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ଅସ୍ୱୀକରଣ:

ପାଠକ� ନିମେ� େନାଟ୍:
ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ ସ�କ�େର ଆପଣ�ୁ ସଂ�ି�, େମୗଳିକ ସଚୂନା �ଦାନ କରିବାକୁ ଏହ ିପ�ିୁକାଟି ଲ�� ରେଖl ଅଧ �କ ସଚୂନା 
ନିମେ� ଆପଣ ଏସଇବିଆଇ, ବିଏସଇ, ଏନଏସଇ, ଏମଏସଇଆଇ, ଏନଏସଡିଏଲ ଏବଂ ସିଡିଏସଏଲ େୱବସାଇଟେର ଅନଲାଇନ୍ 
କେମାଡିଟି ପରିଦଶ�ନ କରିପାର�ିl

“ଏହ ିପ�ିୁକାେର ରହଥି �ବା ସଚୂନା େକବଳ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ ବିଷୟେର ଶ�ିଣ ଏବଂ ସେଚତନତା ଉେ�ଶ�ଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ଅେଟ 
ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ� ପାଇ ଁ େକବଳ ଅଣ-ଲାଭଦାୟକ, ଶ�ିଣ ଏବଂ ସେଚତନତା କାଯ��ଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ବ�ବହାର କରାଯାଇ 
ପାରିବl

ଏସଇବିଆଇ କି�ା �କ ଏ�େଚ� କି�ା ଡିେପାଜେିଟାରିଗଡ଼ିୁକର ବିନା ��ୀକାେରା�ିେର ଏହ ିପ�ିୁକାର େକୗଣସି ଅଂଶକ ୁପନୁଃସ�ିୃ 
କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହି ଁ କି�ା େକୗଣସି �କାେର ନକଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହି ଁ କି�ା େକୗଣସି ଡି�, େଟପ,୍ ସ�ି� େମଡିଆ  କି�ା 
ସଚୂନା ଗ�ିତକରଣ ଡିଭାଇସ ଇତ�ାଦିେର ପନୁଃସ�ିୃ କରାଯାଇପାରିବ ନାହି ଁl

ଏସଇବିଆଇ କି�ା �କ ଏ�େଚ� କି�ା ଡିେପାଜେିଟାରିଗଡ଼ିୁକ ଏହ ି ପ�ିୁକାକୁ ବ�ବହାର କରି େହାଇଥ �ବା େକୗଣସି ବ��ି�ର 
େହାଇଥ �ବା େକୗଣସି �କାର �ତି କି�ା ହାନୀ ନିମେ� ଦାୟୀ ରହେିବ ନାହି ଁl

ଏହ ିପ�ିୁକାଟିେର �ଟି କି�ା ବିଚୁ�ତିଗଡ଼ିୁକୁ ଦୂେରଇ ରଖ�ବା ନିମେ� ସମ� �ୟାସ କରାଯାଇଛିl ବ��ମାନର ମାେକ�ଟ ବିକାଶ ଏବଂ 
�ୟାସଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ବ��ମାନର ଆଇନ, ନିୟମାବଳୀ, ଏହା ଅଧୀନେର କରାଯାଇଥ �ବା ନିେ��ଶାବଳୀକ ୁ େଦଖ �ବାକୁ ଏବଂ 
ସମୟାନୁସାେର େଘାଷଣା କରାଯାଉଥ �ବା ଅନ� �ାସ�ିକ ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକୁ େଦଖ �ବା ନିମେ� ପାଠକମାନ�ୁ ଅନୁେରାଧ କରାଯାଏl 
େକୗଣସି �କାରର ��ାବ କି�ା �ତି�ିୟା ନିମେ� ଦୟାକରି ଆମକ ୁvisitsebi@sebi.gov.in. େର ଇେମଲ୍ କର�l

ଏହ ି �କାଶନେର �ଟି କି�ା ବିଚୁ�ତିଗଡ଼ିୁକୁ ଦୁେରଇ ରଖ�ବା ନିମେ� ସମ� �ୟାସ କରାଯାଇଥ �ବା େବେଳ, ଏହ ି ଜନିିଷକୁ 
ଉପେଯାଗେର େକୗଣସି ବ��ି ବିେଶଷ�ର େକୗଣସି �କାରର ହାନୀ ନିମେ� �କାଶକମାେନ ଦାୟୀ ନୁହ�ିଁl

ଏମାନ� �ାରା ମିଳିତ ଭାବେର ��ୁତ:

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ଆ� ଏ�େଚ� େବାଡ� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ 
ବିଏସଇ ଏଲଟିଡି.
ନ�ାସନାଲ୍ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ଡିେପାଜେିଟାରି ଲିମିେଟଡ୍ 
ନ�ାସନାଲ୍ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ ଏଲଟିଡି., 
େସ��ାଲ ଡିେପାଜିେଟାରି ସଭ�େସସ (ଇ�ିଆ) ଲିମିେଟଡ୍
େମେ�ାପଲିଟାନ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ ଲିମିେଟଡ୍



ସୂଚୀ ପୃଷ୍ଠା ସଂ.

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟର ଉପ�ାପନ 
ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟଗଡ଼ିୁକ ନିମେ�
 
୧ ନିୟାମକ ଢା�ା          ୦୨
୨ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ କଣ ଅେଟ?      ୦୩
୩ �ାଥମିକ ମାେକ�ଟ ଏବଂ ମା�ମିକ ମାେକ�ଟ       ୦୫
୪ େକଉଗଁଡ଼ିୁକ ମାେକ�ଟ ଭି�ିଭୂମି ସଂ�ା ଏବଂ ମାେକ�ଟ ଅଟ�ି     ୦୭
 ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ମ�� ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ?

ନିେବଶର େମୗଳିକ କଥାଗଡ଼ିୁକ
 
୫ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ କରିବାର ମଖୁ� ବିପଦଗଡ଼ିୁକ    ୦୯
୬ ବିପଦକୁ କିପରି �ାସ କରାଯାଇପାରିବ?       ୧୦

ଆକାଉ� େଖାଲିବା ��ିୟା
 
୭ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ କରିବା ନିମେ� �ାକ-ଆବଶ�କତାଗଡ଼ିୁକ   ୧୦
୮ େଗାଟିଏ ଆକାଉ� େଖାଲିବା ନିମେ� ପ�ତି: ଆପଣ�ର �ାହକ�ୁ ଜାଣ� (KYC) ��ିୟା ୧୧
୯ େମୗଳିକ େସବାଗଡ଼ିୁକର ଡିମାଟ ଆକାଉ� (ବିଏସଡିଏ)     ୧୨
୧୦ ଅଧ �କାର ପ�          ୧୩
୧୧ ନାମା�ନ          ୧୪

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ମୁ ଁକିପରି ନିେବଶ କେର? 

୧୨ �ାଥମିକ ମାେକ�ଟ ମା�ମେର ନିେବଶ       ୧୪
୧୩ �ାଥମିକ ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ କରିବାର ��ିୟା      ୧୫
୧୪ ଅବେରାଧ �ତ ପରିମାଣ �ାରା ଆେବଦନ ସମଥ�ତ (ଏଏସବିଏ)     ୧୬
୧୫ ମା�ମିକ ମାେକ�ଟ ମା�ମେର ନିେବଶ       ୧୬
୧୬ େ�ଡିଂ ଦିବସଗଡିୁକ ଏବଂ େ�ଡଗଡିୁକର େ�ଡିଂ ଏବଂ ବେ�ାବ�    ୧୭
୧୭ ଚୁ�ି େନାଟ୍          ୧୮
୧୮ ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ ଏସଏ୍ମଏସ ୍ଏବଂ ଇେମଲ୍ େଚତାବନୀ     ୧୯
୧୯ ଚାଲୁ ଆକାଉ� �ାଧ �କରଣ        ୨୦
୨୦ େ�ଡ ଯା�କରଣ          ୨୦
୨୧ ମାଜ�ନ ଟ�ା କ’ଣ?         ୨୧
୨୨ �କ େ�ାକର ଏବଂ ଡିେପାଜିଟରୀ ଠାରୁ ଆକାଉ� େ�ଟେମ�    ୨୧
 ଅଂଶ�ହଣକାରୀମାେନ 
୨୩ ସ�ଠତି ଆକାଉ� େ�ଟେମ� (ସିଏଏସ) )      ୨୨
୨୪ େଡରିେଭଟିଭସ ମାେକ�ଟ         ୨୨

ମ�ୁଚୁଆଲ୍ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ ଏବଂ ଇଟିଏଫଗଡ଼ିୁକ
 
୨୫ ମ�ୁଚୁଆଲ୍ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ         ୨୩
୨୬ ମ�ୁଚୁଆଲ୍ ଫ�ଗଡ଼ିୁକେର କିପରି ନିେବଶ କରିେବ?      ୨୪
୨୭ ମ�ୁଚୁଆଲ୍ ଫ�ଗଡ଼ିୁକେର ଉ�ାଦ ଲ�ାେବଲିଂ      ୨୪
୨୮ ଏ�େଚ� େ�େଡଡ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ (ଇଟିଏଫଗଡ଼ିୁକ)      ୨୫

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ
 
୨୯ ଏସଇବିଆଇ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ବ�ବ�ା (ଏସସିଓ ଆରଇଏସ)    ୨୫
୩୦ �କ ଏ�େଚ� ଏବଂ ଡିେପାଜଟିରୀର ନିେବଶକାରୀ େସବା େକ�    ୨୬
୩୧ ମ��ତା ପ�ତି          ୨୭



ଦାବିହୀନ େସୟାରଗଡ଼ିୁକ/ବେକୟା ଲାଭାଂଶ ପରିମାଣ – ଆଇଇପିଏଫ ସ�କ�େର ସଚୂନା  ୨୭
ପରିଶ�ି 
 
୩୨ ପରିଶ�ି – ୧ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ନିେବଶ/େ�ଡିଂର କରଣୀୟ ଏବଂ ଅକରଣୀୟଗଡ଼ିୁକ  ୨୮
 ମାେକ�ଟେର 
୩୩ ପରିଶ�ି – ୨ ନିେବଶକାରୀମାନ�ର ଅଧ �କାର ଏବଂ କ��ବ�ଗଡ଼ିୁକ    ୩୦
୩୪ ପରିଶ�ି – ୩ ଅଣପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ପରାମଶ�ଦାତାମାନ� ବିେରାଧେର େଚତାବନୀ  ୩୧
୩୫ ପରିଶ�ି – ୪ ଏଏସବିଏେର ୟୁନିଫାଏଡ େପେମ� ଇ�ରେଫସ ୍(ୟୁପିଆଇ)  ୩୪
୩୬ ପରିଶ�ି – ୫     ଶ�େକାଷ        ୩୫



ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ

ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ନମସ୍ତେ...

ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍� ମାର୍କେଟର ଉପସ୍ଥାପନ

ପୃଷ୍ଠା ୦୧

IPFT

ଯଦି ହ ଁ, େତେବ ଆପଣ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ କରିବାର େମୗଳିକ କଥାଗଡ଼ିୁକୁ ବୁଝବିାକୁ ପସ� କରିପାର�ିl

ଏହ ିପ�ିୁକାଟି େକୗଣସି ନି��� ନିେବଶ ନିମେ� ଗାଇଡ୍ ଭାବେର କାମ କେର ନାହି ଁକି� ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ ବିଷୟେର 
ଏହା େମୗଳିକ ସଚୂନା �ଦାନ କେରl ରିଜଭ� ବ�ା� ଅଫ ଇ�ିଆ (ଆରବିଆଇ), ଭାରତୀୟ ବୀମା େରଗେୁଲଟରୀ ଏବଂ 
ବିକାଶ �ାଧ �କରଣ (ଆଇଆରଡିଏଆଇ), େପନସନ ଫ� େରଗେୁଲଟରୀ ଏବଂ ବିକାଶ �ାଧ �କରଣ (ପିଏଫଆରଡିଏ), 
କେପ�ାେରଟ କାଯ�� ମ�ଣାଳୟ (ଏମସିଏ), ଇତ�ାଦି ଭଳି ଅନ� ନିୟ�କମାନ� ଢା�ା ଅଧୀନେର ଥ �ବା ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକେର 
ନିେବଶ କରିବା ବିଷୟେର ଏହ ିପ�ିୁକାଟି ନୁେହ ଁl

ଆପଣ ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ ଅଟ�ି କି, ଯିଏ େଗାଟିଏ କ�ାନୀର 
େସୟାରଗଡ଼ିୁକେର ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ� ଗଡ଼ିୁକେର 
ନିେବଶ କରିବାକୁ ଚାହା�ିଁ?



ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍� ମାର୍କେଟଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା

୧

କ୍ରୟବିକ୍ରୟ

ପୃଷ୍ଠା ୦୨

ଏସଇବିଆଇ ଅଧ �ନିୟମ ୧୯୯୨, (ଏସଇବିଆଇ ଅଧ �ନିୟମ) ଏବଂ ବିଭି� ଏସଇବିଆଇ 
ନିୟମ/ସକୁ�ଲାର/ନିୟମାବଳୀ/ନିେ��ଶାବଳୀ ଅନୁସାେର  େଗାଟିଏ କ�ାନୀର େସୟାର, ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ର ୟୁନିଟ, 
େଡରିେଭଟିଭ ଇତ�ାଦିର କିଣବିା, ବିକିବା ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର କାରବାର କରିବାର ନିୟମ ଏବଂ �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକ 
ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ଆ� ଏ�େଚ� େବାଡ� ଅଫ ଇ�ିଆ (ଏସଇବିଆଇ)ର ପରିସର ଭୁ� ଅେଟl

ଏସଇବିଆଇ ଅଧ �ନିୟମର ବ�ବ�ା ଅନୁସାେର ଏ�ିଲ୍ ୧୨, ୧୯୯୨େର ଏସଇବିଆଇ �ତି� �ା କରାଗଲାl ଏସଇବିଆଇର 
ଶାସନାେଦଶ େହଉଛି ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶକାରୀମାନ� �ାଥ� ର�ା କରିବା ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟର ବିକାଶକୁ 
ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟକୁ ନିୟ�ଣ କରିବା ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� କି�ା 
ଏହାଛଡ଼ା ଆକ�ିକ ବିଷୟଗଡ଼ିୁକ ନିମେ�l

ବ��ମାନ "ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ"କୁ ଚଳାଉଥ �ବା ଚାରିେଗାଟି ମଖୁ� ନିୟମଗଡିୁକ େହଉଛି:

      ଏସଇବିଆଇ ଅଧୀନିୟମ, ୧୯୯୨, ଯାହା ଏସଇବିଆଇକୁ େବ�ଧାନିକ �ମତାଗଡ଼ିୁକ ସହତି ସଶ� କେର (୧) 
      ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶକାରୀମାନ�ର �ାଥ�କୁ ସରୁ�ା ନିମେ�, (୨) ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟର ଉ�ତିକୁ 
      େ�ା�ାହନ ନିମେ� ଏବଂ (୩) ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟକୁ ନିୟ�ଣ କରିବା ନିମେ�l

      କ�ାନିଜ ୍ଅଧ �ନିୟମ, ୨୦୧୩, ଯାହା ମ�ରୁୀ, ଆବ�ନ ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର �ାନା�ରଣ ଏବଂ 
      ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର; ସବ�ସାଧାରଣ ସମସ�ାଗଡ଼ିୁକ ସ�କ�େର ନିୟମଗଡିୁକ �ଦାନ କେର;

      ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ଚୁ�ିଗଡ଼ିୁକ (ନିୟମ) ଅଧ �ନିୟମ, ୧୯୫୬, େଗାଟିଏ �କ ଏ�େଚ�େର ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକେର 
      େନଣେଦଣଗଡ଼ିୁକର ଅନୁେମାଦନ ଏବଂ ନିୟମ �ଦାନ କେରl

      ଡିେଫାଜିେଟାରି ଅଧ �ନିୟମ, ୧୯୯୬, ଇେଲେ���ାନିକ ର�ଣାେବ�ଣ ଏବଂ ଡିମ�ାେଟରିଆଲାଇଜଡ (ଡିମାଟ) 
      େସୟାରଗଡ଼ିୁକର ମାଲିକାନା �ାନା�ରଣl
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ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍� ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍� ମାର୍କେଟ କଣ ଅଟେ?

୨

 ଚୁ�ି

ପୃଷ୍ଠା ୦୩

 ଇ�ିଟି େସୟାର୍  କି�ା ସାଧାରଣେର େସୟାର୍  େବାଲି କୁହାଯାଏ, େଗାଟିଏ 
କ�ାନୀେର ମାଲିକାନାର ଅଂଶକୁ �ତିନିଧ �� � କେରl ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ ଯିଏ େଗାଟିଏ 
କ�ାନୀର େସୟାରଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶ କର�ି ତା�ୁ େସୟାରଧାରୀ କୁହାଯାଏ ଏବଂ େସ 
କ�ାନୀର ଲାଭଗଡିୁକରୁ ଲାଭାଂଶ ଭଳି କେପ�ାେରଟ ସଫୁଳଗଡ଼ିୁକ ପାଇବାକୁ ହକଦାର 
ଅଟ�ିl କ�ାନୀର ସାଧାରଣ ସଭାେର କ�ାନୀର ନି��ି ନି��ୟ ��ିୟାେର ମ� 
ନିେବଶକ�ର େଭାଟ େଦବା ଅଧ �କାର ପାଇବାର ହକ ରହଛିିl

 ଋଣ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ଟ�ାର �ତିନିଧ �� � କେର ଯାହାକୁ ଜେଣ ନିେବଶକ� ଠାରୁ 
କ�ାନୀ/ସଂ�ା �ାରା ଉଧାର ନିଆଯାଏ ଏବଂ ନି�ିତ ଭାବେର ଉ� ନିେବଶକ�ୁ ପଇଠ 
କରାଯିବl ଋଣ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍କୁ ଋଣପ� କି�ା ବ�ଗଡ଼ିୁକ େବାଲି ମ� କୁହାଯାଏl ଜେଣ 
ନିେବଶକ ଯିଏ ଋଣ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍େର ନିେବଶ କରୁଛ�ି େସ ସଧୁ େଦୟ ଏବଂ ମଳୂଧନର 
(ନିେବଶ କରାଯାଇଥ �ବା ଅଥ�) ପନୁଃପଇଠ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଅଟ�ିl ଏକ �ିର ଅବଧ � 
ନିମେ� ଋଣ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମ�ରୁ କରାଯାଏ, ଯାହାର େଶଷେର ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ର 
ମ�ରୁକାରୀ� �ାରା ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ େମାଚନ କରାଯାଇପାରିବl ଋଣ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ସରୁ�ିତ 
(ସମା�ରାଳ �ାରା ସମଥ�ତ) କି�ା ଅସରୁ�ିତ େହାଇପାରିବl

 େଡରିେଭଟିଭଗଡ଼ିୁକ ଆଥ�କ ଉପକରଣ ଅଟ�ି ଯାହାର ମଲୂ� ଅନ� ସ��ିର 
ମଲୂ� ଉପେର ନିଭ�ର କେର, େଯପରି କି େସୟାରଗଡ଼ିୁକ,  ଋଣ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍, କେମାଡିଟି 
ଇତ�ାଦିl ଏ�େଚ� କିଣାବିକା େହାଇଥ �ବା େଡରିେଭଟିଭଗଡ଼ିୁକର �ମଖୁ �କାରଗଡ଼ିୁକ 
େହଉଛ�ି ଭବିଷ�ତଗଡ଼ିୁକ ଏବଂ ବିକ�ଗଡ଼ିୁକl

 ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ ଏକ �କାରର ଆଥ�କ ଉପକରଣ ଯାହା ଅେନକ 
ନିେବଶକମାନ� ଠାରୁ ସଂଗହୃତି େହାଇଥ �ବା ଟ�ା ସମହୂେର ��ୁତl ଏହ ି
ଫ�ଗଡ଼ିୁକ/ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ ତାହାପେର େସୟାର, ବ�, ମାେକ�ଟମନି ମାେକ�ଟ 
ଉପକରଣଗଡ଼ିୁକେର ଏବଂ ଅନ� ସ��ିଗଡ଼ିୁକ ଭଳି ସିକୁ�ରିଟିସ ୍େର ନିେବଶ କର�ିl
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ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍� 
ମାର୍କେଟ

ପ୍ରାଥମିକ ମାର୍କେଟ

ମାଧ୍ୟମିକ ମାର୍କେଟ

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ 
ଉଠାଇବାକୁ

ଆଇପିଓ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପବ୍ଲିକ୍ 
ଅଫର ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ 
ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍�ମଞ୍ଜୁରୀକୁ 
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେl

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ପୁଞ୍ଜି ବୃଦ୍ଧି

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ 
କରାଯାଇଥିବା ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍�ର 
ପୁନଶ୍ଚ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 
କରେl

ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍� ମାର୍କେଟର ଦୁଇଟି ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଭାଗ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନରେ 
ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି:

ପୃଷ୍ଠା ୦୪

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ େହଉଛି େଗାଟିଏ �ାନ େଯଉଠଁ ିକ�ାନୀମାେନ 
ନିେବଶକମାନ�ୁ (ସବ�ସାଧାରଣ) ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ ମ�ରୁ କରି ପା� ି
ଉଠାଇ ପାରିେବ ଯଥା, ଇ�ିଟି େସୟାରଗଡ଼ିୁକ, ଋଣ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍, 
େଡରିେଭଟିଭଗଡ଼ିୁକ, ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ ଇତ�ାଦି ଏବଂ ଏହା 
େହଉଛି େଗାଟିଏ �ାନ େଯଉଠଁ ି ନିେବଶକମାେନ ବିଭି� ସିକୁ�ରିଟିସ୍
  (େସୟାରଗଡ଼ିୁକ, ବ�ଗଡ଼ିୁକ ଇତ�ାଦି) କିଣ ି ପାରିେବ କି�ା ବି�ି 
କରିପାରିେବl ଥେର ସବ�ସାଧାରଣ�ୁ େସୟାରଗଡ଼ିୁକ (କି�ା 
ସିକୁ�ରିଟିସ ୍) ମ�ରୁ େହାଇଗେଲ କ�ାନୀ�ୁ ଅନୁେମାଦିତ �କ 
ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକେର େସୟାରଗଡ଼ିୁକ (କି�ା ସିକୁ�ରିଟିସ ୍)ର ତାଲିକା 
କରିବା ଦରକାରl େତଣ ୁ କରି ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ େହଉଛି ପ�ିୁ 
ମାେକ�ଟର ଏକ ଅଂଶ ଅେଟl

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟର �ାଥମିକ କାଯ�� େହଉଛି ନିେବଶକମାନ� 
ଠାରୁ ଆବଶ�କ କରୁଥ �ବା ବ��ି�ୁ ସ�ୟଗଡ଼ିୁକ �ଦାନକୁ ସ�ିୟ 
କରିବାl େଯେତେବେଳ ନିେବଶକମାେନ କ�ାନୀଗଡ଼ିୁକ/ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକର 
ପା� ି ଆବଶ�କତା ସମୟେର େସମାନ� ସିକୁ�ରିଟିସ ୍େର 
ନିେବଶଗଡିୁକ କର�ି େସେତେବେଳ ଏହା କରାଯାଏl ନିେବଶକମାେନ 
ସଧୁ, ଲାଭାଂଶ, ପ�ିୁ ବୃ�ି, େବାନସ ଇତ�ାଦି ଭଳି ସଫୁଳଗଡ଼ିୁକ 
ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଅଟ�ିl ଏହ ି ଭଳି ନିେବଶଗଡ଼ିୁକ େଦଶର 
ଅଥ�େନ�ତିକ ବିକାଶ �ତି ଅବଦାନ ଦିଅ�ିl



ପ୍ରାଥମିକ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ମାର୍କେଟ

୩

ପ୍ରାଥମିକ ମାର୍କେଟ: ଏହି ମାର୍କେଟକୁ ନୂତନ ମଞ୍ଜୁରୀ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି କମ୍ପାନୀ/ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ 
ନୂତନ ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍� ମଞ୍ଜୁର କରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣ୍ଠି (ପୁଞ୍ଜି) ଉଠାନ୍ତିl (ସେୟାରଗୁଡ଼ିକ, ଲାଭାଂଶଗୁଡ଼ିକ, 
ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଇତ୍ୟାଦି)l

ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍� ମଞ୍ଜୁରୀକାରୀ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାରର ଅଟନ୍ତି:

ପ୍ରାଥମିକ ମାର୍କେଟରେ କରାଯାଉଥିବା ମଞ୍ଜୁରୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

ସର୍ବସାଧାରଣ ୧

   i. ଇନିସିଆଲ୍� ପବ୍ଲିକ୍� ଅଫର (ଆଇପିଓ:

ପ୍ରାଥମିକ ମାର୍କେଟ

ମାଧ୍ୟମିକ ମାର୍କେଟ

ପୃଷ୍ଠା ୦୫

କେପ�ାେରଟ ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ (କ�ାନୀଗଡ଼ିୁକ), ଏଗଡ଼ିୁକ ମଖୁ�ତଃ ଇ�ିଟି ଉପକରଣଗଡ଼ିୁକ (େସୟାରଗଡ଼ିୁକ) ଏବଂ ଋଣ 
ଉପକରଣ (ବ�, ଲାଭାଂଶ ଇତ�ାଦି)

ସରକାର (େକ� ଏବଂ ରାଜ�) ଏଗଡ଼ିୁକ ଋଣ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମ�ରୁ କର�ି (ଦିନା�ିତ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ଏବଂ ରାଜେକାଷ 
ବିଲ୍ଗଡ଼ିୁକ)l

ସମ� େଲାକମାନ� ନିମେ� ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମ�ରୁ କରାଯାଏ ଏବଂ େଯ େକହ ି
େସଗଡ଼ିୁକୁ ସବ��ାଇବ କରିପାରିେବl ଇ�ିଟି େସୟାରଗଡ଼ିୁକର ସବ�ସାଧାରଣ 
ମ�ରୁୀକୁ ନି� � ମେତ େ�ଣୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ:

େଗାଟିଏ ଆଇପିଓ େହଉଛି େଯଉଠଁ ିେସୟାରଗଡ଼ିୁକର �ଥମ ସବ�ସାଧାରଣ ଅଫର େଗାଟିଏ କ�ାନୀ �ାରା କରାଯାଏl 
ଆଇପିଓ ନି� � �କାେର େହାଇପାରିବ:

`

`

`

`

`

`
`

` `
`

`

``
`



ସ୍ପୃହଣୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ୨

ଅଧିକାର ମଞ୍ଜୁରୀ୩

୪
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-  େସୟାରଗଡ଼ିୁକର ସଦ� ମ�ରୁୀ େଯଉଠଁ ିକ�ାନୀ �ାରା ସବ�ସାଧାରଣ ନିେବଶକମାନ� ନିମେ� ନୂତନ େସୟାରଗଡ଼ିୁକ 
ମ�ରୁ କରାଯାଏl ଏହ ି �କାରର ଏକ ମ�ରୁୀେର େଯଉ ଁ ଉେ�ଶ�େର ମ�ରୁ କରାଯାଏ ନିେବଶକମାନ� ପା�ଗିଡ଼ିୁକ େସହ ି
ଉେ�ଶ�େର ବ�ବହାର େହବା ନିମେ� କ�ାନୀ ପାଖକୁ ଯିବl

- ବି�ି ନିମେ� ଅଫର,  େଯଉଠଁ ିରହଥି �ବା େସୟାରଧାରୀମାେନ ଯଥା; େ�ା�ାହନକାରୀମାେନ କି�ା ଆଥ�କ ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ 
କି�ା େକୗଣସି ବ��ି ଯିଏ େସମାନ�ର େସୟାର ପ�ିୁକୁ ସବ�ସାଧାରଣ�ୁ �ଦାନ କର�ିl ଏହ ି �କାରର ଏକ ମ�ରୁୀେର 
ନିେବଶକମାନ� ପା�ଗିଡ଼ିୁକ େସହ ିେସୟାରଗଡ଼ିୁକର ବିେ�ତାମାନ� ନିକଟକୁ ଯିବ ଏବଂ କ�ାନୀ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହି ଁl

ii. ଫେଲା ଅନ ପ� �କି ଅଫର (ଏଫପିଓ):

ଅତୀତେର ଆଇପିଓ କରି ସାରିଥ �ବା େଗାଟିଏ ମ�ରୁୀକାରୀ/କ�ାନୀ �ାରା ଏହା କରାଯାଏ ଏବଂ ସବ�ସାଧାରଣକୁ େଗାଟିଏ 
ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ର ଏକ ସଦ�ତମ ମ�ରୁୀ ��ୁତ କରୁଛିl

େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ କ�ାନୀର ଆଗରୁ ରହଥି �ବା େସୟାରେହାଲଡରମାନ�ୁ େସମାନ�ର 
େସୟାର ଅନୁପାତେର ଏବଂ େକୗଣସି ଅତିରି� ବ�ୟ ବିନା ଅତିରି� େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ମ�ରୁ 
କରାଯାଏ େସେତେବେଳ ଏହାକୁ ଏକ େବାନସ ୍ମ�ରୁୀ କୁହାଯାଏl

ଜନସାଧାରଣ� ଠାରୁ ପା� ି ଉଠାଇବା ନିମେ� କ�ାନିଗଡିୁକୁ ଏସଇବିଆଇ ସହତି େଗାଟିଏ ଅଫର ଡକୁ�େମ� ଫାଇଲ କରିବା 
ଦରକାର ପେଡ଼, ଯାହାକୁ �ା��  େରଡ େହରିଂ �ସେପ��ସ କି�ା �ା��  �ସେପ��ସ କୁହାଯାଏl ଏହ ି �ସେପ��ସେର କ�ାନୀର 
ଇତିହାସ, �େମାଟରମାନ�ର ବିବରଣୀ, ବ�ବସାୟ ମେଡଲ, କ�ାନୀର ଆଥ�କ ଇତିହାସ, େସହ ି ବ�ବସାୟେର ବିପଦ, େଯଉ ଁ
ଉେ�ଶ� ନିମେ� ମନି ଉଠାଯାଉଛି, ମ�ରୁୀ ସ��ାବଳୀ ଭଳି ବିବରଣୀଗଡ଼ିୁକ ଥାଏ ଯାହା ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ�ୁ ଉ� କ�ାନୀର 
େସୟାରଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶ କରିବା ନିମେ� ସଚୁି�ିତ ନି�ତି େନବାେର ସାହାଯ� କରିବl �ାଥମିକ ମାେକ�ଟେର ମ�ରୁ କରାଯାଉଥ �ବା 
ସିକୁ�ରିଟିସ ୍କୁ େଗାଟିଏ ଅନୁେମାଦନ�ା� �କ ଏ�େଚ�େର ମ�ରୁୀ ବ� େହବା ତାରିଖର ଛ (୦୬)ଟି କାଯ�� ଦିବସରୁ କମ ଅବଧ �େର 
ତାଲିକାଭୁ� କରାଯାଏl ତାହାପେର େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ଅନୁେମାଦନ�ା� �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକେର ତାଲିକାଭୁ� କରାଯାଏ, େଯଉ ଁଠାେର 
େସୟାରଗଡ଼ିୁକର ପରବ��ୀ େ�ଡିଂ େହାଇଥାଏl କ�ାନୀ �ାରା �ଦାନ କରାଯାଇଥ �ବା େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ନିେବଶକାରୀ�  ଡିମାଟ 
ଆକାଉ�େର େ�ଡିଟ ହୁଏ ଯାହା ଏକ ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ ଡିେପାଜେିଟାରୀ ମା�ମେର ଡିେପାଜେିଟାରୀ ସହତି ବଜାୟ ରଖାଯାଏl 
ଅଂଶ�ହଣକାରୀ(ଡିପି). ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ େସୟାରଗଡ଼ିୁକୁ ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ �କ େ�ାକର ମା�ମେର �କ ଏ�େଚ�େର 
ବି�ି କରିପାରିେବ ଏବଂ ଟ�ା ପାଇପାରିେବl ମା�ମିକ ମାେକ�ଟ: �ାଥମିକ ମାେକ�ଟେର ଥେର ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମ�ରୁ େହେଲ େସଗଡ଼ିୁକ 
�କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକେର ତାଲିକାଭୁ� ହୁଅ�ି ଏବଂ ନିେବଶକାରୀମାେନ େସହ ି�କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକ ମା�ମେର ଏହ ିତାଲିକାଭୁ� 
ସିକୁ�ରିଟିସ ୍କୁ କିଣ ିପାରିେବ କି�ା ବିକି ପାରିେବl �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକର ଦୁଇେଗାଟି ମଖୁ� ଭାଗ ରହଛିି- କ�ାସ ମାେକ�ଟ ଭାଗ ଏବଂ 
େଡରିେଭଟିଭସ ୍ମାେକ�ଟ ଭାଗl

େବାନସ ୍ମ�ରୁୀ

େଯେତେବେଳ କ�ାନୀ ଏହାର ରହଥି �ବା େସୟାରଧାରୀମାନ�ୁ େସମାନ�ର 
ରହଥି �ବା େସୟାରେହାଲଡିଂର ଆନୁପାତିକ ଭାବେର ନୂତନଭାବେର ମ�ରୁ 
େହାଇଥ �ବା େସୟାରଗଡ଼ିୁକୁ ସବ��ାଇବ କରିବାର ଅଧ �କାର ଦିଏ ଏହାକୁ 
ଅଧ �କାର ମ�ରୁୀ କୁହାଯାଏl

ମ�ରୁୀର ଏହ ି ମା�ମେର େ�ା�ାହନକାରୀମାେନ, ମହ�ପ�ୂ� ନିେବଶକମାେନ, 
କମ�ଚାରୀମାେନ ଇତ�ାଦି� ଭଳି ଚି�ଟ େହାଇଥ �ବା ନିେବଶକ େଗା� �ୀ �ତି 
ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମ�ରୁ କରାଯାଏl

 ଚୁ�ି



ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍� ମାର୍କେଟରେ କେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟ ଭିତିଭୂମି ସଂସ୍ଥା 
ଏବଂ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି?

୪
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ମାେକ�ଟ ଭିତିଭୂମି ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର (ଯଥା. 
ମ�ରୁୀ, ସିକୁ�ରିଟିଗଡିୁକର �ୟ ଏବଂ ବି�ୟ) େନଣେଦଣଗଡିୁକର 
ସବୁିଧା ନିମେ� ଭିତିଭୂମିକୁ �କ ଏ�େଚ�, ଡିେପାଜଟିରୀ ଏବଂ ��ିୟରିଂ 
କେପ�ାେରସନଗଡ଼ିୁକ �ାରା �ଦାନ କରାଯାଏl ଏହ ିସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ ମାେକ�ଟ 
ଭିତିଭୂମି ସଂ�ା (ଏମଆଇଆଇଏସ) ଭାବେର ପରିଚିତ ଅଟ�ିl 
ଏସଇବିଆଇ ପ�ିକୃତ ମାେକ�ଟ ଭିତିଭୂମି ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକର 
(ଏମଆଇଆଇଏସ) େଗାଟିଏ ତାଲିକା ଲି�େର ଉପଲ� ଅେଟ: 
https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html.

ସିକୁ�ରିଟିଗଡିୁକର �ୟ ଏବଂ ବି�ୟର ସବୁିଧା ନିମେ�  �କ 
ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକ େସମାନ�ର ପ�ୀକୃତ �କ େ�ାକରମାନ� 
ମା�ମେର ଏବଂ ମାେକ�ଟ ନି��ାରିତ ମଲୂ�ଗଡ଼ିୁକେର ଏକ ଉଚିତ 
ଢ�େର ସାରା େଦଶେର େଗାଟିଏ କ��ୁଟରୀକୃତ ��ିନଭିତିକ େ�ଡିଂ 
��ାଟଫମ� �ଦାନ କର�ିl ଭାରତେର ଏସଇବିଆଇ ଅନୁେମାଦିତ �କ 
ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକର ତାଲିକା ଲି�େର ଉପଲ� ଅେଟ: 
https://www.sebi.gov.in/stock-exchanges.html.

ସାରା େଦଶର �ମଖୁ �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକ େହଉଛି ବିଏସଇ 
ଲିମିେଟଡ୍ (ବିଏସଇ), ନ�ାସନାଲ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ ଇ�ିଆ 
ଲିମିେଟଡ୍ (ଏନଏସଇ) ଏବଂ େମେ�ାପଲିଟାନ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ 
ଇ�ିଆ ଲିମିେଟଡ୍ (ଏମଏସଇ)l

��ିୟରିଂ କେପ�ାେରସନଗଡ଼ିୁକ: ��ିୟରିଂ କେପ�ାେରସନଗଡ଼ିୁକର ମଖୁ� 
କାଯ�� େହଉଛି �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକେର କରାଯାଇଥ �ବା 
ବ�ବସାୟଗଡ଼ିୁକର େସେଟଲେମ�କ ୁଗ�ାେର�ି �ଦାନ କରିବା ଅନ� 
ଅଥ�େର ��ିୟରିଂ କେପ�ାେରସନଗଡ଼ିୁକ ଗ�ାେର�ି �ଦାନ କର�ି େଯ, 
�େତ�କ େ�ତା ନିେଜ �ୟ କରିଥ �ବା ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ପାଇେବ ଏବଂ 
�େତ�କ ବିେ�ତା ନିେଜ ବି�ୟ କରିଥ �ବା ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ନିମେ� ମନି 
ପାଇେବl

ବି�
ୟ

 �ୟ
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ଡିେପାଜଟିରୀଗଡ଼ିୁକ: ଡିେପାଜଟିରୀଗଡ଼ିୁକ େହଉଛି େସହ ି ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ 
େଯଉଗଁଡ଼ିୁକ ନିେବଶକାରୀମାନ� ସିକୁ�ରିଟିଗଡିୁକୁ 
ଡିମ�ାେଟରିଆଲାଇେଜଡ/ଇେଲେ���ାନିକ ଆକାରେର ରଖ�ି ଏବଂ 
େସମାନ�ର ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣ କାରୀମାନ� (ଡିପି) ମା�ମେର 
ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ ଡିମାଟ େସବାଗଡ଼ିୁକ �ଦାନ କର�ିl ଆମ େଦଶେର 
ଦୁଇେଗାଟି ଡିେପାଜଟିରୀ ରହଛିି, େସଗଡ଼ିୁକର ନାମ େହଉଛି, ନ�ାସନାଲ 
ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ଡିେପାଜଟିରୀ ଲିମିେଟଡ (ଏନଏସଡିଏଲ) ଏବଂ େସ��ାଲ 
ଡିେପାଜଟିରୀ ସଭ�େସସ (ଇ�ିଆ) ଲିମିେଟଡ (ସିଡିଏସଏଲ)l �େତ�କ 
ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଧୀନେର ପ�ୀକୃତ ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣ କାରୀମାେନ 
(ଡିପିଏସ) ରହଛି�ି (ବ�ା�ଗଡିୁକ ଶାଖାଗଡ଼ିୁକ ପରି), ଏଗଡ଼ିୁକ ନିେବଶକାରୀ�ୁ 
ବିଭି� �କାରର େସବାଗଡ଼ିୁକ �ଦାନ କର�ି େଯପରି କି, େଗାଟିଏ ଡିମାଟ 
ଏକାଉ�  େଖାଲିବା ଏବଂ ବଜାୟ ରଖ�ବା, େସୟାରଗଡ଼ିୁକର 
ଡିମାେଟରିଆଲାଇେଜସନ ଇତ�ାଦିl

�ାଥମିକ ଏବଂ ମା�ମିକ ମାେକ�ଟଗଡ଼ିୁକର ଉ�ମ ରୂେପ କାଯ�� କରିବା ନିମେ� 
ମାେକ�ଟ ମ��ଗଡ଼ିୁକ େହଉଛ�ି ମଖୁ� ଅଂଶ�ହଣକାରୀl ଏହ ି ମାେକ�ଟ 
ମ��ଗଡ଼ିୁକ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ କିଣାବିକାେର ଅଡ�ର ନିବ�ାହ କରିବା ��ିୟାକୁ ସମଥ�ନ 
କର�ି, ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ସ�ାଳ�ି ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର େ�ଡିଂ �ାସ�ିକ ସଚୂନା 
�ଦାନ କରିବାେର ସାହାଯ� କର�ିl େକେତକ �ମଖୁ ମ��ଗଡ଼ିୁକ େହଉଛ�ି 
�କ େ�ାକରମାେନ, ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀମାେନ, 
ମଚ�ା� ବ�ା�ରମାେନ, େସୟାର ଏବଂ �ା� �ଫର �ତିନିଧ �ମାେନ, େରଜ�ି�ାରମାେନ ଇତ�ାଦିl ଏହ ିସମ� ମ��ଗଡ଼ିୁକ ଏସଇବିଆଇ 
ସହତି ପ�ୀକୃତ ଅଟ�ି ଏବଂ ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ ସରୁ�ା �ଦାନ କରିବା ନିମେ� େସଗଡ଼ିୁକ ନି��ାରିତ ନିୟମେର ବା�ି େହବା 
ଆବଶ�କl  ଏସଇବିଆଇ  ସହତି ପ�ୀକୃତ  ମାେକ�ଟ ମ��ଗଡ଼ିୁକ�ର ଏକ  ତାଲିକାକୁ  ନି� � ଲି�େର 
ଅଭିଗମ� କରାଯାଇପାେର: https://www.sebi.gov.in.

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଆପଣ ନିେବଶ ଆର� କରିବା ପବୂ�ରୁ ଆପଣ 
ନିଜର ନିେବଶ ଲ��ଗଡିୁକୁ ବୁଝବିା ଏବଂ ଚି�ଟ କରିବା ଦରକାର, ଉେ�ଶ� 
ଏବଂ ରି� �ଧୁା (େକେତ ପଯ��� ଆପଣ ରି� େନବାକୁ ଇଛା କରୁଛ�ି)କୁ 
ବୁଝବିା ଏବଂ ଚି�ଟ କରିବା ଦରକାରl �େତ�କ ନିେବଶ ନି�ତି ଆପଣ�ର 
ଆବଶ�କତାଗଡିୁକୁ ଏବଂ ଦରକାରଗଡ଼ିୁକୁ �ତିଫଳିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ 
ଆପଣ�ର ଅଭିଳଷିତ ପସ�ଗଡ଼ିୁକ ଅନୁସାେର େହବା ଉଚିତl ଉଦାହରଣ 
�ରୂପ, ଲଗାତାର ରିଟନ� େଦଉଥ �ବା ନିରାପଦ ଉ�ାଦଗଡିୁକେର ନିେବଶ 
କରିବାକୁ ଚାହା�ିଁ କି�ା ଆପଣ ଅଧ �କ ରି� େନବାକୁ ଇଛା କରି ଆପଣ�ୁ 
ଅଧ �କ ରିଟନ� େଦଉଥ �ବା ଉ�ାଦଗଡିୁକେର ନିେବଶ କରିେବl �େତ�କ 
ନିେବଶ ଏହାର ଅ�ନ�ହତି ମଲୂ�େର ପରିବ��ନର ରି� େନଇ ଆେସl 
ଉଦାହରଣ �ରୂପ, ଅେଟାେମାବାଇଲ ଶ�ିର େସୟାରଗଡିୁକ 
ଅେଟାେମାବାଇଲ ଶ�ି ସହତି ଜଡ଼ିତ ରି�କ ୁ ଆକଷ�ଣ କରିବ (ବି�ି ବୃ�ି 
କି�ା �ାସ େହାଇପାେର କି�ା େଗାଟିଏ �ା�ର କାରଗଡ଼ିୁକ ଅନ� େଗାଟିଏ 
�ା�ର କାରଗଡ଼ିୁକ ଅେପ�ା ଅଧ �କ ବି�ି େହାଇପାେର, ଇତ�ାଦିl)
ଥେର ଆପଣ ନିଜର ଲ��ଗଡ଼ିୁକ ନି�ତି କରିସାରିବା ପେର ଏବଂ ଆପଣ� 
ରି� �ଧୁାକୁ ଚି�ଟ କରିସାରିବା ପେର, ଦୟାକରି ଆପଣ େକେତ 
ପରିମାଣେର ଏବଂ େକେତ ସମୟ ଅବଧ � ନିମେ� ନିେବଶ କରିବାକୁ ଚାହା�ିଁ 
ତାହା ନି�ତି କର�l ରି� େନବାର ଦ�ତା ନିେବଶକ ଅନୁସାେର ଭି� ଭି� 
େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ନିେବଶକାରୀ�ର ଲ��ଗଡ଼ିୁକ ଏବଂ ବୟସ ଉପେର 
ନିଭ�ର କରିବl

`

ନିେବଶର େମୗଳିକ କଥାଗଡ଼ିୁକ
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୫
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ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ େସମାନ�ର ଅଧ �କାର, ଦାୟି�, ନିେବଶେର କଣ କରିବା 
ଉଚିତ ଏବଂ କଣ ନକରିବା ଉଚିତ ବିଷୟେର ସଚୂନା �ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ 
ଏହ ି ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକ ଏସଇବିଆଇ, �କ ଏ�େଚ� ଏବଂ ଡିେପାଜଟିରୀ 
େୱବସାଇଟ/ଗଡ଼ିୁକେର ଉପଲ� ଅେଟl ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ ନିେବଶେର 
କରଣୀୟ ଏବଂ ଅକରଣୀୟଗଡ଼ିୁକ ବିଷୟେର ଏହ ିପ�ିୁକାର ପରିଶ�ି-Iେର ମ� 
ସଂଲ� କରାଯାଇଛିl ଏହା ସେ� ସେ� ନିେବଶକାରୀମାନ�ର ଅଧ �କାର ଏବଂ 
କ��ବ�ଗଡ଼ିୁକ ବିଷୟେର ଏହ ିପ�ିୁକାର ପରିଶ�ି-IIେର ସଂଲ� କରାଯାଇଛିl

ନିେବଶକାରୀମାେନ େଗାଟିଏ କ�ାନୀର େସୟାରଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶ କରିବା 
ପବୂ�ରୁ �ାତ ନି�ତି �ହଣ କରିବା ଉଚିତl େସମାେନ ଯ�ର ସହତି କ�ାନୀ 
ସହତି ସ�କ�ତ ସମ� ସଚୂନା ପଢିବା ଉଚିତ, େଯପରି କି କ�ାନୀ ସହତି 
ସ�କ�ତ �କଟୀକରଣଗଡ଼ିୁକ, ଏହାର �େମାଟରଗଡ଼ିୁକ, �କ� ବିବରଣୀ, ଆଥ�କ 
ବିବରଣୀ ଇତ�ାଦିl �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକର େୱବସାଇଟଗଡ଼ିୁକେର ଏହ ି
ବିବରଣୀଗଡ଼ିୁକ ମିଳିବl

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ କରିବା ନିମେ� ନିେବଶକାରୀମାେନ େକୗଣସି 
ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ପରାମଶ�ଦାତା� ସହତି ମ� ପରାମଶ� 
କରିପାର�ିl ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ପରାମଶ�ଦାତା� (ମାନ�)ର ଏକ 
ତାଲିକା ନି� � ଲି�େର ମିଳିଯାଇ ପାେର:
https://www.sebi.gov.in.

ଏପରିକି ନିେବଶକାରୀମାେନ ଅଣପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ପରାମଶ�ଦାତା� ଠାରୁ ଅ�େୟାଜନୀୟ ନିେବଶ ପରାମଶ� ବିେରାଧେର ସତକ�ତା 
ଅବଲ�ନ କରିବା ଉଚିତl ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ନିମେ�, ଆପଣ ଏହ ିପ�ିୁକାର ପରିଶ�ି-III େଦଖ �ପାର�ିl

ମାେକ�ଟିଂ ରି� କି�ା ବ�ବ�ିତ ରି�: ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର େମାଟାେମାଟି କାଯ��ଦ�ତାକୁ ଏବଂ େଦଶର 
ସାଧାରଣ ଅଥ�ନୀତିକୁ �ଭାବିତ କରୁଥ �ବା କାରକଗଡ଼ିୁକ େଯାଗୁ ଁନିେବଶଗଡ଼ିୁକ ସା��ା କରୁଥ �ବା ରି�କୁ 
ଏହା ସଚୂାଇ ଥାଏl

ମ�ୁା�ିତି ରି�: ମ�ୁା�ିତି ରି�କୁ ମ� �ୟ �ମତା ରି� କୁହାଯାଏl ଏହାକୁ ଏକ ସେୁଯାଗ ଭାବେର ବ��ନା 
କରାଯାଏ େଯ, େଗାଟିଏ ନିେବଶରୁ ଆସଥୁ �ବା ଟ�ା ଭବିଷ�ତେର େସଗଡ଼ିୁକର ମଲୂ� ହରାଇବ କାରଣ 
ମ�ୁା�ିତି େଯାଗୁ ଁଏହାର �ୟ �ମତା �ାସ ପାଏl

ଅବ�ବ�ିତ ରି�: େଗାଟିଏ ନି��� କ�ାନୀ କି�ା ଶ�ି ସହତି ଜଡ଼ିତ ରି�କୁ ଅବ�ବ�ିତ ରି� ଭାବେର 
ବ��ନା କରାଯାଇପାରିବl

ଲି�ିଡିଟି ରି�: େଯେତେବେଳ ଖବୁ ଶୀ� େଗାଟିଏ ନିେବଶକୁ �ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହି ଁ କି�ା ବି�ି 
କରାଯାଇପାରିବ ନାହି ଁେସେତେବେଳ ଲି�ିଡିଟି ରି� ସ�ିୃ ହୁଏl

ବ�ବସାୟ ରି�: େକୗଣସି �କାରର �ତିକୂଳ ପରିଚାଳନାଗତ, ମାେକ�ଟ କି�ା ଆଥ�କ ପରି�ିତି େଯାଗୁ ଁ
େଗାଟିଏ କ�ାନୀର ବ�ବସାୟ �ଭାବିତ େହାଇପାେର କି�ା ବ� େହାଇପାେର, ଏହାକୁ ବ�ବସାୟ ରି� 
ସଚୂାଇଥାଏl



ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍� ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାକ-ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ

ରିସ୍କକୁ କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯିବ?

୬

୭

ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ

ପୃଷ୍ଠା ୧୦

 ବ�ା�୍ ଆକାଉ�।

 େଗାଟିଏ ଅନୁେମାଦିତ �କ ଏ�େଚ�ର ଜେଣ ପ�ୀକୃତ �କ େ�ାକର� ସହତି େ�ଡିଂ ଆକାଉ� କି�ା 
େ�ାକି� ଆକାଉ�l �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକେର ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ କିଣାବିକା କରିବା ନିମେ� ଏହ ି ଆକାଉ�କ ୁ ବ�ବହାର 
କରାଯାଏl େଗାଟିଏ େ�ଡିଂ ଆକାଉ� େଖାଲିବା ନିମେ� ଆପଣ�ୁ ଆକାଉ� ଓପନିଂ ଫମ� ପରୂଣ କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ 
ସଵ୍ା�ର େହାଇଥ �ବା ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ� (େକୱାଇସି) ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ େହବl

ଇ�ିଟି େସୟାରଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶ କରିବା ନିମେ� ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ�ୁ ତିନିେଗାଟି ଆକାଉ� େଖାଲିବା ଦରକାର, 
ଯଥା:

ନିେବଶକାରୀମାେନ ବିଭି� ଉପାୟେର ରି�କ ୁ�ାସ କରିବାକୁ େଚ�ା କରିପାରିେବl େଗାଟିଏ ଉପାୟ େହଉଛି ସ��ି 
ଚି�ଟ, ଯାହା ମା�ମେର ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ େସମାନ� ନିେବଶଗଡ଼ିୁକୁ ବିଭି� କ�ାନୀ ଏବଂ ସ��ି େ�ଣୀଗଡ଼ିୁକେର 
ବିଭାଜନ କରି ରି� �ାସ କରିପାରିେବl

ଅ�ିରତା ରି�: କ�ାନୀଗଡ଼ିୁକର �କ ମଲୂ�ଗଡ଼ିୁକ ସମୟ�େମ �ାସ ବୃ�ି େହାଇପାେର ଏହ ିକାରଣରୁ 
ଅ�ିରତା ରି� ସ�ିୃ ହୁଏl

ମ�ୁା ରି�: ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ େଯେତେବେଳ େବ�େଦଶକି ମ�ୁାେର ନିେବଶ କରିଛ�ି କି�ା 
େବ�େଦଶକି-ମ�ୁା-େ�େଡଡ ନିେବଶଗଡ଼ିୁକ କରିଛ�ି େସେତେବେଳ େସ ସା��ା କରୁଥ �ବା ପରିବତ�ନଶୀଳ 
ଫେରନ ଏ�େଚ� ହାରଗଡ଼ିୁକ େଯାଗୁ ଁେହଉଥ �ବା ହାନୀର ସ�ାବ� ରି�କୁ ଏହା ସଚିୂତ କେରl

ଆକାଉ� େଖାଲିବା ��ିୟା



ଆଇେଡ�ିଟି କାଡ�

ଠକିଣା �ମାଣ

ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାବଧାନତାଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ:

୮
େଗାଟିଏ ଆକାଉ� େଖାଲିବା ପ�ତି: ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ� (େକୱାଇସି) ��ିୟା

ବିଭି� ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକେର େ�ଡିଂ କରିବା ନିମେ� ପସ�ଗଡ଼ିୁକୁ ସଚୂାଇବା ସମୟେର ଆପଣ ନିଜର 
ସଵ୍ା�ରଗଡ଼ିୁକ େଦବା ଉଚିତl

ଆପଣ� ଆକାଉ�ଗଡ଼ିୁକେର �ଯଜୁ� ସମ� ଶ�ୁଗଡ଼ିୁକ/େଦୟଗଡ଼ିୁକ/ଦଲାଲିକୁ ଆପଣ ଯ�ର ସହତି େନାଟ୍ 
କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାର ଏକ େରକଡ� ରଖ�ବା ଉଚିତl

ଆପଣ େଯଉ ଁଭାଗଗଡ଼ିୁକେର େ�ଡ଼ କରିବାକୁ ପସ� କରିେବ େସଗଡ଼ିୁକୁ ଚି�ଟ କର� (କ�ାସ,୍ ଏଫ ଆ� ଓ, ମ�ୁା 
େଡରିେଭଟିଭ କି�ା ଅନ� େକୗଣସି ଭାଗଗଡ଼ିୁକେର)l େଡରିେଭଟିଭଗଡ଼ିୁକେର େ�ଡିଂ କରିବା େଡରିେଭଟିଭ 
ଉ�ାଦଗଡ଼ିୁକ ବିଷୟେର ବୁଝାବଣା ଦରକାର କେରl

ଯଦି ଆପଣ ଅତିରି� ସବୁିଧାଗଡ଼ିୁକ ଉପଲ� କରିବାକୁ ଚାହା�ିଁ ଯଥା ରନିଂନିଂ ଆକାଉ� ସବୁିଧା, ପାୱାର ଅଫ 
ଆଟ�� ନିବ�ାହ ଇତ�ାଦି େତେବ ଭବିଷ�ତେର େକୗଣସି ବିବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ନିମେ� �କ େ�ାକରକୁ ଆପଣ 
�ତ� ଅନୁେମାଦନ �ଦାନ କରିବାକୁ େହବl

ଆପଣ ଆକାଉ� ଓପନିଂ ଫମ�େର ନିଜର ଇେମଲ୍ ଠକିଣା ଏବଂ େମାବାଇଲ୍ ନ�ର �ଦାନ କରିବା ଉଚିତl ଆପଣ 
ଜାଣବିା ନିମେ� ଗରୁୁ�ପ�ୂ� େହାଇଥ �ବା େ�ଡିଂ ସଚୂନାଗଡ଼ିୁକ ବିଷୟେର ଆପଣ�ୁ ଜଣାଇବା ନିମେ� େ�ାକର 
ଏବଂ �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକ ଏହ ିେଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀକୁ ବ�ବହାର କର�ିl

ଆପଣ�ର େରକଡ� ନିମେ� ଆପଣ ସବ�ଦା ଆକାଉ� େଖାଲିବା ଫମ�ର େଗାଟିଏ ନକଲ ଦାବି କରିବା ଏବଂ େନବା 
ଉଚିତl

ଡିମାଟ/ େ�ଡିଂ/ ବ�ା� ଆକାଉ� େଖାଲିବାେବେଳ ଆପଣ�ୁ ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ� (େକୱାଇସି) ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକୁ 
ଜମା କରିବାକୁ େହବl ଆସ� ଜାଣବିା େକୱାଇସି କଣ ଅେଟ ଏବଂ ଏହା କାହିକିଁ ବା�ତାମଳୂକ ଅେଟ?

ଅଥ� ଠେକଇ ନିବାରଣ ଅଧ �ନିୟମ, ୨୦୦୨ ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନେର ଜାରୀ 
କରାଯାଇଥ �ବା ନିୟମଗଡ଼ିୁକ ଅଧୀନେର େକୱାଇସି ବା�ତାମଳୂକ ଅେଟ
l ଡିମାଟ/ େ�ଡିଂ/ ବ�ା� ଆକାଉ� େଖାଲିବାେବେଳ �ାହକ�ୁ 
ପରିଚୟ �ମାଣ ଏବଂ ଠକିଣା �ମାଣ�ରୂପ  ଅଫିସିଆଲି େବ�ଧ 
ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକ ଜମା କରିବାକୁ େହବ (ଓଭିଡିଗଡ଼ିୁକ) ଏବଂ ଏହ ି
ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକ େକୱାଇସି ଆବଶ�କତାଗଡ଼ିୁକର ଏକ ଅଂଶ େହବl 
ପ�ାନ୍ କାଡ�/ୟୁଆଇଡିଏଆଇ-ଆଧାର/ ପାସେପାଟ�/ େଭାଟର ଆଇଡି 
କାଡ�/ �ାଇଭିଂ ଲାଇେସ� � ଇତ�ାଦି ଭଳି �ାସ�ିକ ସାହାଯ�କାରୀ 
ନି��ାରିତ ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକ ମା�ମେର ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ ତା�ର 
ପରିଚୟ ଏବଂ ଠକିଣା �ତି� �ା କରିପାରିେବl େକୱାଇସି ଫମ� ଜମା 
େହାଇଗଲା ପେର େଗାଟିଏ �ତ� େକୱାଇସି ଚି�ଟକରଣ ନ�ର 
(େକଆଇଏନ) ସ�ିୃ କରାଯାଏ ଏବଂ �ାହକ�ୁ ଏସଏମଏସ/ଇେମଲ୍ 
ମା�ମେର ଜଣାଇଦିଆଯାଏl େକୱାଇସି େହଉଛି େଗାଟିଏ ଥର 
େହଉଥ �ବା ଏକ ��ିୟା ଏବଂ ଏହା ସମ� ମ��ିମାନ� ମ�େର େବ�ଧ 
ଅେଟl ଅନ� ଜେଣ ମ��ି� ସହତି ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ପନୁ� 
େଗାଟିଏ ଆକାଉ� େଖାଲିବା ସମୟେର ଆପଣ�ୁ ସମାନ ��ିୟା 
କରିବା ଦରକାର େହବl  

ପୃଷ୍ଠା ୧୧



ବେସିକ୍ ସର୍ଭିସେସ ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ (ବିଏସଡିଏ)

୯

ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରକାର

ଅଣ-ଋଣ
ସିକ୍ୟୁରିଟିଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ

ଋଣ ସିକ୍ୟୁରିଟିଗୁଡ଼ିକ 
ନିମନ୍ତେ

ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ 

ଟିପ୍ପଣୀ

ପୃଷ୍ଠା ୧୨

ଇ-େକୱାଇସି
ଇ-େକୱାଇସି ସବୁିଧା ବ�ବହାର କରି ୟୁଆଇଡିଏଆଇ-ଆଧାର/ଡିଜ ି ଲକର ଉପେଯାଗ କରି ନିେବଶକାରୀମାେନ 
େକୱାଇସି ��ିୟା ସମାପନ କରିପାରିେବl

�କ େ�ାକର େୱବସାଇଟେର ଅନଲାଇନେର ଆକାଉ� େଖାଲିବା ବିବରଣୀ/ଫମ� ପରୂଣ କର�l

ବା�ତାମଳୂକ ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକର/ପିଓଏ (ଠକିଣା �ମାଣ)/ପିଓଆଇ (ପରିଚୟ �ମାଣ)ର �ାନ 
େହାଇଥ �ବା ଇେମଜଗଡ଼ିୁକୁ ଜମା କର�l

ଭିଡିଓ କଲ୍ ମା�ମେର ଆଇପିଭି ��ିୟା ସମାପନ କର�l (ବ��ିଗତ ଯା�କରଣ)l

ଆକାଉ� ସ�ିୟ େହାଇଯାଏl

- ନି�ିତ କର� େଯ, ସଵ୍ା�ର କରିବା ପବୂ�ରୁ ଆପଣ ସମ� ବିବରଣୀ ପଢ଼ିଛ�ି ଏବଂ ବୁଝଛି�ିl
- େକୗଣସି ଖାଲିଥ �ବା ଡକୁ�େମ�େର ସଵ୍ା�ର କର� ନାହି ଁl
- ଆକାଉ� େଖାଲିବା କିଟର ପରିଶ�ିେର ଉେ�ଖ କରାଯାଇଥ �ବା କରଣୀୟ ଏବଂ ଅକରଣୀୟଗଡ଼ିୁକୁ ସବ�ଦା   
 େଦଖ�l
- ଆପଣ� ଆକାଉ�େର େନଣେଦଣଗଡ଼ିୁକ ସ�କ�େର ଏସଏମଏସ ଏବଂ ଇେମଲ୍ େଚତାବନୀଗଡ଼ିୁକ �ହଣ  
 କରିବା ପାଇ ଁବ�ା� ସହତି, ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ� ସହତି ଏବଂ �କ େ�ାକର� ସହତି ଆପଣ�  
 େମାବାଇଲ ନ�ର ଏବଂ ଇେମଲ ଠକିଣା ପ�ୀକରଣ କରିବା ନି�ିତ କର�l

େବସିକ୍ ସଭ�େସସ ଡିମାଟ ଆକାଉ� (ବିଏସଡିଏ):

େବସିକ୍ ସଭ�େସସ ଡିମାଟ ଆକାଉ� େହଉଛି ଡିମାଟ ଆକାଉ� ସବୁିଧା ଯାହା େଗାଟିଏ ଡିମାଟ ଆକାଉ� ଥ �ବା 
ବ��ିମାନ�ୁ �ଦାନ କରାଯାଏ (ସମ� ଡିେପାଜଟିରୀଗଡ଼ିୁକ ମ�େର) ଏବଂ େକୗଣସି ସମୟେର ଅଣ-ଋଣ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ 
(ଇ�ିଟିଗଡ଼ିୁକ ଭଳି) ନିମେ� ଏବଂ ଋଣ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ୨ ଲ� ଟ�ାରୁ ଅଧ �କ େହବ ନାହି ଁl

ବିଏସଡିଏ ନିମେ� ବାଷ�କ ର�ଣାେବ�ଣ ଶ�ୁଗଡ଼ିୁକର (ଏଏମସି) ���ର ନି� �େର େଯପରି ଦିଆଯାଇଛି େସହ ି ପରି 
ଅେଟ:

େହାଲଡିଂଗଡ଼ିୁକର ��ାବସ ୍ମଲୂ� ଶ�ୁଗଡ଼ିୁକ

ଟ�ା ପଯ��� ୫୦,୦୦୦/-          ଏଏମସି ନାହି ଁ

ଟ�ା. ୫୦,୦୦୧ଠାରୁ ଟ�ା  ୨,୦୦,୦୦୦/-         ଟ�ା ପଯ��� ୧୦୦/-

ଟ�ା ପଯ��� ୧,୦୦,୦୦୦/-          ଏଏମସି ନାହି ଁ

ଟ�ା. ୧,୦୦,୦୦୧ ଠାରୁ ଟ�ା ୨,୦୦,୦୦/-                   ଟ�ା ପଯ��� ୧୦୦/-



ଅଧିକାର ପତ୍ର

୧୦

ଏହ ିବିଷୟେର ସଦ�ତମ ନିୟମଗଡ଼ିୁକ ସ�କ�େର ଜାଣବିା ନିମେ� ଦୟାକରି ଏସଇବିଆଇ େୱବସାଇଟ କି�ା 
ସ��ିତ ଡିେପାଜଟିରୀ ଯା� କର�l

ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଆଟ�� 

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
https://www.sebi.gov.in/

ପୃଷ୍ଠା ୧୩

ଉପରଲିଖ �ତ ତିନିେଗାଟି ଆକାଉ�ର େଗାଟିଏ ସମ�ିକୁ (ଯଥା, େଗାଟିଏ ବ�ା� ଆକାଉ�, େଗାଟିଏ ଡିମାଟ ଆକାଉ� 
ଏବଂ େଗାଟିଏ େ�ଡିଂ ଆକାଉ�) ସବ�ଦା “୩-in-୧” ଆକାଉ� ଭାବେର ବୁଝାଯାଏl ନିେବଶକାରୀମାେନ ଭି� ଭି� 
ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ/େ�ାକର/ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ ସହତି ଉପରଲିଖ �ତ ତିନିେଗାଟି ଆକାଉ� ଅଲଗା ଅଲଗା 
ଭାବେର େଖାଲିପାର�ି କି�ା େସମାେନ ଜେଣ ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ/େ�ାକର/ସଂ�ା ପାଖକୁ ଯାଇପାର�ି ଯିଏ 
ସମ� ତିେନାଟିଯାକ େଖାଲିବାର ସବୁିଧା �ଦାନ କର�ିl
ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ �କ େ�ାକର ଏବଂ ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ�ର ତାଲିକା ଏସଇବିଆଇ ଅଫିସିଆଲ 
େୱବସାଇଟ(www.sebi.gov.in)ରୁ �ା� କରାଯାଇପାେର କି�ା ସ��ିତ �କ ଏ�େଚ� ଏବଂ ଡିେପାଜଟିରୀଗଡିୁକର 
େୱବସାଇଟଗଡ଼ିୁକରୁ �ା� କରାଯାଇପାେରl

ଅଧ �କାର ପ� େହଉଛି ଅଧ �କ ଗରୁୁ� ଥ �ବା ଏକ ଡକୁ�େମ� 
କାରଣ ଆପଣ� ଆକାଉ�ଗଡ଼ିୁକ ଉପେର ଏବଂ ମନି ଉପେର 
ରହଥି �ବା ଆପଣ� ଅଧ �କାରକୁ ଅନ� ଜେଣ ବ��ି�ୁ େଦବାର 
�ମତା ଏହାର ରହଛିିl େସୟାରଗଡ଼ିୁକର �ଦାନ ଏବଂ 
େପ-ଇନ୍/େପ-ଆଉଟ୍ ପା�ଗିଡ଼ିୁକୁ ସବୁିଧା କରିବା ନିମେ� 
ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଜେଣ �ାହକ �କ େ�ାକର ଏବଂ/କି�ା 
ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ�ୁ ତା�ର ଡିମାଟ ଏବଂ ବ�ା� 
ଆକାଉ� ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁେମାଦନ �ଦାନ କରି େସମାନ� 
ସପ�େର  ଅଧ �କାର ପ� (ପିଓଏ) ନିବ�ାହ କରିପାର�ିl 
ଏସଇବିଆଇ ନିେ��ଶାବଳୀ ଅନୁସାେର �ାହକ� �ାରା �କ 
େ�ାକର ଏବଂ/କି�ା ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ� 
ସପ�େର େଗାଟିଏ �ତ� ଅଧ �କାର ପ� (ପିଓଏ) ନିବ�ାହ 
କରାଯାଇପାେରl
ଏସଇବିଆଇ ନିେ��ଶାବଳୀ ଅନୁସାେର େଗାଟିଏ ଅଧ �କାର ପ� ସଵ୍ା�ର କରିବା ଏବଂ ମ�ରୁ କରିବା ବା�ତାମଳୂକ ନୁେହ ଁ
l ଅଧ �କାର ପ� ସଵ୍ା�ର କରିବା ସ��ୂ� ଭାବେର ଇ�ାଧୀନ ଏବଂ େ��ାମଳୂକ ଅେଟ - ଯଦି ଆପଣ ଜାଣ�ି େଯ, ଅଧ �କାର 
ପ� ସଵ୍ା�ର କରିବା ଆପଣ� ନିମେ� ଉପାେଦୟ ଅେଟ େତେବ ଆପଣ ଏହା ସଵ୍ା�ର କରିପାର�ିl ଆପଣ େଯ 
େକୗଣସି ସମୟେର ମ� ଅଧ �କାର ପ�କୁ ର� କରିପାରିେବl

ଯଦି ପିଓଏ ଅଧୀନେର ଅନୁେମାଦିତ କରାଯାଇଥ �ବା ବ�ତୀତ େକୗଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ� ଆକାଉ�େର ଆପଣ� �କ 
େ�ାକର� �ାରା ଅନ� େକୗଣସି �କାରର େସୟାର �ା� �ଫର କରାଯାଏ େତେବ ଆପଣ ସେ� ସେ� େସ ବିଷୟେର 
ଆପଣ� �କ େ�ାକର� ସହତି ପରାମଶ� କରିବା ଉଚିତl ଯଦି େସମାନ� ଠାରୁ େକୗଣସି �ତି�ିୟା ଆେସ ନାହି ଁକି�ା 
ଆପଣ �ତି�ିୟାେର ସ�� ନୁହ�ିଁ ତାହା େହେଲ ଆପଣ ସେ� ସେ� େସ ବିଷୟେର ଡିେପାଜଟିରୀ/ଏ�େଚ� ସହତି 
ପରାମଶ� କରିବା ଉଚିତl

ଯଦି ଆପଣ �କ େ�ାକର/ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ� 
ସପ�େର ଅଧ �କାର ପ� (ପିଓଏ) ନିବ�ାହ କରିବାକୁ ଇଛା କର�ି 
େତେବ ଦୟାକରି ଏସଇବିଆଇ/�କ ଏ�େଚ�/ଡିେପାଜିଟରୀ �ାରା 
ଜାରୀ କରାଯାଇଥ �ବା ନିେ��ଶାବଳୀକ ୁ େଦଖ�l େସମାନ�ର 
ଅଫିସିଆଲ େୱବସାଇଟଗଡିୁକେର ଏହା ଉପଲ� ଅେଟl



ନାମାଙ୍କନ

୧୧

ପ୍ରାଥମିକ ମାର୍କେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶ

୧୨
ସିକ୍ୟୁରିଟିସ୍� ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ କିପରି ନିବେଶ କରିବି?

ପୃଷ୍ଠା ୧୪

ନାମା�ନ େହଉଛି େଗାଟିଏ ସବୁିଧା ଯାହା ଜେଣ ବ��ି�ୁ 
ମେନାନୀତ କରିବାେର ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ�ୁ ସ�ମ 
କେର, ଯିଏ କି ନିେବଶକ�ର ମତୁୃ� େ��େର ତା� �ାରା 
େସମାନ� ଡିମାଟ ଆକାଉ�ଗଡ଼ିୁକେର ଥ �ବା 
ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ ୁ ଦାବି କରିପାରିେବ କି�ା ଏହାର 
(ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ� ୟୁନିଟଗଡ଼ିୁକ ଅନୁସାେର) ବିେମାଚନ 
ଆୟଗଡ଼ିୁକୁ ଦାବି କରିପାରିେବl

େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ ଜାରୀକ��ା କ�ାନୀ ପ� �କି ଅଫର ମା�ମେର 
ଜନସାଧାରଣ�ୁ େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ମ�ରୁ କେର େସେତେବେଳ ଆପଣ 
ଆବଶ�କୀୟ ଆେବଦନ ଫମ� ଦାଖଲ କରି ଆପଣ େସୟାରଗଡ଼ିୁକ 
ନିମେ� ଆେବଦନ କରିପାରିେବl ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ ମ�ରୁ କରିବା 
ନିମେ� ଜାରୀକ��ା କ�ାନୀକ ୁ େକେତଗଡ଼ିୁଏ ନିୟମ କାନୁନ ଇତ�ାଦିକୁ 
ମାନିବାକୁ େହବl ନି��ାରିତ ନୀତି ନିୟମଗଡ଼ିୁକ ଅନୁସାେର 
େସୟାରଗଡ଼ିୁକର ଆବ�ନ କରାଯିବl ଆବ�ିତ େସୟାରଗଡ଼ିୁକୁ 
ଆେବଦନକାରୀ� ଡିପି ସହତି ବଜାୟ ରଖାଯାଇଥ �ବା ଡିମାଟ 
ଆକାଉ�କ ୁ େ�ଡିଟ େହବl ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର ଆବ�ନ ଡିମାଟ 
ଆକାରେର କରାଯିବ ଏବଂ େସଗଡିୁକୁ ସମୟ�େମ େଭୗତିକ 
େସୟାରଗଡ଼ିୁକେର ପରିଣତ କରିବା ନିମେ� ନିେବଶକାରୀମାନ�ର 
ପସ� ରହଛିିl ସବ�ସାଧାରଣ ମ�ରୁୀ ବ� େହବାର ଛଅ (୦୬)ଟି କାଯ�� 
ଦିବସ ମ�େର ଦିଆଯାଇଥ �ବା େସୟାରଗଡ଼ିୁକୁ ଅନୁେମାଦନ�ା� �କ 
ଏ�େଚ�ଗଡିୁକେର ତାଲିକାଭୁ� କରାଯାଏ େଯଉଠଁ ି େସୟାରଗଡ଼ିୁକର 
ପରବ��ୀ େ�ଡିଂ େହାଇଥାଏl

ଦୟାକରି ମେନରଖ�:
ଏସଇବିଆଇ ନୂତନ ନିେ��ଶାବଳୀ ଅନୁସାେର ଆପଣ େସୟାର �ମାଣପ�ଗଡ଼ିୁକ ଭଳି ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ ୁେଭୗତିକ 
ଭାବେର କି�ା ଡିମାଟ ଆକାରେର ରଖ�ପାରିେବl ଏପରିକି ଏ�ିଲ ୦୧, ୨୦୧୯ ଠାରୁ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ ୁ �ା� �ଫର 
କରାଯାଇପାରିବ, ଯଦି େକବଳ େସଗଡ଼ିୁକ ଡିମାଟ ଆକାରେର ରଖାଯାଏl େସଇଥ �ପାଇ ଁେଗାଟିଏ ଡିମାଟ ଆକାଉ� 
େଖାଲିବା ନିମେ� ଏବଂ ସମ� ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକୁ ଡିମାଟ ଆକାରେର ରଖ�ବାକୁ ଉପେଦଶ ଦିଆଯାଏl ଉ�ରାଧ �କାର 
କି�ା ବଂଶାନୁ�ମ ଅନୁସାେର ଯଦି େସୟାରଗଡ଼ିୁକୁ େସମାନ� ଆଇନଗତ ଉ�ରାଧ �କାରୀମାନ� ମ�େର �ଦାନ 
କରାଯାଏ େତେବ ଏହ ିନିୟମ �ଯଜୁ� ହୁଏ ନାହି ଁl



ପ୍ରାଥମିକ ମାର୍କେଟରେ ନିବେଶ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା

୧୩

୬  ଦିନ

ପୃଷ୍ଠା ୧୫

ଆପଣ େଗାଟିଏ କ�ାନୀର େସୟାରଗଡ଼ିୁକୁ ସବ�ସାଧାରଣ 
ଅଫର/ଇସ�ୁ ସମୟେର େଗାଟିଏ ଆେବଦନ ଫମ� ପରୂଣ 
କରି କ�ାନୀ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ କିଣ ି ପାରିେବ ଏବଂ 
େଲାକମାନ� ମ�ରୁୀ ନିମ� ସବ�ସାଧାରଣ ଇସ�ୁ 
େଖାଲାଥ �ବା ସମୟେର େଦୟ ପଇଠ କରି କିଣ ି ପାରିେବl 
ଆେବଦନ ପ�େର ଆପଣ ନିଜର ନାମ, ଠକିଣା, ଆେବଦନ 
କରାଯାଇଥ �ବା େସୟାରଗଡ଼ିୁକର ସଂଖ�ା, ବ�ା� ଆକାଉ� 
ବିବରଣୀ, େଯଉ ଁ ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର େସୟାରଗଡ଼ିୁକ 
େ�ଡିଟ େହବ ଇତ�ାଦି ଭଳି ବିବରଣୀଗଡ଼ିୁକୁ ପରୂଣ କରିବାକୁ 
େହବl
େସହ ି ଆଇପିଓେର ନିେବଶ କରିବାକୁ ଆ�ହୀ 
ନିେବଶକାରୀମାେନ େସଥ � ନିମେ� ଆବ� ପରିମାଣ �ାରା 
ସମଥ�ତ ଆେବଦନ (ଏଏସବିଏ) ମା�ମେର ଆେବଦନ 
କରିପାର�ି ଏବଂ ଏକୀକୃତ େପେମ� ଇ�ରେଫସ 
(ୟୁପିଆଇ) କୁ ଏକ େପେମ� େମକାନିଜମ (ପ�ିୁକାେର 
ପେର ବିଷଦ ଭାବେର ଉେ�ଖ େହାଇଛି)l 
ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ ତାହା ପେର ଆେବଦନ ଫମ� ପରୂଣ 
କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ େସମାଣନ� ପସ� ଅନୁସାେର 
େସମାନ� ନିମେ� େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ଆବ�ନ କରିବା ନିମେ� 
ଆେବଦନ କରିବାକୁ େହବl େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ମନି 
େଯଉଥଁ � ପାଇ ଁ ନିେବଶକ ଆେବଦନ କରିଛ�ି ତାହା ପେର 
ନିେବଶକ� ବ�ା� ଆକାଉ�େର ଆବ� ହୁଏl ମ�ରୁୀଟି 
ବ� େହବା ପେର େଗାଟିଏ ଆଇପିଓର ତାଲିକାଭୁ� କାଯ��ର 
ସ��ୂ� ��ିୟା ଛ (୬)ଟି କାଯ��ଦିବସ ସମୟ ନିଏl େଯଉ ଁ
ନିେବଶକମାନ�ୁ େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ମ�ରୁ କରାଯାଏ 
େସମାେନ େସମାନ�ର ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର 
େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ପାଆ�ି ଏବଂ ଏହା ନିମେ� ଫ� 

େସମାନ�ର ବ�ା� ଆକାଉ�ରୁ ବିେୟାଗ ହୁଏl ଯଦି େସୟାରଗଡ଼ିୁକ �ଦାନ କରାଯାଏ ନାହି ଁ, ଆେବଦନକାରୀ 
ନିେବଶକ�ର ବ�ା� ଆକାଉ�େର ଆବ� େହାଇଥ �ବା ଫ�ଗଡ଼ିୁକ ପରବ��ୀ ଉପେଯାଗ ନିମେ� ମ�ୁ ହୁଏl

ସତକ�ତା ରହବିା ରହବିା:
- େଗାଟିଏ କ�ାନୀର େସୟାରଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶ କରିବା ପବୂ�ରୁ ବିବରଣୀ ପ�ିକା/େରଡ େହରି� ବିବରଣୀ  
 ପ�ିକା/କ�ାନୀର ଅଫର ଡକୁ�େମ�କ ୁଯ�ର ସହତି ପଢ଼�l
- ସବ�ସାଧାରଣ ମ�ରୁୀେର େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ଆେବଦନ କରିବା ସମୟେର େସୟାରଗଡ଼ିୁକର ମଲୂ� ଏବଂ  
 ପରିମାଣ ଉପେର ସଠକି �ାନ ଦିଅ�l
- େଯଉ ଁମଲୂ�େର ଆପଣ େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ଆେବଦନ କରିଛ�ି ତାହାର େନାଟ୍ କର�l
- ମାେକ�ଟ ଆେବଗଗଡିୁକ ଭିତିେର ନିେବଶ କର� ନାହି ଁବରଂ କ�ାନୀ ବିଷୟେର ଏବଂ ଏହାର ଆଥ�କ   
 ବିଷୟଗଡ଼ିୁକ ବିେ�ଷଣ କର� ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହତି ନିେବଶ କର�l

ବି�ୟ

 �ୟ



ଆବଦ୍ଧ ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଆବେଦନ (ଏଏସବିଏ)

୧୪

ମାଧ୍ୟମିକ ମାର୍କେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶ

୧୫

ଏଏସବିଏ ମା�ମେର ନିେବଶକାରୀମାେନ ଏେବ 
ଆଇପିଓଗଡ଼ିୁକେର ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ଆେବଦନ 
କରିପାରିେବl ଏଏସବିଏେର େସୟାରଗଡ଼ିୁକର ମଲୂ�ଗଡ଼ିୁକର 
ସୀମା ପଯ��� ମନି, େଯଉଥଁ � ନିମେ� ନିେବଶକାରୀ ଆେବଦନ 
କରିଛ�ି ତାହାକୁ ବ� କରାଯାଏ, କି� ଆବ�ନ ପଯ��� ଏହା 
ଆପଣ� ଆକାଉ�େର ରେହl େସୟାର ଇତ�ାଦିର 
ଆବ�ନେର ଆପଣ� ଆକାଉ�ରୁ ଆବଶ�କ ପରିମାଣର 
ଅଥ�ରାଶ ିବିଯ�ୁ କରାଯାଏl ବ� ରଖାଯାଇଥ �ବା ଅଥ�ରାଶ ିସଧୁ 
ଅଜ�ନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଅଣ-ବ�ନ େ��େର  େଫର�ର 
ଆବଶ�କ ନାହି ଁl େସଇଥ � ପାଇ ଁଆଇପିଓଗଡ଼ିୁକେର ଆେବଦନ 
କରିବା ନିମେ� ବା�ବେର େଗାଟିଏ େଚକ୍ ପଠାଇବା 
ପରିବେ�� ଏେବ ଆପଣ ଆବ� ପରିମାଣ �ାରା ସମଥ�ତ 
ଆେବଦନ (ଏଏସବିଏ) ମା�ମେର ଆେବଦନ କରିପାରିେବ, 
ଯାହା େକେତକ ଅସଲୁକାରୀ ବ�ା�ଗଡ଼ିୁକର ଶାଖାଗଡ଼ିୁକ 
�ାରା ସବୁିଧା କରାଯାଇଛିl ଏହ ି ବ�ା�ଗଡ଼ିୁକର ତାଲିକା 
ଏସଇବିଆଇ େୱବସାଇଟେର ଉପଲ� ରହଛିିl 
ଏକ େପେମ� ବ�ବ�ା ଭାବେର ଏକୀକୃତ େପେମ� ଇ�ରେଫସ (ୟୁପିଆଇ)କୁ ବ�ବହାର କରି ନିେବଶକାରୀମାେନ 
ଏେବ ଆଇପିଓଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶ କରିପାରିେବl (ୟୁପିଆଇ)କୁ ବ�ବହାର କରି ନିେବଶ କରିବା ��ିୟାକୁ ପରିଶ�ି-IVେର 
ବ��ନା କରାଯାଇଛିl

[୧ଥେର ଆପଣ ଅନୁେମାଦନ ଲାଭ କରିଥ �ବା �କ 
ଏ�େଚ�ର �କ େ�ାକର� ସହତି େଗାଟିଏ 
େ�ଡିଂ/େ�ାକିଂ ଆକାଉ� େଖାଲିେଦବା ପେର ଆପଣ �କ 
ଏ�େଚ�େର �କ େ�ାକର� ମା�ମେର େଗାଟିଏ 
କ�ାନୀର େସୟାରଗଡ଼ିୁକ କିଣାବିକା କରିପାରିେବl ଆପଣ� 
େ�ାକର� ମା�ମେର ଅନଲାଇନ େ�ଡିଂ ଆକାଉ� 
ବ�ବହାର କରି ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ର କିଣାବିକା ନିମେ� ଆପଣ 
ଅଡ�ର ରଖ�ପାରିେବl େ�ାକର� େୱବସାଇଟ, େ�ାକର� 
େମାବାଇଲ େ�ଡିଂ ଆପ ୍ ମା�ମେର ଅନଲାଇନ େ�ଡିଂ 
ଆକାଉ� ବ�ବହାର କରିପାରିେବl  େଫାନ୍ ମା�ମେର କଲ୍ 
ଆ� େ�ଡ ଫାସିଲିଟିେର, େ�ାକର� କାଯ��ାଳୟକୁ ନିେଜ 
ଯାଇ କି�ା �କେ�ାକରମାନ�ର ଅନୁେମାଦିତ ବ��ିମାନ� 
ମା�ମେର ଅନଲାଇନ େ�ଡିଂ ଆକାଉ� ବ�ବହାର 
କରିପାରିେବl

ପୃଷ୍ଠା ୧୬
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ଟ୍ରେଡିଂ ଦିବସଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂ ଓ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଚକ୍ର
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ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ
ଆପ

ଷ୍ଟକଗୁଡ଼ିକ 
କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ

ପୃଷ୍ଠା ୧୭

ଅଡ�ର ରଖ�ବାର େମାଡ୍ଗଡିୁକ:

େମାବାଇଲ େ�ଡିଂ
ଆପ୍

ଅଡ�ରଗଡ଼ିୁକ ଦିଅ�
େଫାନେର

ସତକ�ତା ରହବିା ରହବିା:
- େସୟାରଗଡ଼ିୁକର କିଣାବିକା େକବଳ ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ �କ େ�ାକର କି�ା ଅନୁେମାଦନ�ା�  
 ବ��ି� ମା�ମେର କରାଯିବା ଉଚିତl
- ମା�ମିକ ମାେକ�ଟେର େ�ଡିଂ କରିବା ସମୟେର ଆପଣ େ�ାକର� ନିକଟେର ରଖ�ଥ �ବା ଅଡ�ରଗଡିୁକର  
 େଗାଟିଏ େରକଡ� ରଖ�l

ସ�ାହର ସମ� ଦିନଗଡ଼ିୁକେର �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକେର େ�ଡିଂ 
ହୁଏ (ଶନିବାର, ରବିବାର ଏବଂ �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକ �ାରା 
େଘାଷଣା କରାଯାଇଥ �ବା ଛୁଟିଦିନଗଡ଼ିୁକ ବ�ତୀତ)l 
େସୟାରଗଡ଼ିୁକ �ୟ କରିବା େ��େର �ାସ�ିକ େସଟଲେମ� 
(ବିେଶଷକରି ଆପଣ� �ୟ ଅଡ�ର ସଫଳତାର ସହତି ନିବ�ାହ 
କରାଯାଇଛି େବାଲି େ�ାକର� ଠାରୁ ନି�ିତତା ପାଇବା ପେର 
ପେର) ନିମେ� େପ-ଇନ ଦିବସ ପବୂ�ରୁ ଆପଣ ନିଜର �କ 
େ�ାକର� ବ�ା� ଆକାଉ�େର େଦୟ ପଇଠ କରିବା ଦରକାରl 
ଠକ୍ି େସହପିରି େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ବି�ୟ କରିବା େ��େର 
�ାସ�ିକ େସଟଲେମ� ନିମେ� େପ-ଇନ ଦିବସ ପବୂ�ରୁ ଆପଣ 
େ�ାକର� ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ପଇଠ କରିବା 
ଦରକାରl

େପ-ଇନ ଦିବସ ଏବଂ େପ-ଆଉଟ୍ ଦିବସ କଣ? େପ-ଇନ ଦିବସ େହଉଛି େଯେତେବେଳ ଏ�େଚ�ର ��ିୟରିଂ 
କେପ�ାେରସନକୁ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ �ଦାନ କରିେବ କି�ା େପେମ� କରିେବl େପ-ଆଉଟ ଦିବସଟି େହଉଛି େଯେତେବେଳ 
��ିୟରିଂ କେପ�ାେରସନ େ�ାକର�ୁ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ �ଦାନ କରିେବ କି�ା େପେମ� କରିେବl େସେଟଲେମ� ଚ� ଏକ 
ତ+୨ େରାଲିଂ େସେଟଲେମ� ଭିତିେର ଠାରୁ ଲାଗ ୁଏ�ିଲ ୦୧, ୨୦୦୩ (େଯଉଠଁାେର T ବ�ବସାୟ ଦିବସକୁ ବୁଝାଏ)l 
ଉଦାହରଣ �ରୂପ, େସାମବାରେର କରାଯାଇଥ �ବା ବ�ବସାୟଗଡ଼ିୁକୁ ବିେଶଷଭାବେର େସହ ି ବୁଧବାର ଦିନ ସମାଧାନ 
କରାଯାଏl

େଭୗତିକ ଅଡ�ର
େ�ାକର� 



୧୭

ପୃଷ୍ଠା ୧୮

(ବ�ବସାୟ ଦିବସ ଠାରୁ ୨ଟି କାଯ�� ଦିବସକୁ ବିଚାରକୁ େନଇ)l �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକ ନି�ିତ କର�ି େଯ, ପା� ି ଏବଂ 
ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର େପ-ଇନ ଏବଂ େପ-ଆଉଟକ ୁତ+୨ ଦିନେର ସମାପନ କରାଯାଏl

ପା�ଗିଡ଼ିୁକର/ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର େପ-ଇନ୍  ଅଥ� େହଉଛି େ�ାକରମାନ� 
ଆକାଉ�ରୁ ଏ�େଚ� ଆକାଉ�କୁ ପା�ଗିଡ଼ିୁକର/ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର �ାନା�ରଣl

େପ-ଆଉଟ: ପା�ଗିଡ଼ିୁକର/ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର େପ-ଆଉଟ ଅଥ� େହଉଛି ଏ�େଚ� 
ଆକାଉ� ଆକାଉ�ରୁ େ�ାକରମାନ�କୁ ପା�ଗିଡ଼ିୁକର/ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର 
�ାନା�ରଣl

ସତକ�ତା ରହବିା ରହବିା:
- ସବ�ଦା ନି�ିତ କର� େଯ, ବ�ବସାୟର େସେଟଲେମ� ଚ�ର େପ-ଇନ ପବୂ�ରୁ ଆପଣ ନିଜର   
 ବ�ା�/ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର ଯଥା�େମ ଯେଥ� ପରିମାଣର ପା�/ିସିକୁ�ରିଟିଗଡିୁକ ରଖ�ିl
- େସେଟଲେମ� ନିମେ� ଯେଥ� ପରିମାଣର ପା�/ିସିକୁ�ରିଟିଗଡିୁକର ଅଭାବ ରହେିଲ େଜାରିମାନା ଲାଗ ୁ 
 େହାଇପାେର ଏବଂ ନିେବଶକାରୀ�ର ଅଧ �କ �ତି େହାଇପାେରl

ଚୁ�ି େନାଟ୍

େଗାଟିଏ ଚୁ�ି େନାଟ୍ େହଉଛି �କ େ�ାକର� �ାରା 
କରାଯାଇଥ �ବା ବ�ବସାୟର ଏକ �ମାଣl ଏହା େଗାଟିଏ 
ଆଇନଗତ ଡକୁ�େମ� ଅେଟ େଯଉଥଁ �େର େନଣେଦଣର 
ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ରହଥିାଏ, େଯପରି କି �ୟ 
କରାଯାଇଥ �ବା/ବି�ୟ କରାଯାଇଥ �ବା ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ, 
ବ�ବସାୟ େହାଇଥ �ବା ମଲୂ�, ବ�ବସାୟର ସମୟ, େ�ାକେରଜ 
ଇତ�ାଦିl ବା�ବ ରୂପେର କି�ା ଇେଲେ���ାନିକ ଭାବେର ଚୁ�ି 
େନାଟ୍ ମ�ରୁ କରାଯାଇପାରିବl ଯଦି ଆପଣ େଗାଟିଏ 
ଇେଲେ���ାନିକ ଚୁ�ି େନାଟ୍ ନିମେ� ବାଛ�ି େତେବ ଆପଣ� 
ଇେମଲ ଆଇଡିର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ସହତି �କ େ�ାକର�ୁ 
େଗାଟିଏ �ତ� ��ୀକୃତକରଣ �ଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ�କl ଏହ ି
�କାରର 
ଇେଲେ���ାନିକ ଚୁ�ି େନାଟ୍ଗଡ଼ିୁକୁ ଡିଜଟିାଲ ଭାବେର ସଵ୍ା�ର କରାଯିବ, ଏନ�ି�� େହବ ଏବଂ ହ�େ�ପ 
କରାଯାଇପାରିବ ନାହି ଁl ଏହ ି�କାରର ଇେଲେ���ାନିକ ଚୁ�ି େନାଟ୍ଗଡ଼ିୁକ େହବା ଉଚିତ



ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏସଏମଏସ ୍ଏବଂ ଇମେଲ ୍ଚେତାବନୀଗୁଡ଼ିକ

୧୮

ପୃଷ୍ଠା ୧୯

ଭବିଷ�ତେର େଦଖ �ବା ନିମେ� ନିେବଶକାରୀ� �ାରା ସଂର�ିତ କରାଯିବା ଉଚିତl ଏଗଡ଼ିୁକର ବହୁତ ଗରୁୁ� ରହଛିି, 
ବିେଶଷକରି ଯଦି ପରବ��ୀ ସମୟେର େକୗଣସି ବିବାଦ ସ�ିୃ ହୁଏl

ସତକ�ତା ରହବିା ରହବିା:
- ବ�ବସାୟ େହବାର ୨୪ ଘ�ା ମ�େର �କ େ�ାକର� �ାରା ଚୁ�ି େନାଟ୍ ମ�ରୁ କରାଯିବl ଯଦି ଚୁ�ି   
 େନାଟେର େକୗଣସି �କାରର ଅନିୟମିତତା ହୁଏ େତେବ ନିେବଶକାରୀ ଏହ ିବିଷୟେର ସେ� ସେ� �କ   
 େ�ାକର�ୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତl
- ମାେକ�ଟେର ଅଡ�ରଗଡ଼ିୁକ ରଖ�ବା େବେଳ ଚୁ�ି େନାଟେର ଉେ�ଖ େହାଇଥ �ବା ବିବରଣୀ ସହତି ଆପଣ�   
 �ାରା ରଖାଯାଇଥ �ବା େରକଡ�ଗଡ଼ିୁକୁ ସବ�ଦା ଯା� କର�l ଯଦି େକୗଣସି �କାରର ଅନିୟମିତତା ହୁଏ େତେବ  
 ଏହ ିବିଷୟେର ସେ� ସେ� ଆପଣ�ର �କ େ�ାକର�ୁ ଜଣା�l

�ାହକ ଅଡ�ରର େରକଡ�:

�ାହକମାେନ ଏହଭିଳି ଅଡ�ର ରଖ�ଥ �ବାର �ମାଣ ରଖ�ବା ପେର ହି ଁ େକବଳ �କ 
େ�ାକରମାେନ �ାହକମାନ�ର ବ�ବସାୟଗଡ଼ିୁକ ନିବ�ାହ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା 
ଅନ�ଗଡ଼ିୁକ ମ�େର ଏହ ିଆକାରେର େହାଇପାରିବ:
 �ାହକ� �ାରା ଲିଖ �ତ ଏବଂ �ା�ରିତ େଭୗତିକ େରକଡ�,
 େଟଲିେଫାନ୍ େରକଡ�ଂ,
 ଅଧ �କୃତ ଇେମଲ୍ ଆଇଡିରୁ ଇେମଲ୍,
 ଇ�ରେନଟ େନଣେଦଣଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ଲଗ,
 େମାବାଇଲ୍ େଫାନଗଡ଼ିୁକ ମା�ମେର ବା��ାଗଡ଼ିୁକର େରକଡ�,
 ଆଇନଗତ ଭାବେର ଅନ� େକୗଣସି ଯା�େଯାଗ� େରକଡ�l

ନିେବଶକାରୀମାେନ ଏସଏମଏସ ୍ ଏବଂ ଇେମଲ୍ 
େଚତାବନୀ ସବୁିଧାକୁ ବାଛି ପାରିେବ, ଯାହା ମା�ମେର 
େସମାେନ  େସମାନ�ର େ�ଡିଂ ଏବଂ ଡିମାଟ 
ଆକାଉ�େର େହଉଥ �ବା ବ�ବସାୟ/େନଣେଦଣ କାଯ�� 
େହେଲ ମାଗଣାେର ଏସଏମଏସ ୍ ଏବଂ ଇେମଲ୍ 
େଚତାବନୀଗଡ଼ିୁକ ପାଇେବl ଏହ ିସବୁିଧାକୁ ଉପଲ� କରିବା 
ନିମେ� ନିେବଶକାରୀମାେନ ନି�ିତ କରିବା ଉଚିତ େଯ, 
େସମାନ�ର େମାବାଇଲ ନ�ର ଏବଂ ଇେମଲ 
ଆଇଡିଗଡ଼ିୁକ େସୟାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ େସମାନ�ର 
�କ େ�ାକର ଏବଂ ଅଂଶ�ହଣକାରୀମାନ� ସହତି 
ନିୟମିତ ଭାବେର ଅଦ�ତିତ େହାଇଛିl



ରନିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ବୀକୃତକରଣ

୧୯

ବ୍ୟବସାୟ ଯାଞ୍ଚକରଣ

୨୦

ପୃଷ୍ଠା ୨୦

ସାଧାରଣେର ଜେଣ େ�ାକର� �ାରା େଗାଟିଏ 
େନଣେଦଣ (�ୟ/ବି�ୟ)ର େସଟଲେମ�କ ୁ
ପା�/ିସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର େପ-ଆଉଟର ୨୪ ଘ�ା ମ�େର 
କରାଯିବl ଏପରିକି ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେର �କ 
ଏ�େଚ�େର େସୟାରଗଡ଼ିୁକର ବ�ବସାୟ କର�ି େତେବ 
େଗାଟିଏ ରନିଂ ଆକାଉ� ରଖ�ବା ପାଇ ଁ ଆପଣ ବିେଶଷ 
ଭାବେର �କ େ�ାକର�ୁ ଅନୁେମାଦନ କରିପର�ି 
ଯାହା�ାରା ଆପଣ� େସୟାର କି�ା ପା�ଗିଡ଼ିୁକୁ, ଯାହା ବି 
େହାଇପାେର; �କ େ�ାକର� ସହତି େଗାଟିଏ ଅଲଗା 
ଆକାଉ�େର ରଖାଯିବl

ସିକୁ�ରିଟିଗଡିୁକର ସହଜ େନଣେଦଣ କାଯ��େର ରନିଂ 
ଆକାଉ� ସବିୁଧା �ଦାନ କେର ଯାହା ଫଳେର �କ 
େ�ାକର� ସହତି ରନିଂ ଆକାଉ�େର ରଖାଯାଇଥ �ବା 
େସୟାରଗଡ଼ିୁକ କି�ା ପା�ଗିଡ଼ିୁକ ଭବିଷ�ତ 
େନଣେଦଣଗଡିୁକର େସଟଲେମ� କ��ବ�ଗଡ଼ିୁକ �ତି 
ଆଡ଼ଜ� ହୁଏl

ରନିଂ ଆକାଉ� ��ୀକୃତକରଣର ତାରିଖ ରହବି ଏବଂ ଏହା େଯ େକୗଣସି ସମୟେର �ତ�ାହାରେଯାଗ� ଅେଟl ରନିଂ 
ଆକାଉ� ��ୀକୃତକରଣର ତାରିଖ ରହବି ଏବଂ ଏହା େଯ େକୗଣସି ସମୟେର �ତ�ାହାରେଯାଗ� ଅେଟl ପା� ିଏବଂ 
ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର �କୃତ େସଟଲେମ� େ�ାକର� �ାରା କରାଯିବ, ଅତି କମେର ୩୦ ଦିନେର ଥେର / ୯୦ ଦିନେର 
ଥେର,େଯଉ ଁଭଳି ଭାବେର ନିେବଶକାରୀମାନ (�ାହକ)� �ାରା ବଛାଯାଇଥାଏl

ଆପଣ� ଆକାଉ�େର େହାଇଥ �ବା ବ�ବସାୟଗଡ଼ିୁକର ଯା� 
କରିବା ପାଇ ଁ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକର େୱବସାଇଟଗଡ଼ିୁକେର 
ବ�ବସାୟ ଯା�କରଣ େମାଡୁ�ଲ େଗାଟିଏ ବହୁତ ସରଳ 
ସର�ାମ ଅେଟl ବ�ବସାୟଗଡ଼ିୁକ ସ�କ�େର 
ତଥ� ତ+୧ ଦିବସେର ଉପଲ� େହବl



ମାର୍ଜିନ ଟଙ୍କା କଣ?

୨୧

୨୨

ପୃଷ୍ଠା ୨୧

େ�େଜରୀ ବିଲ୍ଗଡ଼ିୁକ ଇତ�ାଦିl େସେ���ର ୦୧, ୨୦୨୦ ଠାରୁ ଲାଗ ୁନିେବଶକାରୀମାେନ (�ାହକ) େକବଳ ''ସିକୁ�ରିଟିସ ୍'' 
ଆକାରେର ମାଜ�ନ �ଦାନ କରିପାରିେବ �ତ� ଭାବେର ଚି�ତି �କ େ�ାକର� ଡିମାଟ ଆକାଉ� ସପ�େର 
ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକୁ ବ�କ ରଖ�ବାl
ସଅଳ େପ-ଇନ: ଯଦି ନିେବଶକାରୀ ମାଜ�ନ ପଇଠ କରିବାରୁ ଛାଡ଼ ପାଇବାକୁ ଇଛା କର�ି, େତେବ ନିେବଶକାରୀ ''ସଅଳ 
େପ-ଇନ୍ '' ସବୁିଧା ବ�ବହାର କରିପାର�ି େଯଉଥଁ �େର େପ-ଇନ୍  ତାରିଖ ପବୂ�ରୁ େ�ାକର�ୁ ପା�ଗିଡ଼ିୁକର 
େପେମ�/େସୟାରଗଡ଼ିୁକର େଡଲିଭରି କରାଯିବ କି�ା େ�ାକର� �ାରା ନି��ାରଣ କରାଯାଇଥ �ବା ସମୟ/ତାରିଖ 
ଅନୁସାେର �ଦାନ କରାଯିବl

ମାଜ�ନ ଟ�ା ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକ/��ିୟରିଂ କେପ�ାେରସନଗଡ଼ିୁକ 
�ାରା ନି��ାରିତ କରାଯାଏ ଏବଂ େ�ାକରମାନ� ତରଫରୁ 
େଗାଟିଏ ବ�ବସାୟ ନିବ�ାହ କରିବା ପବୂ�ରୁ ଏହାକୁ 
ନିେବଶକାରୀମାନ� ଠାରୁ େ�ାକରମାନ� �ାରା ଆଦାୟ 
କରାଯାଏl ବ�ବସାୟଗଡ଼ିୁକ କିଣବିା ନିମେ� ପା�ଗିଡ଼ିୁକର 
ଅେଦୟତା ରି�କ ୁ �ାସ କରିବା ପାଇ ଁ କି�ା ଜେଣ 
ନିେବଶକାରୀ� �ାରା ବ�ବସାୟଗଡ଼ିୁକର ବି�ି ନିମେ� 
ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର ଅେଦୟ ପାଇ ଁ ମାଜ�ନ ଟ�ା ଅସଲୁ 
କରାଯାଏl ମାଜ�ନକୁ ନଗଦ ଟ�ା ଆକାରେର କି�ା 
ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ କି�ା କ�ାସ ଅନୁରୂପ ଭାବେର �ଦାନ 
କରାଯାଇପାରିବ, ଯଥା; �ାୟୀ ଜମାଗଡ଼ିୁକ, ବ�ା� ଗ�ାେର�ି, 
ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡିୁକର ଏକକ, ସରକାରୀ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ 
ଏବଂ ଡିମାଟ ଆକାରେର 

ଆପଣ� �ାରା କରାଯାଇଥ �ବା େନଣେଦଣଗଡ଼ିୁକ ସ�କ�େର 
େ�ାକର ଏବଂ ଡିେପାଜଟିରୀଗଡ଼ିୁକ ଠାରୁ ମାସିକ ରିେପାଟ�, 
େ��ମାସିକ ରିେପାଟ� ଇତ�ାଦି ଭଳି ରିେପାଟ�ଗଡ଼ିୁକ ମାଗଣାେର 
�ହଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ହକଦାର ଅଟ�ିl ଆପଣ�ର ପ�ିକୃତ 
େମାବାଇଲ ନ�ରେର କି�ା ଇେମଲ ଆଇଡିେର 
ଡିେପାଜଟିରୀଗଡ଼ିୁକ ଏବଂ �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକ ଆପଣ�ୁ 

ଜଣାଇେବ ଆପଣ� ଆକାଉ�େର େହାଇଥ �ବା େନଣେଦଣଗଡ଼ିୁକ ସ�କ�େରl ଯଦି ଆପଣ ବା��ାଟିକୁ ବୁଝପିାର�ି ନାହି ଁ
େତେବ ବ�ା�, ଡିେପାଜଟିରୀ, ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ, ଆପଣ� �କ ଏ�େଚ�, େ�ାକର� ସହତି �� ହୁଅ� 
କି�ା ସହାୟତା ନିମେ� ଏସଇବିଆଇ େଦୟମ�ୁ େହ��ଲାଇନେର େଯାଗାେଯାଗ କର�l ସବ�ଦା ଆପଣ�ର େଯାଗାେଯାଗ 
ବିବରଣୀ�ୁ ମ��ମାନ� ସହତି ଅଦ�ତିତ କରି ରଖ� ଯାହା ଫଳେର ଆପଣ ସମୟାନୁସାେର େଚତାବନୀଗଡ଼ିୁକ ଏବଂ 
ଆକାଉ� େ�ଟେମ� �ହଣ ପାଇପାରିେବl ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ ରିେପାଟ� ପାଆ�ି ନାହି ଁ େତେବ ଆପଣ ନି�ିତ 
ଭାବେର �ାସ�ିକ ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ ସହତି ଏହ ିମାମଲାକ ୁଉଠା�l

ଆପଣ ନିଜର �କ େ�ାକର� ଠାରୁ �ତିବଷ� ମା�� ୩୧େର ଫ� ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର ବାଲା� �  ସ�କ�ତ ଏକ 
େ�ଟେମ� ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଅଟ�ିl

�କ େ�ାକର ଏବଂ ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀମାନ� ଠାରୁ ଆକାଉ� େ�ଟେମ�l



ସଂଗଠିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ (ସିଏଏସ)

୨୩

ଡେରିଭେଟିଭସ ମାର୍କେଟ

୨୪

ପୃଷ୍ଠା ୨୨

ସଂଗଠତି ଆକାଉ� େ�ଟେମ� (ସିଏଏସ) େହଉଛି େଗାଟିଏ 
େଗାଟିକିଆ/ସଂଯ�ୁ ଆକାଉ� େ�ଟେମ� ଯାହା େଗାଟିଏ 
ମାସେର ସମ� ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକେର ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ� 
�ାରା କରାଯାଇଥ �ବା େନଣେଦଣଗଡ଼ିୁକର ବିବରଣୀକୁ େଦଖାଇ 
ଥାଏ ଏବଂ ଡିମାଟ ଆକାଉ� (ଗଡ଼ିୁକ)େର ରଖାଯାଇଥ �ବା ଅନ� 
ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକୁ ମ� େଦଖାଏl ଆପଣ�ର ସିଏଏସ ପାଇବା 
ନିମେ� ଆପଣ ନିଜର �କ େ�ାକର/ଜିେପାଜଟିରୀ 
ଅଂଶ�ହଣକାରୀ� ସହତି ପ�ାନ କାଡ� ନ�ରକୁ ଅଦ�ତିତ କରିବା 
ଉଚିତl

େଡରିେଭଟିଭସ ଆଥ�କ ସର�ାମଗଡ଼ିୁକ େସମାନ� ମଲୂ�କୁ 
ଆଧାରଭୂତ ସିକୁ�ରିଟି କି�ା ଆଥ�କ ସର�ାମ ଠାରୁ �ା� କର�ି 
େବାଲି ବୁଝାଯାଏl ଏହ ି ଆଧାରଭୂତ ଉ�ାଦଗଡ଼ିୁକ ଇକୁ�ଟି, 
କେମାଡିଟି, ମ�ୁା ଇତ�ାଦି େହାଇପାରିବl

ନିେବଶକାରୀମାନ� �ିତିକୁ ସରୁ�ିତ କରିବା ନିମେ� ଏବଂ ଦର 
ରି�କୁ �ାସ କରିବା ପାଇ ଁେଡରିେଭଟିଭଗଡ଼ିୁକୁ େସମାନ� �ାରା 
�ାଥମିକ ଭାବେର ବ�ବହାର କରାଯାଏl େହଜଂିଜଂି େହଉଛି 
େମୗଳିକ ଭାବେର ଏକ ରି� ପରିଚାଳନା େକୗଶଳ େଯଉଥଁ �େର 
େକୗଣସି �କାରର ବିେରାଧା�କ ଦର ଏପଟେସପଟ େହବାର 
ରି�କୁ ବ� କରିବା ପାଇ ଁ ନିେବଶକାରୀମାେନ େକୗଶଳପ�ୂ� 
ଭାବେର ସର�ାମଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶ କର�ିl

େଡରିେଭଟିଭଗଡ଼ିୁକେର େ��ୟରମାେନ େହଜର େହାଇପାର�ି, ପବୂ�ାନୁମାନକାରୀ େହାଇପାର�ି ଏବଂ ଆବ�ୀେ�ଜର େହାଇପାର�ି 
ଏବଂ ଭି� ଭି� ଅବ�ାଗଡ଼ିୁକେର ଭି� ଭି� ଭୂମିକା �ହଣ କରାଯାଇପାେରl

ଫୁ�ଚସ� ଏବଂ ବିକ�ବିକ�, କି�ା ସାଧାରଣେର ଏଫ ଆ� ଓ ଭାଗ େବାଲି କୁହାଯାଏ, ଏଗଡିୁକ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟର 
େଡରିେଭଟିଭସ େସଗେମ�ର ଏକ ଜରୁରୀ ଅଂଶ ଅଟ�ିl ଫୁ�ଚସ� ଏବଂ ବିକ� େହଉଛ�ି ଦୁଇଟି ଅଲଗା �କାରର େଡରିେଭଟିଭସl

ଏକ ଭବିଷ�ତ ଚୁ�ିନାମା େହଉଛି ଏକ ଆଧାରଭୁତ ଉ�ାଦକୁ ଭବିଷ�ତେର ଏକ ପବୂ�ନି��ାରିତ ମଲୂ�େର କିଣବିା କି�ା ବିକିବା ନିମେ� 
ଏକ ମାନକୀକୃତ ଏ�େଚ� େ�େଡଡ ଚୁ�ିନାମାl

ଏକ ବିକ� ଚୁ�ିନାମା େହଉଛି ଆଥ�କ ସର�ାମ ଯାହା ବିକ�ର େ�ତା�ୁ ଭବିଷ�ତେର ପବୂ�ନି��ାରିତ ତାରିଖ ଏବଂ ମଲୂ�େର ବିକ�ଟି 
କାଯ��େର ଲଗାଇବାକୁ ଅଧ �କାର ଦିଏ କି� କ��ବ� ଦିଏ ନାହି ଁl େଗାଟିଏ କଲ୍ ବିକ� ଜେଣ ବ��ି�ୁ ଆଧାରଭୁତ ସିକୁ�ରିଟି କିଣବିାର 
ଅଧ �କାର ଦିଏ ଏବଂ େଗାଟିଏ ପଟ୍ୁ ବିକ� ଜେଣ ବ��ି�ୁ ଆଧାରଭୁତ ସିକୁ�ରିଟିକୁ ବି�ି କରିବାର ଅଧ �କାର ଦିଏl ନିେବଶକାରୀମାେନ 
େଗାଟିଏ ବିକ� ଚୁ�ିନାମା କିଣବିା ସମୟେର େସମାନ� ଠାରୁ େଗାଟିଏ �ିମିୟମ ୍ଆଦାୟ କରାଯାଏl

ସିଏଏସ

`



ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଇଟିଏଫଗୁଡ଼ିକ

ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ

୨୫

ଋଣ ସ୍କିମଗୁଡ଼ିକ: ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାୟୀ ଆୟ ସିକ୍ୟୁରିଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 
ନିବେଶ କରନ୍ତି, ଯେପରି କି ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଲଗୁଡ଼ିକl

ପୃଷ୍ଠା ୨୩

ଦୟାକରି ମେନରଖ� େଯ, େଡରିେଭଟିଭଗଡ଼ିୁକ ଅଧ �କ ରି� ଉ�ାଦ ଅଟ�ି ଏବଂ ଏଗଡ଼ିୁକୁ ମଖୁ�ତଃ େହଜଂି ଉେ�ଶ�େର 
ବ�ବହାର କରାଯାଏl ଖଚୁୁରା ନିେବଶକାରୀମାନ� ନିମେ� ଏହା ଅନୁେମାଦିତ ନୁେହ ଁl

େଗାଟିଏ ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ� ଅେନକ ନିେବଶକାରୀ� ଠାରୁ ମନି 
ଆଣଥିାଏ ଏବଂ େସହ ି ମନିକୁ �କଗଡିୁକେର, ବ�ଗଡ଼ିୁକେର, 
��କାଳୀନ ମନି-ମାେକ�ଟ ସର�ାମଗଡ଼ିୁକେର, ଅନ� 
ସିକୁ�ରିଟିଗଡିୁକ କି�ା ସ��ି କି�ା ଏହ ିନିେବଶଗଡ଼ିୁକର େକେତକ 
ସମ�ିେର ନିେବଶ କର�ିl ସମ� ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ େକୗଣସି 
�ିମର ଶଭୁାର� କରିବା ପବୂ�ରୁ ଏସଇବିଆଇ ସହତି ପ�ୀକୃତ 
େହବା ଦରକାରl ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ� �ିମର ଉେ�ଶ�ଗଡ଼ିୁକ ଉପେର 
ଭିତିକରି ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକୁ ଭି� ଭି� େ�ଣୀେର ବିଭ� 
କରାଯାଇପାରିବl ବିଭି� �କାରର ନିେବଶକାରୀମାନ� 
ଆବଶ�କତାଗଡିୁକୁ ଦୃ�ିେର ରଖ� �ିମଗଡ଼ିୁକର ଡିଜାଇନ 
କରାଯାଏ- ରି� ଠାରୁ ଦୂରେର ରହୁଥ �ବା ନିେବଶକାରୀମାେନ 
(ସାଧାରଣତଃ ଜେଣ ର�ଣଶୀଳ ନିେବଶକାରୀ ଯିଏ ଅଧ �କ ରି� 
େନବାକୁ ଚାହା�ିଁ ନାହି)ଁ, ମ�ମ ଧରଣର ନିେବଶକାରୀମାେନ 
(ନିେବଶକାରୀ ଯିଏ କିଛି ପରିମାଣର ରି� େନଇପାରିେବ) ଏବଂ 
ଆ�ମକ ନିେବଶକାରୀମାେନ (ନିେବଶକାରୀ ଯିଏ ଅଧ �କ ରିଟ�� 
ସ�ାନେର ଅଧ �କ ରି� େନବାକୁ ଇଛୁକ ଅଟ�ି)l

ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକର ବିଭାଗୀକରଣ: ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକୁ ବ�ାପକ ଭାବେର ନି� � ଅନୁସାେର ପା� ଭାଗେର ବିଭାଗୀକରଣ 
କରାଯାଏ:

ଇ�ିଟି �ିମଗଡ଼ିୁକ: େଯଉ ଁମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ ମଖୁ�ତଃ �କ/ଇ�ିଟିଗଡ଼ିୁକ ଉପେର ନିେବଶ କର�ିl

ହାଇ�ିଡ଼ �ିମଗଡ଼ିୁକ: େଯଉ ଁମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ ଦୁଇ କି�ା ତେତାଧ �କ ସ��ି େ�ଣୀେର ନିେବଶ କର�ି 
େଯପରି କି, ଇ�ିଟିଗଡ଼ିୁକ, �ାୟୀ ଆୟ, କ�ାସ ୍ଇତ�ାଦିl

ସମାଧାନଭିତିକ �ିମଗଡ଼ିୁକ: େଯଉ ଁ ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ� �ିମଗଡ଼ିୁକ େସମାନ� ନିେବଶକୁ ବ��ିବିେଶଷ� 
ଲ�� ଅନୁସାେର କର�ି, ଯଥା ଅବସରକାଳୀନ ଏବଂ ସ�ାନ େଯାଜନା ଇତ�ାଦିl

 ଅନ� �ିମଗଡ଼ିୁକ: ଅନ� ସମ� �ିମଗଡ଼ିୁକ େହଉଛି େଯପରି କି ଇେ�� ଫ�ସ,୍ େସେ��ାରାଲ ଫ�ସ,୍ 
ଇତ�ାଦିl



୨୬

୨୭

ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ନିବେଶ କରିବାକୁ ହେବ?

ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦ ଲ୍ୟାବଲିଂ

ପୃଷ୍ଠା ୨୪ 

ସାଧାରଣତଃ ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ ଖବର କାଗଜଗଡ଼ିୁକେର ବି�ାପନ ସହତି ଆସ�ି, ଏଥ �େର ନୂତନ �ିମଗଡ଼ିୁକର 
ଶଭୁାର� ତାରିଖ �କାଶ ପାଇଥାଏl ନିେବଶକାରୀମାେନ ଏେଜ�ମାନ�ୁ ଏବଂ ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକର 
ବ�ନକାରୀମାନ�ୁ ମ� େଯାଗାେଯାଗ କରିପାରିେବ, ଜରୁରୀ ସଚୂନା ଏବଂ ଆେବଦନ ଫମ�ଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ଏମାେନ 
ଭାରତ ସାରା ରହଛି�ିl ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶ କରିବା େବେଳ ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ �ଥେମ େସମାନ�ର 
େକୱାଇସି ��ିୟାକୁ ସ��ୂ� କରିବାକୁ େହବl ଜେଣ ନିେବଶକାରୀ େଗାଟିଏ ବା�ବ େକୱାଇସି ଫ� ଶାଖାେର କି�ା 
େରଜ�ି�ାର କାଯ��ାଳୟେର କରିପାରିେବl ବିକ� ଭାବେର ଜେଣ ବ��ି ତା�ର ଆଧାର ଏବଂ ପ�ାନ୍ କାଡ� ନ�ର 
ବ�ବହାର କରି ଇ-େକୱାଇସି ମ� କରିପାରିେବl
ଥେର େକୱାଇସି ��ିୟା ସମାପନ େହାଇଯିବା ପେର ନିେବଶକାରୀ ନିେବଶ କରିବାକୁ ଇଛା କରୁଥ �ବା �ିମ ସ�କ�େର 
ନି�ତି କରିବାକୁ େହବl ଏହ ି ନି�ତି ରି� �ଧୁା ଏବଂ ଆଥ�କ ଲ��ଗଡ଼ିୁକ ଉପେର ପଯ��େବସିତl ନିେବଶକାରୀ 
େଯେତେବେଳ ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�କ ୁବାଛିଛ�ି, େସେତେବେଳ ତା�ୁ େସହ ି�ିମଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶ କରିବା ନିମେ� ସ�କ�ତ 
ଅତ�ାବଶ�କ ଫମ�ଗଡ଼ିୁକ ପରୂଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବl ଏହଭିଳି େସବାଗଡ଼ିୁକୁ �ଦାନ କରୁଥ �ବା ଏେଜ� ଏବଂ 
ବ�ନକାରୀମାନ� ମା�ମେର ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ ସହତି ଫମ�ଗଡ଼ିୁକୁ ଜମା କରାଯିବ କି�ା ସିଧାସଳଖ ଏମଏଫେର 
ଜମା କରାଯିବl ଆେବଦନ ଫମ� ପରୂଣ କରିବା ସମୟେର ଜେଣ  ନିେବଶକାରୀ �� ଭାବେର ନି�ିତ ତା�ର ନାମ, 
ଠକିଣା, ତା� ନିମେ� ଆେବଦନ କରିଥ �ବା ୟୁନିଟ ସଂଖ�ା ଏବଂ ଆେବଦନ ଫମ� ନିମେ� ଆବଶ�କ ଏହ ିଭଳି ଅନ�ାନ� 
ସଚୂନା ଉେ�ଖ କରିେବl ଲାଭାଂଶ କି�ା ପନୁଃ�ୟ ଉେ�ଶ�େର ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ� �ାରା ପରବ��ୀ ତାରିଖେର ମ�ରୁ 
କରାଯାଇଥ �ବା େକୗଣସି େଚକ/�ା��ର େନଣେଦଣ  ଠେକଇ ଠାରୁ ଦୂର କରିବା  ନିମେ� େସ ନି�ିତ ତା�ର ବ�ା� 
ଆକାଉ� ନ�ର �ଦାନ କରିେବl ପରବ��ୀ ସମୟେର ଠକିଣା, ବ�ା� ଆକାଉ� ନ�ର ଇତ�ାଦିେର େକୗଣସି �କାରର 
ପରିବ��ନ ସ�କ�େର ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�କ ୁସେ� ସେ� ଜଣାଇବା ଉଚିତl ନିେବଶକାରୀମାନ� ନିମେ� ନିେବଶ ପ�ତିକୁ 
ଆହୁରି ଅଧ �କ ସହଜ କରିବା ପାଇ ଁ ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ ଅଧ �କ ପରିମାଣର ନିେବଶ ବିକ� �ଦାନ କରିବା ସହତି 
ନି� �ଲିଖ �ତ ବିକ�ଗଡ଼ିୁକ ମ� �ଦାନ କର�ିl

ଏସଇବିଆଇ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାେର େଯଉ ଁ �ରର ରି� ଜଡ଼ିତ େସହ ି ଅନୁଯାୟୀ 
ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ� �ିମଗଡ଼ିୁକର ଲ�ାବଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ 
ରି�-ଓ-ମିଟରେର ବ��ନା କରିବାକୁ େହବl ରି�ର ଭି� ଭି� ଲ�ାବଲ ଥ �ବା 
ରି�-ଓ-ମିଟର ନି� �େର ଦିଆଯାଇଛି:

ବ�ବ�ିତ ନିେବଶ େଯାଜନାଗଡ଼ିୁକ: ବ�ବ�ିତ ନିେବଶ େଯାଜନାଗଡ଼ିୁକ: େଗାଟିଏ ନି��� �ିମେର 
ନିୟମିତ ଅବଧ �ଗଡ଼ିୁକେର �ିର ପରିମାଣର ନିେବଶ କରିବାର ସବୁିଧାl

ବ�ବ�ିତ ଉଠାଣ େଯାଜନାଗଡ଼ିୁକ: େଗାଟିଏ ନି��� �ିମରୁ ନିୟମିତ ଅବଧ �ଗଡ଼ିୁକେର �ିର ପରିମାଣର 
ଅଥ� ଉଠାଇବା ସବୁିଧାl

ବ�ବ�ିତ �ା� �ଫର େଯାଜନାଗଡ଼ିୁକ: େଗାଟିଏ �ିମରୁ ଆଉ େଗାଟିଏ �ିମକୁ ନିୟମିତ ଅବଧ �ଗଡ଼ିୁକେର 
ଫ�ଗଡ଼ିୁକ �ା� �ଫର କରିବାର ସବୁିଧାl



ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟ୍ରେଡେଡ ଫଣ୍ଡସ୍ (ଇଟିଏଫ)

୨୮

ପୃଷ୍ଠା ୨୫

 କମ: କମ ରି�େର ମଳୂଧନ
 କମରୁ ମ�ମ: ମ�ମ କମ ରି�େର ମଳୂଧନ
 ମ�ମ: ମ�ମ ରି�େର ମଳୂଧନ
 ମ�ମଭାବେର ଉ�: ମ�ମଭାବେର ଉ� ରି�େର ମଳୂଧନ
 ଉ�: ଉ� ରି�େର ମଳୂଧନ
 ଅଧ �କ ଉ�: ଅଧ �କ ଉ� ରି�େର ମଳୂଧନ

- ମାସିକ ଭିତିେର ରି�-ଓ-ମିଟର ହସିାବ କରାଯାଏl

- �ତି ମାସ େଶଷର ୧୦ ଦିନ ମ�େର ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ଗଡ଼ିୁକ/ଏମଏମସିଗଡ଼ିୁକ େସମାନ�ର 
େୱବସାଇଟଗଡ଼ିୁକେର ଏବଂ ଏଏମଏଫଆଇ େୱବସାଇଟେର ସମ� �ିମଗଡ଼ିୁକର େପାଟ�େଫାଲିଓ �କାଶନ ସହତି 
ରି�-ଓ-ମିଟରକୁ �କାଶ କରିେବl

େଗାଟିଏ ନି��� �ିମେର ନିେବଶ କରିବା ନିମେ� ନିେବଶକାରୀମାେନ ଏେଜ�/ବ�ନକାରୀମାନ� 
କମିଶନ/ଉପହାରଗଡ଼ିୁକ �ାରା ଭାସିଯିବା ଉଚିତ ନୁେହ ଁl ଅନ� ପ�େର ନି�ିତ ଭାବେର େସମାେନ ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ�ର 
�ାକ େରକଡ�କୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଲ��ଭି�ିକ ଏବଂ ଅବଗତ େହାଇଥ �ବା ନି�ତିଗଡ଼ିୁକ �ହଣ କରିବା ଉଚିତl

େଗାଟିଏ ଏ�େଚ� େ�େଡଡ ଫ�ସ ୍ (ଇଟିଏଫ) େହଉଛି 
େଗାଟିଏ ସିକୁ�ରିଟି, ଯାହା ଏକ ଇେ��, କେମାଡିଟି, 
ବ�ଗଡ଼ିୁକୁ �ାକ କେର କି�ା େଗାଟିଏ ଇେ�� ଫ� ଭଳି 
ଅେନକ ସ��ିଗଡ଼ିୁକୁ �ାକ କେର ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିସ୍
  ମାେକ�ଟେର େ�ଡ଼ କରାଯାଏl ସାଧାରଣ କଥାେର କହେିଲ, 
ଇଟିଏଫଗଡ଼ିୁକ େହଉଛି େସହ ିଫ� ଯାହା େସନେସ�, ନି��ି  
ଇତ�ାଦି ଭଳି ସଚୂୀଗଡ଼ିୁକ ୁ�ାକ କେରl ଆପଣ େଯେତେବେଳ 
େଗାଟିଏ ଇଟିଏଫର ୟୁନିଟଗଡ଼ିୁକୁ କିଣ�ି େସେତେବେଳ 
ଆପଣ �କୃତେର େଗାଟିଏ େପାଟ�େଫାଲିଓର ୟୁନିଟଗଡ଼ିୁକୁ 
କିଣ�ି ଯାହା ଇେ��ର କାଯ�� ଦ�ତାକୁ �ାକ କେରl 
ଇଟିଏଫଗଡ଼ିୁକ �ାକ କରୁଥ �ବା ଇେ��ର କାଯ�� ଦ�ତାକୁ 
�ତିଫଳିତ କର�ିl

ଇଟିଏଫଗଡ଼ିୁକ �କ ଏ�େଚ�େର ଏକ ସାଧାରଣ �କ ଭାବେର େ�ଡ଼ କର�ି, ଯାହା ନିୟମିତ ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ� ପରି ନୁହ�ିଁ 
ଏବଂ ମାେକ�ଟେର େ�ଡିଂ େହବା ଅନୁସାେର େଗାଟିଏ ଇଟିଏଫର ମଲୂ� ପରିବ��ନ ହୁଏl େଗାଟିଏ ଇଟିଏଫର େ�ଡିଂ 
ମଲୂ� ଏହା �ତିନିଧ �� � କରୁଥ �ବା ଆଧାରଭୂତ ସ��ିଗଡ଼ିୁକର େନଟ ସ��ି ମଲୂ� ଉପେର ନିଭ�ର କେରl ଇଟିଏଫଗଡ଼ିୁକର 
ସାଧାରଣତଃ ଅଧ �କ େଦ�ନିକ ଲି�ିଡିଟି ଏବଂ ମ�ୁଚୁଆଲ ଫ� �ିମଗଡ଼ିୁକ ଅେପ�ା କମ େଦୟ ରହଛିିl

ଇ ଟ ଏଫ



ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ନିବେଶକାରୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର

୩୦

୨୯

ପୃଷ୍ଠା ୨୬ 

ଏସଇବିଆଇ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ବ�ବ�ା (ଏସସିଓଆରଇଏସ)

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟ ସ�କ�ତ େକୗଣସି ଅଭିେଯାଗ େ��େର ଆପଣ �ଥେମ ଜଡ଼ିତ ମ�� କି�ା କ�ାନୀ ସହତି 
େଯାଗାେଯାଗ କରିପାର�ିl ଜଡ଼ିତ ମ�� କି�ା କ�ାନୀ ଆପଣ� ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣେର ସହାୟତା କରିେବl ଅଭିେଯାଗ 
ଅମୀମାଂସିତ ରହବିା େ��େର ଆପଣ ନିଜର �କ େ�ାକର କି�ା ତାଲିକାଭୁ� କ�ାନୀ ବିେରାଧେର   ଜଡ଼ିତ �କ 
ଏ�େଚ� କି�ା ଡିେପାଜଟିରୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାର�ିl
ଅଭିେଯାଗ ସମାଧାନେର ଯଦି ତଥାପି ଆପଣ ସ�� ନୁହ�ିଁ 
େତେବ ଆପଣ େଗାଟିଏ େୱବଭିତିକ େକ�ୀୟ ଅଭିେଯାଗ 
ନିବାରଣ ମା�ମେର ଏସଇବିଆଇ ନିକଟେର େଗାଟିଏ 
ଅଭିେଯାଗ ଦାଖଲ କରିପାର�ି, ଯାହାକୁ ଏସସିଓଆରଇଏସ 
(ଏସଇବିଆଇ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ବ�ବ�ା) କୁହାଯାଏl 
ଏସସିଓଆରଇଏସ  େପାଟ�ାଲର ଠକିଣା େହଉଛି 
http://scores.gov.in. ଏସସିଓଆରଇଏସ େମାବାଇଲ୍ 
ଆପ ୍ବ�ବହାର କରି ନିେବଶକାରୀମାେନ ମ� େସମାନ�ର 
ଅଭିେଯାଗ ଦାଖଲ କରିପାରିେବ ଯାହା ଆ�ଏଡ଼ ଏବଂ iOS 
��ାଟଫମ�ଗଡ଼ିୁକେର ଉପଲ� ଅେଟl ଏସସିଓଆରଇଏସ 
ବିଷୟେର ଅଧ �କ ଜାଣବିା ନିମେ� ଆପଣ ଏସଇବିଆଇ 
େଦୟମ�ୁ େହ��ଲାଇନ ନ�ରଗଡ଼ିୁକ- ୧୫୦୦ ୨୨ ୭୫୭୫, 
,େର େଯାଗାେଯାଗ କରିପାର�ିl
୧୫୦୦ ୨୬୬ ୭୫୭୫. େଯ େକୗଣସି ସମୟେର ଏବଂ େଯ େକୗଣସି �ାନରୁ ଆପଣ ନିଜର ଅଭିେଯାଗକୁ ଅନଲାଇନେର 
ଦାଖଲ କରିବା ନିମେ�, ଫେଲାଅପ କରିବା ନିମେ� ଏବଂ ଅନଲାଇନେର ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣଗଡ଼ିୁକର �ିତି ଜାଣବିାେର 
ଆପଣ�ୁ ଏସସିଓଆରଇଏସ ସ�ମ କରାଏl

ନିେବଶକାରୀ େସବା େକ�ଗଡ଼ିୁକ ନିେବଶକାରୀମାନ� ���ଗଡ଼ିୁକୁ 
ସମାଧାନ କରି ନିେବଶକାରୀମାନ� ଆବଶ�କତା  ପରୂଣ କେରl 
ନିେବଶକାରୀମାନ� ଅଭିେଯାଗଗଡ଼ିୁକର ସମାଧାନ କରି 
ବିବାଦଗଡ଼ିୁକର ଅ��-ନ�ାୟିକ ବେ�ାବ� ନିମେ� ମ��ତା ବ�ବ�ା 
�ଦାନ କେରl

�କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକ ନିେବଶକାରୀ ଅଭିେଯାଗ ସମାଧାନ ପ�ାେନଲ (ଆଇଜଆିରପି) ମା�ମେର ଏନଏସଇେର   ଏବଂ 
ନିେବଶକାରୀ ଅଭିେଯାଗ ସମାଧାନ କମିଟି (ଆଇଜଆିରସି)େର ବିଏସଇ ଏଲଟିଡି ଏବଂ ଏମଏସଇେର 
ନିେବଶକାରୀମାନ� ଅଭିେଯାଗଗଡ଼ିୁକର ନିବାରଣେର ସହେଯାଗ କର�ିl

ନିେବଶକାରୀମାନ� ଅଭିେଯାଗ ସମାଧାନକୁ ସବୁିଧା �ଦାନ କରିବା ନିମେ� ଏହ ିଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକର ସାରା ଭାରତର 
ବିଭି� ଅ�ଳେର ନିେବଶକାରୀ େସବା େକ�ଗଡ଼ିୁକ ରହଛିିl ଏହ ି େକ�ଗଡ଼ିୁକର ସବିେଶଷ ତାଲିକାଗଡ଼ିୁକ 
ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକର େୱବ ସାଇଟଗଡ଼ିୁକେର ରହଛିିl

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ

ଅଭିେଯାଗ



ଦାବିବିହୀନ ସେୟାରଗୁଡ଼ିକ/ଅଦେୟ ଲାଭାଂଶ ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା - ଆଇଇପିଏଫ

ମଧ୍ୟସ୍ଥତା

୩୧

ପୃଷ୍ଠା ୨୭

ମ��ତାର ଅଥ� େହଉଛି �କ େ�ାକର ଏବଂ 
ନିେବଶକାରୀ� ମ�େର ବିବାଦଗଡ଼ିୁକର ସମାଧାନର ଏକ 
ଅ��-ନ�ାୟିକ ��ିୟାl େଯେତେବେଳ େସମାନ� ମ�ରୁ 
େଗାଟିଏ ପ� ଅନୁଭବ କେର େଯ ଅଭିେଯାଗଟି ପ�� 
�ାରା କି�ା ଏ�େଚ�ର  ଅଭିେଯାଗ ସମାଧାନ ��ିୟା 
�ାରା ସେ�ାଷଜନକ ଭାବେର ସମାଧାନ େହାଇନାହି ଁ
େତେବ ପ�ମାେନ �କ ଏ�େଚ�େର ଉପଲ� ଥ �ବା 
ମ��ତା ��ିୟାର ପଥକ ୁବାଛି ପାର�ିl

ନିେବଶକାରୀ େସବା େକ�ଗଡ଼ିୁକର ତାଲିକା, ମ��ତା 
��ିୟା ଏବଂ ଜଡ଼ିତ େଦୟ ଏବଂ ଶ�ୁଗଡ଼ିୁକ ସ�କ�େର 
ଅଧ �କ ସଚୂନା ନିମେ� ଆପଣ ସଂ���ି �କ 
ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକର େୱବସାଇଟଗଡ଼ିୁକୁ ପରିଦଶ�ନ 
କରିପାର�ିl

ନିେବଶକାରୀମାନ�ର ସେଚତନତା ଏବଂ 
ନିେବଶକାରୀମାନ� �ାଥ�ଗଡ଼ିୁକର ସରୁ�ା ନିମେ� କ�ାନିଜ 
ନିୟମ, ୨୦୧୩ର ଭାଗ ୧୨୫ ଅନୁସାେର ନିେବଶକାରୀ ଶ�ିା 
ଏବଂ ସରୁ�ା ପା� ି (ଆଇଇପିଏଫ)ର �ତି� �ା କରାଯାଇଛିl 
ଆଇଇପିଏଫ କ�ୃ�ପ� େଗାଟିଏ େବ�ଧାନିକ କ�ୃ�ପ� ଅେଟ, 
କ�ାନିଜ ନିୟମ, ୨୦୧୩ ଅଧୀନର ବ�ବ�ାଗଡ଼ିୁକ ଅନୁସାେର 
ଏହା ଗଠତି େହାଇଛିl

ଲଗାତାର ଭାବେର ସାତ ବଷ� ଧରି ଅେଦୟ ଏବଂ ଦାବିହୀନ 
େହାଇ ରହଥି �ବା ସମ� ଲାଭାଂଶ ଏବଂ େସୟାରଗଡ଼ିୁକୁ 
ସଂ���ି କ�ାନୀଗଡ଼ିୁକ �ାରା ନିେବଶକାରୀ ଶ�ିା ଏବଂ 
ସରୁ�ା ପା� ି କ�ୃ�ପ��ୁ (ଆଇଇପିଏଫ) �ାନା�ରଣ 
କରାଯାଏl ଅେଦୟ ଏବଂ ଦାବିହୀନ େହାଇ ରହଥି �ବା ସମ� 
ଲାଭାଂଶ ଏବଂ େସୟାରଗଡ଼ିୁକୁ �ା� କରିବା ନିମେ� 
ନିେବଶକାରୀ କି�ା ତା�ର �ତିନିଧ �ମାେନ ଆଇଇପିଏଫ 
କ�ୃ�ପ�� ନିକଟେର େସମାନ�ର ଦାବିକୁ ଦାଖଲ କରିବା 
ଦରକାରl

ଅଧ �କ ବିବରଣୀ ନିମେ� ନିେବଶକାରୀମାେନ 
http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html 
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ପରିଶିଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ

୩୨

ପୃଷ୍ଠା ୨୮

ପରିଶ�ି- ୧
(ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ନିେବଶ/େ�ଡିଂ ନିମେ� କରଣୀୟ ଏବଂ ଅକରଣୀୟଗଡ଼ିୁକ)

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଆପଣ�ର ନିେବଶ ପାଇ ଁ ଆପଣ ଜେଣ ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ଉପେଦ�ା� 
ସହତି ପରାମଶ� କରିପାର�ିl

ଆପଣ�ର ନିେବଶ ଲ�� ଏବଂ ରି� �ଧୁା ଉପେର ନିଭ�ର କରି ଆପଣ େଗାଟିଏ �ିମ/ଉ�ାଦେର ନିେବଶ କର�l

େନଣେଦଣର ୨୪ ଘ�ା ମ�େର କରାଯାଇଥ �ବା େ�ଡଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� େଗାଟିଏ େବ�ଧ ଚୁ�ିନାମା େନାଟ/ନି�ିତତା 
େମେମା ଉପେର ଗରୁୁ� ଦିଅ�l ନିୟମିତ ଭାବେର ନିଜର ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର ଆପଣ�ର େପାଟ�େଫାଲିଓର ହସିାବ 
ରଖ�l

ସମ� ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକେର ସଵ୍ା�ର କରିବା ପବୂ�ରୁ େସଗଡ଼ିୁକୁ ଯ�ର ସହତି ପଢ଼�l

ଆପଣ� ଆକାଉ�ଗଡ଼ିୁକେର �ଯଜୁ� ସମ� ଶ�ୁଗଡ଼ିୁକ/େଦୟଗଡ଼ିୁକ/ଦଲାଲିକୁ ଆପଣ ଯ�ର ସହତି େନାଟ୍ କରିବା 
ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାର ଏକ େରକଡ� ରଖ�ବା ଉଚିତl

�ା�ରିତ େହାଇଥ �ବା ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକ, ଆକାଉ� େ�ଟେମ�ଗଡ଼ିୁକ, �ହଣ କରାଯାଇଥ �ବା ଚୁ�ିନାମା େନାଟ ଏବଂ 
କରାଯାଇଥ �ବା େପେମ�ଗଡ଼ିୁକର ଏକ େରକଡ� ରଖ�l

ପଯ��ାୟ�ମିକ ଭାବେର ଆପଣ�ର ଆଥ�କ ଆବଶ�କତାଗଡ଼ିୁକ/ଲ��ଗଡ଼ିୁକର ସମୀ�ା କର� ଏବଂ ଏଗଡ଼ିୁକ ହାସଲ 
କରିବା ସ�ବ ଏହା ନି�ିତ କରିବା ନିମେ� େପାଟ�େଫାଲିଓର ସମୀ�ା କର�l

ସବ�ଦା ବ�ା�ି� �ଣାଳୀେର ନିଜର େନଣେଦଣଗଡ଼ିୁକ ପଇଠ କର�, ଉଦାହରଣ; େକୗଣସି ନଗଦ ଟ�ା େନଣେଦଣ 
ନୁେହ ଁ

ସବ�ଦା ଆପଣ�ର ସଚୂନାକୁ ଅଦ�ତିତ ରଖ�l ଆପଣ�ର ଠକିଣା କି�ା ବ�ା� ବିବରଣୀ କି�ା ଇେମଲ ଆଇଡି କି�ା 
େମାବାଇଲ ନ�ରେର େକୗଣସି �କାରର ପରିବ��ନ ନିମେ� ଆପଣ� �କ େ�ାକର/ଡିେପାଜଟିରୀ 
ଅଂଶ�ହଣକାରୀ�ୁ ଜଣା�l ବ��ମାନ ସିମ ୍କାଡ�ଗଡ଼ିୁକେର ଅଲଗା େସବା �ଦାନକାରୀ�ୁ ବଦଳ କରିବାର ବିେଶଷତା 
ରହୁଥ �ବାରୁ ନିେବଶକାରୀମାେନ େସମାନ� ସ��ିତ ଆକାଉ�ଗଡ଼ିୁକ ସହତି େଗାଟିଏ େମାବାଇଲ ନ�ର ରଖ�ପାର�ି
l (ସମ� ଗରୁୁ�ପ�ୂ� େନଣେଦଣଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� େମାବାଇଲ ନ�ର ମଖୁ� ଅେଟl)

ଆପଣ�ର ସମ� ନିେବଶଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ନାମା�ନ ସବୁିଧା ଉପଲ� କର�l ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର ଏକାଧ �କ 
ନାମା�ନଗଡ଼ିୁକ ୁଅନୁମତି ଦିଆଯାଏl

ପଯ��ାୟ�ମେର ଆପଣ�ର ଚାଲୁରହଥି �ବା ଆକାଉ�ଗଡ଼ିୁକୁ େସଟଲ କର� (୩୦/୯୦ ଦିନେର ଥେର, ଆପଣ 
େଯପରି ବାଛିଛ�ି)l

ଆପଣ�ର ଚାଲୁରହଥି �ବା ଆକାଉ�ଗଡ଼ିୁକୁ ନିୟମିତ ଯା� କର�l ପଯ��ାୟ�ମେର ଆପଣ�ର େ�ଡିଂ 

ଆକାଉ�କ ୁପରୀ�ା କର� ଏବଂ ସମୀ�ା କର�l

େଗାଟିଏ ଦିନେର େହାଇଥ �ବା ବ�ବସାୟଗଡ଼ିୁକ ସ�କ�େର ଏ�େଚ�ରୁ �ତିଦିନ ଆସଥୁ �ବା ଏସଏମଏସ ଏବଂ ଇେମଲ୍ 
ନିୟମିତ ଯା�l

େ�ଡିଂ ସଦସ�� ପାଖେର ନିେବଶକାରୀ�ର ରହଥି �ବା ଫ� ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ ସ�କ�େର ଏ�େଚ�ରୁ ଆସଥୁ �ବା 
ମାସିକ ଏସଏମଏସ ଏବଂ ଇେମଲର ନିୟମିତ ଯା�l



ପୃଷ୍ଠା ୨୯

ନିେବଶ କରିବା ନିମେ� ମନି ଧାର କର� ନାହି ଁl

ଅଣପ�ୀକୃତ େ�ାକର/ଅନ�ାନ� ଅଣପ�ୀକୃତ ମ��ମାନ� ସହତି କାରବାର କର� ନାହି ଁl ମ���ୁ ଆପଣ

ରାଜେିହାଇଥ �ବା େ�ାକେରଜ/ଶ�ୁଗଡ଼ିୁକ ଠାରୁ ଅଧ �କ ପଇଠ କର� ନାହି ଁl

େକୗଣସି ଡକୁ�େମ�ର ସ��ାବଳୀକ ୁସ��ୂ� ଭଲ ଭାବେର ନ ବୁଝ ିେକୗଣସି ମ��� ସହତି କିଛି ବି କାଯ�� ନିବ�ାହ 
କର� ନାହି ଁl

େକୗଣସି ଶନୂ� ରହଥି �ବା ଫମ� କି�ା େଡଲିଭରି ସଚୂନା ଚିଠାେର ସଵ୍ା�ର କର� ନାହି ଁl

�କ େ�ାକର/ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ� ସପ�େର ସାଧାରଣ ଅଧ �କାରପ� (ପିଓଏ) ମ�ରୁମ�ରୁ କର� 
ନାହି ଁl ଯଦି ଆପଣ ପିଓଏ ମ�ରୁ କରିବାକୁ ଚାହା�ି େତେବ ଏକ �ତ� ମ�ରୁ କରି ତ�ରତା ଅବଲ�ନ କର�l

ବିବାଦଗଡ଼ିୁକ େ��େର ଏକ ଯଥାଥ� ସମୟ ମ�େର ମ��/�କ ଏ�େଚ�/ଏସଇବିଆଇକୁ ଲିଖ �ତ ଅଭିେଯାଗ ଦିଅ�
l

ଡବା େ�ଡିଂ େବଆଇନ ଅେଟl ଯଦି ଆପଣ ଖ��ଗଡ଼ିୁକୁ ବ�ାଇଲା ପରି ଏହା ଜଣା ପେଡ଼ େତେବ ଡବା େ�ଡିଂେର ଲି� 
ରୁହ� ନାହି ଁକାରଣ ଏହା �କ ଏ�େଚ�ଗଡ଼ିୁକେର େହଉଥ �ବା ନିରାପଦ ଏବଂ ଗ�ାେର�ିଯ�ୁ େ�ଡ଼ଗଡ଼ିୁକର େକୗଣସି 
ଲାଭ �ଦାନ କେର ନାହି ଁl

ଆକଷ�ଣୀୟ କଥାେର ପଡ଼ି ନିେବଶ କରିବାର ନି�ତି ଉପେର ନିଭ�ର କର� ନାହି ଁକାରଣ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ଅଫେଲାଡ଼ 
କରିବାକୁ ଇଛା କରୁଥ �ବା ଜେଣ ବ��ି�ର ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ ମାେକ�ଟ େଯାଗ� େହାଇ ନପାେର, ଏଥ �େର ଲି� 
ରହପିାେରl େଲାଭନୀୟ କଥାବା��ାକୁ �ସାର କରିବା ମ� ଏକ େବଆଇନ କାଯ�� ଅେଟ, ଏହା ସ��େର 
ଏସଇବିଆଇକୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତl

ଅନଲାଇନ ଆକାଉ� ନିମେ� ଆପଣ� ପାସୱାଡ଼�କୁ କାହାରି ସହତି େକେବ ବି େସୟାର କର� ନାହି ଁl ପାସୱାଡ଼�ଗଡ଼ିୁକ ୁ
ବାର�ାର ବଦଳା�l

ପ�ୁୀ �ିମଗଡ଼ିୁକର, ଅଣପ�ିକୃତ ଚିଟଫ�, ଅଣପ�ିକୃତ ସାମହୁକି ନିେବଶ କି�ା ଅଣପ�ିକୃତ ଜମା �ିମଗଡ଼ିୁକର 
ଶକିାର ହୁଅ� ନାହି ଁl

ଆପଣ� େକୱାଇସି ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକର ଖାଲି �ାନେର ଛକ ଚି� ପକାଇବାକୁ ଭୁଲ� ନାହି ଁl ଯଦି ଆପଣ କ��ୁଟର 
ସହତି ପରିଚିତ 

ନୁହ�ିଁ େତେବ ଡିଜଟିାଲ ଚୁ�ିଗଡ଼ିୁକୁ ବାଛ� ନାହି ଁl

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଆପଣ�ର ନିେବଶ ପାଇ ଁ ଆପଣ ଜେଣ ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ଉପେଦ�ା� 
ସହତି ପରାମଶ� କରିପାର�ିl

ଆପଣ�ର ନିେବଶ ଲ�� ଏବଂ ରି� �ଧୁା ଉପେର ନିଭ�ର କରି ଆପଣ େଗାଟିଏ �ିମ/ଉ�ାଦେର ନିେବଶ କର�l

େନଣେଦଣର ୨୪ ଘ�ା ମ�େର କରାଯାଇଥ �ବା େ�ଡଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� େଗାଟିଏ େବ�ଧ ଚୁ�ିନାମା େନାଟ/ନି�ିତତା 
େମେମା ଉପେର ଗରୁୁ� ଦିଅ�l ନିୟମିତ ଭାବେର ନିଜର ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର ଆପଣ�ର େପାଟ�େଫାଲିଓର ହସିାବ 
ରଖ�l

ସମ� ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକେର ସଵ୍ା�ର କରିବା ପବୂ�ରୁ େସଗଡ଼ିୁକୁ ଯ�ର ସହତି ପଢ଼�l

ଆପଣ� ଆକାଉ�ଗଡ଼ିୁକେର �ଯଜୁ� ସମ� ଶ�ୁଗଡ଼ିୁକ/େଦୟଗଡ଼ିୁକ/ଦଲାଲିକୁ ଆପଣ ଯ�ର ସହତି େନାଟ୍ କରିବା 
ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାର ଏକ େରକଡ� ରଖ�ବା ଉଚିତl

�ା�ରିତ େହାଇଥ �ବା ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକ, ଆକାଉ� େ�ଟେମ�ଗଡ଼ିୁକ, �ହଣ କରାଯାଇଥ �ବା ଚୁ�ିନାମା େନାଟ ଏବଂ 
କରାଯାଇଥ �ବା େପେମ�ଗଡ଼ିୁକର ଏକ େରକଡ� ରଖ�l

ପଯ��ାୟ�ମିକ ଭାବେର ଆପଣ�ର ଆଥ�କ ଆବଶ�କତାଗଡ଼ିୁକ/ଲ��ଗଡ଼ିୁକର ସମୀ�ା କର� ଏବଂ ଏଗଡ଼ିୁକ ହାସଲ 
କରିବା ସ�ବ ଏହା ନି�ିତ କରିବା ନିମେ� େପାଟ�େଫାଲିଓର ସମୀ�ା କର�l

ସବ�ଦା ବ�ା�ି� �ଣାଳୀେର ନିଜର େନଣେଦଣଗଡ଼ିୁକ ପଇଠ କର�, ଉଦାହରଣ; େକୗଣସି ନଗଦ ଟ�ା େନଣେଦଣ 
ନୁେହ ଁ

ସବ�ଦା ଆପଣ�ର ସଚୂନାକୁ ଅଦ�ତିତ ରଖ�l ଆପଣ�ର ଠକିଣା କି�ା ବ�ା� ବିବରଣୀ କି�ା ଇେମଲ ଆଇଡି କି�ା 
େମାବାଇଲ ନ�ରେର େକୗଣସି �କାରର ପରିବ��ନ ନିମେ� ଆପଣ� �କ େ�ାକର/ଡିେପାଜଟିରୀ 
ଅଂଶ�ହଣକାରୀ�ୁ ଜଣା�l ବ��ମାନ ସିମ ୍କାଡ�ଗଡ଼ିୁକେର ଅଲଗା େସବା �ଦାନକାରୀ�ୁ ବଦଳ କରିବାର ବିେଶଷତା 
ରହୁଥ �ବାରୁ ନିେବଶକାରୀମାେନ େସମାନ� ସ��ିତ ଆକାଉ�ଗଡ଼ିୁକ ସହତି େଗାଟିଏ େମାବାଇଲ ନ�ର ରଖ�ପାର�ି
l (ସମ� ଗରୁୁ�ପ�ୂ� େନଣେଦଣଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� େମାବାଇଲ ନ�ର ମଖୁ� ଅେଟl)

ଆପଣ�ର ସମ� ନିେବଶଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ନାମା�ନ ସବୁିଧା ଉପଲ� କର�l ଡିମାଟ ଆକାଉ�େର ଏକାଧ �କ 
ନାମା�ନଗଡ଼ିୁକ ୁଅନୁମତି ଦିଆଯାଏl

ପଯ��ାୟ�ମେର ଆପଣ�ର ଚାଲୁରହଥି �ବା ଆକାଉ�ଗଡ଼ିୁକୁ େସଟଲ କର� (୩୦/୯୦ ଦିନେର ଥେର, ଆପଣ 
େଯପରି ବାଛିଛ�ି)l

ଆପଣ�ର ଚାଲୁରହଥି �ବା ଆକାଉ�ଗଡ଼ିୁକୁ ନିୟମିତ ଯା� କର�l ପଯ��ାୟ�ମେର ଆପଣ�ର େ�ଡିଂ 

ଆକାଉ�କ ୁପରୀ�ା କର� ଏବଂ ସମୀ�ା କର�l

େଗାଟିଏ ଦିନେର େହାଇଥ �ବା ବ�ବସାୟଗଡ଼ିୁକ ସ�କ�େର ଏ�େଚ�ରୁ �ତିଦିନ ଆସଥୁ �ବା ଏସଏମଏସ ଏବଂ ଇେମଲ୍ 
ନିୟମିତ ଯା�l

େ�ଡିଂ ସଦସ�� ପାଖେର ନିେବଶକାରୀ�ର ରହଥି �ବା ଫ� ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ ସ�କ�େର ଏ�େଚ�ରୁ ଆସଥୁ �ବା 
ମାସିକ ଏସଏମଏସ ଏବଂ ଇେମଲର ନିୟମିତ ଯା�l



ପରିଶିଷ୍ଟ- ୨
(ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ)

୩୩

ଅଧିକାରଗୁ
ଡ଼ିକ�ଏବଂ�

କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ

ନିବେଶକାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ

ପୃଷ୍ଠା ୩୦

େ�ାକର� ଠାରୁ ଦିଆଯାଇଥ �ବା �ତ� �ାହକ େକାଡ୍ (ୟୁସିସି) ପାଆ�l

ମ��� �ାରା ନିବ�ାହ େହାଇଥ �ବା େକୱାଇସି ଏବଂ ଅନ� ଡକୁ�େମ�ର େଗାଟିଏ ନକଲ ପାଆ�l 

େକବଳ ଆପଣ� ୟୁସିସିେର କରାଯାଇଥ �ବା େ�ଡ଼ଗଡ଼ିୁକୁ ପାଆ�l

ସଦସ�� ସହତି ରାଜ ିେହାଇଥ �ବା ସ��ାବଳୀ ପରୂଣ କରି ଅଡ�ର ରଖ�l ସେବ�ା�ମ ମଲୂ� ପାଆ�l

କରାଯାଇଥ �ବା େ�ଡ଼ଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� ଚୁ�ି େନାଟ ପାଆ�l ବସାଯାଇଥ �ବା 

ସମ� ଶ�ୁଗଡ଼ିୁକର ବିବରଣୀ ସ�କ�େର ପଚାର�l

ଠକ୍ି ସମୟେର ଫ� ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ �ହଣ କର�l

େ�ଡିଂ ସଦସ�� ଠାରୁ ଆକାଉ�ସ େ�ଟେମ� �ହଣ କର�l ଆକାଉ�ସ 

େସଟଲେମ� କରିବାକୁ କୁହ�l

ରାଜ ିେହାଇଥ �ବା ସିଡୁ�ଲ ଅନୁସାେର େ�ଟେମ�ଗଡ଼ିୁକ ପାଆ�l

ନିେବଶକାରୀମାନ� କ��ବ�ଗଡ଼ିୁକ

ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ� (େକୱାଇସି) ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକ ନିବ�ାହ କର� ଏବଂ ସାହାଯ�କାରୀ ଡକୁ�େମ�ଗଡ଼ିୁକ 
�ଦାନ କର�l

େ�ଡିଂ ସଦସ�� ସହତି ରାଜେିହାଇଥ �ବା େ���ାକୃତ ସ��ଗଡ଼ିୁକୁ ବୁଝ�l
 
େ�ଡିଂ ସଦସ�ମାନ�ୁ ଦିଆଯାଇଥ �ବା ଅଧ �କାରଗଡ଼ିୁକୁ ବୁଝ�l 
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ରି� �କାଶନ ଡକୁ�େମ�କ ୁପଢ଼�l

ଉ�ାଦ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଢା�ା ଏବଂ ସମୟସୀମାଗଡ଼ିୁକୁ ବୁଝ�l 

ଠକ୍ି ସମୟେର ମାଜ�ନଗଡ଼ିୁକ ପଇଠ କର�l

େସଟଲେମ� ନିମେ� ଠକ୍ି ସମୟେର ଫ� ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକ 

ପଇଠ କର�l େ�ଡଗଡ଼ିୁକର ବିବରଣୀ ଯା� କର�l

ଫ� ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର ଚଳାଚଳ ନିମେ� ବ�ା� ଆକାଉ� ଏବଂ ଡିପି ଆକାଉ� ଯା� କର�l 

ଆକାଉ�ର ଚୁ�ି େନାଟଗଡ଼ିୁକ ଏବଂ େ�ଟେମ�କ ୁସମୀ�ା କର�l

ପରିଶ�ି- ୩
(ଅଣପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ� ବିେରାଧେର େଚତାବନୀ)

ଅଣପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ପରାମଶ�ଦାତାମାନ� ବିେରାଧେର 
େଚତାବନୀ

ଏସଇବିଆଇ ନିୟମ ୨୦୧୩ (ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାେନ) 
ଅଧୀନେର ଏସଇବିଆଇ ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ�ୁ 
ପ�ୀକୃତ କେର, [ଜଲୁାଇ ୦୩, ୨୦୨୦ େର େଶଷ ଥର 
ସଂେଶାଧନ େହାଇଥ �ଲା] ''ନିେବଶ ଉପେଦ�ା''ର ଅଥ� 
େହଉଛି େଯ େକୗଣସି ବ��ି ଯିଏ �ାହକମାନ�ୁ କି�ା 
ଅନ� େଲାକମାନ�ୁ କି�ା େଲାକ� େଗା� �ୀକ ୁ ନିେବଶ 
ଉପେଦଶ େଦବାେର ନିେୟାଜିତ ଥାଆ�ି ଏବଂ ଜେଣ ବ��ି 
େଯ େକୗଣସି ନାମେର ନିଜକୁ ଜେଣ ନିେବଶ ଉପେଦ�ା 
ଭାବେର ପରିଚିତ କର�ିl
ନିୟମଟିର ଲ�� େହଉଛି "ନିେବଶ ଉପେଦଶ"କୁ ନିୟ�ଣ କରିବା, ଯାହା ନିେବଶ କରିବା, �ୟ କରିବା, ବି�ୟ କରିବା 
ସହତି ଜଡ଼ିତ ଉପେଦଶକୁ ବୁଝାଏ କି�ା ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର କି�ା ନିେବଶ ଉ�ାଦ କାରବାରଗଡ଼ିୁକ ସହତି ଜଡ଼ିତ ଉପେଦଶକୁ 
ବୁଝାଏ ଏବଂ ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକର କି�ା ନିେବଶ ଉ�ାଦଗଡିୁକ ୁ ଧାରଣ କରୁଥ �ବା ନିେବଶ େପାଟ�େଫାଲିଓ ସ�କ�େର 
ଉପେଦଶକୁ ବୁଝାଏl ଏହା �ାହକ�ର ଲାଭ ନିମେ� ଲିଖ �ତ, େମୗଖ �କ କି�ା େଯାଗାେଯାଗର ଅନ� େକୗଣସି ମା�ମ 
େହାଇପାେର ଏବଂ ଆଥ�କ େଯାଜନାକୁ ଅ�ଭୁ�� କରିବ: ସବ�ସାଧାରଣ� ନିମେ� ବହୁଳ ମା�ାେର ଉପଲ� ଖବରକାଗଜ, 
ପ�ିକା, େକୗଣସି ଇେଲେ���ାନିକ �ସାରଣ କି�ା େଟଲିକମ�ୁନିେକସନ ମା�ମେର ନିେବଶ ଉପେଦଶ �ଦ� େହେଲ ମ� 
ଏହ ି ନିୟମଗଡ଼ିୁକ ଉେ�ଶ�େର ନିେବଶ ଉପେଦଶ ଭାବେର ବିଚାର କରାଯିବ ନାହି ଁl ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାେନ 
ଏସଇବିଆଇ ଠାରୁ ପ�ୀକରଣ ଲାଭ କରିବା କଥା ଏବଂ ଆଚାର ସଂହତିାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥାl

ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକରଣ ବିନା ନିେବଶ ଉପେଦ�ା ଭାବେର କାମ କରିବା େବଆଇନ ଅେଟl ଏହ ିଭଳି େବଆଇନ କାଯ��କ ୁ
ବ� କରିବା ନିମେ� ଏସଇବିଆଇ ମିଳିତ �େଚ�ାଗଡ଼ିୁକ କରୁଅଛିl େକେତକ ନୀତିହୀନ ଏବଂ ଅ�ାନୀ ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ ନିଜର 
ପ�ୀକରଣ କରି ନ ପାର�ି କି�ା ଆଚାର ସଂହତିାକୁ ଅନୁସରଣ କରିନପାର�ିl ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ�ର ଉପେଦଶ 
େଦବାେର େକୗଣସି ସୀମା ନାହି ଁଏବଂ େସମାେନ ନଗଦ ଟ�ା କି�ା ସିକୁ�ରିଟିଗଡ଼ିୁକୁ ସ�ାଳ�ି ନାହି ଁl
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ନିେବଶ ଉପେଦ�ାଗଡ଼ିୁକ (ଆଇଏ) ଭାବେର କାଯ�� କରୁଥ �ବା ପ�ୀକୃତ ଏବଂ ଅଣପ�ୀକୃତ ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ ସହତି ଜଡ଼ିତ 
େକେତକ ��ାଚାରକୁ ଏସଇବିଆଇକୁ ଜଣାଇଦିଆଯାଏ, େଯଉଥଁ �େର ନି� �ଗଡ଼ିୁକ ରହଛିି:

ନିେବଶ ଉପେଦ�ା� �ାରା �ାହକମାନ�ୁ ନି�ିତ ରିଟନ�ଗଡ଼ିୁକ �ଦାନ କରାଯିବାl

ଅଧ �କ ରିଟନ� ମିଳିବାର ମିଥ�ା �ତି�ା କରି �ାହକମାନ� ଠାରୁ ବହୁତ େଦୟ ଆଦାୟ କରିବାl

�ାହକ�ର ରି� େ�ାଫାଇଲ ଅନୁପାଳନ ନକରି ଅଧ �କ େଦୟ ଅଜ�ନ କରିବା ନିମେ� 
ଆଇଏ� �ାରା �ଟିଯ�ୁ ବି�ିl �ତି ନିମେ� �ାହକ� ଠାରୁ େଦୟ େଫର� ପାଇ ଁ
ଅଭିେଯାଗ ପାଇ ଆଇଏ �ାହକମାନ�ର �ତିଗଡ଼ିୁକୁ ଭରଣା କରିବାର �ତି�ା କରି 
େସମାନ�ୁ ଅଧ �କ ରି� ଉ�ାଦ �ଦାନ କର�ିl

�ାହକମାନ� ତରଫରୁ େ�ଡିଂl

�ାହକମାନ�ର ମନି ହାନୀ କରି ଆଇଏ� �ାରା ମ� େସବାl - େଫର� ସ�କ�ତ 
ସମସ�ାଗଡ଼ିୁକl

େତଣ ୁ ନିେବଶକାରୀମାେନ ସାବଧାନ େହବା ଦରକାର ଏବଂ ମାେକ�ଟେର ଚାଲୁଥ �ବା ଉପର ଲିଖ �ତ ଅଭ�ାସଗଡ଼ିୁକ 
ବିେରାଧେର ନିଜକୁ ନିେଜ ସରୁ�ା �ଦାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ�ିୁ ମାେକ�ଟଗଡ଼ିୁକେର ନିଜକୁ ଅଭି� ଦାବି କରୁଥ �ବା 
ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ ସାବଧାନତାର ସହତି କାରବାର କରିବା ଦରକାରl େକବଳ ଏସଇବିଆଇ (ନିେବଶ ଉପେଦ�ା) ନିୟମ, 
୨୦୧୩ [ଜଲୁାଇ ୦୩, ୨୦୨୦େର େଶଷ ଥର ସଂେଶାଧ �ତ] ଅଧୀନେର ପ�ୀକୃତ ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ ଠାରୁ ନିେବଶ ନିମେ� 
ଉପେଦଶ �ହଣ କରିବା ନିମେ� ଉପେଦଶ ଦିଆଯାଏl

ନି� � େୱବସାଇଟେର ଏହ ିଭଳି ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକର ତାଲିକା ଉପଲ� ଅଛି: https://www.sebi.gov.in.

ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ� ସହତି କାରବାର କରିବା ସମୟେର କରଣୀୟ ଏବଂ ଅକରଣୀୟଗଡ଼ିୁକ

ସବ�ଦା ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକୃତ ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ� 
ସହତି କାରବାର କର�l

ଏସଇବିଆଇ ପ�ୀକରଣ ନ�ର ଯା� କର�l ଏସଇବିଆଇ 
ପ�ୀକୃତ ସମ� ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ� ତାଲିକା େହଉଛି

ଅଣପ�ୀକୃତ ସଂ�ାଗଡ଼ିୁକ ସହତି କାରବାର କର� ନାହି ଁl

ନିେବଶ ଉପେଦଶ ବାହାନାେର ଦିଆଯାଉଥ �ବା �କ 
ଟି�ଣୀେର ଫସ� ନାହି ଁl
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[୩ଏସଇବିଆଇ  େୱବସାଇଟେର ଉପଲ� l 
(https://www.sebi.gov.in)

ନି�ିତ କର� େଯ, ନିେବଶ ଉପେଦ�ା�ର େବ�ଧ ପ�ୀକରଣ 
�ମାଣପ� ରହଛିିl

ଆପଣ� ନିେବଶ ଉପେଦ�ା�ୁ େକବଳ ପରାମଶ� େଦୟ 
ପଇଠ କର�l

େକବଳ ବ�ା�ି� �ଣାଳୀଗଡ଼ିୁକ ମା�ମେର ପରାମଶ� 
େଦୟଗଡ଼ିୁକ ପଇଠ ଏବଂ ଆପଣ� େଦୟ ବିବରଣୀ ଉେ�ଖ 
କରି ସଠକି ଭାବେର �ା�ରିତ ରସିଦଗଡ଼ିୁକ ବଜାୟ ରଖ�l

ନିେବଶ ଉପେଦଶ �ହଣ କରିବା ପବୂ�ରୁ ସବ�ଦା ରି� 
େ�ାଫାଇଲିଂ ନିମେ� କୁହ�l

େଯପରି ନିେବଶ ଉପେଦ�ା ରି� େ�ାଫାଇଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି 
ଆଧାର କରି ଏବଂ ଉପଲ� ନିେବଶ ବିକ�ଗଡ଼ିୁକୁ ହସିାବକୁ 
େନଇ ପରାମଶ� �ଦାନ କର�ି ତାହା ଉପେର ଗରୁୁ� ଦିଅ�l

ଉପେଦଶେର କାମ କରିବା ପବୂ�ରୁ ସମ� �ାସ�ିକ ���ଗଡ଼ିୁକ 
ପଚାର� ଏବଂ ଆପଣ� ନିେବଶ ଉପେଦ�ା� ସହତି  
ସେ�ହଗଡ଼ିୁକ ଦୂର କର�l

ରି� ଆକଳନ କର�—ନିେବଶଗଡ଼ିୁକ କରିବା ପବୂ�ରୁ ନିେବଶର 
ରିଟନ� େ�ାଫାଇଲ, ଲି�ିଡିଟି ଏବଂ ନିରାପ�ା ଦିଗଗଡ଼ିୁକl

ସ��ାବଳୀକ ୁ ଲିଖ �ତ ଆକାରେର, �ା�ରିତ ଏବଂ �ା� 
େହାଇଥ �ବା ପରି ପାଇବାକୁ ଗରୁୁ� ଦିଅ�l େକୗଣସି ନିେବଶ 
ଉପେଦ�ା� ସହତି କାରବାର କରିବା ପବୂ�ରୁ ଏହ ିସ��ାବଳୀକ ୁ
ଯ�ର ସହତି ପଢ଼�, ନି��� ଭାବେର ପରାମଶ� େଦୟ, 
ପରାମଶ� େଯାଜନାଗଡ଼ିୁକ, ଅନୁେମାଦନଗଡ଼ିୁକର େ�ଣୀ 
ଇତ�ାଦିl

ଆପଣ� େନଣେଦଣଗଡ଼ିୁକ �ତି ସଜାଗ ରୁହ�l

ଆପଣ� ସେ�ହ/ଅଭିେଯାଗଗଡ଼ିୁକର ସମାଧାନ ନିମେ� 
ଉପଯ�ୁ କ�ୃ�ପ�ମାନ� ପାଖକୁ ଯାଆ�l

ନିେବଶ  ଉପେଦ�ାମାନ�ର ନି�ିତ କି�ା ଗ�ାେର�ି 
ରିଟନ�ଗଡ଼ିୁକ ସ�କ�େର  ଏସଇବିଆଇକୁ  ଜଣା�l

ନିଜର ମନି ନିେବଶ କରିବା ନିମେ� ନିେବଶ ଉପେଦ�ା�ୁ 
ଦିଅ� ନାହି ଁl
  
ନି�ିତ ରିଟନ� �ତି�ାେର ଫସ� ନାହି ଁl

ଯ�ିୁସ�ତ ନିେବଶ ନି��ିଗଡ଼ିୁକ ଠାରୁ େଲାଭ ବଳିଯିବାକୁ 
ଦିଅ� ନାହି ଁl

ଆକଷ�କ ବି�ାପନ କି�ା ମାେକ�ଟ ଗଜୁବ ଭାସି ଯାଆ� ନାହି ଁl

େକୗଣସି ନିେବଶ ଉପେଦ�ା କି�ା ଏହାର �ତିନିଧ �ମାନ� 
ଠାରୁ େକବଳ େଫାନ କଲ କି�ା ବା��ା ପାଇକରି 
େନଣେଦଣଗଡ଼ିୁକ କରିବାରୁ ଦୁେରଇ ରୁହ�l

ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ�ର ବାର�ାର ବା��ା ଏବଂ କଲଗଡ଼ିୁକ 
ଲାଗି ନି�ତି �ହଣ କର� ନାହି ଁl

ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାନ� �ାରା ଦିଆଯାଉଥ �ବା ସୀମିତ ସମୟ 
ଅଫର କି�ା ଅନ� େ�ା�ାହନ, ଉପହାର, ଇତ�ାଦିର ଶକିାର 
ହୁଅ� ନାହି ଁl

ଆପଣ� ରି� �ହଣ କରିବାର �ଧୁା ଏବଂ ନିେବଶ 
ଲ��ଗଡ଼ିୁକ ସହତି େମଳ େହଉନଥ �ବା ନିେବଶଗଡ଼ିୁକୁ 
ତରବରିଆ ଭାବେର କର� ନାହି ଁl



ପରିଶିଷ୍ଟ – ୪
ଏଏସବିଏରେ (ଏକୀକୃତ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ (ୟୁପିଆଇ) )

୩୫

ପୃଷ୍ଠା ୩୪

ଏକୀକୃତ େପେମ� ଇ�ରେଫସ (ୟୁପିଆଇ)କୁ ଏକ େପେମ� 
ବ�ବ�ା ଭାବେର ବ�ବହାର କରି ନିେବଶକାରୀମାେନ ଏେବ 
ଆଇପିଓଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶ କରିପାରିେବl ଅେନକ ବ�ା� 
ବିେଶଷତାଗଡ଼ିୁକୁ, ସହଜ ପା� ି�ାନା�ରଣ କରି ଏବଂ ବ�ବସାୟୀ 
େପେମ�ଗଡ଼ିୁକୁ େଗାଟିଏ ବ�ବ�ାେର ଏକାଠ ି କରି ୟୁପିଆଇ 
େହଉଛି ଏକ ବ�ବ�ା ଯାହା ଏକାଧ �କ ବ�ା� ଆକାଉ�କ ୁେଗାଟିଏ 
େମାବାଇଲ ଆ��ିେକସନ (େଯ େକୗଣସି ଅଂଶ�ହଣକାରୀ 
ବ�ା�)େର �ମତା ଦିଏl

ୟୁପିଆଇ ବ�ବହାର କରି କିପରି ନିେବଶ କରିବାକୁ େହବ:

ୟୁପିଆଇ ମା�ମେର ଆଇପିଓେର ନିେବଶ କରିବାର ��ିୟାେର ୩ଟି ମଖୁ� େସାପାନ ସଂ���ି ରହଛିି, ଯାହା ନି� �େର ଦିଆଯାଇଛି:

ୟୁପିଆଇ ମା�ମେର ନିଲାମ ନିେବଶକାରୀମାେନ ଆେବଦନ ଫମ�େର େସମାନ� ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି 
ସହତି ବିଡ୍ ବିବରଣୀ ପରୂଣ କରିବା ଉଚିତl ଆେବଦନଗଡ଼ିୁକ ମ��� ପାଖେର ଜମା କରାଯାଇପାେର 
ଯିଏ �କ ଏ�େଚ� ବିଡିଂ ��ାଟଫମ�େର ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ସହତି ବିଡ୍ ବିବରଣୀ ଅପେଲାଡ଼ କରିେବl 
ମ�ରୁକାରୀ କ�ାନୀ �ାରା ନିେୟାଜତି ଏସେ�ା/ପ�ୃ �େପାଷକ ବ�ା� ସହତି �କ ଏ�େଚ�  
ଇେଲେ���ାନି ଭାବେର ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି ସହତି ବିଡ୍ ବିବରଣୀ େସୟାର କରିେବl

ଫ�ଗଡ଼ିୁକର ଅବେରାଧ: ଆେବଦନକାରୀ� ସହତି ସମାନ ପରିମାଣର ଫ�ଗଡ଼ିୁକୁ ଏବଂ ଆବ�ନ 
େ��େର ପରବ��ୀ ଫ� େଡବିଟଗଡ଼ିୁକୁ ଅବେରାଧ କରିବା ନିମେ� ଅଧ �କାର ପାଇବା ନିମେ� 
ଏସେ�ା/ପ�ୃ �େପାଷକ ବ�ା� ନିେବଶକାରୀ�ୁ ଅନୁେରାଧ କରିେବl ନିେବଶକାରୀ� �ାରା େହାଇଥ �ବା 
ଅବେରାଧ ଅନୁେରାଧର େବ�ଧକରଣେର ନିେବଶକାରୀ� ଆକାଉ� ପା�ଗିଡ଼ିୁକୁ ଅବେରାଧ କରାଯିବ 
ଏବଂ ନିେବଶକାରୀମାନ�ୁ ଏ ସ�କ�େର ଜଣାଇଦିଆଯିବl

ଆବ�ନ ��ିୟା ପେର େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ନିମେ� େପେମ�: ଥେର େସୟାରଗଡ଼ିୁକ ଆବ�ନ େହାଇଗଲା 
ପେର ନିେବଶକାରୀମାନ� ଆକାଉ�ରୁ ଫ�ଗଡ଼ିୁକର େଡବିଟ ��ିୟା ଆର� େହବ ଏବଂ ଅତିରି� 
ମନିକୁ ମ�ୁ କରାଯିବl ୟୁପିଆଇ ପିନ ବ�ବହାର କରି ଫ�ଗଡ଼ିୁକୁ ଆବ� କରିବା ସମୟେର 
ନିେବଶକାରୀ� �ାରା �ଦ� �ାଧ �କରଣ ଭିତିେର ଏହ ି��ିୟା ଚାଲିବl



୩୬

ପୃଷ୍ଠା ୩୫

ଆଇପିଓେର ନିେବଶ କରିବା ନିମେ� ୟୁପିଆଇ ବ�ବହାର କରିବା େବେଳ ମେନ ରଖ�ବା କଥାଗଡ଼ିୁକ:
- ଆପଣ ନିଜର ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି େଗାଟିଏ ବ�ା� ସହତି ��ୁତ କର� ଯାହାର ନାମ 'େସ��-ସାଟ�ଫାଏଡ ସି�ିେକଟ   
 ବ�ା�ସ (ଏସସିଏସବିଏସ) ତାଲିକାେର ତାଲିକାଭୁ� େହାଇଛି, ଯାହା ଏକ ମ�ରୁକାରୀ ବ�ା� ଭାବେର କାଯ��   
 କରିବାକୁ େଯାଗ� ଅେଟl ଏହା ଏସଇବିଆଇ େୱବସାଇଟେର ଉପଲ� ରହଛିିl
- େକବଳ େସହ ିେମାବାଇଲ ଆ��ିେକସନ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ହ�ା�ଲଗଡ଼ିୁକୁ ବ�ବହାର କର�, ଯାହା
 ସବ�ସାଧାରଣ ଇସ�ୁଗଡ଼ିୁକେର ୟୁପିଆଇ ବ�ବହାର ନିମେ� ଏସଇବିଆଇ େୱବସାଇଟେର େମାବାଇଲ ଆ��ିେକସନସ  
 ତାଲିକାେର ଉପଲ� ରହଛିିl  
- ୟୁପିଆଇକୁ ଏକ େପେମ� ବ�ବ�ା ଭାବେର େକବଳ ଜେଣ ସି�ିେକଟ ସଦସ�� ପାଖେର କି�ା ଜେଣ ପ�ୀକୃତ �କ  
 େ�ାକର କି�ା ଜେଣ େରଜ�ି�ାର ଏବଂ �ା� �ଫର ଏେଜ� କି�ା ଡିେପାଜିଟରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ� ପାଖେର   
 ଆପଣ�ର ଆେବଦନ ଫମ�ଗଡ଼ିୁକୁ ଜମା କର�l
- ୟୁପିଆଇେର େନଣେଦଣ ପିଛା ଆଇପିଓ ଆେବଦନ �ତି ସୀମା େହଉଛି ୨ ଲ� ଟ�ା ଏବଂ େକବଳ
 ଖଚୁୁରା ନିେବଶକାରୀ ବ��ିମାନ� ନିମେ� ଉପଲ� ଅେଟl
- ତୃତୀୟ ପ� ୟୁପିଆଇ ଆଇଡି କି�ା ନିେବଶକାରୀ ବ�ବହାର କରୁଥ �ବା ତୃତୀୟ ପ� ବ�ା� ଆକାଉ�କୁ ଆବ�ନ   
 ନିମେ� ବିେବଚନା କରାଯିବl

�.ନଂ.        ସଂ�ି� ରୂପ      ପ�ୂ� ରୂପ

୧.  ଏଏମସି   ବାଷ�କ ର�ଣାେବ�ଣ ଶ�ୁଗଡ଼ିୁକ
୨.  ଏଏସବିଏ  ଆବ� ପରିମାଣ �ାରା ସମଥ�ତ ଆେବଦନ
୩. ବିଏସଡିଏ  େମୗଳିକ େସବାଗଡ଼ିୁକ ଡିମାଟ ଆକାଉ�
୪. ସିଏଏସ   ସଂଗଠତି ଆକାଉ� େ�ଟେମ�
୫. ସିଡିଏସଏଲ  େସ��ାଲ ଡିେପାଜଟିରୀ ସଭ�େସସ (ଇ�ିଆ) ଲିମିେଟଡ
୬. ଡିମାଟ   ଡିମ�ାେଟରିଆଲାଇଜ େହାଇଛି 
୭.  ଡିପି   ଡିେପାଜଟିରୀ ଅଂଶ�ହଣକାରୀ
୮.  ଆଇଏ   ନିେବଶ ଉପେଦ�ାମାେନ
୯.  ଆଇଜଆିରସି  ନିେବଶ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ କମିଟି
୧୦. ଆଇଜଆିରପି  ନିେବଶକାରୀ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ପ�ାେନଲ
୧୧.  ଆଇପିଓ   �ାର�ିକ ପ� �କି ଅଫରି�
୧୨. େକଆଇଏନ  େକୱାଇସି ଚି�ଟୀକରଣ ନ�ର
୧୩.  େକୱାଇସି  ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ�
୧୪. ଏମଆଇଆଇ  ବଜାର ଭିତିଭୂମି ମ��ମାେନ
୧୫. ଏମଏସଇ  େମେ�ାପଲିଟାନ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ ଇ�ିଆ ଲିମିେଟଡ
୧୬. ଏନଏସଡିଏଲ  ନ�ାସନାଲ ସିକୁ�ରିଟିଜ ଡିେପାଜଟିରୀ ଲିମିେଟଡ
୧୭. ଏନଏସଇ ଏଲଟିଡି. ନ�ାସନାଲ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ ଇ�ିଆ ଲିମିେଟଡ
୧୮. ପିଏଏନ   �ାୟୀ ଆକାଉ� ନ�ର
୧୯. ପିଓଏ   ଅଧ �କାରପ�
୨୦. ଏସସିଓଆରଇଏସ ଏସଇବିଆଇ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ବ�ବ�ା
୨୧. ଏସଇବିଆଇ  ସିକୁ�ରିଟିଜ ଆ� ଏ�େଚ� େବାଡ� ଅଫ ଇ�ିଆ
୨୨. ଏସଏମଏସ  େଛାଟ ବା��ା େସବା
୨୩. ୟୁସିସି   �ତ� �ାହକ େକାଡ
୨୪. ୟୁଆଇଡି  �ତ� ଚି�ଟୀକରଣ

ପରିଶ�ି – ୫
ଶ�େକାଷ



ପୃଷ୍ଠା ୩୬ 

ଏସଇବିଆଇର ନିେବଶକାରୀ ସେଚତନତା ଉଦ�ମଗଡ଼ିୁକ

ସ�ଳ ଅଧ �କାରୀ କାଯ���ମଗଡ଼ିୁକ:

ଏସଇବିଆଇ ତାଲିକାଭୁ� ସ�ଳ ଅଧ �କାରୀମାନ� �ାରା �ର II/�ର III ସହର/ନଗରଗଡ଼ିୁକେର େସମାନ�ର 
�ାନୀୟ ଭାଷାେର ବିଭି� ଟାେଗ�ଟ େଗା� �ୀ� ନିମେ� ଆଥ�କ ଶ�ିା କାଯ���ମଗଡ଼ିୁକର ଆେୟାଜନ କରାଯାଏ, 
େଯପରିକି ଅବସର�ା� ବ��ି, ଗହୃଣିୀ, �ୟଂ ସହାୟକ େଗା� �ୀଗଡ଼ିୁକ, କାଯ��ନିବ�ାହୀମାେନ ଇତ�ାଦିl

ଏସଇବିଆଇ କାଯ���ମଗଡ଼ିୁକୁ ପରିଦଶ�ନ:

ଏସଇବିଆଇ କାଯ��ାଳୟଗଡ଼ିୁକୁ ଏହ ିକାଯ���ମ ନିମେ� ଆସଥୁ �ବା କେଲଜ, ବିଦ�ାଳୟ ଏବଂ େପସାଦାର ସଂ�ାର 
ଛା�ଛା�ୀମାନ� ନିମେ� ନିେବଶକାରୀ ସେଚତନତା କାଯ���ମଗଡ଼ିୁକର ଆେୟାଜନ କରାଯାଏl

ଆ�ଳିକ େସମିନାରଗଡ଼ିୁକ:

�କ ଏ�େଚ�, ଡିେପାଜଟିରୀ, ଏଏମଏଫଆଇ, କେମାଡିଟିଜ େଡରିେଭଟିଭସ ଏ�େଚ� ଇତ�ାଦି ସହେଯାଗେର 
ଏସଇବିଆଇ �ାରା ନିେବଶକାରୀ ଶ�ିଣ କାଯ���ମଗଡ଼ିୁକର ଆେୟାଜନ କରାଯାଏl

ନିେବଶକାରୀ ସମିତିଗଡ଼ିୁକ (ଆଇଏଏସ) ମା�ମେର ନିେବଶକାରୀ ସେଚତନତା କାଯ���ମଗଡ଼ିୁକ:

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଏସଇବିଆଇ ଅନୁେମାଦିତ ନିେବଶକାରୀ ସମିତିଗଡ଼ିୁକ (ଆଇଏଏସ)  �ାରା �ରII/�ର II 
ସହର/ନଗରଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶକାରୀ ଶ�ିଣ କାଯ���ମଗଡ଼ିୁକର ଆେୟାଜନ କରାଯାଏl

କେମାଡିଟିଜ େଡରିେଭଟିଭସ �ଶ�ିଣଦାତାମାନ� (ସିଓଟିଏସ) ମା�ମେର ନିେବଶକାରୀ ସେଚତନତା 
କାଯ���ମଗଡ଼ିୁକ:

ଏସଇବିଆଇ ଅନୁେମାଦିତ କେମାଡିଟିଜ େଡରିେଭଟିଭସ �ଶ�ିଣଦାତାମାନ� (ସିଓଟିଏସ) �ାରା �ର II/�ର II 
ସହର/ନଗରଗଡ଼ିୁକେର ନିେବଶକାରୀ ଶ�ିଣ କାଯ���ମଗଡ଼ିୁକର ଆେୟାଜନ କରାଯାଏl

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ �ଶ�ିଣଦାତାମାନ� (�ାଟ�ସ) �ାରା ନିେବଶକାରୀ ସେଚତନତା କାଯ���ମଗଡ଼ିୁକ:

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ମାେକ�ଟେର ଏସଇବିଆଇ ଅନୁେମାଦିତ  ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ �ଶ�ିଣ ଦାତାମାନ� (�ାଟ�ସ) �ାରା ନିେବଶକାରୀ 
ଶ�ିଣ  କାଯ���ମଗଡ଼ିୁକର ଆେୟାଜନ କରାଯାଏl

ଏହ ିନିେବଶକାରୀ ସେଚତନତା କାଯ���ମଗଡ଼ିୁକର ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ ଏସଇବିଆଇ ନିେବଶକାରୀ େୱବସାଇଟେର 
ଉପଲ� ଅେଟl website: http://investor.sebi.gov.in



ପୃଷ୍ଠା ୩୭

େୱବସାଇଟଗଡ଼ିୁକେର ଥ �ବା ଏଫଏକୁ�ଏସ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ସ�ଳଗଡ଼ିୁକ :
େୱବସାଇଟ :   www.sebi.gov.in
ନିେବଶକାରୀ� େୱବସାଇଟ :      http://investor.sebi.gov.in 
େୱବସାଇଟ :   www.bseindia.com
େୱବସାଇଟ :   www.nseindia.com
େୱବସାଇଟ :   www.nsdl.co.in
େୱବସାଇଟ :   www.cdslindia.com
େୱବସାଇଟ :   www.msei.in



ମାଗଣାରେ ବଣ

ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ଆ� ଏ�େଚ� େବାଡ� ଅଫ ଇ�ିଆ ଏସଇବିଆଇ ଭବନ
��ଟ ନଂ. ସି୪-ଏ,'ଜ'ି � �କ, ବା�ା କୁଲ�ା କେ���, ବା�ା (ପବୂ�), ମ�ୁାଇ –   ୪୦୦୦୫୧

େଟଲିେଫାନ୍: +୯୧-୨୨-୨୬୪୪୯୦୦୦ / ୪୦୪୫୯୦୦୦ l େୱବସାଇଟ: www.sebi.gov.in 
ନିେବଶକାରୀ� େୱବସାଇଟ:  http://investor.sebi.gov.in

ଇ�ରଆ��ିଭ ଭଏସ େରସପ� � ସି�ମ (ଆଇଭିଆରଏସ): େଟଲିେଫାନ୍: ନିେବଶକାରୀ� 
େଦୟମ�ୁ େହ��ଲାଇନ: +୯୧-୨୨-୨୬୪୪୯୯୫୦ / ୪୦୪୫୯୯୫୦ ୧୮୦୦ ୨୨ ୭୫୭୫ and 

୧୮୦୦ ୨୬୬ ୭୫୭୫
ନିେବଶକାରୀ� ଅଭିେଯାଗ ନିମେ�: https://scores.gov.in

ବିଏସଇ ଏଲଟିଡି.
୨୫ତମ େ�� ାର, ପି. େଜ. ଟାୱାରସ�, ଦଲାଲ ��ିଟ, େଫାଟ�, ମ�ୁାଇ – - ୪୦୦ ୦୦୧ 

Tel. : ୦୨୨ ୨୨୭୨୨୨୩୩/୩୪
େୱବସାଇଟ: www.bseindia.com E-mail Id: is@bseindia.com

ନ�ାସନାଲ ସିକୁ�ରିଟିସ ୍ ଡିେପାଜଟିରୀ ଲିମିେଟଡ୍
େ�ଡ ୱାଲ�ଡ, ‘ଏ’ ଉଇ�, ୪ଥ� ଏବଂ ୫ମ େ�� ାସ�, କମଳା ମୀଲସ କ�ାଉ�, େଲାୟର ପାେରଲ, 

ମ�ୁାଇ - ୪୦୦ ୦୧୩
େଟଲିେଫାନ୍: (୦୨୨) ୨୪୯୯ ୪୨୦୦ | ଫ�ା� : (୦୨୨) ୨୪୯୭ ୬୩୫୧

ନିେବଶକାରୀ େହ��ଲାଇନ ନଂ.୧୮୦୦ ୧୦୨୦ ୯୯୦ / ୧୮୦୦ ୨୨୪ ୪୩୦
େୱବସାଇଟ: www.nsdl.co.in

ନ�ାସନାଲ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ ଇ�ିଆ ଏଲଟିଡି. 
ଏ�େଚ� ��ାଜା, ସି-୧, � �କ ଜ,ି ବା�ା କୁଲ�ା କେ���, ବା�ା (ଇ), ମ�ୁାଇ -୪୦୦ ୦୫୧

Tel No: (୦୨୨) ୨୬୫୯୮୧୦୦ - ୯୧୧୪
Fax No: (୦୨୨) ୨୬୫୯୮୧୨୦

େସ��ାଲ ଡିେପାଜିଟରୀ ସଭ�େସସ (ଇ�ିଆ) ଲିମିେଟଡ୍
ମାରାଥନ ଫୁ�ଚେର�, ଏ ଉଇ�, ୨୫ତମ େ�� ାର, ମଫତଲାଲ ମୀଲସ କ�ାଉ�,

ଏନ. ଏମ. େଯାଶୀ ମାଗ�,େଲାୟର ପାେରଲ (ଇ), ମ�ୁାଇ - ୪୦୦ ୦୧୩. 
େଦୟମ�ୁ େହ��ଲାଇନ: ୧୮୦୦-୨୦୦-୫୫୩୩

େୱବସାଇଟ : www.cdslindia.com

େମେ�ାପଲିଟାନ �କ ଏ�େଚ� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ ଲିମିେଟଡ୍
Vଭିବେଜ�ାର ଟାୱାରସ�, ୪ଥ� େ�� ାର, ��ଟ ନଂ. ସି-୬୨, �ାଇେଡ� େହାେଟଲ ସା��ା, 

ବା�ା କୁଲ�ା କେ���, ବା�ା (ଇ), ମ�ୁାଇ - ୪୦୦ ୦୯୮ 
କାଯ��ାଳୟ : +୯୧ ୨୨ ୬୧୧୨ ୯୦୦୦


