவசியைோகும் . 

 
 

3. பிஎஸ்டிஏவிற்கோன (BSDA)  வருைோந்திை பைோைரிப்பு கட்ைணங்கள் (AMC) 

என்ன? 

 

பிஎஸ்டிஏவிற்கோன வருைோந்திை பைோைரிப்பு கட்ைணங்கள், சசபி மூலம் 

நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது கீவழ வழங்கப்பட்டுள்ளது : 

 
 

a. கணக்கிலுள்ள பங்குகளின் ைதிபபு  ` 50,000 வரையில் என்றோல் எந்த ஏஎம்சியும் 

கிரையோது. 

 

b. ரவப்புப்பங்கின் ைதிப்பு `2,00,000 குரறவோக அவத வநைைோ` 50,000 வைலோக 

 இருப்பின்,  ரூபோய் 100க்கு வைலில்லோத ஏஎம்சி வருைத்திற்கு 

விதிக்கப்படும். 

 

c. 2,00,000 ைதிப்பிற்கு `வைல் ரவத்திருந்தோல் , டிபி அதன் வழக்கைோன 

படியோன விகிதங்களில்  ஏஎம்சி வசூலிக்கலோம் . 

 

இந்த வநோக்கத்திற்கோக ரவத்திருப்பின் ைதிப்பு, பத்திைங்கள் / பைஸ்பை நிதி 
பிரிவுகளுக்கோன தினசரி மூடும் வபோது இருக்கும் விரல அல்லது என்ஏவி(NAV) 

அடிப்பரையில் டிபியோல்  தீர்ைோனிக்கப்படுகிறது. பிஎஸ்டிஏ வில் உள்ள 

ரவத்திருப்புகளின் ைதிப்பு `எந்தசவோரு நோளிலும் 2,00,000 ஐதோண்டினோல் , அந்த 

நோளில் துவங்கி   வழக்கைோன கணக்குகளுக்கு (பிஎஸ்டிஏ அல்லோத) எனப் 

சபோருத்தைோன கட்ைணத்ரத விதித்து இருக்கலோம். 

 
 

 
 
 

பங்குகவள ட்டீடமட்டிரியவலஸ் டசயேல் 

 

1. 1. டீசைடிரியரலவசஷன் (Dematerialization) என்றோல் என்ன? 

 

டீசைடிரியரலவசஷன் என்பது ஒரு டிபி உைன் ரவத்திருக்கும் முதலீட்ைோளரின் 

டீவைட் கணக்கில் கைன் மூலைோக ைின்னணு வடிவத்தில் கோகித வடிவலி இருக்கும் 

சசக்யூரிட்டிகரள ைின்னணு வடிவத்தில் ைோற்றப்படும் சசயல்முரறயோகும் . 

டீசைடிரியரலவசஷன் என்பது  ரவத்திருக்கும் வ ோல்டிங்கின் வடிவத்தில் 

ைோற்றவை தவிை , அது உரிரையில் ைோற்றத்ரத ஏற்படுத்தோது.   2. 

 
 

2. எனது பத்திைங்களின்  சோன்றிதழ்கரள எவ்வோறு டிசைட்டிரியரலஸ் சசய்வது? 

 

சோன்றிதழ்கரள டிசைட்டிரியரலஸ் சசய்ய, நீங்கள் ஒரு டீவைட் கணக்ரக திறக்க 

வவண்டும். டீவைட் கணக்கு திறந்தவுைன், குறிப்பிட்ை வடிவத்தில் இருக்கும் ஒரு 

படிவத்ரத நிைப்பி, 'டிசைைலிவசஷன் வகோரிக்ரக படிவம்' ஒன்ரற நிைப்ப வவண்டும் 

ைற்றும் உங்கள் சசக்யூரிட்டி சோன்றிதழுைன் டிபியிைம்  சைர்ப்பிக்க வவண்டும். 

உங்கள் டி.பி., சம்பந்தப்பட்ை வழங்குநர்கள் அல்லது அதன் பதிவோளர் ைற்றும் 

பரிைோற்ற முகவருக்கு வைலும் சசயலோக்கத்திற்கோன டீவைட் வகோரிக்ரகரய 



 

 

 

முன்சனடுத்துச் சசல்ல அனுப்பி ரவப்போர். வழங்கிய நிறுவனம் அல்லது அதன் 

பதிவோளர் ைற்றும் பரிைோற்ற முகவர் மூலம் வவண்டுவகோரள உறுதிப்படுத்தியவுைன், 

அந்தந்த முதலீட்ைோளரின் டீவைட் கணக்கில்  ைின்னணுப் பத்திைங்களோகப்  பற்று 

ரவக்கப்படுகிறது. வரைபை எண் 4ல் டீசைடிரியரலவசஷன் சசயல்முரற 

கோட்டுகிறது.

 

 

 
 

 

டிசைட்டிரியரலவஸஷன் சசயல்போடு 
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3. எந்தசவோரு பங்கு பத்திைத்ரதயும்  நோன் டிசைட்டிரியரலஸ்  சசய்யலோைோ? 

 

இல்ரல, அரனத்து பங்கு சோன்றிதழ்கரளயும் டிசைட்டிரியரலஸ் சசய்ய  முடியோது. 

டீசைடிரியரலவசஷனுக்கு, பின்வரும் நிபந்தரனகள் பின்பற்றப்பை  வவண்டும் - 

 

a. பத்திைம் வழங்கிய நிறுவனம்/அதன் ஆர்டிஏ(RTA) வில் உங்கள் சபயரில் 

ஏற்கனவவ பதிவு சசய்திருக்கும் அந்த சோன்றிதழ்கரள ைட்டுவை 

டிசைட்டிரியரலஸ் சசய்ய முடியும் . 

 

b. வழங்கும் நிறுவனம் என்எஸ்டிஎல் லுைன் இரணந்திருப்பவதோடு, அந்த 

பங்குகளுக்கு ஒரு ஐஎஸ்ஐஎன் (ISIN) ஐ வோங்கியிருக்க வவண்டும் . 

 

c. பங்குகள் ைீது எந்த கைவனோ அல்லது கட்ைணவைோ அல்லது உரிரைவயோ எதுவும் 

இல்லோதிருக்க வவண்டும். 

 

பட்டியலிைப்பட்ை ைற்றும் சசயலில் உள்ள சபரும்போலோன நிறுவனங்கள் ஏற்கனவவ 

என்எஸ்டிஎல்லில் (NSDL)  இரணந்துள்ளன, ைற்றும் அவற்றின் பங்குகள் ைற்றும் 

இதை வரகயோன பத்திைங்கள் டீவைட்டிற்கு கிரைக்கின்றன. பல நிறுவனங்கள் 

என்எஸ்டிஎல்லில் (NSDL)  வசருவதற்கோன சசயல்போட்டில் உள்ளன. நீங்கள் 

ரவத்திருக்கும் பங்குகள் https://nsdl.co.in/master_search.phpஇல் டீவைட்டிற்கு 

இருக்கிறதோ  அல்லது இல்ரலயோ என நீங்கள் வதைலோம் . 

 
 

4 எனது சோன்றிதழ்கரள டிபிக்கு டீசைடிரியரலவசஷனுக்கோக சைர்ப்பிக்கும் முன் 

நோன் என்ன முன்சனச்சரிக்ரககள் எடுக்க வவண்டும்? 

 

நீங்கள் பின்வரும் விஷயங்கரள  கவனித்துக் சகோள்ள வவண்டும் - 

 

டீவைட் 
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 6. நிரலரை 

சதரிவித்தல் 
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3 
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ன் 

டீவைட் 

வகோரிக்ரக 

4 
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 ஒப்புதல்/ ைறுத்தல் 

வோடிக்
ரகயோள

ர் 

 

வழங்குபவ
ர்/ஆர்டிஏ 

 

 

சைபோஸிட்ைரி 

https://nsdl.co.in/master_search.php


 

 

 

a. நீங்கள் இந்த சசக்யூரிட்டிகளின் பதிவு சசய்த உரிரையோளர் தோனோ என்பரத 

சரிபோர்க்கவும். 

 

b.    டீவைட் வகோரிக்ரகரய எந்த டீவைட் கணக்கிலிருந்து துவக்க விரும்புகிறரீ்கவளோ, 

அதிலிருந்து  அவத நிரலயிவலவய பத்திைங்களின் உரிரை நிரல  இருக்கும். (ஒருவவரள 

வவறு வடிவத்தில்  இருந்தோல், கீவழ வக. 13 க்கோன பதிரல போர்க்கவும் ). 

 

c.    நீங்கள் டிசைட்ைரியரலஸ் சசய்ய விரும்பும் பத்திைங்கள் டீவைட் சசய்ய உண்ரையில் 

என்எஸ்டிஎல்லில் டீவைட்டிற்கு கிரைக்கிறதோ  என்று சரிபோர்க்கவும் . 

 

d. நீங்கள் பங்குகரள ரவத்திருக்கும் நிறுவனத்திற்கு வசரவகரள ஆர்டிஏ ; 

நிறுத்தவில்ரல என்பரத சரிபோர்க்கவும். இதரன https://nsdl.co.in/list-comp.php  

இல் வதைலோம் . 

 

e. வைவல குறிப்பிட்டுள்ள படிகளுக்கு பின் , நீங்கள் டிசைட்டிரியரலஸ் சசய்ய 

விரும்பும் சோன்றிதழ்கரள  'டிசைக்டிவைசிவசஷன் சசய்ய சைணரையப்பட்ைன’  

என்று 

           அந்த சோன்றிதழ்களில் குறிப்பிைவும். இந்தத் வதரவக்கு பயன்படுத்த         உங்களுக்கு 

ைப்பர் ஸ்ைோம்ரப உங்கள் டிபி உங்களுக்கு வழங்கும் . 

 

சோன்றிதழ்களில்,  வைவல குறிப்பிட்டுள்ளபடி குறியடீு சசய்தரத உறுதிப்படுத்திய 

பிறகு,வைலும் சசயலோக்கத்திற்கோக  நீங்கள் டிஆர்எஃப்பிரன DRF உங்கள் டிபிக்கு, 

பங்குச் சோன்றிதழ்களுைன் வசர்ந்து சைர்ப்பிக்கலோம். . 

 
 

5. டீசைடிரியரலவசஷன் சசயல்முரற படுத்த எத்தரன கோலம் ஆகும்? 

 

சசபியின் வழிகோட்ைல்களின் படி, சபறப்பட்ை டீவைட் வகோரிக்ரகரய  7 நோட்களுக்குள் 

டிபி சசயல்படுத்த வவண்டும். வைலும், வழங்கும் நிறுவனம் / அதன் ஆர்டிஏ 

(RTA )அவர்களிைம் சபறப்பட்ை டிைட் வகோரிக்ரகரய சசயல்படுத்த 15 

நோட்கள் 2 எடுத்துக்சகோள்ளலோம் . டிபி நிறுவனத்திலிருந்து, வழங்கும் நிறுவனம் / 

ஆர்டிஏவிற்க்கு ஆவணங்கள் அனுப்பப்பை வவண்டிய வநைத்ரதக் கருத்தில் சகோண்டு, 

டீசைடிரியரலவசஷன் சசய்வதற்கு சபோதுவோக 30 நோட்கள் ஆகும்.  

 

6. தனித்தனியோக சசோந்தைோக ரவத்திருக்கும் பத்திைங்கள் ைற்றும் என் 

ைரனவியுைன் கூட்டு வசர்ந்து சசோந்தைோக ரவத்திருக்கும் பத்திைங்கள் 

ஆகியவற்றிரன டீசைட்டிரியரலஸ் சசய்ய  நோன் ஒரு கணக்ரகத் திறக்க 

முடியுைோ? 

 

முடியோது. சசக்யூரிட்டிகள் சோன்றிதழ்களில் எந்த சபயரில் இருக்கின்றனவவோ அவத 

வடிவத்தில் தோன் டீவைட் கணக்கும் திறக்கப்பை வவண்டும். உதோைணைோக, ஒரு பங்கு 

சோன்றிதழ் உங்கள் சபயரில் இருந்தோல், ைற்சறோரு சோன்றிதழ் உங்கள்  சபயருைன் 

உங்கள் ைரனவியின் சபயரும்  இருந்தோல், நீங்கள் இைண்டு டீவைட் கணக்குகரள 

(உங்கள் சபயரில் ைற்றும் உங்களுரைய ைற்றும் உங்கள் ைரனவியின் கூட்டுப் 

சபயர்களில் ஒன்று) திறக்க வவண்டும். 

 
 

7.  நோன் விற்க விரும்போத சசக்யூரிட்டீகரளக் டிசைட்டிரியரலஸ் சசய்ய  வவண்டுைோ? 

 
 

 

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


 

 

 

2 சசபி ஆர்டிஏஸ்களுக்கு (RTAs) டீவைட் வகோரிக்ரகரய 30 நோட்களுக்கு ஜூன் 30, 2019 வரை 

  அனுைதி வழங்கியிருக்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சைபோசிைரிச் சட்ைம், 1996 முதலீட்ைோளர்களுக்கு சசக்யூரிட்டிகரள சோன்றிதழ் 

வடிவத்திவலோ அல்லது டீவைட் வடிவிவலோ பத்திைங்கரள ரவத்திருப்பதற்கோன 

விருப்பத்ரத வழங்குகிறது. எனவவ, நீங்கள் பத்திைங்கரள விற்க 

விரும்பவில்ரலஎனில் , நீங்கள் அவற்ரற டிசைட்டிரியரலஸ் சசய்ய 

வவண்டியதில்ரல. இருப்பினும், டீவைட் வடிவில் பத்திைங்கரள ரவத்திருப்பது பல 

நன்ரைகரளத் தருவதோல், அவ்வோறு சசய்வது ைிகவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. 

கூடுதலோக, பட்டியலிைப்பட்டுள்ள கம்பனிகள் ைற்றும் பட்டியலிைப்பைோத சபோது 

வரையறுக்கப்பட்ை கம்பனிகளுக்குச் சசோந்தைோன பத்திைங்கரள சோன்றிதழ்  

வடிவத்தில் ரவத்திருந்தோல் , அரவகரள ைோற்றுவதற்கு ஏற்கனவவ இருக்கும் / 

முன்சைோழியப்பட்ை கட்டுப்போடுகள் உள்ளன. எனவவ, இரவகரள 

டிசைட்டிரியரலஸ் சசய்வவத நல்லதோகும்.  

 

8.  நோன் முதலீடு சசய்துள்ள லோக் இன்lock-in கீவழ இருக்கும் வரியில்லோத 

பத்திைங்கரள டிசைட்டிரியரலஸ் சசய்யலோைோ ? 

 

ைோற்றலோம். உங்கள் வரி-இலவச பத்திைங்கரள அவர்கள் லோக்-இன் கீவழ இருந்தோல்  

கூை நீங்கள் டிசைட்டிரியரலஸ் சசய்யலோம். அவற்றின் டீவைட் சசயல்முரற 

பங்குகளின் டீவைட் சசயல்முரறகள்   வபோலவவ இருக்கும். உங்களுரைய டிபி 
ைற்றும் பத்திை சோன்றிதழ்களுைன்  டிஆர்எஃப்ரப  சரியோக பூர்த்தி சசய்து 

ரகசயோப்பைிை வவண்டும். . டிபி, சம்பந்தப்பட்ை சவளியடீ்ைோளர் / அதன் 

ஆர்டிஏவிற்கு அனுப்பி ரவத்து, அவர்களிைைிருந்து கிரைத்ததற்கோன உறுதி 
வந்தவுைன்  உங்கள் டீவைட் கணக்கில் வைவு ரவக்கப்படும்.  

 

9. அைசோங்க பத்திைங்கரள வநைடியோகத் டீவைட் வடிவத்தில் வோங்கலோைோ? 

 

ைோற்றலோம். இப்வபோது பத்திைங்கள் ைற்றும் கருவூலச் சட்ைங்கள் (டி-பில்கள்) வபோன்ற 

அைசோங்க பத்திைங்கள் சந்ரதயில் இப்வபோது சில்லரற முதலீட்ைோளர்களுக்கு 

எளிதில் அணுகக்கூடியதோக உள்ளன. உண்ரையில், ரிசர்வ் வங்கி சில்லரற 

முதலீட்ைோளர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ை புதிய பத்திைங்களின்  ஒரு பகுதிரய 

தன்னகத்வத ரவத்திருக்கிறது. புதிய சசக்யூரிட்டியின் ஏலத்தில் பங்வகற்று நீங்கள் 

ஜி- சசக்கில்(G-Sec)  முதலீடு சசய்யலோம் அல்லது இைண்ைோம் சந்ரதயில் ஏற்கனவவ 

வழங்கப்பட்ை பத்திைங்கரள வோங்குவதன் மூலமும் முதலீடு சசய்யலோம் . 

இைண்டுக்கும், நீங்கள் எதோவது அங்கீகரிக்கப்பட்ை வங்கி அல்லது முதன்ரை 

வியோபோரி அல்லது பங்கு தைகர் யோரையோவது அணுகி, உங்கள் டீவைட் கணக்கு 

விவைங்கரள (டிபி ஐடி ைற்றும் வோடிக்ரகயோளர் ஐடி) வழங்கவவண்டும்.  

 
 

10. நோன் வசோவரின் வகோல்ட் போண்ட்ஸில் (எஸ்ஜிபி)[Sovereign Gold Bonds (SGB)] டீவைட் 

வடிவத்தில் எவ்வோறு வோங்கலோம்? 



 

 

 

 

தங்கத்ரத தங்கைோக   ரவத்திருப்பதற்கு ைோற்றோன ஒரு உயர்ந்த வடிவத்ரத 

எஸ்ஜிபி (SGB)  வழங்குகிறது. எஸ்ஜிபி (SGB)ரய டீவைட் வடிவத்தில் ரவத்திருப்பது 

இன்னும் சிறப்போகவும், வசதியோனதோகவும் இருக்கிறது. சோவரின் வகோல்டு போண்ரை 

டீவைட் வடிவத்தில் வோங்குவவதோ  அல்லது சந்தோ கட்டுவவதோ   ைிகவும் எளிதோனது 

ஆகும். நீங்கள் சசய்ய வவண்டியது எல்லோம் உங்கள் சந்தோ படிவத்தில் உங்கள் டிபி 
ஐடி ைற்றும் வோடிக்ரகயோளர் ஐடிரயக் குறிப்பிை வவண்டும். சில வங்கிகள் 

ஆன்ரலனில் விண்ணப்பிக்கும் வசதிரயயும் அளிக்கிறது (முதலீட்ைோளர் 

ஆன்ரலனில் விண்ணப்பம் சசய்தோல், ைின்னஞ்சல் மூலம் பணம் சசலுத்தும் வபோது, 

சில தள்ளுபடிகளும் தற்வபோது கிரைக்கின்றன). ரிசர்வ் வங்கியோல் ஒதுக்கீடு 

சசய்யப்படும் வபோது, உங்களுரைய டீவைட் கணக்கில், வதரவயோன 

எண்ணிக்ரகயுைனோன பத்திைங்கள் வைவு ரவக்கப்படும் .  

 
 
 
 

11. கோகித வடிவத்தில் ரவத்திருக்கும் சோவரின் தங்கப் பத்திைங்கரள [sovereign gold 

bonds (SGB)] (முதலீட்டு வடிவத்தின் சோன்றிதழ்) டீவைட்டிற்க்குள் நோன்  

ைோற்றலோைோ? 

 

ஆம், நீங்கள் அவ்வோறு சசய்யலோம். இந்த வநோக்கத்திற்கோக, எஸ்ஜிபி( SGB) க்கள் 

வோங்கிய வங்கி / முகவரை நீங்கள் சதோைர்பு சகோள்ள வவண்டும். வ ோல்டிங்ஸின் 

சோன்றிதழின் படிவத்திலிருந்து டீவைட் வடிவத்திற்கு எஸ்ஜிபி( SGB) க்கள் 

ைோற்றியரைக்கப்படுவதில் அவர்கள் உங்களுக்கு உதவி சசய்வோர்கள்.  

 

12. என்ஜிடிஎல் டிபி (NSDL DP)உைன் என் எஸ்ஜிஎல்(SGL) படிவத்தில் ரவத்திருக்கும் 

அைசோங்க பத்திைங்களின் என் முதலீட்ரை ைோற்றலோைோ? 

 

ைோற்றலோம். பரிந்துரைக்கப்பட்ை வடிவரைப்பில் சரியோக நிைப்பப்பட்ை ைற்றும் 

ரகசயோப்பைிைப்பட்ை வவண்டுவகோரள வழங்க வவண்டும் (இது 

டீசைடிரியரலவசஷனுக்கோன வகோரிக்ரக படிவம் என அரழக்கப்படுகிறது 

- அைசு பத்திைங்கள்) ‘டிைோன்ஸ்ஃபருக்கோன படிவ’த்துைன்  உங்கள் டிபியிைம் வழங்க 

வவண்டும். உங்கள் டிபி என்எஸ்டிஎல்லுக்கு ( NSDL)  வகோரிக்ரகரய அனுப்பும். 

என்எஸ்டிஎல் (NSDL) உங்கள் டீவைட் கணக்கில் வதரவயோன பற்ரற ரவக்கும். 

13.     சபயர்களின் ஒவை ைோதிரியோன கலரவயுைன் என்னிைம் கோகித வடிவத்தில் சோன்றிதழ்கள் 

உள்ளன, ஆனோல் சபயர்களின் வரிரச வவறுபட்டிருக்கிறது. சில சோன்றிதழ்களில், நோன் முதல் 

நபைோக இருக்கிவறன், என் ைரனவி இைண்ைோவது இருக்கிறோர், வவறு சில சோன்றிதழ்களில் என் 

ைரனவிமுதலோவதோகவும் நோன்  இைண்ைோவதோகவும் இருக்கிவறன். இந்த சோன்றிதழ்கரள  

டீசைடிரியரலஸ் சசய்வதற்கோக  நோன் இைண்டு சவவ்வவறு கணக்குகரள திறக்க வவண்டுைோ? 

 

கூட்டு கணக்கு ரவத்திருப்பவர்கள் நிறுவனத்திற்கு ஒரு வகோரிக்ரகரய எழுதிக் 

சகோடுப்பதன் மூலம் தங்கள் சபயர்களின் வரிரசரய ைோற்றுவதற்கோன 

உைரையிரன சபறுகிறோர்கள். இது பங்குகளில்  ைோற்றத்ரத ஏற்படுத்தோது. கூட்டு 

கணக்கு  ரவத்திருப்பவர்களின் சபயர்களின் வரிரசரய ைோற்றுதலுக்கு 

'டிைோன்ஸ்வபோஸிஷன்' (‘Transposition’)என்று அரழக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், 

இம்ைோதிரி சபயர் இைைோற்ற வசதி ஒரு ஃவபோலிவயோவில் முழு வ ோல்டிங்கிற்கும் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது,  பங்குகளின் ஒரு பகுதிக்கு ைட்டும் அனுைதிக்கப்பைோது. 

 

அவத கூட்டு கூட்டு கணக்கு ரவத்திருப்பவர்கள் சபயர்கள் சவவ்வவறு வரிரசயில் 

பத்திைங்கரள ரவத்திருந்தோல், அத்தரகய பத்திைங்கரளப் டிசைட்ைரியரலஸ் 

சசய்வதற்கு  பல டீவைட் கணக்குகரளத் திறக்க வவண்டிய அவசியைில்ரல. 

பல்வவறு பரிைோற்றங்களில், 'டிைோன்சிபிசிங் கம் டீவைட் வசதி' ரயப் (‘Transposition cum 

Demat facility’)பயன்படுத்தி பல்வவறு கலரவகளில் சபயர்கள் இருக்கும் 



 

 

 

சோன்றிதழ்கரள ஒவை டீவைட் கணக்கில் டிசைட்டிரியரலஸ் சசய்துவிைலோம். இந்த 

வநோக்கத்திற்கோக, டீசைடிரியரலவசஷன் வகோரிக்ரக படிவம் (டிஆர்எஃப்) ைற்றும் 

'டிைோன்ஸ்சபோசிஷன் வகம் டீவைட் படிவம்' என்ற கூடுதல் படிவத்ரத டிபிக்கு 

சைர்ப்பிக்க வவண்டும். இது வரைபை எண் 5 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சபயர் 
 

பங்கு பத்திைத்தில் டீவைட் கணக்கு 

இைண்டு வ ோல்ைர்கள் ஏ ைற்றும் பி 
  அல்லது 

பி ைற்றும் சி 

 

ஏ ைற்றும் பி 

மூன்று வ ோல்ைர்கள் ஏ, பி, சி 
அல்லது ஏ,சி, பி 
அல்லது பி,ஏ, சி 
அல்லது சி,ஏ, பி 
அல்லது சி,பி, ஏ 

 
 
 

ஏ, பி ைற்றும் சி 

உங்கள் டிபியிைம் டிைோன்ஸ்சபோசிஷன்(transposition) படிவத்துைன் டீவைட் வகோரிக்ரக 
படிவம் (டிஆர்எஃப் DRF)சைர்ப்பிக்கவும் 

வரைபைம் 5 

 
 

பங்கு பத்ேிரங்கவள மீண்டும் காகிே சான்றிேழ்களாக மாற்றுைது 

 
 

1. என்னுரைய  ைின்னணு பங்குகரள கோகித சோன்றிதழ்களோக ைோற்ற முடியுைோ? 

 

முடியும். உங்களுரைய பத்திைங்கரள கோகித வடிவத்தில் திரும்பப் சபற 

விரும்பினோல், உங்கள் டிபி க்கு வடிவரைக்கப்பட்ை படிவத்தில் 

'ரிசைட்டிரியரலவசஷன் வகோரிக்ரக படிவ’த்ரத  சைர்ப்பிக்க வவண்டும். 

வதரவயோன வசோதரனகளுக்குப் பிறகு, உங்கள் டிபி, என்எஸ்எல்டியின்( NSDL) 

டிரான்ஸ்ப ாசிஷன் கம் டீபேட் வசதி 



 

 

 

டிப்வபோசிட்ட்ைரி சிஸ்ைம் மூலம் சம்பந்தப்பட்ை வழங்குனர் நிறுவனம் / ஆர்டிஏ (RTA) 

ஆகியவற்றிர்க்கு  உங்கள் வகோரிக்ரகரயவநைடியோக  அனுப்புகிறது. 

நிறுவனம்/ஆர்டிஏ சோன்றிதழ்கரள அச்சிட்டு அரத வநரிரையோக உங்களுக்கு 

அனுப்பும். நீங்கள் 

 

வகோரிக்ரகரய சைர்ப்பிக்கும் முன் உங்கள் டிபி உைன் ைறுைதிப்படீ்டு 

கட்ைணத்ரத சரிபோர்க்க வவண்டும் . 

 
 

 
 

சந்வே ைர்த்ேகத்வே டசட்டில்மண்ட் டசய்ேல் மற்றும் பங்கு பத்ேிரங்கவள 

டிரான்ஸ்ஃபர் டசய்ேல் 

 

1. டீசைட்ைரியரலஸ் சசய்யப்பட்ை பத்திைங்கரள  விற்பரன சசய்வதற்கோன 

நரைமுரற என்ன? 

 

கீவழ சகோடுக்கப்பட்டுள்ளரதப் வபோல, டிவைடிைரிலிட்வைட் பத்திைங்கரள 

விற்பரன சசய்வதற்கோன நரைமுரற ைிக எளிது - 

 

a. உங்கள் பங்கு வர்த்தகரிைம் விற்கும்படி உத்தைவு அளிக்க வவண்டும். 

 

b. விற்பரன சசய்யும்படி நீங்கள் கூறிய  உத்தைவு நிரறவவற்றப்பட்ைதும், உங்கள் 

உத்தைரவ நிரறவவற்றிவிட்ைதற்கோன உறுதிப்படுத்தரலப் நீங்கள் சபற்றதும், 

உங்களுரைய பங்குதோைர் ைீது உங்கள்  கைரனப் பூர்த்தி சசய்ய உங்கள் 

பங்குதோைரிைம் உங்கள் பங்குகரள வழங்க வவண்டும். இந்த வநோக்கத்திற்கோக, 

உங்களுரைய டிபி குறிப்பிட்டுள்ள கோலக்சகடுவிற்குள் அவரிைம்  பூர்த்தி சசய்த  

'சைலிவரி இன்ைஸ்ட்ைக்ஷன் ஸ்லீப்பில்’ வழங்க வவண்டும். 

 

c. டிஐஎஸ்ஸில் (DIS) உங்களுரைய டிபிக்கிற்கோன  அறிவுறுத்தரலக் இருக்க 

வவண்டும்.உங்களுரைய கணக்கிலிருந்து  நீங்கள் விற்பரன சசய்யச் சசோன்ன 

பத்திைங்களின் எண்ணிக்ரகரய கழித்து உங்கள் வங்கிக் கணக்கின் 

பரிவர்த்தரனத் சதோரகயிரன பற்று  ரவக்க வவண்டும். ைோற்றோக, 

என்எஸ்டிஎல் ஸ்படீ்-இ (NSDL SPEED-e )வசரவ ைின்னணு மூலைோக ஆன்ரலனில் 

கட்ைரளகரள சகோடுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது . 

 

d. உங்கள் டிபியினோல் ஆரண சவற்றிகைைோக சசயல்படுத்தப்பட்ைவுைன், 

உங்களுரைய தைகர் பங்குகரள சபறுவோர், வைலும் பத்திைங்களின் 

பரிவர்த்தரனக்கு கிளியரிங் கோர்பவைஷனில் (clearing corporation)ஏற்போடு சசய்வோர் . 

 

e. கிளியரிங் கோர்ப்பவைஷனில் இருந்து (நிதி) பணம் சசலுத்தும் வபோது, உங்களுரைய 

தைகர் உங்களுரைய இரணக்கப்பட்ை வங்கியின் கணக்கில்   விற்பரனயின் 

மூலம் வந்த வருவோரயப் பற்று ரவப்போர். 

 
 

2. நோன் டீவைட் வடிவத்தில் எப்படி பத்திைங்கரள வோங்க முடியும் ? 

 

கீவழ சகோடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, டீவைட் வடிவத்தில் பத்திைங்கரள வோங்குவதற்கோன 

சசயல்முரற ைிக எளிது - 

 

a. உங்கள் பங்குத் தைகரிைம்  வோங்குவதற்கோன கட்ைரளகரள  நீங்கள் வழங்க 

வவண்டும். 

 

b. வோங்கும்படி நீங்கள் சகோடுத்த கட்ைரள நிரறவவற்றப்பட்ைதும், உங்கள் உத்தைவு 

நிரறவவற்றபட்ைதற்கோன உறுதிப்படுத்தரலப் சபற்றதும், உங்கள் கைரைரயச் 



 

 

 

சரிவை சசய்ய நீங்கள் உரிய பணத்ரத உங்கள் பங்குதோைருக்கு வழங்க வவண்டும். 

 

c. உங்கள் தைகர்   (சசக்யூரிட்டீஸ்) கிளியரிங் சதோரகயிலிருந்து அவருக்கு உரிய 

பணத்ரத அவத நோளில் சபற்றுவிடுவோர்.   

 

d. உங்கள் தைகர் தனது டிபிக்கு அதன் க்ளியரிங் கணக்கிலிருந்து கழிக்கும்படியும் 

ைற்றும் பத்திைங்கரள நீங்கள்  வோங்கியதற்கோக உங்களுரைய டீவைட் கணக்கில் 

அவற்ரற  பற்று ரவக்கும்படியும் அறிவுறுத்துகிறோர்.  

 

e. உங்களுரைய டீவைட் கணக்கில் நீங்கள் நிரலயோன கட்ைரளகள்  

வழங்கோதிருந்தோல், நீங்கள் உங்கள் டிபிக்கு ‘ைசிது கட்ைரள’ரய பற்று ரவப்பதற்கோக 

வழங்க வவண்டும்.   

 

f. புத்தகம் மூடுவதற்கு முன்னர், உங்கள் தைகர் உங்கள் கணக்கில் உங்கள் 

பத்திைங்கரள ைோற்றுவரத உறுதி சசய்ய வவண்டும். பத்திைங்கள் உங்கள் தைகர் 

கணக்கில் இருந்தோல், நிறுவனம் தைகருக்கு சபருநிறுவன அதோவது கோர்பவைட் 

நன்ரைகள் (டிவிசைண்ட், வபோனஸ் வபோன்றரவ) வழங்கும். அந்த நிரலயில், 

உங்கள் நன்ரைகரள நீங்கள்  தைகரிைைிருந்து சபறவவண்டும். 

 

3. 'ைோர்க்சகட் ட்வைட்கள்' ைற்றும் 'ஆஃப் ைோர்க்சகட் டிவைட்கள்' என்றோல் என்ன ? 

 

ஒரு கிளியரிங் கோர்பவைஷன்  மூலம் தீர்க்கப்படும் எந்த வர்த்தகமும் ஒரு 'ைோர்க்சகட் 

ட்வைட்' என அரழக்கப்படுகிறது. இந்த வர்த்தகங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ை பங்குச் 

சந்ரதகளின் தளங்களில் பங்குதோைர்களோல் சசய்யப்படுகின்றன. ஒரு 'ஆஃப் 

ைோர்க்சகட் ட்வைட் ' என்பது இரு நபர்களுக்கு இரைவய வநைடியோக நிகழும் 

வர்த்தகைோகும். இதில் கிளியரிங் கோர்பவைஷனின் பங்கு எதுவும் கிரையோது.   ைற்ற 

எந்த ஐ.ஐ.ஐ.என் ஐயும் வவறு இைத்திற்கு ைோற்றுவது சோத்தியைோ? 

 
 

4. 'இண்ைர் சைபோசிட்ைரி டிைோன்ஸ்ஃபர்' என்றோல் என்ன? ஏதோவது ஐஎஸ்ஐஎன்ரன 

(ISIN) ைற்சறோரு சைபோசிட்ைரியிைம் ைோற்றுவது சோத்தியைோ? 

 

ஒரு ரவப்புத்சதோரகயோளரின் டீவைட் கணக்கிலிருந்து ைற்சறோரு டிபோசிட்ைரி 

கணக்கில் வவறுபட்ை ரவப்புத்சதோரகயோளர்களிைம் ரவத்திருக்கும் ஒரு டீவைட் 

கணக்கிற்கு சசக்யூரிட்டீஸ் இைைோற்றம் சசய்யப்படுவவத 'இன்ைர் சைபோசிட்ைரி 

டிைோன்ஸ்ஃபர்' (IDT) என்று அரழக்கப்படுகிறது. எந்த ஐஎஸ்ஐஎன்களில் (ISIN) இைண்டு 

சைபோஸிட்டிரிகளும்  சசயலில் இருந்தோல் ைட்டுவை   ஐடிடி(IDT) சோத்தியைோகும். 

 
 

5. பகுதி கணக்கு ைோற்றம் என்றோல் என்ன ? 

 

நீங்கள் கட்ைரளரய சரி சசய்யும் வநைத்தில் டீவைட் கணக்கில் கிரைக்கும் அளரவ 

விை அதிகைோன அளவு பணம் சசலுத்தும் கட்ைரள சகோடுக்கிறரீ்கள் என்றோல், 

உங்கள் டீவைட் கணக்கில் போக்கி இருக்கும் அளவிற்கு கழிக்கப்படும். ஆஃப் ைோர்க்சகட் 

பரிைோற்றத்தின் வபோது, வபோதுைோன அளவு கிரைக்கவில்ரல என்றோல் முழு 

அறிவுறுத்தலும் வதோல்வியரைகிறது, இதன் சபோருள் சைபிட் நரைசபறோது 

என்பதோகும். 

 
 

6. சந்ரத வரக ைற்றும் சசட்டில்சைண்ட் எண் என்பதன் சபோருள் என்ன? 

 

ஒவ்சவோரு பங்கு பரிைோற்ற நிரலயத்திலும் பல்வவறு பரிைோற்றங்கள் பல்வவறு 

வர்த்தக ஜன்னல்களின் கீழ் நைக்கும். இந்த ஜன்னல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ை சந்ரத வரக 

ைற்றும் ஒரு சசட்டில்சைண்ட் எண்ணின் தனித்துவைோன கலரவயோல் அரையோளம் 



 

 

 

கோணப்படுகின்றன. சரியோன சந்ரத வரகரயயும்  ைற்றும் 

 

தீர்வு எண் (சைபோசிட்ைரி முரறயில் சசட்டில்சைண்ட் விவைங்கள் என்று 

கூறப்படுகிறது) இைண்ரையும் சைலிவரி இன்ஸ்ைைக்ஷன் ஸ்லீப்பில் நீங்கள் 

குறிப்பிடுவது முக்கியம் அதனோல்  உங்களுக்குக் கிரைக்க வவண்ைய பணம் சரியோக 

உங்களுக்கு கிரைக்கும். இந்த விவைங்கள் தைகர் சவளியிட்ை ஒப்பந்தக் குறிப்பில் 

கோணலோம் . 

 
 

7. T + 2 சசட்டில்சைண்ட் ரசக்கிள் (T+2 rolling settlement cycle)என்றோல் என்ன? 

 

T + 2 சசட்டில்சைண்ட் ரசக்கிள் முரறயின் கீழ், நோள் 1 (டி) இல் பங்கு பரிவர்த்தரன 

தளத்தின் ைீது வர்த்தகம் நைத்தி (வோங்குதல் ைற்றும் விற்றல்) இைண்டு நோட்களுக்குப் 

பிறகு அதோவது நோள் 3 (T + 2) அன்று சம்பந்தப்பட்ை கிளியரிங் கோர்பவைஷனோல் 

சசட்டில்சைண்ட்  சசய்யப்படுகிறது, . உதோைணைோக, திங்களன்று வைற்சகோள்ளப்படும் 

வர்த்தகங்கள் புதனன்று தீர்க்கப்படும் (அரனத்து நோட்களும் வவரல நோட்கள் எனக் 

கருதப்படும் பட்சத்தில்). இவதவபோல், சசவ்வோயன்று வைற்சகோள்ளப்பட்ை அரனத்து 

வர்த்தகங்களும் வியோழனன்று  தீர்வு கோணப்படுகின்றன. இவத வழி முரற 

சதோைரும். இந்த வரகயோன சசட்டில்சைண்ட் முரற T + 2 வைோலிங் சசட்டில்சைண்ட் 

என அரழக்கப்படுகிறது. 

 

கிளியரிங் கோர்பவைஷன்கள் பங்குகரள வோங்குவது  ைற்றும் அதற்கோன பணங்கரள 

சகோடுப்பது ைற்றும் ஒவ்சவோரு சசட்டில்சைண்டுக்கோன சதோரக  ஆகிய 

அரனத்திற்கும் கோலக்சகடுரவ விகித்துள்ளது. பங்குதோைர்கள் இவற்ரற 

பின்பற்றுைோறு எதிர்போர்க்கப்படுகிறோர்கள். பங்குதோைர்கள் அவற்ரற கரைப்பிடிக்க 

வவண்டும்.அவ்வோறு சசய்ய, டிபிக்கள் வநைடியோக விற்பரனயோளர்களுக்கோக பணம் 

சசலுத்துவதற்கோன கோலக்சகடுக்கரள அவர்களிைம் வநைடியோகக் குறிப்பிடுகின்றன. 

(வங்கிகள் மூலம் நிதி தீர்வு ஏற்படுகிறது, எனவவ, சைபோசிட்ைரி முரறயில் இது 

இல்ரல). 

 
 

8. T + 2 வைோலிங் சசட்டில்சைண்ட் ரசக்கிரள சபோறுத்தவரையில், நோன் என் 

பங்குதோைர் / அங்கீகரிக்கப்பட்ை நபைோல் திங்களன்று பங்குகரள விற்பரன 

சசய்திருந்தோல், பங்குகரள சைலிவரி சசய்யும் கட்ைரளரய டிபிக்கு எப்வபோது 

அளிக்க வவண்டும்? 

 

திங்கள் வர்த்தகத்தில் நைந்துள்ளதோல், பணப் பரிவர்த்தரன புதன்கிழரை 

நரைசபறும், அதோவது உங்கள் தைகர் கிளியரிங் கோர்பவைஷனோல் நிர்ணயிக்கப்பட்ை 

வநைைோன புதன்கிழரைக்குள் அவரிைம் பங்குகள் வந்து வசை வவண்டும். உங்களோல் 

வழங்கப்பட்ை சைலிவரி இன்ஸ்ட்ைக்ஷன் ஸ்லிப்ரப சசயல்படுத்துவதற்கு உங்கள் 

டிபிக்கு சிறிது வநைம் வதரவப்படும்வபோது, கட்ைணம் சசலுத்துவதில் சதோைர்புரைய 

வழிமுரறகரள சைர்ப்பிக்க சில கோலக்சகடுரவ பரிந்துரைத்திருக்கும். 

 

(வழக்கைோக பணம் வழங்கும் நோளுக்கு முந்ரதய நோள்). சகோடுக்கப்பட்ை வநைம் 

ைற்றும் நோள் முன் உங்கள் சைலிவரி இன்ஸ்ைர்கஷன்  ஸ்லிப் உங்கள் டிபிரய 

அரையும் என்பரத நீங்கள் உறுதி சசய்ய வவண்டும். எனவவ உங்கள் விற்பரனரய 

உங்கள் தைகர் உறுதிப்படுத்தியவுைன் உைனடியோக உங்கள் விநிவயோக கட்ைரளகரள 

உங்கள் டிபியிைம் நீங்கள் வசர்ப்பது நல்லது. 

 
 

9 அறிவுறுத்தல்களின் சீட்டுகரள சைர்ப்பிப்பதற்கோன கோலக்சகடுரவப் பற்றி நோன் 

எவ்வோறு அறிந்து சகோள்வது? 

 



 

 

 

உங்கள் டிபி விநிவயோகிக்கப்பட்ை சைலிவரி இன்ஸ்ைைக்ஷன் ஸ்லிப்புகரள 

சைர்ப்பிப்பதற்கோன நீங்கள் பின்பற்ற வவண்டிய  கோலக்சகடுரவ உங்களுக்குத் 

சதரிவிக்கும். உங்கள் தகவலுக்கோக டிபி சகோடுத்துள்ள டிஐஎஸ் (DIS) ரகவயட்டில் 

சபோதுவோக இரவ அச்சிைப்படுகின்றன. 

 
 

10 நோன் பங்குகள் வோங்கும்வபோது, தைகரிைைிருந்து நோன் எந்த  வநைத்திற்குள் 

பத்திைங்கரளப் சபற வவண்டும்? 

 

கிளியரிங் உறுப்பினர் கணக்கில் சசக்யூரிட்டிகள் சபறப்பட்ை பிறகு, நீங்கள் தைகருக்கு 

வதரவயோன பணம் சசலுத்தியுள்ளரீ்கள் என்றோல் ஒரு வவரல  நோளுக்குள் 

பத்திைங்கரள  உங்கள் சபயரில் ைோற்ற வவண்டும், . 

 
 

11 'வோடிக்ரகயோளரின் தன்னுரைய சசோந்த ஆபத்து அடிப்ப்பரையில்’ என்ற 

வோக்கியத்ரத இன்ஸ்ைைக்ஷன் ஸ்லிப்பில் ஏற்றுக் சகோண்டு டிபிஆல் 

வழங்கப்படுவதன் மூலம்  சபறுகின்ற அறிவுறுத்தலின் அர்த்தம் என்ன? 

 

ஒவ்சவோரு டிபியும் இன்ஸ்ைைக்ஷன் ஸ்லிப்புகளின் விநிவயோக முரறகரள 

வழங்குவதற்கோன சில கோலக்சகடுரவ பரிந்துரைக்கிறது. இத்தரகய கோலக்சகடு 

கோலத்திற்குப் பிறகு, உங்கள் டிபியிைம் உங்கள் இன்ஸ்ைைக்ஷன் ஸ்லிப் வபோய் 

வசர்த்தோல், உங்கள் டிபி ரவப்புத்சதோரக அரைப்பில்  அதரன 

சசயல்படுத்துவதற்க்கு வைம்புக்குட்பட்ை சபோறுப்ரப ஏற்றுக்சகோள்ள முடியும். 

இத்தரகய சந்தர்ப்பங்களில், டிபிக்கள் இன்ஸ்ட்ைக்ஷன் ஸ்லிப்பில் 

(வோடிக்ரகயோளரின் நகல் ைற்றும் அவற்றின் அலுவலக நகரல)               ‘தோைதைோக 

சபறப்பட்ைது , சிறந்த முயற்சிகளுக்குட்பட்ைது ' அல்லது'கோலந்தோழ்ந்து வந்தது 

வபோன்ற முத்திரைகரள குறிப்பிை வவண்டும். 

 

வோடிக்ரகயோளரின் சசோந்த ஆபத்தின் சபயரில் 'ஏற்றுக் சகோள்ளப்படுகிறது என்ற 

முத்திரைரய குத்துகிறோர். சில கோைணங்களோல், டிபியினோல் தோைதைோக வந்த 

கட்ைரளரய சவற்றிகைைோக சைபோசிட்ைரி முரறயிலோன வழிமுரறகரள 

நிரறவவற்ற முடியவில்ரல என்றோலும், இதன் விரளவோக வோடிக்ரகயோளர் அதன் 

இழப்படீ்டுத் சதோரகரயப் சபறுவதில் வதோல்வி அரைந்து, நிதி இழப்புக்கு (ஏல 

விரல கட்ைணங்கள்) வழிவகுத்தது என்றோல், அத்தரகய இழப்பிற்கு டிபி  
சபோறுப்வபற்க இயலோது . 

 
 

12 சைலிவரி இன்ஸ்ைைக்ஷன் ஸ்லிப்கரள  சபோறுத்தவரையில்  நோன் என்ன 

முன்சனச்சரிக்ரககள் எடுக்க வவண்டும்? 

 

சைலிவரி இன்ஸ்ைைக்ஷன் ஸ்லிப்ஸ் உங்கள் வங்கி கணக்கு கோவசோரல புத்தகம் 

வபோலவவ இருக்கும். டிஐஎஸ்ரஸ (DIS)சபோறுத்தவரையில்  பின்வரும் 

குறிப்புகரளப் கவனத்தில் சகோள்ள வவண்டும் - 

 

a. உங்கள் டிபி யிைைிருந்து டிஐஎஸ் புத்தகத்ரத நீங்கள் சபற்றுக்சகோள்வரத உறுதி 
சசய்து சகோள்ளுங்கள். தனிப்பட்ை சீட்டுகரள ஏற்றுக்சகோள்ளோதீர்கள் (அவசைைோக 

வதரவப்படும் சூழ்நிரலகள் தவிை ைற்ற சந்தர்பங்களில் ஏற்றுக் சகோள்ளோதீர்கள்). 

 

b. ஒவ்சவோரு டிஐஎஸ்ஸூம் முன்வப அச்சிைப்பட்டு வரிரச எண்கள் சதோைர்ச்சியோகவும் 

இருப்பரத உறுதி சசய்யுங்கள். 

 

c. உங்கள் கிரளயண்ட் ஐடி ஒவ்சவோரு டிஐஸிலும் முன்கூட்டிவய முத்திரை 

அல்லது முன்வப அச்சிைப்பட்டிருப்பரத உறுதிசசய்யுங்கள். 

 



 

 

 

d. உங்கள் டிஐரஸ வவறு எவருைனும் விட்டுவிைோதீர்கள். வதரவப்படும் வநைத்தில் 

அரத நிைப்பி உங்கள் டிபியிைம் ஒப்பரையுங்கள். 

 

e. உங்கள் டிஐஎஸ் புத்தகத்ரத போதுகோப்போக ரவத்திருங்கள். ஏவதனும் ஸ்லிப் 

அல்லது ரகவயட்ரை சதோரலத்தோவலோ அல்லது ைறதியோக எங்கோவது 

ரவத்துவிட்ைோவலோ  தயவுசசய்து உைனடியோக உங்கள் டிபியிைம் இந்த 

விஷயத்ரத எழுத்துபூர்வைோக சதரிவியுங்கள். 

 

f. டிஐஎஸ்ஸில் ஒன்றுக்கு வைற்பட்ை கட்ைரளகரளக் குறிப்பிடுவதற்கோன இைம் 

(ரலன்கள்) இருந்தோல், அரவ அரனத்ரதயும் நீங்கள் பயன்படுத்துவது இல்ரல 

என்றோல், தயவுசசய்து பயன்படுத்தப்பைோத ரலன்கள் / இைங்கரள அடித்துவிை 

வவண்டும் என்பரத நிரனவில் ரவத்து சகோள்ளுங்கள். 

 

g. இன்ஸ்ைைக்ஷன் ஸ்லிப், வதரவயோன அரனத்து விவைங்களுைனும் சரியோக 

பூர்த்தி சசய்யப்பட்டு, உங்கள் டிபியிைம் ஒப்பரைக்கப்படுவதற்கு முன்னர் 

அரனத்து கூட்டுதோைர்களோலும் ரகசயழுத்திைப்பட்ைரத உறுதி சசய்து 

சகோள்ளுங்கள். 

 
 

13 சைலிவரி இன்ஸ்ைைக்ஷன் ஸ்லிப்பில் சகோடுக்கப்பட்ை 'எக்ஸிகியுஷன் வததி' 
(‘execution date’) என்றோல் என்ன? 

 

சசயலோக்கத் வததி என்பது, உங்கள் கணக்கிலிருந்து பத்திைங்கள் உண்ரையில் 

சைபிட் சசய்யப்படும்  வததி ஆகும். நீங்கள் சகோடுத்த கட்ைரளகள் சைலிவரி 

இன்ஸ்ைைக்ஷன் ஸ்லிப்பில் குறிப்பிைப்பட்ை நோளில் சசயல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது 

என்று உறுதி சசய்ய, டிபியினோல் அது சைபோஸிட்ைரி சிஸ்ைத்தில் எழுதப்பை 

வவண்டும். உங்கள் கணக்கிலிருந்து பங்கு பத்திைங்கள் சைபிட் சசய்யவவண்டும் 

என்று நீங்கள் நிரனக்கும் நோளுக்கு பல நோட்களுக்கு முன்வப நீங்கள் கட்ைரளகரள 

வழங்கலோம்(டிஐஎஸ்ஸில் குறிப்பிைப்பட்ை சசயலோற்ற வவண்டிய நோளில்தோன் 

உங்கள் கணக்கிலிருந்து பங்கு பத்திைங்கள் சைபிட் சசய்யப்படும்) 

 
 

14 எதிர்கோலத்தில் சசயல்படுத்தும்படி நோன் சைலிவரி கட்ைரள வழங்குவதன் 

மூலம் எனக்கு என்ன பயன் கிரைக்கும்? 

 

எதிர்கோல வததியுைனோன கட்ைரள வழங்குவதன் மூலம், வநைைின்ரை அல்லது 

கரைசி நிைிை கூட்ை சநரிசல் ஆகியவற்றோல், உங்கள் கட்ைரள சசயல்படுத்த 

முடியோைல் வபோகக்கூடிய ஆபத்து தவிர்க்கப்படுகிறது. பங்குகள் முதலியனவற்ரற 

உங்கள் விருப்பப்படி  பயனோளியின் கணக்குக்கு நீங்கள் விரும்பும் நோளில் 

ைோற்றப்படும் என்று உறுதி சசய்ய இந்த வசதி பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 
 

15 ஆஃப் ைோர்க்சகட் டிைோன்ஸ்ஃபர்  சதோைர்போக 'கோைணம் / வநோக்கம்' ைற்றும் 

'கன்சிைவைஷன்’ (‘Consideration’) என்பதன் சபோருள் என்ன? 

 

சசபியின் வழிகோட்டுதல்களின் படி, எந்த கோைணத்திற்கோக  அல்லது வநோக்கத்திற்கோக 

இந்த ஆஃப் ைோர்க்சகட் டிைோன்ஸ்ஃபர் முரற சசயல்படுத்தப்படுகிறது ைற்றும் 

அதற்கோக வழங்கப்பட்ை ஈட்டுத் சதோரக ஆகிய  விபைங்கரள ஒவ்சவோரு 

டிைோன்ஸ்ஃபரின் வபோதும் சைலிவரி இன்ஸ்ைைக்ஷன் ஸ்லிப்பில் குறிப்பிை வவண்டும். 

பல்வவறு விருப்பங்கள் இதில் சகோடுக்கப்பட்டுள்ளன 

 

'கோைணம் / வநோக்கம்' என்ற டிஐஎஸ் (DIS) ரகவயடு. நீங்கள் சரியோன ஒன்ரற 

வதர்ந்சதடுத்து டிஐஎஸ்ஸில் குறிப்பிை வவண்டும். பரிைோற்றத்தின் கோைணம் / 

வநோக்கம் 'ஆஃப் ைோர்க்சகட் விற்பரன' என்றோல் ஈைோக சகோடுக்கப்பட்ை சதோரகயுைன்   



 

 

 

கூடுதலோக, பின்வரும் விவைங்கரளயும் குறிப்பிை வவண்டும் - 

 

a. பணம் கட்ைப்பட்ை வததி. 
 

b. கட்ைணம் சசலுத்திய முரற (பணம், கோவசோரல அல்லது ைின்னணு முரறயில் 

சசலுத்துதல்). 

 

c. ஒருவவரள பணம் சசலுத்தும் முரற, கோவசோரல அல்லது ைின்னணு கட்ைணம் 

சசலுத்துதலோக இருந்தோல், ைின்னணு முரறயில் சசலுத்துதலில் யோர் சபயருக்கு 

ைோற்றப்பட்ைவதோ அவர் சபயர், வங்கி கணக்கு எண், வங்கி சபயர், பரிைோற்றம் 

குறிப்பு எண் அல்லது கோவசோரல மூலம் கட்டுவதோக இருந்தோல் கோவசோரல எண் 

ஆகியரவ வதரவப்படும். 

 
 

 
 

பங்கு பத்ேிரங்கவள டிரான்ஸிமிட் டசய்ைது 

 

1. டீவைட் கணக்குகள் சதோைர்போக டிைோன்ஸ்ைிஷன் என்றோல் என்ன? 

 

இறந்து வபோய்விட்ைவரின்  கணக்குகளில் உள்ள  பத்திைங்கரள  தற்வபோது உயிவைோடு 

இருக்கும் இறந்தவரின் கூட்டுதோைர் (கள்) / சட்ைப்பூர்வ வோரிசுகள் / 

நியைனதோைர்களுக்கு சட்ைபூர்வைோக ைோற்றப்படும் சசயல்முரறவய டிைோன்ஸ்ைிஷன் 

என்பதோகும். டிபிக்கு வதரவயோன ஆவணங்கரள சைர்ப்பித்ததன் மூலம், ஒரு 

டிவைடிைரியரலஸ் முரறயிவலவய இறந்து வபோனவர் ரவத்திருந்த அரனத்து 

பங்குகளின் டிைோன்ஸ்ைிஷன் சசயல்முரற ஒப்படீ்ைளவில் வசதியோனது. இந்த 

வநோக்கத்திற்கோக பல்வவறு நிறுவனங்கரள அணுக வவண்டிய வதரவயில்ரல, 

பத்திைங்கரள கோகித வடிவில் ரவத்திருக்கும் வபோது இரதச் சசய்தோக வவண்டும். 

 

கணக்கு ரவத்திருப்பவர் இறந்தோல் (தனியோக கணக்கு ரவத்திருப்பவர் அல்லது 

கூட்ைோக ரவத்திருப்பவர்), டிைோன்ஸ்ைிஷன் எவ்வோறு நைக்கும் என்பரத, வரைபைம் 

எண் 6 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஒரு வவரள இப்படி 

வநர்ந்தோல் 

இவர்கள் சபயர்களில் டிைோன்ஸ்ைிஷன் 

 

நியைனதோைர் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது 

நியைனதோைர் வழங்கப்பைவில்ரல  

சிங்கிள் வ ோல்ைரின 

ைைணம் 

நியைனதோைர் சட்ை வோரிசு(வோரிசு 

சோன்றிதழின்படி/சோன்றளிக்கப்பட்ை 

உயிலின்படி/ நிறுவனத்தின் 

கடிதம்) 

கூட்டு கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர்களில் 

யோைோவது ஒருவரின் 

ைைணம் 

உயிவைோடிருக்கும் ைற்ற 

கூட்டு வ ோல்ைர்(கள்) 

உயிவைோடிருக்கும் ைற்ற கூட்டு 

வ ோல்ைர்(கள்) 

கூட்டு கணக்கு நியைனதோைர் சட்ை வோரிசு(வோரிசு 

டிரான்ஸ்ேிஷன் 



 

 

 

ரவத்திருப்பவர்கள் 

அரனவரின் ைைணம் 

சோன்றிதழின்படி/சோன்றளிக்கப்பட்ை 

உயிலின்படி/ நிறுவனத்தின் 

கடிதம்) 
 
 

 

வரைபைம் 6 

 
 

2 ஒவை நபர் ரவத்திருக்கும் கணக்கில் அவர் இறந்து வபோனோல், பத்திைங்கள் 

டிைோன்ஸ்ைிஷன் சசய்யப்படுவதற்கோன சசயல்முரற என்ன? 

 

ஒவை நபர் கணக்கு ரவத்திருப்பவர் இறந்தோல், பத்திைங்கரள டிைோன்ஸ்ைிஷன் 

சசய்வதற்கோக, டிைோன்ஸ்ைிஷனிற்கோன படிவத்ரத பூர்த்தி சசய்து, அதனுைன் ஒரு 

வநோட்ைரி பப்ளிக் அல்லது சகஜசைட் அதிகோரியோல் அத்தோட்சி ரகசயழுத்திைப்பட்ை 

ைைண சோன்றிதரழ இரணக்க வவண்டுு்ம். உரிரைவகோரியவரின் கணக்கு அவத 

பங்வகற்போளருைன் இல்ரல என்றோல், உரிரைவகோறுபவரின் கணக்கின் கிரளயண்ட் 

ைோஸ்ைர் ரிவபோர்டின்  நகலும் 

 

(சம்பந்தப்பட்ை டிபியோல் சோன்றிதழ் வழங்கப்பட்டிருக்க வவண்டும்) 

வதரவப்படுகிறது. இந்த ஆவணங்கள் சரிபோர்க்கப்பட்ை பிறகு, டிபி பத்திைங்கரள 

நியைனதோைரின்  டீவைட் கணக்கிற்கு டிைோன்ஸ்ைிட் சசய்வோர். 

 

3. ஒவை நபர் டீவைட் கணக்கில் நியைனதோைர் சபயவை இல்ரல என்றோல் என்ன 

நைக்கும் ? 

 

அத்தரகய ஒரு நிரலயில், சட்ைப்பூர்வ வோரிசு (கள்) கணக்கிற்கு பத்திைங்கள் 

டிைோன்ஸ்ைிட் சசய்யப்படும், தகுதிவோய்ந்த நீதிைன்றத்தின் உத்தைவின் படி 

தீர்ைோனிக்கப்படும். இந்த வநோக்கத்திற்கு பின்வரும் ஆவணங்கள் வதரவப்படுகின்றன 

- 

 
 

    a.  சரியோக பூர்த்தி சசய்யப்பட்ை டிைோன்ஸ்ைிஷன் படிவம். 

 

b. வநோட்ைரி பப்ளிக் அல்லது ஒரு சகஜசைட் அதிகோரியினோல் அத்தோட்சி 
வழங்கப்பட்ை இறப்புச் சோன்றிதழின் நகல். 

 

c. வநோட்ைரி பப்ளிக் அல்லது ஒரு சகஜசைட் அதிகோரி மூலம் முரறயோக 

சோன்றளிக்கப்பட்ை வோரிசு சோன்றிதழின் நகல் அல்லது 

 

d. இறந்தவர் உயில் எதுவும் எழுதோத நிரலயில் தகுதி வோய்ந்த நீதிைன்றத்தின் ஒரு 

உத்தைவின் படி அல்லது 

 

e. சோன்றளிக்கப்பட்ை உயிலின் பிைதி அல்லது 

 

f. ஒரு வநோட்ைரி பப்ளிக் அல்லது சகஜசைட் அதிகோரியோல் முரறயோக அத்தோட்சி 
வழங்கப்பட்ை, நிர்வோகக் கடிதம்.  

g. உரிரைவகோருபவரின் கணக்கு அவத பங்குதோைரிைம்  இல்ரலசயன்றோல், 

உரிரையோளர் கணக்கின் கிரளயண்ட் ைோஸ்ைர் அறிக்ரகயின் நகல் 

(சம்பந்தப்பட்ை டிபி சோன்றிதழுைன்) வதரவப்படுகிறது. 

 

எனினும்,  பத்திைங்களின் ைதிப்போனது ` 5,00,000 / - க்கு (டிைோன்ஸ்ைிஷன் சசய்வதற்கோக  

விண்ணப்பித்த நோளில்) கீவழ இருந்தோல் ,கீழ்க்கண்ை ஆவணங்களின் அடிப்பரையில் 

டிபி வகோரிக்ரககரள சசயல்படுத்தலோம்: 

 



 

 

 

a. சரியோக பூர்த்தி சசய்யப்பட்ை டிைோன்ஸ்ைிஷன் படிவம். 

 

b. வநோட்ைரி பப்ளிக் அல்லது ஒரு சகஜசைட் அதிகோரியினோல் அத்தோட்சி 
வழங்கப்பட்ை இறப்புச் சோன்றிதழின் நகல். 

 

c. இழப்படீ்டு கடிதம் (பரிந்துரைக்கப்பட்ை வடிவத்தில்). 

 

d. சுய விபைங்களைங்கிய சோன்றிதழ் (பரிந்துரைக்கப்பட்ை வடிவரைப்பில்) ைற்றும் 

 

e. வநோ அப்சஜக்ஷன் சோன்றிதழ் (கள்) பரிந்துரைக்கப்பட்ை வடிவத்தில் அல்லது 

குடும்ப சசட்டில்சைண்ட் பத்திைம். 

 

f. உரிரைவகோருபவரின் கணக்கு அவத பங்குதோைரிைம்  இல்ரலசயன்றோல், 

உரிரையோளர் கணக்கின் கிரளயண்ட் ைோஸ்ைர் அறிக்ரகயின் நகல் 

(சம்பந்தப்பட்ை டிபி சோன்றிதழுைன்) வதரவப்படுகிறது. 

 
 

4. ஒன்று அல்லது அதற்கு வைற்பட்ை கூட்டு நபர்(களின்) இறப்பு நிகழ்ந்தோல் 

டிைோன்ஸ்ைிஷன்  நரைமுரற என்ன? 

 

அத்தரகய நிரலயில், பத்திைங்கள் நியைனதோைர் இருந்தோலும் இல்லோவிட்ைோலும் 

எஞ்சியிருக்கும் பங்கு வ ோல்ைர்(களுக்கு) டிைோன்ஸ்ைிட் சசய்யப்படும். 

உதோைணைோக, திரு. ஏ, திரு. பி, ைற்றும் திருைதி சி ஆகியவற்றின் கூட்டுப் சபயர்களில் 

கணக்கிருந்தோல், திரு பியின் இறப்பு ஏற்பட்ைோல், 

பத்திைங்கள்  எஞ்சியிருக்கும் இைண்டு வ ோல்ைர்களுக்கு அதோவது திரு ஏ ைற்றும் 

திருைதி சிக்கு டிைோன்ஸ்ைிட் சசய்யப்படும். 

C. எஞ்சியிருக்கும் வ ோல்ைர் (கள்) பின்வரும் ஆவணங்கரள டிபியிைம் சைர்ப்பிக்க 

வவண்டும் : 

 

a. சரியோக பூர்த்தி சசய்யப்பட்ை டிைோன்ஸ்ைிஷன் படிவம். 

 

b. வநோட்ைரி பப்ளிக் அல்லது ஒரு சகஜசைட் அதிகோரியினோல் அத்தோட்சி 
வழங்கப்பட்ை இறப்புச் சோன்றிதழின் நகல். 

 

வைற்கூறிய ஆவணங்கரள சரிபோர்த்து,  திருப்தி அரைந்த பிறகு, டிபி பத்திைங்கரள 

உயிருைன் ரவத்திருப்பவர் (கள்) கணக்கில் டிைோன்ஸ்ைிட் 

சசய்வவதோடு, இறந்தவரின் கணக்ரகயும் முடித்து ரவப்போர். 

 
 

5. 'டிைோன்ஸ்ைிஷன் கம் டீவைட்' (‘Transmission cum Demat’)என்றோல் அதன் சபோருள் 

என்ன? 

 

பத்திைங்கரள இரணந்து ரவத்திருப்பவர்களில் ஒருவர் அரத கோகித வடிவத்திலும் 

ைற்ற வ ோல்ைர்(கள்) தங்கள் சபயர்களில் பத்திைங்கரள டீவைட் வடிவத்தில் 

டிைோன்ஸ்ைிட் சசய்ய விரும்பும்வபோது 'டிைோன்ஸ்ைிஷன் கம் டீவைட்' என்பது ைிகவும் 

பயனுள்ள வசதி ஆகும். இந்த வசதிரய பயன்படுத்தி,  கூட்டு கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர்களிலிருந்து இறந்தவர்களின் சபயரை நீக்குவவதோடு   பத்திைங்களின் 

டீசைட்டிரியரலஸ் சசய்யும் வவரல ஆகிய இைண்டு வநோக்கங்கரளயும்  ஒவை 

படியில் சசய்து முடிக்க முடியும். இது வரைபை எண் 7 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது - 

 
 

 
 

டிைோன்ஸ்ைிஷன் கம் டீவைட் வசதி 
 



 

 

 

பங்கு வர்த்தக 
சோன்றிதழ் 

ஒரு வவரள இப்படி 
வநர்ந்தோல் 

டீவைட் கணக்கு 

ஏ ைற்றும் பி 
  அல்லது 

பி ைற்றும் ஏ 

ஒரு வ ோல்ைரின் 

ைைணம் -  ஏ 

        பி 

ஏ,பி, ைற்றும் சி (எந்த 
வரிரசயில் 
வவண்டுைோனோலுை) 

இைண்டு 
வ ோல்ைர்களின் 

ைைணம் -  ஏ ைற்றும் பி 

 
 

         சி 

ைைண சோன்றிதழ்(கள்)ைற்றும் டிைோன்ஸ்ைிஷன் வகோரிக்ரகயுைன் டிஆர்எஃரப(DRF) 
உங்கள் டிபியிைம் சைர்ப்பியுங்கள் 

 
 

 

வரைபைம் 7 

 
 

நியமனம் 
 
 

1. ‘நியைனதோைர்’ என்பதன் அர்த்தம் என்ன? 

 

நியைனம் என்பது ஒரு எளிய சசயல் ஆகும், இதன்மூலம் ஓர் ஆண் / சபண் தனது  

இறப்புக்கு பின் தன்னுரைய பங்குகள் யோரை சசன்றரைய வவண்டும் என்ற 

தன்னுரைய விருப்பத்ரத குறிப்பிடுவவத நியைனதோைரை நியைிக்கும் சசயலோகும். 

டீவைட் கணக்ரகப் சபோறுத்தவரை, நியைனதோைரை நியைிப்பது என்ற  சசயல்முரற, 

எந்த வநைத்திலும் டீவைட் கணக்கு திறக்கப்படும் வபோவதோ அல்லது பின்னர் எப்வபோது 

வவண்டுைோனோலும் சசய்யலோம் . 

 
 

2. நியைனம் யோைோல் சசய்ய முடியும் ? 

 

 

டீவைட் கணக்ரக தனித்தனியோக அல்லது கூட்ைோக ரவத்திருக்கும் தனிநபர்கள் 

ைட்டுவை நியைனம் சசய்ய முடியும். சமுதோயம், அறக்கட்ைரள, நிறுவனம், கோர்பவைட் 

நிறுவனம், பங்குதோைர் நறுவனம், ஒன்றுபட்ை இந்து குடும்பத்தின் கர்தோ பவர் ஆஃப் 

அட்ைோர்னி ரவத்திருப்பவர் வபோன்ற தனிநபர் அல்லோதவர்கள் நியைனதோைரை 

நியைிக்க முடியோது. 

 
 

3. கூட்டு ரவத்திருப்பவர்கள் நியைனதோைரை நியைிக்க  முடியுைோ ? 

 

முடியும். கூட்டு கணக்கு ரவத்திருப்பவர்களுக்கு நியைனதோைரை நியைிக்கும் 

அனுைதி வழங்கப்படுகிறது. அவதவநைம், கூட்டு கணக்குதோைரின்(களின்) விஷயத்தில், 

கணக்கு ரவத்திருப்பவர்களில் யோைோவது ஒருவர் இறந்தோல், பங்கு பத்திைங்கள் 

உயிவைோடு இருக்கும் ைற்ற வ ோல்ைர்(கள்) சபயருக்கு டிைோன்ஸ்ைிட் 

சசய்யப்பட்டுவிடும். கூட்டு கணக்குரவத்திருப்பவர்கள் அரனவருவை இறந்து 

வபோனோல் ைட்டுவை, பங்கு பத்திைங்கள் நியைனதோைரின் சபயருக்கு டிைோன்ஸ்ைிட் 

சசய்யப்படும் (நியைனதோைரை நியைித்திருந்தோல், இல்ரலசயன்றோல் சட்ை 

வோரிசுகளுக்கு டிைோன்ஸ்ைிட் சசய்யப்படும்) 

 
 

4. என்ஆர்ஐ நியைனதோைரை நியைிக்கலோைோ? 

 



 

 

 

முடியும், என்ஆர்ஐ வநைடியோக நியைிக்கலோம். இருப்பினும், என்ஆர்ஐ சோர்பில் 

பவர் ஆஃப் அட்ைோர்னி  அதிகோைத்ரத ரவத்திருப்பவைோல் நியைிக்க முடியோது. 

 
 

5. ஒரு ரைனர் நியைனதோைரை நியைிக்கலோைோ? 

 

முடியோது. ரைனர் வநைடியோகவவோ அல்லது அவைது போதுகோவலைோவலோ நியைனதோைரை 

நியைிக்க முடியோது. 

 
 

6. யோர் நியைனதோைைோக இருக்க முடியும்? 

 

ஒரு தனி நபரை ைட்டுவை நியைனதோைைோக இருக்க முடியும். சமுதோயம், 

அறக்கட்ைரள, நிறுவனம், சபருநிறுவனம், கூட்ைோண்ரை நிறுவனம், பிளவுபைோத 

இந்து குடும்பங்களின் 

 

கர்தோ  அல்லது ஒரு பவர் அட்ைோர்னி ரவத்திருப்பவர் டீவைட் கணக்கில் ஒரு 

நியைனதோைைோக  இருக்க முடியோது. 

 
 

7. ஒன்றுக்கு வைற்பட்ை நியைனதோைர் இருக்கலோைோ? 

 

இருக்கலோம், தற்வபோது ஒரு டீவைட் கணக்கிற்கு மூன்று நியைனதோைர்கரள 

நியைிக்கலோம். இைண்டு அல்லது மூன்று நியைனதோைர்கரளக் குறிப்பிட்ைோல், கணக்கு 

ரவத்திருப்பவரின் ைைணத்திற்குப் பிறகு பல்வவறு பத்திைங்கள் யோர்யோருக்கு 

விரும்பப்படுகிற எந்சதந்த விகிதத்தில் (%) வழங்க வவண்டுு்ம் என்பரதயும்  குறிப்பிை 

வவண்டும். 

 

8. ஒரு ரைனர் நியைனதோைைோக  இருக்க முடியுைோ ? 

 

ஆைோம், ஒரு ரைனர் நியைனதோைைோக இருக்க முடியும். ஒரு டீவைட் கணக்கில் ஒரு 

ரைனர் நியைனதோைைோக  நியைிக்கப்பட்ைோல், அவருரைய போதுகோவலரின் 

விவைங்களும் குறிப்பிைப்பட்டிருக்க  வவண்டும். 

 
 

9. ஒரு டீவைட் கணக்கில்  ரவத்திருக்கும் ஒவ்சவோரு சசக்யூரிட்டிக்கும் 

தனித்தனியோக நியைனதோைரை நியைிக்கலோைோ? 

 

முடியோது. பரிந்துரைரய கணக்கு வோரியோக சசய்யலோவை தவிை தனித்தனி 
சசக்யூரிட்டி வோரியோக சசய்ய முடியோது. இதன் அர்த்தம் என்னசவன்றோல், கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர் இறந்துவிட்ைோல், டீவைட் கணக்கில் உள்ள அரனத்து பத்திைங்களும், 

முன்வப பதிவு சசய்யப்பட்ை விகிதத்தில் நியைனதோைர் (களு) க்கு 

அனுப்பப்பட்டுவிடும். வவறுபட்ை பத்திைங்களுக்கு சவவ்வவறு நியைனதோைர்கரள 

நீங்கள் விரும்பினோல், நீங்கள் பல்வவறு டீவைட் கணக்குகளில் பத்திைங்கரள 

ரவத்துக் சகோண்டு  உங்கள் விருப்பம் வபோல் நியைனதோைர் (கள்) குறிப்பிை வவண்டும். 

 
 

10. ஒரு என்ஆர்ஐ நியைனதோைைோக   இருக்கலோைோ? 

 

ஆைோம், அந்நியச் சசலோவணி ஒழுங்குமுரற அைலோக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்ைோல், 

டீவைை  கணக்கில் என்ஆர்ஐ (NRI) நியைனதோைைோக  நியைிக்கப்பைலோம். 

 
 

 

11. நியைனதோைரை நியைனம் சசய்வதற்கோன நரைமுரற என்ன? 

 



 

 

 

கணக்கு துவக்க வநைத்தில் கணக்குத் திறப்பு படிவத்தில் நியைனதோைர் (கள்) 

சதோைர்போன தகவரல டீவைட் கணக்கு ரவத்திருப்பவர்கள் குறிப்பிை வவண்டும். 

மூன்று சவவ்வவறு தனிநபர்கள் வரை ஒரு டீவைட் கணக்கின் நியைனதோைைோக 

நியைிக்கப்பைலோம் . 

 

கணக்கு துவங்குவதற்கு அல்லது சசய்யப்படும்வபோது நியைனதோைரை 

நியைிக்கவில்ரல என்றோவலோ அல்லது அவ்வோறு சசய்து பின்னோளில் அரத ைோற்ற 

வவண்டும் என்று நிரனத்தோவலோ ஒரு ‘நியைனதோைர்’ படிவத்ரத பூர்த்தி சசய்து 

டிபியிைம் வழங்கப்பை வவண்டும். 

 
 

12. நியைனதோைரை ைோற்ற முடியுைோ ? 

 

ைோற்றலோம், கணக்கு ரவத்திருப்பவர் எப்வபோது வவண்டுைோனோலும் நியைனம் 

படிவத்ரத பூர்த்தி சசய்து டிபி க்கு சைர்ப்பித்து நியைனதோரை  ைோற்றலோம். 

 
 

13. டீவைட் கணக்கில் நியைனதோைர் இருப்பது அவசியம்தோனோ ? 

 

டீவைட் கணக்கிற்கு நியைனம் கட்ைோயைில்ரல. இருப்பினும், டீவைட் கணக்கில்  

நியைனதோைர் குறிப்பிைப்படுவது ைிகவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஒவை ஒருவர் 

கணக்கு ரவத்திருப்பவரின் இறப்பு துைதிருஷ்ைவசைோக நைந்து விட்ைோல், அது 

பரிைோற்ற சசயல்முரறரய ைிகவும் சுலபைோகவும் வவகைோகவும் சசய்கிறது. கணக்கு 

திறக்கும் வநைத்தில் எந்த நியைனதோைரையும் குறிப்பிை விரும்பவில்ரல என்றோல் , 

"நோன் / நோங்கள் ஒரு நியைனதோைரை நியைிக்க விரும்பவில்ரல” என்று குறிப்பிடுவது 

அவசியைோகிறது. 

 

 
பங்கு பத்ேிரங்கவள  அெமானம் மற்றும் பிவணயம் வைப்பது

 

 

1. பங்குகரள அைைோனம் ரவப்பதன் அர்த்தம் என்ன?’ 

 

அைைோனம் என்பது அடிப்பரையில் பங்குகரள ரவத்திருக்கும் நபர் (அைைோனம் 

ரவப்பவர் pledgor)உறுதிசைோழி அடிப்பரையில் ைற்சறோரு  நபருக்கு (அைைோனம் 

எடுத்துக்சகோள்பவர் pledgee) தன்னுரைய பங்குகரள ஏதோவது பணத்திற்கு ஈைோக 

ரவக்கும் சசயலோகும். சபோதுவோக, பங்குகளுக்கு நிகைோக கைன் வோங்கும்வபோது  

சம்பந்தப்பட்ை பங்குதோைர் தன்னுரைய பங்குகரள அைைோனம் ரவப்போர். 

 
 

2. என் வங்கிதோைர்கள் என் சபயரில் இருக்கும் சசக்யூரிட்டிகளுக்கு இரணயோக 

வழங்கும் கைன் வசதிரய நோன் பயன்படுத்திக் சகோள்ள என் டீவைட் கணக்கில் 

ரவத்திருக்கும் பங்குகரள நோன் அைைோனம் சசய்ய விரும்பினோல், நோன் என்ன 

சசய்ய வவண்டும்? 

 

சசயல்முரற பின்வருைோறு உள்ளது : 

 

a. கைன் சதோரக, கைன் கோலம், வட்டி விகிதம் ைற்றும் கைனுக்கு ஈைோக 

வழங்கப்படும் போதுகோப்புப் பத்திைங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்பரையில் 

வங்கியுைன் ஒரு ஒப்பந்தத்திற்கு நீங்கள் வை வவண்டும். அத்தரகய ஒப்பந்தத்தின் 

வர்த்தக அம்சங்கள் பைஸ்பை வபச்சுவோர்த்ரதக்கு உட்பட்டுள்ளதோல் அது 

சைபோஸிட்ைரியின் சட்ைத்திற்கு உட்பைோது. 

 

b. நீங்கள் இருவரும் (pledgor) ைற்றும் வங்கி / கைனளிப்வபோர் (உறுதிசைோழி) 
ஆகியவற்றுைன் அவத கணக்கு ரவத்திருக்க வவண்டும் (அவத அல்லது 



 

 

 

சவவ்வவறு டிபிக்களின்). 

 

c. அைைோனம் ரவப்பவைோன நீங்கள் அைைோனத்ரத முன்சனடுத்துச் சசல்ல 

‘அைைோனம் முன்ரவத்தல் கட்ைரள ஸ்லிப்’ ரப(‘Pledge Initiation Instruction Slip’ 

)முரறயோக பூர்த்தி சசய்து உங்கள் டிபியிைம் சைர்ப்பிக்க வவண்டும். 

 

d. உங்கள் டிபி உங்கள் அறிவுறுத்தரல சசயல்படுத்துரகயில், வங்கி / கைன் 

வழங்குபவர் (அைைோனம் ரவத்துக் சகோள்பவர்) விவைங்கரள அவர்களுரைய 

டிபியில் கோணலோம் (அல்லது வதைலோம்). அதன் பிறகு டிபிக்கு 'உறுதிசைோழி 
உறுதிப்படுத்தல் வழிமுரற ஸ்லிப்'ரப (‘Pledge Confirmation Instruction Slip’)நிைப்பி 
டிபியிைம் வழங்க வவண்டும். (ைோற்றோக, அைைோனம் ரவத்துக் சகோண்டு பணம் 

தருபவர் தன்னுரைய டீவைட் கணக்கில் தோனியங்கி அைைோனம் உறுதிசைோழி 
வழங்கும் வசதிரய அளிக்க முடியும்). அந்த கட்ைரள நிரறவவறியவுைன் 

 

சைபோஸிட்ைரி சிஸ்ைத்தில் உறுதிசைோழி உருவோக்கப்படும். 

 
 

3. சசக்யூரிட்டிகரல அைைோனம் ரவத்து சசய்யப்படும் உறுதிசைோழியின் 

உருவோக்கத்தின் விரளவு என்ன? 

 

உறுதிசைோழி அறிவுறுத்தல்கள் சைபோசிட்ைரி முரறயிவலவய உறுதி 
சசய்யப்பட்ைவுைன், அைைோனம் ரவத்தவரின் அடிப்பரை போதுகோப்புப் பத்திைங்கள் 

அவருரைய  டீவைட் கணக்கில் தடுக்கப்படும். இந்த தடுப்பு  இருக்கும் வரை, அந்த 

பத்திைங்கரள விற்பதில் அைைோனம் ரவப்பவர் தடுக்கப்படுகிறோர். 

 
 

4. கைரனத் திருப்பிச் சசலுத்துபபின், நோன் அைைோனம் ரவத்த பத்திைங்கரள 

என்னுரைய டீவைட் கணக்கில் கைனில்லோத  இருப்போக சபறுவது  எப்படி ? 

 

கைரன திருப்பிச் சசலுத்துவதன் மூலம், அைைோனம் ரவத்தவர் முரறயோக 

‘அைைோனம் முடித்த அறிவுரற ஸ்லிப்’ (‘Pledge Closure Initiation Slip’)என்ற படிவத்ரத 

பூர்த்தி சசய்து அரத டிபி க்கு அனுப்ப வவண்டும். இந்த சசயல் 

நிரறவவற்றப்பட்ைவுைன், இந்தத்  தகவல்  டிபிக்கு அனுப்பப்படும் அதன் பின்  கைன் 

வழங்கியவர்  டிபி க்கு 'உறுதிசைோழி மூைல் உறுதிப்படுத்தல் வழிமுரற' (‘Pledge 

Closure Confirmation Instruction’) என்ற படிவத்ரத டிபியிைம்  சைர்ப்பிக்கலோம். (ைோறோக, 

உறுதிசைோழி அளிப்பதற்கோன வகோரிக்ரகக்கோக கைன் வழங்கியவருக்கோக 

கோத்திருக்கோைல் உறுதிசைோழிரய நிரறவு சசய்யும்படி டிபிக்கு கட்ைரள 

வழங்கலோம்). 

 

உறுதிசைோழி மூைப்பட்ைவுைன், அடிப்பரைப் பத்திைங்கள் ைீது உருவோக்கப்பட்ை தடுப்பு 

அகற்றப்பட்டு, முன்னோள் அைைோனம் ரவத்தவருக்கு அவருரைய  பங்குகள்  

ைீண்டும் அவர் விருப்பம்வபோல் விற்பதற்கு  கிரைக்கும்.  

 
 

5. நோன் அைைோனத்தில் வழங்கிய பத்திைங்கரள ைோற்றலோைோ? 

 

ைோற்றலோம், அைைோனம் ரவத்துக் சகோண்ைவர் (கைன் வழங்குபவர்) 

ஒப்புக்சகோள்கிறோர்கள் என்றோல், நீங்கள் ஒரு அைைோனத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள 

பத்திைங்கரள ைோற்றலோம். இந்த வநோக்கத்திற்கோக, புதிய உறுதிசைோழிரய 

உருவோக்குவதற்கோன ஒரு புதிய வகோரிக்ரக அைைோனம் ரவப்பவைோல் வழங்கப்பட்டு, 

ஏற்கனவவ இருக்கும் உறுதிசைோழி மூைப்பை வவண்டும். 

 

 

6. அைைோனம் ரவக்கப்பட்ை பத்திைங்களிலிருந்து வரும்  ஈவுத்சதோரகரய யோர் 



 

 

 

சபறுவோர்கள் ? 

 

பங்குபத்திைங்கள் அைைோனம் ரவக்கப்பட்ை கோலப்பகுதியில் அடிப்பரை 

பங்குதோைர்கவள சதோைர்ந்து அதலிருு்து வரும் அனுகூலங்கரள அனுபவிக்கும் 

உரிரையோளைோக இருக்கிறோர். எனவவ, இந்த கோலக்கட்ைத்தில் கோர்பவைட் 

நிறுவனத்தோல் அறிவிக்கப்பட்ை அரனத்து  நன்ரைகளும் அைைோனம் 

ரவத்தவருக்வக கிரைக்கும். பதிவு வததியில் கஅைைோனம் ரவத்துக் சகோண்ைவரின் 

கணக்கில் பங்கு பத்திைங்கள் இருந்தோல் அைைோனம் வோங்கி கைன் சகோடுு்த்தவர் 

லோபங்கரள சபறுவோர். 

 
 

7. அைைோனம் சசய்யப்பட்ை பங்குகளுக்கோன வபோனஸ் பங்குகள் விநிவயோகம் எப்படி 

நைக்கும்? 

 

பதிவு சசய்யப்பட்ை வததிகளில் பங்குகள் அைைோனம் சசய்யப்பட்டுள்ள நிரலயில் 

இருந்தோல், வபோனஸ் பங்குகள் அைைோனம் ரவத்தவரின் கணக்குக்கு வைவு 

ரவக்கப்படும் அவத சையம் அைைோனம் கைன் சகோடுத்தவரின் சபயரில் 

குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும். அைைோனம் முடிவரைந்தவுைன், அரனத்து பங்குகளும் 

(வபோனஸ் உட்பை) அைைோனம் ரவத்தவரின் கணக்கிற்கு சுதந்திை பங்குகளோக  வைவு 

ரவக்கப்படும். ஒரு வவரள ைீண்டும் ைறுஅைைோனம் ரவக்கப்பட்ைோல் அரனத்து 

பங்குகளும் (வபோனஸ் உட்பை) அைைோனம் சபற்றவரின் கணக்குக்கு நகர்த்தப்படும். 

 
 

8. டிஜிட்ைல் எல்ஏஎஸ் (LAS) வசதி என்றோல் என்ன ? 

 

டிஜிட்ைல் எல்ஏஎஸ் (பங்குகளுக்கு எதிைோன கைன்) என்பது பங்குகரள  ஆன்ரலனில் 

அைைோனம் ரவத்து கைன் சபறுவரத என்எஸ்டிஎல்(  NSDL) ஆல் சசயல்படுத்தப்பட்ை 

ஒரு வசதியோகும். இந்த வசதிரயப் பயன்படுத்தி, ஒரு டீவைட் கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர், தன்னுரைய  தகுதியுள்ள பத்திைங்கரள  கைனளிக்கும் வங்கியில் 

அைைோனம் ரவத்து  நிதி (கைன்) சபறலோம். இரதப் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களுக்கு, 

பங்வகற்பு வங்கிரய நீங்கள் சதோைர்பு சகோள்ளலோம். 

 
 

9. அைைோனம்  ைற்றும் பிரணயம் (Hypothecation) இைண்டுக்குமுள்ள வித்தியோசம் என்ன ? 

 

சைபோஸிட்ைரி சிஸ்ைத்தில் அைைோனம் ைற்றும் பிரணயம் இைண்டுக்கும் இரைவய 

வித்தியோசம் எதுவும் கிரையோது, ஆனோல், அைைோனத்ரத கைன் சகோடுத்தவர்(அைைோனம் 

ரவத்துக் சகோண்டிருப்பவர்) அந்த அைைோனத்ரத நீட்டிக்கலோம். அவத வநைம், பிரணயம் 

என்று வரும் வபோது, கைரன வைலும் நீட்டிக்க, கைன் வோங்கியவரின் (ர போதிவகட்ைர் 

hypothecator) ஒப்புதல் வதரவப்படுகிறது. 

 
 

பங்குபத்ேிரங்கவள கெனாகத் ேருைது மற்றும் கெனாகப் டபறுைது 

 

 

1. பங்கு பத்திைங்கரள  கைனோக தருதல்   ைற்றும் கைனோக வோங்குதல் என்பதன்  

சபோருள் என்ன? இது எவ்வோறு சசயலோற்றுகிறது? 

 

சசக்யூரிட்டீகள் கைன் வழங்குதல் ைற்றும் கைன் வோங்குதல் திட்ைைோன (எஸ்எல்பஎீஸ்) 

[Securities Lending and Borrowing Scheme (SLBS)]என்பது, குறுகிய கோல விற்பரனயோளர்களுக்கு 

பங்கு பரிைோற்ற அைங்கில் அவற்றின் விநிவயோக கைரைகரள நிரறவவற்றவவோ 

அல்லது சைலிவரி கைரைகரள நிரறவவற்றவவோ அல்லது கைன்களுக்கு இரணயோக 

ஈழப்பைீோக வழங்குவதற்கோகவவோ ஏற்பட்ை ஒரு வழிமுரறயோகும். இந்த திட்ைம் 

'அங்கீகரிக்கப்பட்ை தைகர்கள்' (‘Approved Intermediaries’)என்று பதிவு சசய்யப்படும் கிளியரிங் 



 

 

 

நிறுவனங்களோல் நிர்வகிக்கிக்கப்படுகிறது. 

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை தைகர்களுைன் 'பங்வகற்போளைோக' தங்கரள பதிவுசசய்துள்ள 

பங்குதைகர்கள், தங்கள் சசோந்த கணக்குக்கோக அல்லது தங்கள் வோடிக்ரகயோளர்களின் 

சோர்போக எஸ்எல்பிஎஸ்ஸில்(SLBS)  பங்வகற்கலோம். சில்லரற முதலீட்ைோளர்கள் இந்தத் 

திட்ைத்தில் கைன் வழங்குபவைோக அல்லது கைன் சபறுபவைோக தங்கள் பங்கு வர்த்தகர் 

மூலம் பங்கு சபறலோம். T + 1 சசட்டில்சைண்ட் அடிப்பரையில் சைபோஸிட்ைரி 

சிஸ்ைத்தில் கைன் வழங்குவது ைற்றும் கைன் வோங்குவது இைண்டும் 

சசயல்படுத்தப்படுகிறது. எஸ்எல்பிஎஸ் டீசைட்ைரியரலஸ்டு வடிவத்தில் ைட்டுவை 

அனுைதிக்கப்படுகிறது. 

 
 

2. பங்கு பத்திைங்கரள கைனோக வழங்குவது  ைற்றும் கைனோக வோங்குவதினோல் என்ன 

அனுகூலங்கள்? 

 

சந்ரத அடிப்பரையிலோன அரைப்போன இந்த எஸ்எல்பிஎஸ், பங்கு பத்திைங்களின் 

தற்கோலிக வதரவரய பூர்த்தி சசய்ய உதவுகிறது. குறுகிய விற்பரனயோளர்கள் 

தங்களுரைய சைலிவரி கைரைரய நிரறவவற்ற அல்லது ஈடுகட்ை வவண்டிய 

வதரவகளுக்கோக சந்ரதயிலிருந்து பங்கு பத்திைங்கரள கைனோக வோங்குவோர்கள். அவத 

வநைம் கைன் வழங்குபவர்கள் எந்த பயனும் இல்லோைல் தங்கள் கணக்கில் இருக்கும் 

பங்கு பத்திைங்கரள கைனோக அளிப்பதன் மூலம் கைனோக அளித்ததற்கோன கட்ைணத்ரத 

ஈட்ைலோம். 

 
 

3. நோன் என் கணக்கில் இருக்கும் பத்திைங்கரள கைனோக அளிக்கலோைோ ? 

 

முடியும். 'அங்கீகரிக்கப்பட்ை இரைத்தைக'ரிைம்(கிரளயரிங் கோர்பவைஷன்) தன்ரன 

‘பங்குதோைைோக’ பதிவு சசய்துள்ள உங்களுரைய பங்கு வர்த்தகர் மூலம் உங்கள் பங்கு 

பத்திைங்கரள கைனோக நீங்கள் அளிக்கலோம். உங்கள் பங்குதைகருைன் ஒரு நிரலயோன 

ஒப்பந்தத்திற்குள் நீங்கள் சசல்ல வவண்டும். 

 
 

4. பங்கு பத்திைங்கள் கைனோகவவோ வழங்குவதற்வகோ அல்லது சபறுவதற்வகோ ஆன 

கோலக்சகடு   எது? 

 

கைன் வழங்க ைற்றும் சபறுவதற்கோன  கோலம் 1 முதல் 12 ைோதங்கள் வரை இருக்கலோம். 

இருப்பினும், கைனளிப்பவர்கள் ைற்றும் கைனோளிகளுக்கு தங்கள் பத்திைங்கரள 

குறிப்பிட்ை கோலத்திற்கு முன்போகவவ திரும்ப சபறுவதற்கோன உரிரை இருக்கிறது. 

 

5. எந்தசவோரு பங்கு பத்திைத்ரதயும் கைன் சகோடுப்பதற்கும் கைனோக வோங்குதலுக்கும்  

பயன்படுத்தலோைோ?  

 

முடியோது. தற்சையம் எந்த பங்கு பத்திைங்கள் பங்குவர்த்தக நிரலயத்தின் ஃப்யூச்சர்ஸ் 

(Futures) ைற்றும் ஆப்ஷன்ஸ் (Options) பிரிவில் இருக்கிறவதோ அரவகரள ைட்டுவை 

கைனோக அளிக்கவும் கைனோக சபறவும் முடியும். எஸ்எல்பிஎஸ்ஸின்(SLBS) இன் கீழ் 

தகுதியுள்ள பத்திைங்களின் பட்டியரல அவ்வப்வபோது ஒப்புதல் சபற்ற 

இரைத்தைகர்களோல் அறிவிக்கப்படுகிறது. 

 
 

6. என் டீவைட் கணக்கிலுள்ள பங்கு பத்திைங்கரளக் கைனோக எப்படி சகோடுப்பது?  

 



 

 

 

பங்கு பத்திைங்கரளக் கைனோக சகோடுப்பதற்கோக உங்கள் உத்தைவிரன உங்கள் பங்கு 

வர்த்தகரிைம்  நீங்கள் முன்ரவக்கலோம். உங்கள் தைகர் பங்கு பரிைோற்ற தளத்தில் 

உங்களுரைய ஆர்ைரை உங்கள் தைகர் உள்ளிடுவோர். ஆரண சவற்றிகைைோக 

நிரறவவற்றப்பட்ை பிறகு, நீங்கள் பணம் சபறுவதற்கோக   உங்கள் தைகருக்கு சைலிவரி 

இன்ஸ்ைைக்ஷன ஸ்லிப்ரப  வழங்க வவண்டும். 

 
 

7. நோன் கைனளித்த பத்திைங்கரள எவ்வோறு திரும்பப் சபறுவவன்?  

 

 

பத்திைங்கள் கைனோக வோங்கியவர் ஒப்புக் சகோள்ளப்பட்ை கோலம் முடிவரைந்த பின் 

அல்லது அதற்கு முன்னவைோ பத்திைங்கரள திரும்பப் வழங்லோம் (அந்த பங்கு பத்திை 

பரிவர்த்தரனயில் குறிப்பிட்ை கோலத்திற்கு  முன்னோல் கணக்ரக மூடுவதற்கோன 

அனுைதி அங்கீகரிக்கப்பட்ை இரை தைகைோல் வழங்கப்பட்டிருந்தோல்). திரும்பப் 

சபறும்வபோது, உங்கள் தைகர் மூலவைோ அல்லது வநைடியோக கிளியரிங் கோர்ப்பவைஷன் 

மூலம் பத்திைங்கள் உங்கள் டீவைட் கணக்கில் வைவு ரவக்கப்படும். 

 
 

8. கைனோக வழங்கப்பட்ை கோலப்பகுதியில் கிரைக்கக்கூடிய என்னுரைய போதுகோப்புப் 

பத்திைங்களின் ைீது கிரைக்கும் கோர்பவைட் அனுகூ லங்ரள  நோன் எவ்வோறு சபற 

முடியும்? 

 

கோர்ப்சபோவைட் நைவடிக்ரககளில் ஈடுபடுத்தப்படும் பங்கு பத்திைங்கள், கோர்ப்பவைட் 

நைவடிக்ரகயின் வரகரயப் சபோறுத்து பரிவர்த்தரன அல்லது சரிசசய்தல் 

முன்கூட்டிவய சசய்யப்படும். ஈவுத்சதோரக ைற்றும் பங்குச் சிதறல் தவிை ைற்ற 

கோர்ப்பவைட் சசயல்களின் விஷயத்தில் அரனத்து பரிவர்த்தரனகளும் முன்கூட்டிவய 

முடிக்கப்படும். ஈவுத்சதோரக விஷயத்தில், ஈவுத்சதோரக, கைன் வோங்கியவரிைைிருந்து 

கிளியரிங் கோர்பவைஷனோல் சபறப்பட்டு கைன் வழங்கியவரிைம் அளிக்கப்படுை. பங்கு 

பிளவு வழக்கில், கைனோளியின் நிரல விகிதத்தில் சரிசசய்யப்பட்டு, கைனளிப்பவர் 

திருத்தம் சசய்யப்பட்ை வததியில் ைறுபரிசீலரன சசய்யும்வபோது உரிய பங்குகரள 

சபறுவோர். 

 
 

9. என் தற்கோலிக வதரவரய பூர்த்தி சசய்ய நோன் கைன் பத்திைங்கள் எவ்வோறு 

வோங்கலோம்?  

 

உங்களுரைய தைகரிைம் உங்கள் ஆர்ைரை சசோல்லும் வபோது , சபயர் ைற்றும் 

வதரவப்படும் பங்கு பத்திைங்களின் எண்ணிக்ரக , கைனுக்கோன கோலம் குறிப்பிடுவது 

அவசியம்). உங்கள் பங்குதைகர் பங்குவர்த்தக அைங்கில் உங்களுரைய கட்ைரளரய 

சசயல்படுத்துவோர். பணத்ரத சபற்றபின், உங்கள் தைகர் உங்கள் டீவைட் கணக்கில் 

சசக்யூரிட்டிகரள பற்று ரவக்க   ஏற்போடு சசய்வோர். குறிப்பிட்ை கோலத்திற்கு பிறகு 

நீங்கள் கைன் வோங்கிய பங்கு பத்திைங்கரள திரும்ப தை வவண்டும்(அங்கீகரிக்கப்பை 

இரைத்தைகைோல் அனுைதிக்கப்பட்ைோவலோ அல்லது விருப்பப்பட்ைோவலோ அதற்கும் 

முன்னோவலவய திரும்பத் தைலோம்) 

 

 

 

டீதமட் கணக்கிற்கு பைர் ஆஃப் அட்ெர்னிவய பயன்படுத்துேல் 

 

 



 

 

 

1. வவறு யோைோவது என் டீவைட் கணக்ரக என் சோர்போக இயக்க முடியுைோ? 

 

முடியும். உங்கள் டீவைட் கணக்ரக சசயல்படுத்துவதற்கு நீங்கள் யோரையும் 

அங்கீகரித்தோல், அவர் சபயரில்  ஒரு பவர் ஆஃப் அட்ைர்னி (POA) நிரறவவற்றி அரத 

உங்கள் டிபியிைம் வழங்குவதன்  மூலம் அந்த நபர் உங்கள் சோர்போக உங்கள் கணக்கு 

சசயல்படுத்த முடியும். டீவைட் கணக்ரக,  கணக்கு ரவத்திருப்பவர் (கள்) ைற்றும் பஓீஏ 

(POA) ரவத்திருப்பவர் ஆகிவயோர் மூலைோகவும் இயக்க முடியும் ரவத்திருப்பவர். 

 
 

2. பிஓஏரவ எனது தைகர் / டிபிக்கு வழங்குவது அவசியைோ? 

 

இல்ரல, பிஓஏரவ வழங்குவது அவசியைில்ரல. எந்த பங்கு தைகவைோ அல்லது டிபிவயோ 

தங்கள் வசரவகரள வழங்க இது பிஓஏ வவண்டும் என்று கட்ைோயப்படுத்த முடியோது. 

வசரவகள் வழங்குவதற்கு எந்த ஒரு தைகர் அல்லது டிபியும் இது வவண்டுு்ம் என்று 

உறுதியோக வகட்க முடியோது.   எனினும், உங்கள் தைகர் வழங்கிய ஆன்ரலன் வர்த்தக 

வசதிகரளத் நீங்கள் சதரிவு சசய்ய விரும்பினோல், சசபியின் வழிகோட்டுதலின் படி, 

அதன் ஆதைவில் பிஓஏ (POA) ரவ வழங்கும்படி தைகர் உங்களிைம் வகட்கலோம். 3 

 
 

3. நோன் ஒருவருக்கு  ஒரு பிஓஏ( POA) சகோடுக்க விரும்பினோல் நோன் என்ன 

முன்சனச்சரிக்ரககள் எடுக்க வவண்டும்? 

 

முதலில், நீங்கள் பிஓஏவவ (POA)  வழங்க வவண்டிய அவசியத்ரத நீங்கள் உறுதி சசய்ய 

வவண்டும். உங்கள் டிபிக்கு டிஐஎஸ்ரஸ  சைர்ப்பிக்க கடினைோக இருப்பின், ஸ்படீ்-இ 

வசதிகரளப் பயன்படுத்துவது பற்றி  நீங்கள் பரிசீலிக்கலோம். 

 

நீங்கள் யோருக்கோவது பிஓஏரவ (POA)  வழங்க முடிவு சசய்தோல், தயவுசசய்து 

வதரவப்படும் வநோக்கங்களுக்கோக ைட்டுவை வதரவப்படும் அதிகோைங்கரள 

வழங்குவரத உறுதிசசய்து சகோள்ளுங்கள். ஒரு சபோது பவர் ஆஃப் அட்ைர்னி 
வழங்குவரத தவிர்ப்பது நல்லது. வைலும், சசபியின் வழிகோட்ைல்களின் படி, 

பங்குதோைர்களுக்கு வழங்கப்படும் பிஓஏவோடிக்ரகயோளரின் கட்ைரளகளின் 

அடிப்பரையில் வைற்சகோள்ளப்பட்ை வர்த்தகத்தில் எழும் சசட்டில்சைண்ட் 

கைரைகளுக்கு ைட்டுவை பயன்படுத்தப்பை வவண்டும்.   

 

4. என் பங்குதைகரின் சபயரில் பிஓஏரவ ( POA)  வழங்கிவனன். இப்வபோது அவர் அரத 

இனிவைல் பயன்படுத்துவரத நோன் விரும்பவில்ரல. நோன் என்ன சசய்ய வவண்டும் ? 

 

உங்களுரைய வநோக்கம் பற்றி உங்கள் தைகரிைம் சதரிவிப்பவதோடு கூடுதலோக, நீங்கள் 

உங்கள் தைகருக்கு வழங்கிய பிஓஏ ரவ ைத்து சசய்து விட்ைதோக உங்கள் டிபிக்கு ஒரு 

விண்ணப்பம் தை வவண்டும். கூட்டு கணக்கு ரவத்திருப்பவர் (கள்) விஷயத்தில், 

அரனத்து கணக்கு ரவத்திருப்பவர்களும் அத்தரகய விண்ணப்பத்தில் ரகசயழுத்திை 

வவண்டும். 

 

 

என்எஸ்டிஎல்லிருந்து இ-தசவைகள் 

 

சதோழில்நுட்ப முரனகளில் நைக்கும் முன்வனற்றம் கோைணைோக, என்எஸ்டிஎல் (NSDL) 

சதோைர்ந்து பல புதுரைகரள அறிமுகம் சசய்வவதோடு  சைபோஸிட்ைரி வசரவகரள 

வைன்வைலும் ஆன்ரலனில் கிரைக்கும் வசதிகரள சசய்து வருகிறது. இவற்றில் சில 

கீவழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளன - 

 

 

 



 

 

 

ஸ்பீட்-இ 

 

ஸ்படீ்-இ (SPEED-e)(ஸ்படீீ என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது) என்பது என்எஸ்டிஎல் (NSDL) 

வழங்கும் இரணய அடிப்பரையிலோன வசதி ஆகும். இது டீவைட் கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர்  விநிவயோகிப்பு, அைைோனம் ரவத்தல் ைற்றும் பைஸ்பை நிதிரயப் சபறும் 

வழிமுரறகரள ைின்னணுப் வடிவத்தில் வழங்குவதன் மூலம், சசயல்முரற ைிகவும் 

வவகைோகவும் போதுகோப்போகவும் திறரையோகவும் உள்ளது. இந்த வசதி கணினிகளில் 

(சைஸ்க்ைோப் / ைடிக்கணினி) கிரைக்கிறது, வைலும் கைவுச்சசோல் பயனர்கள் சைோரபல் 

சதோரலவபசியிலும் அவத அணுகரலப் சபறலோம். அவைது டிபி இந்த வசரவரய 

வழங்கினோல், டீவைட் கணக்கு ரவத்திருப்பவர் இந்த வசரவரயப் சபற முடியும். இந்த 

வசரவரய வழங்கும் டிபிக்களின் பட்டியல் https://nsdl.co.in/speede-dps.php. 

இல்கிரைக்கிறது . 

 
 

1. நோன் எப்படி ஸ்படீ்-இ வசதிரய பயன்படுத்த முடியும் ? 

 

இந்த வசதிரய இந்த வநோக்கத்திற்கோக தங்கரள பதிவு சசய்யும் டீவைட் கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர்கள் பயன்படுத்தலோம். உங்கள் டிபி இந்த வசதிரய சபற நீங்கள் பதிவு 

சசய்ய உங்களுக்கு உதவும். சவற்றிகைைோன பதிவுக்குப் பிறகு, நீங்கள் ஆன்ரலனில் 

உள்ள கட்ைரளகரள சைர்ப்பிக்கவும் அத்தரகய கட்ைரளகளின் நிரலரய 

கண்கோணிக்கவும் முடியும். உங்களுரைய டிபிக்கு நீங்கள் கோகிதத்தில் இன்ஸ்ைைக்ஷன் 

ஸ்லிப்ரப பூர்த்தி சசய்து வழங்க  வவண்டிய அவசியம் இல்ரல. வைலும் தகவலுக்கு 

ைற்றும் பதிவு சசய்ய, சசல்க https://eservices.nsdl.com/.. 

 
 

2. நோன் ஒரு ஸ்படீ்-இ பயனர் என்றோல் எனது விருப்பத்தின் படி எந்தசவோரு 

கணக்கிலும் பத்திைங்கரள ைோற்றுவதற்கு முடியுைோ ? 

 

ஸ்படீி-இ  வைரையில் சைர்ப்பிக்கக்கூடிய சைலிவரி அறிவுறுத்தல்கள் நீங்கள் 

வதர்ந்சதடுக்கும் அணுகல் முரகரய சபோறுத்துள்ளது. கைவுச்சசோல் பயனர் ைற்றும் 

ைின் வைோக்கன் பயனர்கள் - இைண்டு விருப்பங்கள் உள்ளன. 

 

கைவுச்சசோல் பயனர்  கைவுச்சசோல் மூலம் லோக் இன் சசய்து, தனது விருப்பப்படி ஆறு 

முன்-முந்ரதய தைகு கணக்குகளுக்கு ைட்டும் பத்திைங்கரள பரிைோற்ற முடியும்.  இ-

வைோக்கன் பயனர் ைின் வைோக்கன் உதவியுைன் லோக் இன் சசய்வவதோடு அவைது 

விருப்பப்படி  எந்த டீவைட் கணக்குகளுக்கும் பத்திைங்கரள ைோற்றலோம்.  

 
 

3. ஸ்படீ்-இ வசதிகளின் பயனர்களுக்கு இ வைோு்ககினோல் கூடுதல் அனுகூலகங்கள்  

இருக்கிறதோ? 

 

ஸ்படீ்-இ வசதிகளில் இ-வைோக்கன் விருப்பத்தினோல்  கூடுதல் பயன்கள் பின்வருைோறு: 

 

a. பல அங்கீகோை வசதி, அதோவது  கூட்ைோக கணக்கு ரவத்திருப்பவர்களின் அங்கீகைோம் 

மூலம் கட்ைரளகள்.  

 

b. உங்கள் டீவைட் கணக்ரக (முழுரையோகவவோ அல்லது பகுதியோகவவோ) சசயல்படுத்த 

முடியோைல் ஃப்ரீஜ் (freeze)சசய்யலோம். ஸ்படீ்-இ பயனைோல் கணக்கு 

முைக்கப்பட்ைோல்ல், அரத ஸ்படீ்-இ பயனைோல் ைட்டுவை ைத்து முடியும். எனவவ, 

நீங்கள் விரும்பும் வபோது  சைலிவரி கட்ைரளகரளயும் பங்கு பத்திைங்கள் பரிைோற்றம் 

கட்ைரளகரளயும்  சைர்ப்பிக்கவும்,  கணக்ரகப் பூட்டி, வதரவப்படும்வபோது ைட்டுவை 

அரத திறந்து, இதன் மூலம் உங்கள் கணக்கின் முழு கட்டுப்போட்ரையும் உங்கள் 

ரககளில் சகோண்டு வோருங்கள். 

 

https://nsdl.co.in/speede-dps.php
https://eservices.nsdl.com/


 

 

 

 

4. ஸ்படீ்-இ கைவுச்சசோல் பயனர் முன் அறிவிக்கப்பட்ை தைகர்கள் கணக்குகரள ைோற்ற 

முடியுைோ? 

 

முடியும், பத்திைங்கள் பரிைோற்ற சசய்வதற்கோக முன்வப அறிவிக்கப்பட்ை தைகர்கள் 

கணக்குகரள பயன்படுத்த, கைவுச்சசோல் பயனர்களுக்கு அனுைதிக்கப்படும், வைலும் 

அரத ைோற்ற வவண்டுைோனோல்   டிபியிைம் அறிவிப்பதன் மூலம் ைோற்றலோம். உங்கள் 

டிபி முரறயோக அத்தோட்சி வழங்கிய பிறகு இந்த ைோற்றங்கள் சசயல்போட்டிற்கு வரும். 

 
 

 
 
ஐடிஇஏஎஸ் 

 

இரணய அடிப்பரையிலோன டீவைட் கணக்கு அறிக்ரக (ஐடிஇஏஎஸ்) [Internet based Demat 

Account Statement (IDeAS)], டீவைட் கணக்கு ரவத்திருப்பவர்களுக்கு டீவைட் கணக்கில் 

நைந்த பரிவர்த்தரனகரள போர்ரவயிை ஒரு இரணய அடிப்பரையிலோன வசதி ஆகும். 

கணக்கீட்டு நிலுரவத் சதோரகவயோடு அதனுைனோன ைதிப்படீ்ரைப் போர்க்கவும் கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர்களுக்கு உதவுகிறது. கணக்கு ரவத்திருப்பவர்கள் முந்ரதய 12 

ைோதங்களுக்கு பரிவர்த்தரனகளின் ைோத வோரியோக அறிக்ரகரய போர்க்க / பதிவிறக்க 

முடியும். இந்த வசதிரய நீங்கள் ஏற்கனவவ பயன்படுத்தவில்ரல எனில், உங்கள் 

டிபியிைம் பதிவிற்கோக வகோரிக்ரக சசய்யலோம் அல்லது https://eservices.nsdl.com/. 

இல்என்றஇரணயத்தில்  நீங்கவள பதிவு சசய்து சகோள்ளலோம் . கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த வசதி முற்றிலும் இலவசைோக உள்ளது. 

 
 

என்எஸ்டிஎல் டமாவபல் ஆப் 

 
 

டீவைட் கணக்கு ரவத்திருப்பவர்களுக்கு ைிகவும் பயனுள்ள சைோரபல் பயன்போட்ரை 

என்எஸ்டிஎல் (NSDL) உருவோக்கியுள்ளது. நீங்கள் இரத கூகுள் பிவள ஸ்வைோர் (Google Play 

Store) அல்லது  ஏப் ஸ்வைோரிலிருந்து (App Store) பதிவிறக்கம் சசய்து சகோள்ளலோம். இந்த 

பயன்போட்ரை நிலுரவகரள போர்ரவயிை ைற்றும் ஒரு சிங்கிள் ரசன் ஆன் (single sign-on) 

மூலம் ஆன்ரலன் எனஎஸ்எல்டி இ (NSDL e-) வோக்களிப்பு முரறரய பயன்படுத்த 

முடியும். கணக்கு ரவத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த வசதி முற்றிலும் இலவசைோக உள்ளது. 

 
 

இ-தைாட்டிங் 

 
 

கணக்கு ரவத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த பயன்போடு  முற்றிலும் இலவசம் 

ஆகும். என்எஸ்டிஎல் (NSDL ) ைின்னணு வோக்களிப்பு (இ- வோக்களிப்பு) தளம் ஒவ்சவோரு 

பங்குதோைரும் அந்த இைத்தில் இல்லோைல் ஆன்ரலன் மூலம் வோக்களிக்கும் வசதிரய 

வழங்குகிறது. இந்த இ-வோக்களிப்பு வசரவ ஸ்படீ்-இ ைற்றும் என்எஸ்டிஎல்லின் 

சைோரபல் ஆப் இைண்டிலும் ஒருங்கிரணக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் விவைங்களுக்கு 

இங்கு சதோைர்பு சகோள்ளவும். https://www.evoting.nsdl.com/.

 
 

என்எஸ்டிஎல்லிலிருந்து மற்ற பயனுள்ள தசவைகள் 

 

என்எஸ்டிஎல்லின் ஒருங்கிவணந்ே கணக்கு ஸ்தெட்டமணட் 
 

என்எஸ்டிஎல்NSDL ஒருங்கிரணந்த கணக்கு அறிக்ரகரய (சிஏஎஸ்) [Consolidated Account 

Statement (CAS)] ஒவ்சவோரு டீவைட் கணக்கு ரவத்திருப்பவருக்கு அவைது  டீவைட் கணக்கு 

(கள்) ைற்றும் பைஸ்பை நிதி முதலீட்டிற்கோன கணக்கு ஆகியவற்றிர்க்கு ஸ்வைட்சைண்ட்  

வடிவத்தில் அறிக்ரக அனுப்புகிறது. பங்குகள் பிைதோன கணக்கோளரின் 

ரவத்திருப்பவரின் வபன் எண்ரண அடிப்பரையோகக் சைோசரியோக இருக்கும். 

https://eservices.nsdl.com/
https://www.evoting.nsdl.com/
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a. அந்த ைோதத்தில் ஏவதனும் பரிவர்த்தரன நிகழ்ந்திருந்தோல் ஒவ்சவோரு ைோதத்திற்கும் 

ஆன ஸ்வைட்சைண்ட் அனுப்பப்படும். நீங்கள் உங்கள் இசையில் முகவரிரயயும் 

அனுப்பி டிபிக்கு சம்ைதமும் சதரிவித்திருந்தோல் ஸ்வைட்சைண்ட் வநரிரையோக 

உங்கள் இசையிலுக்கு வரும். 

 

b. அறிக்ரக உங்கள் முதலீட்டின் ஒவ்சவோன்றின் விரல, சைோத்த சதோகுப்பு ைதிப்பு 

ைற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ை கோலக்கட்ைத்தில் சைோத்த வபோர்ட்ஃவபோலிவயோ ைதிப்பு 

ைோற்றங்கரள கோட்டும் வரைபைம் ஆகியவற்ரறக் கோட்டுகிறது. 

 

c. இது உங்கள் வகஓய்சி  இன்ரறய வததி வரை புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, 

ைின்னஞ்சல் முகவரி ைற்றும் உங்கள் பைஸ்பை நிதி ஃவபோலிவயோக்களில் 

குறிப்பிட்டுள்ள சைோரபல் எண் வபோன்ற பிற விவைங்கரளயும் இது 

கோட்டுகிறது.நீங்கள் இதில் எதோவது முைண்போரை போர்த்தோல் அல்லது விபைங்கரள 

வைம்படுத்தல் வதரவப்பட்ைோல், நீங்கள் பைஸ்பை நிதி நிறுவனம் அல்லது 

அதன் பதிவோளரை சதோைர்பு சகோள்ளலோம். 

 

d. ஒரு வவரள இந்த ஸ்வைட்சைண்ட் உங்களுக்கு கிரைக்கவில்ரல என்றோவலோ 

அல்லது அந்த ஸ்வைட்சைண்டில் ஏவதனும் முைண்போடு உங்களுக்கு சதரிந்தோல், 

தயவு சசய்து உங்களுரைய டிபியிரன உைனடியோக சதோைர்பு சகோள்ளுங்கள் 

அல்லது இந்த முகவரிக்கு ைின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்  NSDL-CASfeedback@nsdl.co.in. 

 

உங்கள் டீவைட் கணக்குகள் ைற்றும் பைஸ்பை நிதி நிறுவனங்களில் உங்கள் ஒவ்சவோரு 

முதலீட்டிற்குைோன அறிக்ரககோலத்ரதயும் ைற்றும் இறுதி வபலன்ரச  நீங்கள் 

சரிபோர்க்க வவண்டும். 

 

என்எஸ்டிஎல் (NSDL) தன்னுரைய டீவைட் கணக்குதோைர்கள் வநரிரையோக தங்களுரைய 

இசையில் முகவரிரய வழங்குவதற்கோக https://nsdlcas.nsdl.com/இல் ஒரு ஆன்ரலன் 

வசதியிரன உருவோக்கியுள்ளது.  

 

என்எஸ்டிஎல்லிலிருந்து ைின்னஞ்சல் மூலம் இ- சிஏஎஸ் (e-CAS)  CAS ஐ சபறுவதற்கு 

இந்த வசதி சசய்யப்பட்டுள்ளது. இ-சிஏஎஸ் (E-CAS) ஐப் சபறுவதற்கும் ைின்னஞ்சல் 

ஐடிரய ைோற்றுவதற்கும் இந்த வசதிரய பயன்படுத்தப்பைலோம். 

 

 

எஸ்எம்எஸ் எச்சரிக்வக ைசேி 
 
 

1. எஸ்எம்எஸ்  எச்சரிக்ரக வசதி என்றோல் என்ன? 

 

டீவைட் கணக்கில் பதிவு சசய்யப்பட்ை சைோரபல் எண்ணில் எஸ்எம்எஸ் எச்சரிக்ரககள் 

அனுப்பியதன் மூலம் தங்கள் கணக்கில் நைக்கும் முக்கியைோன பரிவர்த்தரனகரள 

கண்கோணிக்கும் வரகயில் என்எஸ்டிஎல் தன் கணக்குதோைர்கரளத் தங்கள் கணக்ரக 

கண்கோணிப்பு  சசய்ய உதவுகிறது. விழிப்பூட்ைல்கள் என்எஸ்டிஎல்லிலிருந்து  

வநைடியோக அனுப்பப்படும் வபோது, அரவகள் டீவைட் கணக்கின் உண்ரையோன நிரலரய 

பிைதிபலிக்கின்றன. டீவைட் கணக்கு ரவத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த வசதி முற்றிலும் 

இலவசம். 

 
 

2. எஸ்எம்ஸ்  எச்சரிக்ரக வசதிக்கு நோன் எவ்வோறு பதிவு சசய்ய வவண்டும் ? 

 

இந்த வசதிரய ஏற்கனவவ நீங்கள் பயன்படுத்தவில்ரல என்றோல், உங்கள் சைோரபல் 

எண்ரணக் குறிப்பிட்டு உங்கள் டிபிக்கு எழுத்து வடிவத்தில் வவண்டுவகோரள 

சைர்ப்பித்ததன் மூலம் உங்கள் சைோரபல் எண்ரண பதிவு சசய்யலோம். உங்கள் 

mailto:NSDL-CASfeedback@nsdl.co.in
https://nsdlcas.nsdl.com/
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சைோரபல் எண் சவற்றிகைைோக பதிவு சசய்யப்பட்ைதும், எஸ்எம்எஸ் எச்சரிக்ரககள் 

சபறுவதற்கோன எஸ்எம்எஸ் சகோடிரய உங்கள் டிபி மூலைோக டிபோஸிட்ைரி முரறயில் 

சசயல்படுத்தப்படும் விழிப்பூட்ைல்கள் சசயல்படுத்தப்படும். 

 

டிபி க்கு தங்கள் சைோரபல் எண்ரண பதிவு சசய்ய விருப்பம் ஆனோல் இந்த வசதி சபற 

விரும்போத அந்த கணக்கு ரவத்திருப்பவர்கள், அத்தரகய கணக்குகள் பவர் ஆஃப் 

அட்ைர்னி மூலைோக இயக்கப்பைவில்ரல ைற்றும் அடிப்பரை வசரவ டீவைட் கணக்கோக 

இல்லோத பட்சத்தில் அதற்கோன எஸ்எம்எஸ் ஃப்ளோக் வசதிரய சசயலிழக்க சசய்யச் 

சசோல்லலோம். 

 
 
 

 
 

3. எந்த பரிவர்த்தரனகளுக்கு எஸ்எம்எஸ் எச்சரிக்ரககள் அனுப்பப்படுகின்றன? 

 

நீங்கள் என்எஸ்டிஎல்லிலிருந்து வநைடியோக எஸ்எம்எஸ் சபறுவரீ்கள் இரவகளுக்கோக- 

 
a. அரனத்து சைபிட் டிைோன்ஸ்ஃபர்கள். 
b. ஐபிஓ, துரண பிரிவு ைற்றும் வபோனஸ் ஆகியவற்றிர்க்கோன பற்றுகள். 
c. வதோல்வியரைந்த அறிவுறுத்தல்கள் 
d. கட்ைரளகள் சசயல்படுத்தபைோைல் நின்றரவகள் 
e. சைோரபல் எண் ைோற்றம்  
f. முகவரி ைோற்றம்  

g. பைஸ்பை நிதி யூனிட்டில் சைபிட்டுகள் 

h. பவர் ஆஃப் அட்ைர்னி பதிவு சசய்தல் ைற்றும் சசய்த பதிரவ நீக்குதல் 
i. ைோற்றம், நியைனதோைர் சபயர் ைத்து / நீக்குதல்  
j. அைைோனம் துவக்கம், உறுதிப்படுத்தல் ைற்றும் அரழத்தல் (அைகு ரவப்பவருக்கு) 

k. சைண்ைர் வழங்குநர் அறிவுறுத்தரலப் சபோறுத்து பங்குகள் தரை சசய்தல் ைற்றும் 

பங்குகரள பற்றுதல். 

 

டிபோஸிட்ைரி முரறயில் பவர் ஆஃப் அட்ைர்னி இன் முகவரி, பதிவு ைற்றும் பதிவு 

சசய்தரத ைோற்றுதல், கணக்கு ரவத்திருப்பவர் இந்த வசதிக்கோக வதர்வு 

சசய்யப்பட்ைோைோ இல்ரலயோ என்பரதப் கணக்கில் எடுத்துக் சகோள்ளோைல் எஸ்எம்எஸ் 

எச்சரிக்ரககள் பதிவுசசய்யப்பட்ை சைோரபல் ஃவபோனுக்கு அனுப்பி ரவக்கப்படும். 

 
 

4. எஸ்எம்எஸ் விழிப்பூட்ைல் வசதிக்கு நோன் ஏன் பதிவு சசய்ய வவண்டும் ? 

 

பதிவு சசய்யப்பட்ை சைோரபல் எண்ணுக்கு டீவைட் கணக்கில் வைற்சகோள்ளப்பட்ை பல 

முக்கியைோன நைவடிக்ரககளுக்கு என்எஸ்டிஎல் வநைடியோக சசய்திகரள அனுப்புகிறது. 

இது உங்கள் டீவைட் கணக்ரக போதுகோக்க பயனுள்ள கண்கோணிப்பு முரறயோக 

சசயல்படுகிறது. 

 
 

5. இந்த வசதிரயப் சபறுவதற்கோன கட்ைணங்கள் எவ்வளவு? 

 

கணக்கு ரவத்திருப்பவருக்கு இந்த வசதி வழங்குவதற்கோக டிபிகளுக்கு என்எஸ்டிஎல் 

கட்ைணம் வசூலிப்பதில்ரல. 

 

6. டீவைட் கணக்ரகத் திறக்கும் வநைத்தில் என் சைோரபல் எண்ரண நோன் டிபிக்கு 

சகோடுத்திருக்கிவறன். இந்த வசதிக்கோக நோன் இருந்தோலும் பதிவு சசய்ய வவண்டுைோ? 

 

நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் விழிப்பூட்ைல்கரளப் சபறோவிட்ைோல், டிப்ஸிட்ைரி அரைப்பில் 

எஸ்எம்எஸ் எச்சரிக்ரக சகோடிரய இயக்க உங்கள் டிபிக்கு வகோரிக்ரக ஒன்ரற வழங்க 

வவண்டும். சவறுைவன சைோரபல் எண் சகோடுப்பது ைட்டும் வபோதோது. 

 
 

7. எனது சைோரபல் எண் ைோறியிருந்தோல் நோன் என்ன சசய்ய வவண்டும் ? 
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உங்கள் சைோரபல் எண்ரண ைோற்றினோல், உங்கள் புதிய சைோரபல் எண்ரண உங்கள் 

டிபிக்கு எழுத்து பூர்வைோகத் சதரிவிக்க வவண்டும். சைபோஸிட்ைரி சிஸ்ைத்தில் 

டிபியினோல் ைோற்றம் சசய்யப்பட்டுவிட்ைோல்,  உங்கள் பரழய ைற்றும் புதிய சைோரபல் 

எண் இைண்டிலும் நீங்கள் சசய்திகரள சபறுவரீ்கள். நீங்கள் உங்கள் சைோரபல் எண்ரண 

ைோற்றியரைக்க நிரனத்தோல், நீங்கள் சைோரபல் நம்பர் வபோர்ைபிலிட்டிரய வதர்வு 

சசய்யலோம், இதன் மூலம் நீங்கள் உங்கள் வசரவ வழங்குநரை ைோற்றிக் சகோள்ளலோம், 

ஆனோல் நைப்பு சைோரபல் எண்ரணத் தக்கரவத்துக்சகோள்ளலோம். 

 
 
 

 
 

8. எஸ்எம்எஸ் விழிப்பூட்ைலுக்கு பதிவு சசய்ய வவண்டியது கட்ைோயைோ? 

 

கிரையோது, அடிப்பரை வசரவ டீவைட் கணக்கு ரவத்திருக்கும் தனிப்பட்ை 

கணக்குதோைர்கள் , தன் கணக்குகரள பவர் ஆஃப் அட்ைர்னி மூலம் இயக்குபவர்கரள 

தவிை ைற்றவர்களுக்கு இந்த   வசதி கட்ைோயைில்ரல, ஆனோல் ைிகவும் 

பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எச்சரிக்ரககள் வநைடியோக சைபோஸிட்ைரியிைைிருந்து 

வருவதோல்,  உங்கள் கணக்கில் நைக்கும் முக்கியைோன பரிவர்த்தரனகரள 

கண்கோணித்து, வதரவசயன்றோல்  நைவடிக்ரககரள எடுக்க உங்களுக்கு வசதியோக 

இருக்கும். 

 
 

 

டீதமட் கணக்கில் பரஸ்பர நிேிகவள வைத்ேிருத்ேல் 

 

எந்த சசோத்து வைலோண்ரை நிறுவனத்தோல் வழங்கப்பட்ை பைஸ்பை நிதி யூனிட்களும் பிற 

வரக போதுகோப்பு பத்திைங்கரளப் வபோன்வற டீவைட் கணக்கில் ரவத்துக் சகோள்ளலோம். 

இது உங்கள் எல்லோ முதலீடுகரளயும் ஒவை இைத்தில் கண்கோணிக்க உதவுகிறது. டீவைட் 

கணக்கு ரவத்திருப்பவர்கள் என்எஃப்ஓ( NFO) / எஸ்ஐபி (SIP) க்கோக விண்ணப்பிக்கலோம் 

ைற்றும் டீவைட் கணக்கில் கைன் சபற வவண்டுவகோள் வநைடியோக விண்ணப்பிக்கலோம். 

 
 

1. ைியூச்சுவல் ஃபண்ட் அலகுகள் (கணக்கின் அறிக்ரகயோல் குறிப்பிைப்படும்) 

டீவைட்ைோக ைோற்றுவதற்கோன அர்த்தம் என்ன? 

 

நீங்கள் ைியூச்சுவல் ஃபண்ட் அலகுகரள கோகித வடிவில் ரவத்திருந்தோல், அது கணக்கு 

அறிக்ரகயின்(எஸ்ஓஏ) [Statement of Account(SOA)] மூலம் பிைதிநிதித்துவம் சசய்யப்படும் 

நிரலயில், அவற்ரற டீவைட் படிவத்தில் ரவத்திருக்க விரும்பினோல், உங்கள் டிபிக்கு 

பரிந்துரைக்கப்பட்ை படிவத்தில் வகோரிக்ரகரய சைர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அவ்வோறு 

சசய்யலோம். இது டீவைட் வடிவத்தில் பைஸ்பை நிதிய பிரிவுகரள ைோற்றுவதோக 

அறியப்படுகிறது. 

 
 

2. ஒரு வவரள எனக்கு  ஒரு டீவைட் கணக்கு இல்ரல என்றோல், நோன் என்ன சசய்ய 

வவண்டும் ? 

 

உங்களிைம் டீவைட் கணக்கு இல்ரல ைற்றும் உங்கள் பைஸ்பை நிதி முதலீட்ரை டீவைட் 

வடிவத்தில் ைோற்ற விரும்பினோல், நீங்கள் எந்த என்எஸ்டிஎல் டிபி உைன் ஒரு டீவைட் 

கணக்ரக திறக்க வவண்டும். 

 
 

3. ைியூச்சுவல் ஃபண்ட் அலகுகரள டீவைட் வடிவத்தில்  ரவத்திருப்பதில்  நன்ரைகள் 

என்ன? 

 

a. பைஸ்பை நிதிகள் உட்பை பல்வவறு பத்திைங்களில் உள்ள அரனத்து முதலீடுகரளயும் 
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குறிப்பிடுகின்ற ஒரு ஒருங்கிரணந்த கணக்கு அறிக்ரகரய நீங்கள் 

சபற்றுக்சகோள்கிறரீ்கள். பைஸ்பை நிதியிலிருந்து சபறப்பட்ை பல்வவறு 

நிறுவனங்களின் அறிக்ரககரள  நீங்கள் போர்க்க வவண்டியதில்ரல . 

 

b. உங்கள் டீவைட் கணக்கில் பதிவு சசய்யப்பட்ை முகவரியில் ைோறுதல் ஏற்பட்ைோல் 

அரனத்து சம்பந்தப்பட்ை வழங்குநர்கள் ைற்றும் பைஸ்பை நிதி நிறுவனங்கள் / 

பதிவோளர் ைற்றும் பரிைோற்ற முகவர்(ஆர்டிஏ ) [Registrar and Transfer Agent(RTA) 

]ஆகியவற்றுைன் பதிவு சசய்யப்படும். இவ்வோறு, அவற்றில் ஒவ்சவோன்றும் 

தனித்தனியோகத் தகவல் சதரிவிக்க வவண்டிய  வதரவரய நீக்குகிறது. 

 

c. ஐடியோஸ்  (IDeAS) ைற்றும் என்எஸ்டிஎல் சைோரபல் பயன்போடு வபோன்ற வசதிகரளப் 

பயன்படுத்தி, ைிக விரைவோன ைற்றும் திறரையோன முரறயில் 

பரிவர்த்தரனகரளயும், வ ோல்டிங்குகரளயும் கண்கோணிக்கலோம். 

 
 

 

 

d. உங்களுரைய டிவைட் கணக்கில் இருந்து பைஸ்பை நிதி யூனிட்களின் சைபிட்கள் பற்றி  
எஸ்எம்எஸ் எச்சரிக்ரககள் சபறுவரீ்கள். 

 

e. நீங்கள் ஸ்படீ்-இ (SPEED-e )வசதிக்கு சந்தோதோைர் ஆவதுமூலம் பைஸ்பை நிதி 
யூனிட்களின் ஆன்ரலன் மூலம்  ைீட்கும் வசதிரயயும் சபறலோம். 

 
 

4. ைியூச்சுவல் ஃபண்ட் யூனிட்கரள ைோற்றுவதற்கோன சசயல்முரற (கணக்கு 

அறிக்ரகயின் மூலம் குறிப்பிைப்படுகிறது) டீவைட் வடிவத்தில் எப்படி ைோற்றுவது? 

 

ஸ்வைட்சைண்ட் ஆஃப் கணக்குைன் உங்கள் டிபிக்கு ைோற்றுவதற்கோன வகோரிக்ரக 

படிவத்ரத (சிஆர்எஃப்) [Conversion Request Form (CRF) ] சரியோக பூர்த்தி சசய்து டிபியிைம் 

சைர்ப்பிக்க வவண்டும். வதரவயோன பரிவசோதரனகளுக்குப் பிறகு, உங்கள் டிபி  உங்கள் 

ஏஎம்சி (AMC) / அதன் பதிவோளர் சம்பந்தைோக உங்கள் வகோரிக்ரகரய முன்ரவக்கும். 

ஏஎம்சி (AMC) / பதிவோளர் இருந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்ைவுைன், பைஸ்பை நிதிகள் உங்கள் 

டீவைட் கணக்கில் வைவு ரவக்கப்படும். 

 
 

5. சவளி நோடு வோழும் இந்தியர்கள் அதோவது என்ஆர்ஐ. அந்தஸ்துக்கு கீழ் 

ரவக்கப்பட்டிருக்கும் பைஸ்பை நிதிகரள டீவைட் வடிவத்தில் ைோற்ற முடியுைோ? 

 

ைோற்ற முடியும் ஆனோல், என்ஆர்ஐ தகுதியுைன் டீவைட் கணக்கு திறக்கப்பட்டிருக்க 

வவண்டும். 

 
  

6. பைஸ்பை நிதிகள் அலகுக்கு பங்குச் சந்ரத தளத்தின் மூலம் நோன் எவ்வோறு  

வோங்கலோம்? 

 

உங்கள் பங்கு தைகரிைம் உங்களுக்கு வதரவயோன அளவுைன் உங்கள் 

பங்குதோைர்களுக்கோன சந்தோ கட்ைரள ஒன்ரறயும் சகோடுக்க வவண்டும். உங்கள் தைகர் 

பங்கு பரிவர்த்தரன தளத்தில் உங்கள்  வகோரிக்ரகரய உள்ளிடுவோர். ஏஎம்சி(AMC) 

இலிருந்து அலகுகள் சபற்ற பின் 

/ பணம் சசலுத்தும் நோளில் பதிவோளர், உங்களுரைய தைகர் / கிளியரிங் கோர்பவைஷன் 

உங்களுரைய டீவைட் கணக்கில் வதரவயோன பைஸ்பை நிதி பிரிவுகரள பற்று ரவக்க 

ஏற்போடு சசய்யும். 

 
 

7. என் டீவைட் கணக்கில் ரவத்திருக்கும் பைஸ்பை நிதி யூனிட்கரள  எப்படி ைீட்க 
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முடியும்? 

 

உங்கள் டிபி அல்லது பங்கு வர்த்தகர் மூலைோக நீங்கள் டீைோட் வடிவத்தில் உங்கள் 

பைஸ்பை நிதி அலகுகரள ைீட்சைடுக்கலோம். ஸ்படீ்-இ பயனர்கள் ைீட்சைடுப்பு வகோரிக்ரக 

ஆன்ரலனிலும் சைர்ப்பிக்கலோம். 

 
 

8. என் டிபி மூலைோக டிவைட் வடிவில் நரைசபற்ற பைஸ்பை நிதி பிரிவுகரள 

ைீட்பதற்கோன நரைமுரற என்ன? 

 

நீங்கள் முரறயோக பூர்த்தி சசய்யப்பட்ை ைீட்சைடுத்தல் படிவத்ரத(ஆர்எஃப்)[Redemption 

Form (RF)] உங்கள் டிபி யிைம் சைர்ப்பிக்க வவண்டும். வதரவப்பட்ை பரிவசோதரனகளுக்குப் 

பிறகு, உங்கள் டிபி உங்கள் வகோரிக்ரகரய சம்பந்தப்பட் ஏஎம்சி ( AMC) / பதிவோளருக்கு 

அனுப்பிரவப்போர்கள். வதரவயோன சரிபோர்ப்புகரள வைற்சகோண்ை பிறகு, ைீட்சைடுப்பு 

சதோரக உங்கள் இரணக்கப்பட்ை வங்கிக் கணக்கில் வநைடியோக ஏஎம்சி ( AMC) / 

பதிவோளர் மூலைோக வைவு ரவக்கப்படும். நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ை அளவு அல்லது 

அரனத்து அலகுகளுக்கு அல்லது உங்கள்  வதரவயோன அளவு ைீட்சைடுப்பு 

வகோரிக்ரகரய டிபியிைம்  அளிக்கலோம். 

 
 

9. பங்கு வர்த்தகர் மூலம் டீவைட் வடிவத்தில் இருக்கும் பைஸ்பை நிதி அலகுகரள 

ைீட்சைடுக்கும் நரைமுரற என்ன? 

 
 

 

உங்கள் பங்கு வர்த்தகரிைம் விற்கும்படி உத்தைவு அளிக்க வவண்டும். கூடுதலோக, 

என்எஸ்இ கிளியரிங் லிைிசைட்(NSE Clearing Limited) / இந்திய க்ளியரிங் கோர்ப்பவைஷன் 

லிைிசைட் (Indian Clearing Corporation Limited) என்ற நியைிக்கப்பட்ை சிஎம்  பூல் கணக்கில் (CM 

Pool account) பைஸ்பை நிதி அலகுகரள ைோற்ற உங்கள் டிபிக்கும் சைலிவரி இன்ஸ்ைைக்ஷன் 

ஸ்லிப்ரப சைர்ப்பிக்க வவண்டும். 

 

10. ஒரு டீவைட் கணக்கிலிருந்து ைற்சறோரு டீவைட் கணக்கிற்கு  பைஸ்பை நிதி அலகுகரள 

நோன் ைோற்றலோைோ? 

 

முடியும். எந்தசவோரு கோைணத்திற்கோகவும் லோக்-இன்  நிரலயில் (lock-in status) இருக்கும் 

பைஸ்பை நிதி அலகுகள் தவிை, உங்கள் விருப்பத் வதர்ரவக்வகற்ப வவறு  எந்த டீவைட் 

கணக்கிலும் (ஒவை டிபி/சைபோஸிட்ைரியிைம் இருப்பவதோ அல்லது சவவ்வவறு 

டிபி/சைபோஸிட்ைரியில் இருந்தோலும்)பைஸ்பை நிதி அலகுகரள நீங்கள் ைோற்றலோம். 

 
 

டீதமட் கணக்கிவன புதுப்பித்ேல்/மாற்றங்கள் டசய்ேல் 

 

 

ஒரு டீவைட் கணக்ரகத் திறந்த பின், கணக்கு திறந்த வடிவத்தில் வழங்கப்பட்ை 

தகவல்கள் ைோற்றத்திற்கு உட்படும் சூழ்நிரலகள் ஏற்பைலோம். எடுு்த்துக்கோட்ைோக- 

 

a. கணக்கு  ரவத்திருப்பவர் சபயர் 

b. கணக்கு ரவத்திருப்பவரின் முகவரி 
c. வங்கி கணக்கு விவைங்கள் 
d. நியைிக்கப்பட்ைவர் அல்லது பவர் ஆஃப் அட்ைர்னி  வ ோல்ைர் 
e. கணக்குதோைரின் ரகசயோப்பம் 
f. ைின்னஞ்சல் முகவரி 

g. சதோரலவபசி / சைோரபல் எண் 

 

அத்தரகய சூழ்நிரலயில், கணக்கு ரவத்திருப்பவர் டிபியிம் முரறயோக ைோற்றப்பட்ை 

தகவரல வழங்க வவண்டும், அப்வபோதுதோந் சைபோஸிட்ைரியில் பதிவு சசய்யப்பட்ை 

தகவல்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு வசரவகள் குறுக்கீடு சசய்யப்பைோைல் சதோைரும்.கணக்கு 
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ரவத்திருப்பவர் வதரவயோன ஆதோை ஆவணங்களுைன் டிபிக்கு ரகசயோப்பைிட்ை 

எழுத்துபூர்வைோன வகோரிக்ரகரய வழங்க வவண்டும். கணக்குதோைர் டிபிக்கு முரறயோக 

ரகசயழுத்திைப்பட்ை எழுத்துப்பூர்வைோன வகோரிக்ரகரய வதரவயோன அரனத்து 

ஆதைவு ஆவணங்கவளோடும் ரவக்க வவண்டும். 

 
 

1. கணக்ரக திறந்த பிறகு கணக்குதோைரின் சபயரை ைோற்ற முடியுைோ? 

 

முடியும், டீவைட் கணக்ரகத் திறந்தபின் ஒரு டீவைட் கணக்கில் கணக்கு  

ரவத்திருப்பவரின் சபயர் ைோற்றப்பைலோம். எழுதப்பட்ை வகோரிக்ரகயுைன் வசர்த்து 

ரவக்க வவண்டிய வதரவயோன ஆதோை ஆவணங்கள் விரும்பிய ைோற்றத்தின் 

தன்ரைரய சோர்ந்துள்ளது. டிபி சசய்த எந்த தைவு நுரழவுப் பிரழயின் கோைணைோக 

கணக்கில் ைோற்றம் வதரவப்படுகிறசதன்று கணக்கு ரவத்திருப்பவர் வகோரிக்ரக 

ரவத்தோல், கணக்கு ரவத்திருப்பவரிைைிருந்து  எந்த ஆவணமும் வகட்கோைல் டிபி 
சுயைோகவவ ைோற்றத்ரத சசய்யலோம். 

 

a. சிறு திருத்தங்கள் என்றோல் (எழுத்துப்பிரழ திருத்தம், சுருக்கம் அல்லது 

இனிஷியல்கரள விரிவுபடுத்துதல் வபோன்றரவ) சபயர் சரியோக எழுதப்பட்ை வபன் 

அட்ரை, போஸ்வபோர்ட், வோக்கோளர் அரையோள அட்ரை, ஆதோர் அட்ரை, ஓட்டுனர் 

உரிைம், என்ஆர்இஜிஏ அட்ரை NREGA card வபோன்ற அரையோள ஆவணங்களில்   

சுயஅத்தோட்சியுைன் கூடிய ஆவணத்தின் அடிப்பரையில் இந்த சிறு ைோற்றத்ரத 

சசய்யலோம். கணக்கு ரவத்திருப்பவர் திருைணம், விவோகைத்து, நீதிைன்ற உத்தைவு 

ஆகிய எந்தசவோரு கோைணத்திற்கோகவும் தனிப்பட்ை நபரின் சபயரில் ைோற்றம் 

இல்ரல என்பரதயும் உறுதிப்படுத்தி சகோள்ள வவண்டும். கணக்கீட்ைோளர்கள் தங்கள் 

சபயரை வவறு ஏதோவது கோைணத்திற்கோக எண்கணிதம் வபோன்றரவக்கோக இருந்தோல் 

அரத சபயர் ைோற்றைோக கருதப்படுவை அன்றி  சபயரில் திருத்தம் இல்ரல. 

 

 
 

b. சபயர் ைோற்றம் அல்லது திருத்தம் ைற்ற நிகழ்வுகளில், பின்வரும் ஆவணங்கள் 

வதரவ - 

 

 
திருைணத்தின் 
கோைணைோக சபயர் 
ைோற்றம் 

திருைணம் அல்லோத 
கோைணங்களுக்கோக 
சபயர்  ைோற்றம்               

திருைண சோன்றிதழ் 

அல்லது  கணவரின் 

சபயரைக் கோட்டும் 

போஸ்வபோர்ட் அல்லது 

அைசோங்க சகஜட்டில்  

சபயர் ைோற்றத்ரத 

சவளியிட்ைதற்கோன  

நகல். 

அதிகோைப்பூர்வ அைசிதழில் 

அதோவது சகஜட்டில் சபயர் 

ைோற்றம் அச்சிைப்பைல் 

 

கர்நோைகோ ைற்றும் பஞ்சோபில் குடியிருப்பவர்களுக்கோக அைசு சகஜட்டில் சபயர் ைோற்றம் 

சவளியிைப்படும் வசதி இல்லோைல் இருக்கலோம், அப்வபோது கீழ்கண்ை ஆவணங்கள் 

வழங்கப்பை வவண்டும்- 

 

a. சபயர் ைோற்றுவதற்கோன கோைணத்ரதயும், அவைது முழுரையோன முகவரிரயயும் 

குறிப்பிட்டுள்ள வநோட்ைரி பப்ளிக்/ ஃபர்ஸ் கிளோஸ் வைஜிஸ்ட்வைட்/எக்ஸ்கியூட்டிவ் 

வைஜிஸ்ட்வைட் முன்னிரலயில் எடுத்துக் சகோண்ை சத்திய பிைைோணம் வழங்கப்பை 

வவண்டும். 
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b. ஒரு உள்ளூர் சசய்தித்தோள் ைற்றும் ஒரு வதசிய பத்திரிரகயில் சபயர் ைோற்றம் 

சவளியிைப்பட்டிருக்க வவண்டும். 

 

c. ைோற்றியரைக்கப்பட்ை சபயருக்கோந  அரையோள ஆதோைம் ைற்றும் முகவரி ஆவணம் 

 

கணக்கு ரவத்திருப்பவர் வைவல உள்ள ஆவணத்தின் ஒரு சுய சோன்றிதழின் நகரல 

பரிவசோதிப்பதற்கோக அசல் ஆவணங்களுைன்  சைர்ப்பிக்க வவண்டும். 

 
 

2. டீவைட் கணக்கில் பதிவு சசய்யப்பட்ை எனது வங்கிக் கணக்கின் விவைங்கரள 

ைோற்றலோைோ? 

 

முடியும். உங்கள் டிபிக்கு எழுதப்பட்ை வவண்டுவகோரள சைர்ப்பித்ததன் மூலம் எந்த 

வநைத்திலும் உங்கள் டீவைட் கணக்கில் பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ள வங்கி கணக்கு 

விவைங்கரள ைோற்றலோம். உங்கள் புதிய வங்கி கணக்கிற்கோன ஆதோை ஆவணங்கரள 

வழங்க வவண்டும். உதோைணைோக, உங்கள் சபயர், வங்கி கணக்கு எண், வங்கி சபயர், MICR 

ைற்றும் IFSC குறியடீ்ரைக் சகோண்ை போஸ் புக் அல்லது கணக்கு அறிக்ரக அல்லது 

இைத்து சசய்யப்பட்ை கோவசோரல நகல் ஆகியவற்ரற சைர்ப்பிக்க வவண்டும். 

 
 

3. எனது முகவரி ைோற்றப்பட்ைோல் நோன் என்ன சசய்ய வவண்டும்? நோன் ஒவ்சவோரு 

நிறுவனத்திற்கும் தனியோக எழுத வவண்டுைோ? 

 

உங்கள் முகவரி ைோறியிருந்தோல், புதிய முகவரிரய உங்கள் டிபி க்கு சதரிவிக்க 

வவண்டும். டிபி புதிய முகவரியிரன சைபோசிட்ைரி சிஸ்ைத்தில் நுரழக்கும்வபோது, அது 

தோனோகவவ நீங்கள் பங்குகரள / அலகுகரள ரவத்திருக்கும் அரனத்து 

நிறுவனங்களுக்கும் சதரிவிக்கப்பட்டு விடும். 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. எனது முகவரிரய டிபியில் எவ்வோறு ைோற்ற வவண்டும்? 

 

உங்கள் டிபிக்கும் ஒரு எழுதப்பட்ை வவண்டுவகோரள சைர்ப்பித்து, உங்கள் முகவரிரய 

சைபோஸிட்ைரி சிஸ்ைத்தில் ைோற்றலோம். கணக்கு கூட்ைோக ரவத்திருந்தோல் அத்தரகய 

வவண்டுவகோளில் அரனத்து கூட்டு ரவத்திருப்பவர்களோலும் 

ரகசயழுத்திைப்பட்டிருக்க வவண்டும். பின்வரும் ஆவணங்கரள வவண்டுவகோளுைன் 

சைர்ப்பிக்கப்பை வவண்டும் - 

 

a. டீவைட் கணக்கின் சைீபத்திய பரிவர்த்தரன அறிக்ரக (வோடிக்ரகயோளர் டிபிரய 

தனிப்பட்ை முரறயில் சந்தித்தோல் வதரவயில்ரல). 

 

b. வபன் அட்ரை, போஸ்வபோர்ட், வோக்கோளர் அரையோள அட்ரை, ஆதோர் அட்ரை, 

ஓட்டுனர் உரிைம், என்ஆர்இஜிஏ அட்ரை வபோன்ற அரையோள ஆவணத்தின் ஏதோவது 

ஒன்றில்   சுய சோன்றிதழ் சசய்யப்பட்ைதின் நகல். 

 

c. புதிய முகவரிக்கோன அத்தோட்சியோக, வோக்கோளர் அரையோள அட்ரை, ஆதோர் அட்ரை, 

ஓட்டுனர் உரிைம் ஆகிய ஏதோவது ஒன்றில் சுய அத்தோட்சி சசய்து அளித்தல். 

 

உங்கள் டிபியிைம் நகரல சரிபோர்க்கும் வநோக்கத்திற்கோக அசல் ஆவணம் வழங்கப்பை 
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வவண்டும். நீங்கள் அல்லது உங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ை பிைதிநிதி பங்வகற்போளரின் 

அலுவலர்களின் முன்னிரலயில் விண்ணப்பத்தில் ைீண்டும் ஒருமுரற ரகசயோப்பைிை 

வவண்டும். முகவரியில் ைோற்றத்திற்கோன வகோரிக்ரக சைபோஸிட்ைரி சிஸ்ைத்தில் 

சசயல்படுத்தப்பட்ைவுைன், கணக்கு ரவத்திருப்பவருக்கு (களுக்கு), சைீபத்திய 

ைோற்றத்ரத சதரிவிக்க என்எஸ்டிஎல்லிருந்து ஒரு ைின்னஞ்சல் வருவவதோடு  

டிபியிைைிருந்தும் சசய்தி வரும். 

 

 

 

டீதமட் கணக்கில் கார்பதரட் அனுகூலங்கவள டபறுேல் 

 

 

1. பதிவு வததியின் முக்கியத்துவம் என்ன? 

 

எந்தசவோரு கோர்ப்பவைட் நன்ரையும் விநிவயோகிக்கப்படுவதற்கோன வநோக்கத்திற்கோக 

பங்குதோைர்களின் பட்டியரலக் கருத்தில் சகோண்டு ஒரு கட் ஆஃப் நோள் அதோவது அந்த 

நோவளோடு முற்றுசபறும் என்று சகோள்ளலோம் அந்த நோவள பதிவு வததியோகும். ‘பதிவு 

நோளில்’ உங்கள் சபயர் பங்குதோைர்ைகளின் சபயர் பட்டியலில் இருந்தோல் நிறுவனம் 

அளிக்கும் அனுகூலங்கரளப் சபறுவதற்கோன முழுதகுதிக்கும் நீங்கள் ஆளோகிறரீ்கள். 

ஆரகயோல், நீங்கள் வோங்கிய பத்திைங்கள் பதிவு சசய்யப்படுவதற்கு முன்னர், உங்கள் 

தைகர் மூலம் உங்கள் கணக்கில் பதிவு வததிக்கு முன்னர் ைோற்றப்படுவரத 

உறுதிப்படுத்துவது உங்களுக்கு முக்கியம் ஆகும். 

 
 

2. என் ஈவுத் சதோரக / வட்டி அல்லது இதை பண உரிைங்கரள நோன் எப்படி சபறுவவன்? 

 

சம்பந்தப்பட்ை நிறுவனம் என்எஸ்டிஎல்லிருந்து (NSDL)  பதிவு வததி வரையிலோன 

பயனோளிகளின் விவைங்கரள  சபறுகிறது. டீவைட் கணக்கு ரவத்திருப்பவரின் 

இரணக்கப்பட்ை வங்கிக் கணக்கில் நிறுவனத்தோல் வநைடியோக சசலுத்தப்படுகிறது.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. பங்குகரள நோன் டீவைட் வடிவத்தில் ரவத்திருந்தோல்  வபோனஸ் பங்குகரள நோன் 

எப்படி சபறுவவன்? 

 

சம்பந்தப்பட்ை கம்சபனி, பதிவு வததி அன்று, என்எஸ்டிஎல்லிலிருந்து (NSDL)  

பயனடீ்ைோளர் விவைங்கரளயும், ைற்றும் அவர்களின் பங்குகரள பற்றிய 

விவைங்கரளயும் சபறுகிறது. உங்களுக்கு உரிரையுள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்ரக, 

நிறுவனம் / அதன் ஆர்டிஏ மூலம் உங்கள் டீவைட் கணக்கில் வைவு ரவக்கப்படும். 

 
 

4. என் டீவைட் கணக்கில் வைவு ரவக்கப்பட்ை வபோனஸ் / உரிரைகள் சரியோக உள்ளது 

என்பரத நோன்  எப்படி உறுதிப்படுத்துவவன்? 

 

வபோனஸூக்கோன ஆர்டிஏ  / உரிரைகள் வழங்குதல் ஆகியரவ  மூலைோக  பங்கு 

வழங்கும் நிறுவனம் பங்கீடு ஒதுக்கிடு சசய்தரத சதரிவிக்கும். நீங்கள் சபறும் டீவைட் 

கணக்கு அறிக்ரகயுைன் அரத  நீங்கள் சரிபோர்க்க வவண்டும். நிறுவனத்திலிருந்து 

ஒதுக்கிடு பற்றி வந்த சசய்தி  ைற்றும் கணக்கு அறிக்ரகயில் கோண்பிக்கப்படும் வைவு 

ரவக்கப்பட்ை பங்குகளின் அளவு இைண்டும் சபோருந்த வவண்டும். 
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என்எஸ்டிஎல் தசவைகளில் மாற்றங்கள் 

 

1. கணக்கு திறப்பு ைற்றும் பிற ரவப்புத்சதோரக சதோைர்போன 

பரிைோற்றங்களுக்கோன கட்ைணம் என்ன ? 

 

என்எஸ்டிஎல் டிபிக்களிைம் கட்ைணம் வசூலிக்குவை தவரி டீவைட் வ ோல்ைர்களிைம் 

கட்ைணம் வசூலிக்கோது. டிபிக்களுக்கோன என்எஸ்டிஎல் கட்ைணங்கள் நிரலயோனது. 

டிபிக்கள் மூலம் என்எஸ்டிஎல்லுக்கு கட்ை வவண்டிய கட்ைணங்களின் முழு விவைங்கள் 

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

participants.php. 
 

தனது வோடிக்ரகயோளருக்கு வழங்கிய வசரவகளுக்கு டிபி கட்ைணம் விதிக்கின்றது. டிபி 
பல்வவறு வசரவகளுக்கு உங்களிைம் வசூலிக்கும்  கட்ைணங்கள் பற்றி  கணக்கு 

திறக்கும் வநைத்தில் உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் 'கட்ைண படிவத்தில்' 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன. உங்கள் எதிர்கோல குறிப்புக்கு இதன் ஒரு நகரல நீங்கள் 

ரவத்திருக்க வவண்டும். உங்கள் டிபி விரும்பினோல், உங்களுக்கு 30 நோட்கள் அறிவிப்பு 

வழங்கிவிட்டு கட்ைணங்கரள ைோற்றலோம்.  

 
 
 

 
 

உங்கள் டீதமட் கணக்வக பார்த்துக் டகாள்ளுேல் 

1. டிஐஎஸ்ரஸ சசயல்படுத்தும் வததிரய குறிப்பிைோைல் இருப்பது சரியோ? 

 

சரியில்ரல. நிரறவவற்ற வவண்டிய வததிரய  குறிப்பிைோைவல உங்கள் டிபிக்கு 

சைலிவரி இன்ஸ்ைைக்ஷன் சீட்டுகரள (டிஐஎஸ்)[delivery instruction slips (DIS)] நீங்கள் 

சைர்ப்பிக்கக்கூைோது. இந்த சீட்டில்  உங்கள் கணக்கில்,  குறிப்பிட்டுள்ள வததியில் 

உங்கள் கணக்கிலிருந்து இந்திந்த பங்கு பத்திைங்கள் இந்தளவில் சைபிட் சசய்ய 

வவண்டும் என்பரத நீங்கள் குறிப்பிை வவண்டும். சந்ரத கட்ைரளயோக 

இருந்தோல், அது பணம் சகோடுக்கப்படும் வததிக்கு முன்போக  இருக்க வவண்டும். 

ஆஃப்-சந்ரத இைைோற்றங்களோக இருந்தோல், இது உங்கள் விருப்பத்தின் படி 

எதிர்கோல வததியோக இருக்கலோம். 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ஒவ்சவோறு பரிவர்த்தரனக்கு  பின்னரும் என் டிபி என் கணக்ரக 

வைம்படுத்தியிருப்பரத நோன் எப்படி அறிவவன் ? 

 

உங்கள் கணக்கின் நிகழ்வுகள் கண்கோணிக்க உதவுவதற்கோக அவ்வப்வபோது 

பரிைோற்றங்கள் ைற்றும் நிலுரவத் சதோரகரயக் கோட்டும் கணக்கு 

அறிக்ரகரயப் சபறுவரீ்கள். எஸ்எம்எஸ் எச்சரிக்ரககள், ஐடியோஸ் (IDeAS) 

ைற்றும் சைோரபல் ஆப் வபோன்ற வசதிகரளப் பயன்படுத்தி நீங்கள் இரத 

கண்கோணிக்கலோம். 

 
 

3. எந்த கோலக்சகடுவிற்குள் நோன் என் கணக்கு அறிக்ரகரய  சபற வவண்டும்? 

 

குறிப்பிட்ை ைோதத்தில் (கோலோண்டில்) பரிவர்த்தரனகள் இருந்தோல் ைோதந்வதோறும் 

https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-participants.php
https://nsdl.co.in/joining/fee-payable-by-depository-participants.php
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(பிஎஸ்டிஏ (BSDA )கணக்கு ரவத்திருப்பவர்களுக்கு கோலோண்டு இரைசவளியில்) 

உங்களுக்கு ஒரு ஒருங்கிரணந்த கணக்கு அறிக்ரகரய என்எஸ்டிஎல் (NSDL) 

வழங்குகிறது. கணக்கில் பரிவர்த்தரன எதுவும் இல்லோவிட்ைோல், அல்லது அந்த 

ஆண்டில் பங்குபத்திைங்கள் இல்லவவயில்ரல என்றோல் , அறிக்ரக 

ஆண்டுவதோறும்  வோடிக்ரகயோளர்களுக்கு அனுப்பப்படும். 

 

4. என் கணக்கு அறிக்ரகயில் ஏதோவது முைண்போடு இருந்தோல் நோன் என்ன 

சசய்ய வவண்டும் ? 

 

கணக்கு அறிக்ரகயில் எவதனும் முைண்போடு இருந்தோல் உைனடியோக உங்கள் 

டிபிரயத் சதோைர்பு சகோள்ள வவண்டும். டிபி  ைட்ைத்தில் முைண்போட்ரை தீர்க்க 

முடியோது என்றோல், நீங்கள் என்எஸ்டிஎல்ரல (NSDL)  அணுக வவண்டும். 

 

 
 

5. என் கணக்கு அறிக்ரகரய நோன் சதோரலத்து விட்ைோல் நோன்  என்ன சசய்ய 

வவண்டும்? 

 

கவரலப்பை வவண்டிய அவசியம் இல்ரல. நீங்கள் விரும்பும் கோலத்திற்கு 

உங்கள் அறிக்ரகரய வழங்குவதற்கு என்எஸ்டிஎல்ரல  நீங்கள் வகோைலோம். 

இந்த அறிவிப்பு சதோரலந்து வபோகோைல் இருக்கவும் உங்கரள வந்து வசரும் 

இரைக்கோலத்தில் கோணோைல் வபோவரத தடுக்கவும் நீங்கள் இ-சிஏஸ்(e-CAS) 

ரஸத் வதர்வு சசய்யலோம். ஐடியோஸ் (IDeAS)ைற்றும் சைோரபல் ஆப் வபோன்ற 

வசதிகரளப் பயன்படுத்தி உங்கள் கணக்கு அறிக்ரகரயப்  நீங்கள் எப்வபோது 

வவண்டுைோனோலும் போர்க்கவும், பதிவிறக்கமும் சசய்யலோம் . 

 
 

6. கணக்ரக முைக்குவதன் சபோருள் என்ன? இரத எப்படி சசய்வது? 

 

டீவைட் கணக்கில் ஏவதனும் பரிவர்த்தரன  சசய்யவவண்டும் என்றோல் அது 

கணக்கு ரவத்திருப்பவரிைைிருந்து சரியோன கட்ைரளகளில் வந்தோல்  ைட்டுவை 

சோத்தியைோகும். கூடுதலோக, டிபி யிைமுள்ள சைபோஸிட்ைரி சைன்சபோருளின் 

உள்ளடீுகரள வைக்கர் சசக்கர் (maker checker )முரற மூலம் சரிபோர்ப்பு முரறயோல் 

சோத்தியைோக்க முடியும். கணக்கில் நைக்கும் எந்தசவோரு விரும்போத 

பரிவர்த்தரனக் தரை வபோைவும், டிபிக்கு எழுதப்பட்ை வவண்டுவகோரள 

சைர்ப்பிப்பதன் மூலம், டீவைட் கணக்கு ரவத்திருப்பவர் தன்னுரைய  டீவைட் 

கணக்ரக முைக்கலோம். பின்வரும் வரகயோன முைக்கங்கள் கிரைக்கின்றன - 

 

a. சைபிட்டுகளுக்கு ைட்டுவை முைக்கம் - ஒரு டீவைட் கணக்கு ரவத்திருப்பவர் 

டிபிக்கு முைக்கும் கட்ைரள சகோடுப்பதன் மூலம் தன் கணக்கில் சைபிட்டுகள் 

நிகழுவரத ைட்டும் முைக்கலோம். எனினும், முைக்கம் கோலத்தில், கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர் சதோைைந்து  

 

வவறு எந்த கோர்ப்பவைட் நைவடிக்ரககளிலிருந்து வரும் வபோனஸ் அல்லது 

வைவுகரள வபோன்ற பற்றுகரள சபறுவோர். 

 

 

 
 

b. பற்று ைற்றும் சைபிட்டுகளுக்கோன முைக்கம் - ஒரு கணக்கு ரவத்திருப்பவர் 

பற்றுகள் ைற்றும் சைபிட்டுகளுக்கோன கணக்ரக முைக்கலோம். கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர் முைக்கத்ரத நீக்குவதற்கோன கட்ைரள வழங்கோத வரையில் 

கணக்கில் எந்த பற்றுகளும் சைபிட்களும் சசய்யப்பைோது. நீண்ை கோலைோக 

தங்கள் கணக்ரகப் பயன்படுத்தோத வோடிக்ரகயோளர்களுக்கு இந்த வசதி 
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பயனளிக்கிறது. பற்றுகள் ைற்றும் சைபிட்களுக்கோன தங்கள் கணக்ரக 

முைக்குவதன் மூலம், தங்களின் கணக்கில் அனோவசியைோன பற்றுகரள 

தவிர்க்கலோம்.   

 

c. கணக்கில் குறிப்பிட்ை ஐஎஸ்ஐஎன் (கள்)[ISIN(s) ] முைக்கம் - ஒரு கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர் முழுரையோன கணக்ரக முைக்கோைல், ஒரு குறிப்பிட்ை 

ஐஎஸ்ஐஎன் (கள்)கரள (ஒரு குறிப்பிட்ை நிறுவனத்தின் பங்கு பத்திைத்ரத 

ைட்டும்) ‘சைபிட்’ அல்லது ‘சைபிட் ைற்றும் கிசைடிட்’ ரை முைக்கலோம். இந்த 

வரகயோன முைக்கும் வசதி பயன்படுத்தப்பட்ைோல், கணக்கில் உள்ள ைற்ற 

அரனத்து பங்கு பத்திைங்களும் பற்று ரவக்கப்படும் அல்லது சைபிட் 

சசய்யப்படும் , ஆனோல் குறிப்பிட்ை ஐஎஸ்ஐஎன் (களின்) கீழ் பத்திைங்கள் 

'சைபிட்' அல்லது 'சைபிட் & பற்று ‘ இைண்டும்  முரறவய முைக்கப்படும். 

வோடிக்ரகயோளர் தன் டீவைட் கணக்கில் இருக்கும்  ைற்ற பத்திைங்கரளப் 

பயன்படுத்த முடியும் ைற்றும் சைபிட் ைட்டும் முைக்கப்பட்ை ஐஎஸ்ஐஎன்(ISIN 

)இன் பற்றுகரளப் சபற முடியும். 

 

d. ஒரு கணக்கில் ஐஎஸ்ஐஎன்(ISIN) இன் கீழ் ஒரு குறிப்பிட்ை 

எண்ணிக்ரகயிலோன பத்திைங்கரள முைக்கலோம். கணக்கு ரவத்திருப்பவர் 

தன்னுரைய கணக்கில் ஒரு  குறிப்பிட்ை பத்திைங்கரள ஒரு குறிப்பிட்ை 

அளவுக்கு முைக்கலோம். 

 
 
 
 
 

7. என் டிபி திவோலோனோவலோ அல்லது சசயல்படுவரத  நிறுத்தினோவலோ  என்ன 

நைக்கும்? 

 

உங்கள் டிபி திவோலோவது  அல்லது அதன் சசயற்போடுகரள மூடுவது வபோன்ற 

அரிய  நிகழ்வில், டீவைட் கணக்குதோைர்களின் நலன்கள் முழுரையோக 

போதுகோக்கப்படுகின்றன. இத்தரகய சூழ்நிரலயில், உங்களுக்கு 

 

உங்களுரைய நிலுரவத் பங்குகரள உங்கள் விருப்பப்படி வவறு டிபிக்கு 

ைோற்றுவதற்வகோ அல்லது ைறுபடியும் உங்கள் விருப்பப்படி கோகித 

அத்தோட்சிகளோக ைோற்றுவதற்வகோ உங்களுக்கு உரிரை வழங்கப்படுகிறது. 

 
 

8. ரவப்புத்சதோரகயில் தைரவ போதுகோக்க என்எஸ்டிஎல் (NSDL) என்ன 

முன்சனச்சரிக்ரககள் எடுக்கிறது ? 

 

தைவு போதுகோப்பு ைற்றும் தைவு ஒருங்கிரணப்பு ஆகியரவ முக்கியைோனதோக 

கருதப்படுகின்றன ைற்றும் என்எஸ்டிஎல்லோல் (NSDL) ைிக உயர்ந்த 

முக்கியத்துவத்ரத அளிக்கப்படுகிறது. என்எஸ்டிஎல்(NSDL) இந்த விஷயத்தில் 

ைிக உயர்ந்த தைத்ரத பின்பற்றுகிறது. டிபிக்கள் வோடிக்ரகயோளர்களின் தைவு 

ைற்றும் சசோத்துகள் போதுகோப்போக இருப்பரத உறுதி சசய்ய சிறந்த 

நரைமுரறகரள பின்பற்ற வவண்டும் . 

 

இது சதோைர்போக என்எஸ்டிஎல் பின்பற்றும் சில நைவடிக்ரககள் பின்வருைோறு: 

 

a. டிபி நிரல ைற்றும் சைபோஸிட்ைரி நிரலயில், தைவு அன்ரறய வததி வரையில் 

வைட்ைோக்களின் வபக் அப் (back up) எடுத்து ரவத்திருக்க வவண்டும்.  

வதரவப்படும்  

 

b. வபக் அப்புகரள டிபிக்கள் தங்கள் இைத்திவலோ அல்லது தூைைோகவவோ 



டிவைட் கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர்களுக்கோன 

இ-வழிகோட்ைல் 

பக்கம்  

73 

 

 

 

ரவத்திருக்கலோம் ஆனோல் தினசரி வபக்அப் ரவத்திருக்க வவண்டும். 

 
 

c. என்எஸ்டிஎல்  ஒரு வபக் அப் ரசட்ரை(backup site) பைோைரிப்பவதோடு, 

இைர்போடுகள் இல்லோைல் சதோைர்ந்து வசரவகள் கிரைக்க வசதியோக  ஒரு 

வபைழிவு ைீட்பு தளத்ரதயும்ம் (Disaster Recovery Site) பைோைரிக்கிறது.  

 

d. தைவு ரகயோளுதல் ைற்றும் ரசபர் போதுகோப்பு கட்ைரைப்பு ஆகியவற்ரறப் 

சபோறுத்தவரையில் சிறந்த சதோழில் நரைமுரறகள் பின்பற்றப்படுகின்றன . 

 

e. முக்கியைோன உபகைணங்கள், அத்தியோவசிய வதரவயோன கருவிகள், 

தகவல்சதோைர்பு அரைப்புகள் ைற்றும் சைபோஸிட்ைரிக்கு பயன்படும் 

பயன்போடுகள் ஆகியவற்ரற ைீளரைத்தலுக்கு  ஃபோல் வபக் (Fall 

back)சதோழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

f. சதோழில்ரீதியோக வல்லுனர்கள் ைற்றும் தகுதிவோயந்தவர்களோல் 

நிர்வகிக்கப்படும் தைவு சசன்ைரிவலவய வைட்ைோக்கள் வசைிக்கப்படுகின்றன. 

 

g. தருக்க ைற்றும் உைல் ரீதியோக அணுகல் ஆகியரவகரள தரை விதிக்கும் 

பல்வவறு  நிரலகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

 

h. சைபோஸிட்ைரியில் முக்கியைோன வைட்ைோ எண்ட்ரிக்கு வைக்கர்( Maker) 

சரிபோர்ப்பு முரற பின்பற்றப்படுகிறது. 

 

i. என்எஸ்டிஎல்(NSDL) ஆனது ISO - 27001 சோன்றிதரழயும் (தகவல் போதுகோப்பு 

வைலோண்ரை) ISO 22301:2012 சோன்றிதழ்கரள (வர்த்தக சதோைர்ச்சி 
வைலோண்ரை அரைப்புகளுக்கோக) சபற்றிருப்பது அது சிறந்த சதோழில்முரற 

நரைமுரறகளுைன் இணங்குவரதக் குறிக்கிறது. 

 
 
 
 
 
 

9. டிபக்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ை வதரவகரள பின்பற்றுகிறோர்களோ என்பரத 

என்எஸ்டிஎல் எவ்வோறு உறுதி சசய்து சகோள்கிறது? 

 

அரனத்து டிபிகளும் குரறந்தபட்சம் ஒரு வருைத்திற்கு ஒருமுரற 

என்எஸ்டிஎல்லின் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன. கூடுதலோக, அவர்கள் 

தங்களுரைய சைபோஸிட்ைரி சசயல்போடுகரள தணிக்ரக சசய்ய சுயோதீன 

ைற்றும் தகுதி வோய்ந்த தணிக்ரகயோளரை ஈடுபடுத்த வவண்டும். அத்தரகய 

தணிக்ரக அறிக்ரக என்எஸ்டிஎல்லுக்கு  வருைத்திற்கு இைண்டு முரற 

அனுப்பப்பை வவண்டும். டிபிகள் சசபி(SEBI)யோலும் பரிவசோதிக்கப்படுகின்றன. 

 
 

10. என்எஸ்டிஎல் எந்த அைசோங்க அதிகோைத்திற்கு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறதோ ? 

 

சசபியோல், சசக்யூரிட்டி சைபோசிட்ைரியோக  சசயல்பை என்எஸ்டிஎல்லுக்கு 

அங்கீகோைம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. என்எஸ்டிஎல் கம்சபனி சட்ைம்  2013 இன் படி 

ைற்ற சபோருந்தக்கூடிய தணிக்ரகக்கு உட்படுத்தப்படுவவவதோடு கூடுதலோக 

சசபி(SEBI) ஆல் அவ்வப்வபோது ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. 

 
 

11. சைபோஸிட்ைரி  நைவடிக்ரககளுக்கு எவ்வித கோப்படீு போதுகோப்பு உள்ளதோ? 

 

என்எஸ்டிஎல் அரனத்து டிபகீ்களின் சோர்போக  கோப்படீ்ரைப் சபறுகிறது. 
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கூடுேல் ைிபரங்கள் 

 

கிவெக்காே ஈவுத்டோவக/பங்குகவள தகாறுேல் 
 

 

ஏவதனும் கோைணங்களோல் ஏழு சதோைர்ச்சியோன ஆண்டுகளுக்கு சசலுத்தப்பைோத 

அல்லது ைறுக்கப்பைோத அரனத்து ஈவுத்சதோரககள் ைற்றும் பங்குகள், 

முதலீட்ைோளர் கல்வி ைற்றும் போதுகோப்பு நிதியம்(ஐஇபிஎஃப்)[ Investor Education and 

Protection Fund(IEPF)] ஆரணயத்திைம் அந்தந்த நிறுவனங்களோல் 

ைோற்றப்படுகின்றன. ஐஇபிஎஃப் (IEPF) ஆரணயம் கம்சபனிகள் சட்ைம் 2013  

விதிகளின் கீழ் அரைக்கப்பட்ை ஒரு சட்ைரீதியோன அரைப்பு ஆகும். 

 

முதலீட்ைோளர் அல்லது அவைது அங்கீகரிக்கப்பட்ை பிைதிநிதிக்கு சசலுத்தப்பைோத 

ஈவுத்சதோரக ைற்றும் / அல்லது வோங்கப்பைோத  பங்குகரள சபற ஐஇபிஎஃப் (IEPF) 

அதிகோரியிைம் வகோரிக்ரக சைர்ப்பிக்க வவண்டும். இந்த கூற்ரற சரிபோர்த்த 

பிறகு,ஐஇபிஎஃப் (IEPF)   அதிகோரியிைம் நிறுவனம் உறுதிப்படுத்திய  பிறகு 

அவருரைய இரணக்கப்பட்ை வங்கிக் கணக்கில் உரிரைவகோருபவருக்கு 

ைின்னணு பரிைோற்றத்தின் மூலம் சசலுத்த வவண்டிய பணம் சசலுத்தப்படுகிறது. 

ஒரு வவரள வகோரிக்ரக பங்குகளோக இருந்தோல், அவர்கள் வகோரிக்ரக படிவத்தில் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ள டீவைட் கணக்கில் குறிப்பிட்ை பங்குகள் வைவு 

ரவக்கப்படுகின்றன. முழுரையோன சசயல்முரற ைற்றும் ஆவணங்கள் கீவழ 

உள்ள வரைபை எண் 8 இல் கோட்ைப்பட்டுள்ளன. ஒரு விண்ணப்பதோைர் ஒரு 

நிதியோண்டில் ஒவ்சவோரு நிறுவனத்திற்கும் ஒரு உரிரைவகோைல் படிவத்ரத 

பதிவு சசய்யலோம். கூடுதல் விவைங்களுக்கு இங்கு சதோைர்பு சகோள்ளவும். 

http://www.iepf.gov.in/.எல்லோ கம்சபனிகளும் அவற்றிைம் வகோைப்பைோத  பங்குகள் 

ைற்றும் ஈவுத்சதோரக விவைங்கரள தங்கள் இரணயதளத்தில் சவளியிை 

வவண்டும் என்பது முக்கியம். 

 
 

http://www.iepf.gov.in/
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வரைபைம் 8 

 
 

 
 

பங்கு பத்திைங்கரள ைோற்றுவதற்கு டீவைட் கட்ைோயைோகும் 

 

2019 ஆம் ஆண்டு ஏப்ைல் 1 ம் வததியிலிருந்து சசபி கட்ைோயைோக்கியிருக்கிறது 

அதோவது  பட்டியலிைப்பட்ை நிறுவனங்களின் பத்திைங்கரள ைோற்றுவதற்கு 

டீவைட் வடிவத்தில் ைட்டுவை இருக்கும் என்று சசபி உத்தைவிட்டுள்ளது. வவறு 

வோர்த்ரதகளில் கூறுவதோனோல், நீங்கள் ஒரு பட்டியலிைப்பட்ை நிறுவனத்தின் 

பங்குகரள கோகித வடிவத்தில் ரவத்திருந்தோல், அரத வவறு யோைோவது ைோற்ற 

விரும்பினோல், அவற்ரற ஏப்ைல் 1, 2019 முதல், டீவைட் வடிவில் ைோற்றுவதன் 

மூலம் ைட்டுவை அவ்வோறு சசய்ய முடியும். இந்த வததியில் இருந்து 

(பங்குதோைரின் இறப்பினோல் பங்குகள் பரிைோற்றம்) ைற்றும் இைைோற்றம் (அந்த 

பங்குதோைர்களின் சபயர்கள் வரிரசரய ைோற்றுதல்) ஆகியரவ கோகித  

வடிவத்தில் ரவத்திருக்கும் பங்குகளுக்கு அனுைதிக்கப்படும். எனவவ ஒரு டீவைட் 

கணக்ரக திறந்து, உங்கள் பங்குகரள சீு்க்கிைைோகவவ டீவைட்டில் ைோற்றுவது  

நல்லது. 

 
 

பட்டியலிைப்பைோத சபோது நிறுவனங்களுக்கு டீவைட்  கட்ைோயம் ஆகும். நிறுவன 

விவகோைங்கள் அரைச்சு (MCA) சசப்ைம்பர் 10, 2018 அன்று ஒரு அறிவிப்ரப சவளியிட்ைது. 

 
 

பட்டியலிைப்பைோத சபோது வரையறுக்கப்பட்ை நிறுவனங்கள் சைபோசிட்ைரி 

முரறயில் வசை வவண்டும் ைற்றும் அவற்றின் பங்குகரள தத்சதடுப்பிற்கு 

கிரைக்கச் சசய்ய வவண்டும் என்று அறிவுறுத்துகின்றன. கூடுதலோக இந்த 

நிறுவனங்களின் பங்குகரள  வழங்குவது டீவைட் வடிவத்தில் ைட்டுவை 

சோத்தியைோகும். இந்த வதரவகள் இருவரும் அக்வைோபர் 2, 2018 முதல் அைலுக்கு 

திரும்பக் க ோறும் முறை 

வகோரிக்ரகரய சரிபோர்த்தவுைன் திரும்பத் தைவவண்டிய 

பத்திைங்கள் அல்லது பணம் வகோரிக்ரகயோளரிக்கு ைின்னணு 

இயந்திைம் மூலவைோ வகோரிக்ரகயோளரின் டீவைட் கணக்கில் 

ைோற்றப்படும் 

 டி 1 

ஐஇ ிஎஃப்  டிவம் 

5ஐ  திவிறக்கம் 

சசய்யவும் 

 

www.iepf.gov.in 

 டி 2 

 டிவத்தத  திபவற்றுங்கள் 

A.     அப்ப ாட் சசய்த 

 ிங்கில்  டிவத்தத 

சேர்ப் ியங்கள் 

B.     ஒப்புதல் சான்றிதழ் 
ேற்றும் ‘எஸ்ஆர்என்’தை  

 த்திரோக தவயுங்கள் 

 டி 3 

 டிவத்தத 

அச்சிடுவது 

சேர்ப் ித்த 

 டிவத்தின் ஒரு 

 ிரதிதய  

அச்சிட்டு 

சகாள்ளுங்கள் 

 டி 4 

 டிவத்தத சேர்ப் ிப் து 

நிறுவைத்தின்  திவு சசய்யப் ட்ட  

அலுவ கத்தில் 

‘பநாடல் அதிகாரியி’டம்  

அச்சிட்ட  டிவம் 

ேற்றும் ஆவணங்கதை  

சம்ர்ப் ிக்கவும் 
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வருகின்றன. அத்தரகய நிறுவனங்களில் பங்குகரள ரவத்திருப்பவர்கள் 

தங்களின் பங்குகரள டீவைட் வடிவத்தில் ைோற்றலோம் ைற்றும் சதோைர்புரைய 

நன்ரைகரளப் சபறலோம். நீங்கள் ஏற்கனவவ டீவைட் கணக்ரக ரவத்திருந்தோல், 

இந்த பங்குகரள ரவத்திருப்பதற்கோக ைற்சறோரு டீவைட் கணக்ரக நீங்கள் திறக்க 

வவண்ைோம். கோகித வடிவத்தில் உள்ள உங்கள் முதலீடுகள் அவத வடிவத்தில் 

இருக்குவையோனோல், அவத டிவைட் கணக்கில் டிவைட் படிவைோக ைோற்றப்பைலோம். 

 

 
 

 

முேலீட்ொளர் ைிழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் 

 

நோடு முழுவதும் முதலீட்ைோளர் விழிப்புணர்வு திட்ைங்கரள NSDL ஏற்போடு 

சசய்கிறது. இத்தரகய திட்ைங்களின் அட்ைவரண https://nsdl.co.in/Investor-Awareness- 

Programmes.php இல் கிரைக்கிறது . உங்கள் வைீரைப்பு சமுதோயத்தில், நிறுவனம், 

நிறுவனம் அல்லது நகைத்தில் முதலீட்ைோளர் விழிப்புணர்வு திட்ைத்ரத நீங்கள் 

ஏற்போடு சசய்ய விரும்பினோல், info@nsdl.co.in இல் எழுதவும் . 

 
 

முேலீட்ொளர்களுக்கான என்எஸ்டிஎல் டசய்ேிமெல்   

 
 

என்எஸ்டிஎல்லின்  பல்வவறு தயோரிப்புகள் / வசரவகள் ைற்றும் 

சைபோஸிட்ைரிலுள்ள ைற்ற முக்கிய அம்சங்கரளப் பற்றி முதலீட்ைோளர்கள் 

ைற்றும் டீவைட் கணக்கு ரவத்திருப்பவர்களுக்கு சைீபத்திய சசய்திகரள 

சதரிவிக்கவவ   ஒரு ைோத சசய்திைைல் 'தி ஃரபனோன்சியல் கோலீவைோஸ்வகோப்' 

(‘The Financial Kaleidoscope’)ரபசவளியிடுகிறது. https://nsdl.co.in/e-newsletter.php. 

 இல்உங்கள் ைின்னஞ்சல் ஐடிரய வழங்குவதன் மூலம் நீங்கள் பதிவு 

சசய்யலோம் . 

 

இந்த சசய்திைைலின் அரனத்து முந்ரதய விையங்கள் உங்கள் 

வோசிப்புக்கு https://nsdl.co.in/publications/nest.phpஇல் கிரைக்கிறது . 

 
 

 
 

குவறகவள ேரீ்த்ேல் 

 
 

சசபி ைற்றும் என்எஸ்டிஎல் ஆகிய இருவரும் ஒரு முதலீட்ைோளரின் புகோர்கரள 

அல்லது குரறகரள தீர்க்க முரறயோன ஒரு வழியிரன ரவத்திருக்கிறோர்கள். 

எந்த பிைச்சரனவயோ அல்லது புகோரைவயோ உங்கள் பங்கு வர்த்தகர் / டிபகீ்கு 

முதலில் எடுத்துச் சசல்லுங்கள். உங்கள் பங்குவர்த்தகர் / டிபியின் சதோைர்பு 

விவைங்கள் அவர்களோல் வழங்கப்பட்ை ஆவணங்களில் அல்லது அவர்களின் 

வரலத்தளங்களில் கோணலோம். அவர்கள் வழங்கிய தீர்ைோனத்தில் நீங்கள் திருப்தி 
அரையோ விட்ைோலவலோ அல்லது சீக்கிைத்தில் எந்தசவோரு தீர்ைோனத்ரதயும் 

வழங்கோவிட்ைோல், நீங்கள் அந்த விஷயத்ரத சம்ைந்தப்பட்ை பங்குச் சந்ரத 

அல்லது சைபோஸிட்ைரிக்கு எடுத்துச் சசல்லலோம். ைோற்றோக, நீங்கள் அரத 

சசபிக்கும் ஆன்ரலன் மூலைோக அனுப்பலோம்               இந்த முகவரியில் 

https://scores.gov.in/scores/Welcome.html. 
 

இந்த ரகவயட்டில் சகோடுக்கப்பட்ை தபோல் முகவரியில் உங்கள் டீவைட் கணக்கு 

சதோைர்போன சிக்கல்கள் / புகோர்கரளப் சபோறுத்து நீங்கள் என்எஸ்டிஎல்லுக்கு 

எழுதலோம். 

 
 

https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-%20Programmes.php
https://nsdl.co.in/Investor-Awareness-%20Programmes.php
mailto:info@nsdl.co.in
https://nsdl.co.in/e-newsletter.php
https://nsdl.co.in/publications/nest.php
https://scores.gov.in/scores/Welcome.html
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முேலீட்ொளர்கவள வமயமாக வைத்ே மற்ற தசவைகள் 

 

தேசிய ஆற்றல்கள் ரிஜிஸ்ெரி (என்எஸ்ஆர்) 

 
 

என்எஸ்ஆர் (NSR) என்பது இந்திய ஐடி ைற்றும் ஐடிஇஎஸ்(Indian IT & ITeS) /பிபிஓ 

(BPO) சதோழிற்துரறயின் தற்வபோரதய ைற்றும் வருங்கோல ஊழியர்கரளப் 

பற்றிய தகவல்கரள அடிப்பரையோகக் சகோண்ை வரல அடிப்பரையிலோன 

அரைப்பு. இது ஒரு நோஸ்கோம் ( NASSCOM) முன்முயற்சியோகும். கூடுதல் 

விவைங்களுக்கு இங்கு சதோைர்பு சகோள்ளவும். https://naonalskillsregistry.com/. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

தகஒய்சி பேிவு ஏடஜன்ஸி (தகஆர்ஏ) 

 

முதலீட்ைோளர்களின் ரையப்படுத்தப்பட்ை வகஒய்சி பதிவுகள் பதிவவற்ற ைற்றும் 

பதிவிறக்க சசய்ய. கூடுதல் விவைங்களுக்கு இங்கு சதோைர்பு சகோள்ளவும். 

https://kra.ndml.in/. 
 
 

தேசிய அகாெமிக் டெபாஸிட்ெரி (என்ஏடி) 

 

ைோணவர்கள், சரிபோர்ப்பவர்கள் ைற்றும் கல்வி நிறுவனங்களோல் 

அணுகக்கூடிய டிஜிட்ரைஸ் முரறப்படுத்தப்பட்ை உண்ரையோன கல்வி 
சோன்றிதழ்கள். கூடுதல் விவைங்களுக்கு இங்கு சதோைர்பு சகோள்ளவ  

https://nad.ndml.in/. 
 

என்ஐஆர் கணக்கு (இ-காப்பீடு கணக்கு) 
 

கோப்படீ்டு ஒழுங்குமுரற ைற்றும் வைம்போட்டு ஆரணயத்தின்(ஐஆர்டிஏஐ) 

[Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI)] சோர்போக 

என்டிஎம்எல்(NDML) வதசிய கோப்படீ்டு நிைப்பிரய(என்ஐஆர்)[National Insurance 

Repository (NIR)] அரைத்துள்ளது. அரனத்து வரகயோன கோப்படீ்டுக் சகோள்ரககள் 

ஒரு ைின்னணு ைின்னஞ்சலில் ஒற்ரற ைின்சுரைக் கணக்கு(இ-ஐஏ) [e-lnsurance 

Account(e-IA)] இல் ரவத்திருப்பவதோடு அரனத்து கோப்படீ்டு சகோள்ரககரளயும் 

ஒவை நுரழவுைன் அணுகுவதற்கோன வசதிரய அளிக்கிறது. இந்த கணக்கு 

இலவசைோக திறக்கப்பைலோம். வைலும் சசய்திகளுக்கு தயவுசசய்து 

  பின்வரும் முகவரிக்கு சசல்க      https://www.nir.ndml.in/. 

 

. 

 

என்எஸ்டிஎல் வைட்ைோவபஸ் வைவனஜ்சைண்ட் லிைிசைட் (என்டிஎம்எல்) [NSDL 

Database Management Limited (NDML)]மூலம் வழங்கப்படும் வசரவகள் 100% 

என்எஸ்டிஎல் நிறுவனத்தினதோகும். 

 
 

என்எஸ்டிஎல்வல டோெர்பு டகாள்ளவும் 

 

•                        எதோவது               வகள்வி               அல்லது               புகோர்               -

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

•         ைின்னஞ்சல்               ஐடி               குரறகள்             /               புகோர்களுக்கு              

- relations@nsdl.co.in 
 

https://naonalskillsregistry.com/
https://kra.ndml.in/
https://nad.ndml.in/
https://www.nir.ndml.in/
https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx
https://www.epass.nsdl.com/epass/complaints/websitecomplaints.aspx
mailto:relations@nsdl.co.in
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•         ைின்னஞ்சல்               ஐடி                            ைற்ற               தகவல்களுக்கு              /    

           விளக்கங்களுக்கு              -info@nsdl.co.in 

 

•         டீவைட் கணக்கு ரவத்திருப்பவர்களுக்கோன  இலவசக் கட்ைணம் 

- 1800 222 990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

என்எஸ்டிஎல் அலுைலகங்கள் 

 

தரலரை 

அலுவலகம் 

டிவைட் சவோர்ல்டு, ஏ பிரிவு, 

4வது ைோடி, கைலோ ைில்ஸ் 

கோம்சபௌண்ட், 

வலோவர் பவைல், மும்ரப - 400013 
 
சதோரலவபசி - (022) 24994200 

  

கிரள 
அலுவலகங்க
ள் 

 

  

அகைதோபோத் பிரிவு எண் 407, 4 வது ைோடி, 

3வது  ஐ ஒன் கைர்ஷியல் 

கோம்ப்சளக்ஸ் வகோ ஆபவைட்டிவ் 

வசோரசட்டி லிைிசைட், சி.ஜி. 
சோரல, 

பஞ்ச்வட்டி வட்ைம் 

அருவக, 

அகைதோபோத் - 

380006 
 
சதோரலவபசி - (079) 26461376 

 
சபங்களூரு அலுவலகம் எண் 106, 

டிபிஎஸ்  வுஸ் 

26, கன்னிங்கோம் 

வைோடு, 

சபங்களூரு - 

560052 
 
சதோரலவபசி - (080) 40407106 

  

சசன்ரன 6A, 6 வது ைோடி, சகன்ஸஸ் 

ைவர்ஸ், # 1 ைோம்க்ரிஷ்னோ 

சதரு, 

வைக்கு உஸ்ைோன் சோரல, 
டி. நகர், சசன்ரன - 600017 
 
சதோரலவபசி-(  044  ) 2814   
 3917  / 11 

  

mailto:info@nsdl.co.in
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ர தைோபோத் 
: 

அலுவலகம் எண் 123, 

ர தைோபோத் சைகுஸ் ைிட் ைவுன், 

1 வது ைோடி, ைிட் ைவுன் பிளோசோ, 

சோரல எண் 1, பஞ்ஜோைோ 

 ில்ஸ், ர தைோபோத் - 

500033 
 
சதோரலவபசி - (040) 44334178 

  

சகோச்சி சூட் எண் எஸ் - 105, வைோன்லஷ் 

பிசினஸ் சசன்ைர், 4 வது ைோடி, 

க்சைஸ்சஸன்ஸ் வகோபுைம், 

என்ச ச் 47, சங்கம்பூழோ நகர் 

வபோஸ்ட், சகோச்சி - 682033 

 
சதோரலவபசி - (0484) 2933075 

  

சகோல்கத்தோ அலகு               2E,               2 வது             

 ைோடி,               தி               ைில்வலனிய
ம், 235/2 ஏ, ஏவஜசி வபோஸ் சோரல, 

வபோஸ் சோரல, 

சகோல்கத்தோ - 700020 

 

சதோரலவபசி - (033) 22904243 
(033)              22904246 

  

 
 
 
 
 

புது தில்லி : பிரிவு எண் 601, 603, 604, 

6 வதுைோடி,ைவர் - ஏ, 

நவ்ைோங் வுஸ், 

கஸ்தூர்போ கோந்தி 
ைோர்க், சகனோட் 

பிவளஸ், 

புது தில்லி - 110001 

 

சதோரலவபசி - (011) 23353814 
(011)              23353815 

 
 
 

 

  பயனுள்ள லிங்குகள் 

 

http://www.ncfe.org.in/ 

https://investor.sebi.gov.in/ https://www.irdai.gov.in/ https://www.nis

m.ac.in/ 

https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=854 https://www.rbi.org.in/FinancialEducation/Home

.aspx ww www.nsdl.co.in 

 

பயன்படுத்ேப்பட்ெ சுருக்கங்கள் 

http://www.ncfe.org.in/
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பிஎஸ்டிஏ வபசிக் சர்வஸீஸ் டீவைட் அசகௌண்ட் 

பிஎஸ்இ பிஎஸ்இ லிைிசைட் (முன்னோளில் பம்போய் ஸ்ைோக் 

எக்ஸ்வசஞ் என்றரழக்கப்பட்ைது) 

சிஏஎஸ் கோன்ஸோலிவைட் அசகௌண்ட் ஸ்வைட்சைண்ட் 

சிவகஒய்எஸ் சசன்ைைல் வகஒய்சி 
சிஆர்எஃப் கன்வர்ஷன் ரிக்வஸ்ட் ஃபோர்ம் 

டிஐஎஸ் சைலிவரி இந்ஸ்ைைக்ஷன் ஸ்லிப் 

டிபி சைபோஸிட்ைரி போர்டிசிசபண்ட் 

டிஆர்எஃப் டீசைட்ைரியரலவசஷன் ரிக்வஸ்ட் ஃபோர்ம் 

ஜி- சிஇசி கவர்சைண்ட் சசக்யூரிட்டீஸ் 

ஐடிஇஏஎஸ் இண்ைர்சனட் வபஸ்டு டீவைர் அசகௌண்ட் ஓபனிங் 

ஸ்வைட்சைண்ட் 

ஐஇபிஎஃப் இன்சவஸ்ைர் எஜுவகஷன் அண்டு புசைோைக்ஷன் 

அதோரிட்டி 

ஐஎஃப்எஸ்சி இந்தியன் ஃரபனோன்ஷியல் சிஸ்ைம் வகோட் 

ஐபிஓ இனிஷயல் பப்ளிக் ஆபிசர் 

ஐஆர்டிஏஐ இன்ஷூைன்ஸ் சைகுவலட்ைரி அண்டு சைவசலப்சைண்ட் 

அத்தோரிட்டி ஆஃப் இந்தியோ லிைிசைட் 

ஐஎஸ்ஐஎன் இண்ைர்வநஷனஸ் சசக்யூரிட்டீஸ் ஐடின்டிஃபிவகஷன் 

நம்பர் 

வகஆர்ஏ வகஒய்சி ரிஜிஸ்ட்வைஷன் நம்பர் 

வகஒய்சி வநோ யுவர் கஸ்ைைர் 

எல்ஏஎஸ் வலோன் எசகய்ன்ஸ்ட் வஷர்ஸ் 

என்ஏடி வநஷனல் அகோசைைிக் சைபோஸிட்ைரி 

என்டிஎம்எல் என்எஸ்டிஎல் வைட்ைோவபஸ் வைவனஜசைண்ட் லைிசைட் 

என்எஃப்ஓ நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர் 

என்ஐஆர் நோன் ரிசிசைண்ட் இந்தியன் 

என்எஸ்டிஎல் வநஷனல் சசக்யூரிட்டீஸ் சைபோஸிட்ைரி லிைிசைட் 

என்எஸ்இ வநஷனல்  ஸ்ைோக் எக்ஸ்வசஞ்ச் ஆஃப் இந்தியோ லிைிசைட் 

என்எஸ்ஆர் வநஷனல் ஸ்கில்ஸ் ரிஜிஸ்ைரி 

பிஏஎன் சபர்ைசனன்ட் அசகௌண்ட் நம்பர் 

பிஓஏ பவர் ஆஃப் அட்ைோர்னி 
ஆர்ஆர்எஃப் ரீசைட்டிரியரலவசஷன் ரிக்வஸ்ட் 

ஆர்டிஏ ரிஜிஸ்ட்ைோர் டூ ஏன் இஷ்,ஷூ அண்டு வஷர் டிைோன்ஸஃபர் 

ஏசஜன்ட் 

எஸ்இபிஐ சசக்யூரிட்டீஸ் அண்டு எக்வஸஞ்ச் வபோர்டு ஆஃப் இந்தியோ 

எஸ்ஜிபி சோவரின் வகோல்டு போண்டு 

எஸ்ஐபி சிஸ்ைவைட்டிக் இன்சவஸ்ட்சைண்ட் பிளோன் 

எஸ்எல்பிஎஸ் சசக்யூரீட்டீஸ் சலன்டிங் அண்டு போவைோயிங் ஸ்கீம் 

எஸ்எம்எஸ் ஷோர்ட் சைவசஜ் சர்வஸீ் 

 

 

 

 

இந்த சவளியடீு என்எஸ்டிஎல் முதலீட்டு போதுகோப்பு ஃபண்ட் அறக்கட்ைரளயின் 

முயற்சியின் பயனோக சவளியிைப்பட்டுள்ளது. 

 

சபோறுப்புத்துறப்பு- முதலீட்ைோளர்களின் சபோதுவோன நலரன ைனத்தில் சகோண்டு 

இந்த ரகவயடு தயோரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலுள்ள சசய்திகள் பல்வவறு 

தைப்புகளிலிருந்து வந்த சசய்திகளின் அடிப்பரையில் தயோரிக்கப்பட்ைது ைற்றும் 

இந்த ரகவயட்டிலுள்ள விஷயங்களின் அடிப்பரையில் முதலீடு முடிவுகரள 

எடுப்பவதோ ைற்றும் / சட்ை நைவடிக்ரககரள எடுப்பதற்கோகவவோ 



டிவைட் கணக்கு 

ரவத்திருப்பவர்களுக்கோன 

இ-வழிகோட்ைல் 

பக்கம்  
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ஏற்படுத்தப்பைவில்ரல.  சசயல்படுத்தக்கூடிய அரனத்து விதிகள் ைற்றும் 

கட்ைரளகள் இதில் வசர்க்கப்பைவில்ரல. வோசகர்கள் இந்தக் ரகவயட்ரை 

சபோதுவோக விஷயங்கரள சதரிந்து சகோள்வதற்கோக ைட்டுவை பயன்படுத்தும்படி 

அறிவுறத்தப்படுகிறோர்கள்.  என்எஸ்டிஎல் பற்றியக் கூடுதல் விபைங்களுக்கும் 

ைற்றும் அதன் வசரவகளுக்கும் www.nsdl.co.in. ஐ அணுகவும். 

 

இந்த ரகவயட்டில் ஏவதனும் தவவறோ அல்லது சசய்திகளில் துல்லியத்தன்ரை 

இல்லோதிருப்பரத நீங்கள் கண்ைோல் தயவு சசய்து எழுத்து வடிவத்தில் 

info@nsdl.co.in. என்ற எங்களுரைய முகவரிக்கு சகோண்டு வோருங்கள். 
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