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ਪਾਠਕ ਲਈ ਨੋਟ:
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ, ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਬੀ, ਬੀ.ਐਸੱ.ਈ., ਐਨੱ.ਐਸੱ.ਈ., 
ਐਮੱ.ਐਸੱ.ਈ.ਆਈ., ਐਨੱ.ਐਸੱ.ਡੀ.ਐਲੱ. ਅਤੇ ਸੀ.ਡੀ.ਐਸੱ.ਐਲੱ. ਦੀਆਂ ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

“ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ, 
ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੇਬੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਂੋ ਿਬਨਾਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਡਸਕ, ਟੇਪ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਰਾਖ਼ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਟੋਰੇਜ ਿਡਵਾਈਸ, ਆਿਦ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੇਬੀ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਾਂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵੱਚ ਤਰੱੁਟੀਆਂ ਜਾਂ ਚੂਕਾਂ ਤਂੋ ਬਚਣ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਿਕਨ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ਿਵਕਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ 'ਤੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕਨੰੂਨਾਂ, ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ visitsebi@sebi.gov.in ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।



ਸੂਚੀ ਪੰਨਾ ਨੰ.

                ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ ਪਿਰਚੈ 
੧ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਲਈ ਿਨਯੰਤਰਕ ਢਾਂਚਾ ੦੨
  ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਕੀ ਹਨ? ੦੩
੩ ਪ� ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ੦੫
੪ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਮਾਰਿਕਟ ਇਨਫ� ਾਸਟ� ਕਚਰ ਇੰਸਿਟਟੂਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਮਾਰਿਕਟ ੦੭
               ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? 

                                                                      ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ ਿਸਧਾਂਤ 
੫ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੱੁਖ ਜੋਖਮ ੦੯
੬ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਿਕਵਂੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ? ੧੦

                                                                     ਅਕਾਉਟਂ ਖੋਲ� ਣ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ 
੭ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਬਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ੧੦
੮ ਅਕਾਉਟਂ ਖੋਲ� ਣ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ: ਨੋ ਯੋਰ ਕਲਾਇੰਟ (ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.) ਪ� ਿਕਿਰਆ ੧੧
੯ ਬੇਿਸਕ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ (ਬੀ.ਐਸੱ.ਡੀ.ਏ.) ੧੨
੧੦ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਮੁਖਿਤਆਰਨਾਮਾ) ੧੩
੧੧ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ੧੪

                                                                 ਮਂੈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਕਵਂੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਾਂ? 
੧੨ ਪ� ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਰਾਹੀਂ ਿਨਵੇਸ਼ ੧੪
੧੩ ਪ� ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ੧੫
੧੪ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ ਅਰਜ਼ੀ (ਏ.ਐਸੱ.ਬੀ.ਏ.) ੧੬
੧੫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਰਾਹੀਂ ਿਨਵੇਸ਼ ੧੬
੧੬ ਟ�ੇ ਿਡੰਗ ਦੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਟ�ੇ ਿਡੰਗ ਅਤੇ ਟ�ੇ ਡਸ ਦੀ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ੧੭
੧੭ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟ ੧੮
੧੮ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐਸੱ.ਐਮੱ.ਐਸੱ. ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅਲਰਟ ੧੯
੧੯ ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਓਥਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ੨੦
੨੦ ਟ�ੇ ਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ੨੦
੨੧ ਮਾਰਿਜਨ ਮਨੀ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? ੨੧
੨੨ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟਸ ਤਂੋ ਸਟੇਟਮਂੈਟ ਆਫ਼ ੨੧
               ਅਕਾਉਟਂ 
੨੩ ਕਨਸਾਿਲਡੇਿਟਡ ਅਕਾਉਟਂ ਸਟੇਟਮਂੈਟ (ਸੀ.ਏ.ਐਸੱ.) ੨੨
੨੪ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਮਾਰਿਕਟ ੨੨

                                                                     ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਐਫ਼ੱ. 
੨੫ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ੨੩
੨੬ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਿਕਵਂੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ੨੪
੨੭ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਿਵੱਚ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਿਲੰਗ ੨੪
੨੮ ਐਕਸਚਂੇਜ ਟ�ੇ ਿਡਡ ਫੰਡਸ (ਈ.ਟੀ.ਐਫ਼ੱ.) ੨੫
  
                                                             ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਿਨਵਾਰਣ 
੨੯ ਸੇਬੀ ਕੰਪਲਂੇਟਸ ਰੀਡ� ੈ ਸ ਿਸਸਟਮ (ਸਕੋਰਸ) ੨੫
੩੦ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਸੈਲੱ ੨੬
੩੧ ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਮਕੈਿਨਜ਼ਮ ੨੭



ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ/ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਡਿਵਡਂੈਡ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼ੱ.                                ੨੭

                                                                  ਅਨੁਲੱਗ 
੩੨ ਅਨੁਲੱਗ – ੧ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼/ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਲਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ  ੨੮
                               ਕੰਮ 
੩੩ ਅਨੁਲੱਗ – ੨ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ੩੦
੩੪ ਅਨੁਲੱਗ – ੩ ਅਪੰਜੀਿਕ� ਤ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸਾਵਧਾਨ ੩੧
੩੫ ਅਨੁਲੱਗ – ੪ ਏ.ਐਸੱ.ਬੀ.ਏ. ਿਵੱਚ ਯੂਿਨਫ਼ਾਇਡ ਪੇਮਂੈਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) ੩੪
੩੬           ਅਨੁਲੱਗ – ੫            ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ       ੩੫



ਪੰਨਾ ੦੧

IPFT

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ ਪਿਰਚੈ

ਜਾਰੀਕਰਤਾ

ਸਿਤ ਸ਼� ੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ...

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ 
ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ ਿਸਧਾਂਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੋ।

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਿਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਬਾਰੇ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੋਰ 
ਿਨਯੰਤਰਕਾਂ ਿਜਵਂੇ ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਂੈਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਿਨਯੰਤਰਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.), ਪੈਨਸ਼ਨ 
ਫ਼ੰਡ ਿਨਯੰਤਰਕ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਫ਼ੱ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.), ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮੱ.ਸੀ.ਏ.) ਆਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਖਰੀਦਿਵਕਰੀ

ਪੰਨਾ ੦੨

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟਸ ਲਈ ਿਨਯੰਤਰਕ ਢਾਂਚਾ

ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਯੂਿਨਟਸ, ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਿਜਹੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਿਜਜ਼, ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ 
ਐਕਸਚਂੇਿਜਜ਼ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਿਨਯਮ ਸੇਬੀ ਐਕਟ, ੧੯੯੨ (ਸੇਬੀ ਐਕਟ) ਅਤੇ 
ਸੇਬੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਿਨਯਮਾਂ/ ਸਰਕੁਲਰਾਂ/ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ/ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਸਕਉਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚਂੇਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦੇ 
ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ� ਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ੧੨ ਅਪ�ੈਲ, ੧੯੯੨ ਨੰੂ ਸੇਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ 
ਦੇ ਿਹਤਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ� ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕੀਆ 
ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, “ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ” ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ� ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੱੁਖ ਕਨੰੂਨ ਹਨ:

ਸੇਬੀ ਐਕਟ, ੧੯੯੨, ਜੋ ਸੇਬੀ ਨੰੂ ਇਨ� ਾਂ ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ 
(੧) ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਹਤਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨਾ, (੨) ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ 
(੩) ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ� ਤ ਕਰਨਾ।

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, ੨੦੧੩, ਜੋ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮਂੈਟ ਅਤੇ ਟ� ਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਿਨਯਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਟ�ੈਕਟਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, ੧੯੫੬ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤ� ਣ 
ਦਾ ਪ� ਬੰਧ ਹੈ।

ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, ੧੯੯੬, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਡੀਮੈਟੀਰੀਅਲਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ (ਡੀਮੈਟ) ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟ� ਾਿਨਕ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ 
ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਟ� ਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪ� ਬੰਧ ਹੈ।
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ਪੰਨਾ ੦੩

ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਕੀ ਹਨ?

 ਇਕਿਵਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਜਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਉਸਨੰੂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਿਵੱਚਂੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫ਼ਾਇਦੇ, ਿਜਵਂੇ 
ਿਡਿਵਡਂੈਡ, ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ 
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ 
ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

 ਡੈਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਉਸ ਰਕਮ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ / ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਤਂੋ 
ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਉਸਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡੈਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ 
ਿਡਬਂੈਚਰਸ ਜਾਂ ਬਾਂਡਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਡੈਟ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਉਸਨੰੂ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਕੂਪਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ (ਯਾਨੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ) ਲਈ ਮੁੜ 
ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਡੈਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਮਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਛੁਡਾਏ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੈਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਸੁਰੱਿਖਅਤ (ਅਮਾਨਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ) ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਉਹ ਿਵੱਤੀ ਇੰਸਟ�ੁ ਮਂੈਟਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� ਾਂ ਦਾ ਮੱੁਲ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਮੱੁਲ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵਂੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਡੈਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼, ਆਿਦ। ਐਕਸਚਂੇਜ ਟ� ੇ ਿਡਡ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ 
ਿਕਸਮਾਂ ਿਫਊਚਰਸ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ।

 ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਇੰਸਟ�ੁ ਮਂੈਟਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤਂੋ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸਮੂਹਕ ਰਕਮ ਤਂੋ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ, ਇਹ ਫੰਡਸ/ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼, ਿਜਵਂੇ 
ਸ਼ੇਅਰ, ਬਾਂਡਸ, ਮਨੀ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਇੰਸਟ�ੁ ਮਂੈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਦਾਵਾਂ, ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨਟ�ੈਕਟ
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ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ

ਪ� ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ

ਉਦੇਸ਼: ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਓ., ਯਾਨੀ 
ਇਿਨਸ਼ਲ ਪਬਿਲਕ ਆਫ਼ਰ, ਰਾਹੀ ਂ
ਨਵੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼: ਰਕਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪੰਨਾ ੦੪

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ 
(ਪਬਿਲਕ/ਲੋਕਾਂ) ਨੰੂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼, ਿਜਵਂੇ ਇਕਿਵਟੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਡੈਟ 
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼, ਆਿਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ 
(ਸ਼ੇਅਰ, ਬਾਂਡਸ, ਆਿਦ) ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ  ਹਨ। 
ਪਬਿਲਕ/ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੇਅਰ (ਜਾਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, 
ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ (ਜਾਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼) ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਸਟਾਕ 
ਐਕਸਚਂੇਜ ਿਵੱਚ ਿਲਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ 
ਮਾਰਿਕਟ ਕੈਿਪਟਲ ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ ਪ� ਾਥਿਮਕ ਕਾਰਜ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤਂੋ ਉਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ ਬਚਤ ਦੀ 
ਵੰਡ ਨੰੂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਜਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਓਦਂੋ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਜਦਂੋ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਉਨ� ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ 
ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਿਵਆਜ, 
ਿਡਿਵਡਂੈਡ, ਰਕਮ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ, ਆਿਦ ਿਜਹੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਾਿਸਲ 
ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਟੱੁਟ ਿਹੱਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:
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ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ) ਜੋ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕਿਵਟੀ ਇੰਸਟ�ੁ ਮਂੈਟਸ (ਸ਼ੇਅਰ) ਅਤੇ ਡੈਟ ਇੰਸਟ�ੁ ਮਂੈਟਸ (ਬਾਂਡ, ਿਡਬਂੈਚਰ, ਆਿਦ) ਜਾਰੀ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

੧ ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂ

ਪੰਨਾ ੦੫

ਪ� ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ

ਪ� ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ

ਪ� ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ: ਇਸ ਮਾਰਿਕਟ ਨੰੂ ਿਨਊ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮਾਰਿਕਟ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ (ਸ਼ੇਅਰ, 
ਿਡਬਂੈਚਰ, ਬਾਂਡ, ਆਿਦ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤਂੋ ਰਕਮ (ਕੈਿਪਟਲ) ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋ ਮੱੁਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ:

ਸਰਕਾਰ (ਕਂੇਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ) ਜੋ ਡੈਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ (ਡੇਿਟਡ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਟ� ੇਜ਼ਰੀ ਿਬੱਲਜ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ� ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਇਹ ਹਨ:

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ 
ਸਬਸਕ� ਾਇਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਿਵਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ� ਾਂ ਵੰਿਡਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

i. ਇਿਨਸ਼ਲ ਪਬਿਲਕ ਆਫ਼ਰ (ਆਈ.ਪੀ.ਓ.):

ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਉਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪਬਿਲਕ ਆਫ਼ਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਇਨ� ਾਂ ਸਰੂਪਾਂ 
ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
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`

`

`

`

`
`

` `
`

`

``
`



੨ ਤਰਜੀਹੀ ਇਸ਼ੂ

੩ ਰਾਇਟਸ ਇਸ਼ੂ

੪
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- ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤੱਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਨਵਂੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਿਵੱਚ, 
ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸਨੰੂ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਿਲਆਇਆ ਿਗਆ ਸੀ।

- ਆਫ਼ਰ ਫ਼ਾਰ ਸੇਲ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਿਜਵਂੇ ਪ� ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹੋਲਿਡੰਗ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਿਵੱਚ, ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਿਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਉਸ ਕੰਪਨੀ/ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਇੱਕ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਕਰ ਚੱੁਕੀ/ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ 
ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ/ਿਰਹਾ ਹੈ।

ii. ਫ਼ਾਲੋ-ਆਨ ਪਬਿਲਕ ਆਫ਼ਰ (ਐਫ਼ੱ.ਪੀ.ਓ.):

ਇਸ ਤਰ� ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਿਵੱਚ, ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਵਂੇ ਪ� ਮੋਟਰ, ਰਣਨੀਤਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਿਦ।

ਜਦਂੋ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਿਡੰਗ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ, ਉਨ� ਾਂ 
ਨੰੂ ਨਵਂੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੰੂ ਸਬਸਕ� ਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਰਾਇਟਸ 
ਇਸ਼ੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ

ਜਦਂੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਿਡੰਗ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਕਸੇ 
ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਤਂੋ ਿਬਨਾਂ, ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੰੂ ਬੋਨਸ ਇਸ਼ੂ ਿਕਹਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਤਂੋ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਫ਼ਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਡ� ਾਫ਼ਟ ਰੈਡੱ ਹੈਿਰੰਗ 
ਪ� ਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਂ ਡ� ਾਫ਼ਟ ਪ� ਾਸਪੈਕਟਸ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ� ਾਸਪੈਕਟਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਿਬਓਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਵਂੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ, ਪ� ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ 
ਿਬਓਰਾ, ਿਬਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਿਵੱਤੀ ਇਿਤਹਾਸ, ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਜੋਖਮ, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਿਜਸ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਲਈ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ� ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼, ਇਸ਼ੂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਛੇ (੦੬) ਤਂੋ ਘੱਟ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਿਵੱਚ ਿਲਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਫਰ ਸ਼ੇਅਰ ਉਨ� ਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਸਟਾਕ 
ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲਂੋ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਕ� ੈ ਿਡਟ ਕਰ ਿਦੱ§ਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ, ਜੋ ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ (ਡੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਿਕਸੇ 
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸੇ ਸਟਾਕ 
ਬ�ੋ ਕਰ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਰਕਮ ਪ� ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ: ਪ� ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਇਨ� ਾਂ ਿਲਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਦੇ ਦੋ 
ਮੱੁਖ ਖੰਡ ਹਨ - ਕੈਸ਼ ਮਾਰਿਕਟ ਸੇਗਮਂੈਟ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਮਾਰਿਕਟ ਸੇਗਮਂੈਟ।
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ਮਾਰਿਕਟ ਇਨਫ� ਾਸਟ� ਕਚਰ ਇੰਸਿਟਟੂਸ਼ਨਸ: ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ 
ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਿਜਵਂੇ 
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ) ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ 
ਢਾਂਚਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ� ਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਿਕਟ ਇਨਫ� ਾਸਟ� ਕਚਰ 
ਇੰਸਿਟਟੂਸ਼ਨਸ (ਐਮੱ.ਆਈ.ਆਈ.) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮਾਰਿਕਟ 
ਇਨਫ� ਾਸਟ� ਕਚਰ ਇੰਸਿਟਟੂਸ਼ਨਸ (ਐਮੱ.ਆਈ.ਆਈ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਿਲੰਕ ’ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html.

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮਾਰਿਕਟ ਦੁਆਰਾ 
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ, ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ 
ਵੇਚਣਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਿਵਆਪੀ ਕੰਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਕ� ੀਨ ਅਧਾਰਤ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ 
ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੇਬੀ ਵੱਲਂੋ ਮਾਨਤਾ ਪ� ਾਪਤ 
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਿਲੰਕ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: 
https://www.sebi.gov.in/stock-exchanges.html.

ਦੇਸ਼-ਿਵਆਪੀ ਪ� ਮੱੁਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਬੀ.ਐਸੱ.ਈ. ਿਲਿਮਿਟਡ (ਬੀ.ਐਸੱ.ਈ.), 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਿਲਿਮਿਟਡ (ਐਨੱ.ਐਸੱ.ਈ.) ਅਤੇ 
ਮੇਟ� ੋ ਪਾਿਲਟਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਿਲਿਮਿਟਡ (ਐਮੱ.ਐਸੱ.ਈ.) ਹਨ।

ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ: ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਸਟਾਕ 
ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 
ਿਵੱਚ, ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਹਰ ਖਰੀਦਦਾਰ 
ਨੰੂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਪ� ਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ 
ਦੇ ਹਰ ਿਵਕਰੇਤਾ ਨੰੂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ� ਾਪਤ 
ਹੋਵੇਗਾ।

 ਵੇ
ਚਣ

ਾ

 ਖਰੀਦਣਾ
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ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼: ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਡੀਮੈਟੀਰੀਅਲਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ / ਇਲੈਕਟ� ਾਿਨਕ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟਸ (ਡੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਡੀਮੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਿਜਨ� ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਿਲਿਮਿਟਡ (ਐਨੱ.ਐਸੱ.ਡੀ.ਐਲੱ.) ਅਤੇ ਸਂੈਟ� ਲ 
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਿਲਿਮਿਟਡ (ਸੀ.ਡੀ.ਐਸੱ.ਐਲੱ.)। ਹਰ 
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟਸ (ਡੀ.ਪੀ.) (ਿਜਵਂੇ 
ਬਂੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ) ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਿਜਵਂੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਖੋਲ� ਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੰੂ 
ਡੀਮੈਟੀਰੀਅਲਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਿਦ।

ਮਾਰਿਕਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਪ� ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਿਨਰਿਵਘਨ 
ਕੰਮਕਾਜ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ� ਤੀਭਾਗੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਰਿਕਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ 
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ, ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ 
ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਢੱੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਹਨ 
ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰਸ, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟਸ, ਮਰਚਂੈਟ ਬਂੈਕਰਜ਼, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਟ� ਾਂਸਫਰ 
ਏਜੰਟਸ, ਰਿਜਸਟ� ਾਰਸ, ਆਿਦ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ 
ਰਿਜਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਲਈ  ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ 
ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਵੱਲਂੋ ਮਾਨਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਮਾਰ ਿਕਟ 
ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਿਲੰਕ ’ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
https://www.sebi.gov.in.

ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ ਿਸਧਾਂਤ

ਇਸ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਉਹ ਹੱਦ ਿਜਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 
ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ) ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਿਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ 
ਜੁੜੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਿਵਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ 
ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਥਰ ਿਰਟਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ� ਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਅਿਜਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਰਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਿਨਵੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ 
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱੁਲ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉੱਦਯੋਗ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉੱਦਯੋਗ ਨਾਲ 
ਜੁਿੜਆ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ (ਿਵਕਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਿਕਸੇ 
ਇੱਕ ਬ� ਾਂਡ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦੂਜੇ ਬ� ਾਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਿਦ।)

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਂੈਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਕਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, 
ਅਤੇ ਿਮਆਦ ਤੈਅ ਕਰੋ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਤਂੋ ਦੂਜੇ 
ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਖਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ 
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਿਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ 
ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੇਬੀ 
ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਦੀ(ਆਂ) ਵੈਬੱਸਾਈਟ(ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ) ’ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ 
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਨੁਲੱਗ-I ਿਵੱਚ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ 
ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਨੁਲੱਗ-II ਿਵੱਚ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ� ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਿਜਵਂੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਖੁਲਾਸੇ, ਇਸ ਦੇ ਪ� ਮੋਟਰ, ਪ�ੋ ਜੈਕਟ ਦਾ ਿਬਓਰਾ, ਿਵੱਤੀ 
ਿਬਓਰਾ, ਆਿਦ। ਇਹ ਿਬਓਰਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਨਵੇਸ਼ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਿਲੰਕ ’ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
https://www.sebi.gov.in.

ਹਾਲਾਂਿਕ, ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪੰਜੀਿਕ� ਤ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤਂੋ ਿਨਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਤਂੋ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਬਓਰੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨੁਲੱਗ-III ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਰਿਕਟ ਦਾ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਪ� ਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ: ਇਹ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ 
ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪ� ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਪ� ਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ: ਗੈਰ-ਪ� ਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉੱਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਹੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ: ਮਿਹੰਗਾਈ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ 
ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਤਂੋ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਮਿਹੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟਣ ਦੀ 
ਵਜ� ਾ ਨਾਲ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਮੱੁਲ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨਕਦੀ ਦਾ ਜੋਖਮ: ਨਕਦੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਓਦਂੋ ਪੇਸ਼ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਕੋਈ ਿਨਵੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਖਰੀਿਦਆ ਜਾਂ ਵੇਿਚਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜੋਖਮ: ਇਹ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਮਾਰਿਕਟ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ 
ਵਜਂੋ ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ� ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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ਅਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ: ਅਸਿਥਰਤਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਓਦਂੋ ਪੇਸ਼ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਂੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜੋਖਮ: ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਘੱਟਦੇ-ਵੱਧਦੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚਂੇਜ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਦਂੋ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੇ 
ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਉਸਨੇ ਿਕਸੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਟ� ੇ ਡ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।

ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਿਕਵਂੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੇਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕ 
ਆਪਣੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਉਟਂ ਖੋਲ� ਣ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਬਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਕਿਵਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਅਕਾਉਟਂ ਖੋਲ� ਣੇ ਪੈਣਗੇ ਯਾਨੀ:

ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ

 ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ।

 ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਜਾਂ ਬ�ੋ ਿਕੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਜੋ ਿਕਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਦੇ ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਕੋਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਹ ਅਕਾਉਟਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਖੋਲ� ਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ� ਣ ਦਾ 
ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੋ ਯੋਰ ਕਲਾਇੰਟ (ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
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ਖਾਤਾ ਖੋਲ� ਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ:

ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਿਵੱਚ ਟ� ੇ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਟਂਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਲਕ/ ਫ਼ੀਸ/ ਬ�ੋ ਕਰੇਜ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ� ਾਂ ਸੇਗਮਂੈਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਿਜਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟ� ੇ ਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ (ਕੈਸ਼, ਐਫ਼ੱ. ਐਂਡ ਓ., ਕਰੰਸੀ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਗਮਂੈਟ)। 
ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਿਵੱਚ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਲਈ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਜਵਂੇ ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਸੁਿਵਧਾ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਿਦ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਤਂੋ ਬਚਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਨੰੂ ਖ਼ਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ� ਣ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ�ੋ ਕਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਉਨ� ਾਂ 
ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਅਪਡੇਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਿਬਓਰੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ� ਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਉਟਂ ਖੋਲ� ਣ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ: ਨੋ ਯੋਰ ਕਲਾਇੰਟ (ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.) ਪ� ਿਕਿਰਆ

ਡੀਮੈਟ/ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ/ ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ ਖੋਲ� ਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੋ ਯੋਰ ਕਲਾਇੰਟ (ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਓ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਿਕ 
ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਕਉ ਂਹੈ?

ਿਪ� ਵਂੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿਰੰਗ ਐਕਟ, ੨੦੦੨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਿਨਯਮਾਂ ਹੇਠ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡੀਮੈਟ/ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ/ ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ ਖੋਲ� ਦੇ 
ਹੋਏ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਪ�ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 
’ਤੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਓ.ਵੀ.ਡੀ.) ਸਬਿਮਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਇੱਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਹਾਇਕ 
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਜਵਂੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.-ਆਧਾਰ/ ਪਾਸਪੋਰਟ/ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. 
ਕਾਰਡ/ ਡ� ਾਈਿਵੰਗ ਲਸੰਸ, ਆਿਦ। ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, 
ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਕੇ.ਆਈ.ਐਨੱ.) ਜਨਰੇਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਐਸੱ.ਐਮੱ.ਐਸੱ/ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. 
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਿਵੱਚ 
ਵੈਧ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਾਲ ਅਕਾਉਟਂ ਖੋਲ� ਦੇ 
ਸਮਂੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਮੁੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਈ.-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.
ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.-ਆਧਾਰ/ ਿਡਜੀ ਲਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਰਾਹੀਂ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਈ.-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਸਹੂਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ� ਿਕਿਰਆ 
ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਪਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ
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ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ’ਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ� ਣ ਦਾ ਿਬਓਰਾ/ ਫ਼ਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੋ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ’ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਵੀ. (ਇਨ-ਪਰਸਨ ਵੇਿਰਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ) ਪ� ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।

ਿਡਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।

ਅਕਾਉਟਂ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਪੀ.ਓ.ਏ. (ਪਤੇ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ) / ਪੀ.ਓ.ਆਈ. (ਪਛਾਣ ਦਾ ਪ�ਮਾਣ) ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਬਿਮਟ ਕਰੋ।

- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੜ�  ਕੇ ਸਮਝ ਚੱੁਕੇ ਹੋ।
- ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ� ਣ ਵਾਲੀ ਿਕਟ ਦੇ ਅਨੁਲੱਗ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖੋ।
- ਐਸੱ.ਐਮੱ.ਐਸੱ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅਲਰਟਸ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਂੈਕ, 
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ।

ਬੇਿਸਕ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ (ਬੀ.ਐਸੱ.ਡੀ.ਏ.)

ਬੇਿਸਕ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ (ਬੀ.ਐਸੱ.ਡੀ.ਏ.):

ਬੇਿਸਕ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਉਨ� ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਿਜਨ� ਾਂ ਕੋਲ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ 
(ਸਾਰੀਆਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਿਵੱਚ) ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਗੈਰ-ਡੈਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ (ਿਜਵਂੇ ਇਕਿਵਟੀਜ਼) ਅਤੇ ਡੈਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵੱਚ 
ਹੋਲਿਡੰਗਸ ਦਾ ਮੱੁਲ ਰੁ. ੨ ਲੱਖ ਤਂੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀ.ਐਸੱ.ਡੀ.ਏ. ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਰਖਾਵ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ (ਏ.ਐਮੱ.ਸੀ.) ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਰੁ. ੫੦,੦੦੦/- ਤੱਕ                                           ਕੋਈ ਏ.ਐਮੱ.ਸੀ. ਨਹੀਂ

ਰੁ. ੫੦,੦੦੧ ਤਂੋ ਰੁ. ੨,੦੦,੦੦੦/- ਤੱਕ                  ਰੁ. ੧੦੦/- ਤੱਕ

ਰੁ. ੨,੦੦,੦੦੦/- ਤੱਕ                              ਕੋਈ ਏ.ਐਮੱ.ਸੀ. ਨਹੀਂ

ਰੁ.  ੧,੦੦,੦੦੧ ਤਂੋ ਰੁ. ੨,੦੦,੦੦੦/- ਤੱਕ     ਰੁ. ੧੦੦/- ਤੱਕ

ਗੈਰ-ਡੈਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ 
ਲਈ 

ਡੈਟ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਲਈ

ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਦਾ ਪ� ਕਾਰ ਹੋਲਿਡੰਗਸ ਦਾ ਸਲੈਬ ਮੱੁਲ ਸ਼ੁਲਕ 

ਸੁਝਾਅ
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ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਿਨਯਮਾਂ ਲਈ ਸੇਬੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਤੰਨ ਅਕਾਉਟਂਸ (ਯਾਨੀ, ਇੱਕ ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ, ਇੱਕ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਅਕਾਉਟਂ) ਦੇ ਮੇਲ ਨੰੂ ਅਕਸਰ “੩-ਇਨ-੧” 
ਅਕਾਉਟਂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਵੱਖਰੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ/ ਬ�ੋ ਕਰ/ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਤੰਨ ਅਕਾਉਟਂਸ ਿਵੱਚਂੋ 
ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਲ�  ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ/ ਬ�ੋ ਕਰ/ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਤੰਨਂੋ ਅਕਾਉਟਂਸ ਇਕੱਠੇ 
ਖੋਲ� ਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰਸ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੇਬੀ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੈਬੱਸਾਈਟ (www.sebi.gov.in) 
ਜਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ਤਂੋ ਪ� ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਮੁਖਿਤਆਰਨਾਮਾ)

ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕਉ§ਂਿਕ ਇਹ 
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਟਂਸ ਅਤੇ ਰਕਮ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ 
ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ 
ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ ਨੰੂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਪੇ-ਇਨ/ ਪੇ-ਆਉਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈਟ ਅਤੇ ਬਂੈਕ 
ਅਕਾਉਟਂ ਨੰੂ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਪਾਵਰ 
ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਿਤਆਰ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਦੇ 
ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ / 
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ 
(ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੇਬੀ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ’ਤੇ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਿਵਕਲਪਕ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਕ ਹੈ – ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਤਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵਜਂੋ, ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਟ� ਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੱਲਂੋ 
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ� ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਂੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ/ਐਕਸਚਂੇਜ ਨੰੂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ / ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ ਦੇ ਹੱਕ 
ਿਵੱਚ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਬੀ/ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ/ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਵੱਲਂੋ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ ਜੋ ਉਨ� ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼

ਪੀ.ਓ.ਏ.
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ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ 
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ� ਾਂ ਤਂੋ ਪ� ਾਪਤ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਿਨਟਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ) ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਂੈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਕਵਂੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਾਂ?

ਪ� ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਰਾਹੀ ਂਿਨਵੇਸ਼

ਜਦਂੋ ਕੋਈ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਪਬਿਲਕ ਆਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਸਬਿਮਟ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਨਯਮਾਂ, 
ਿਵਿਨਯਮਾਂ, ਆਿਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ 
ਿਵਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ 
ਡੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਕਾਇਮ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਕ� ੈ ਿਡਟ ਕਰ ਿਦੱ§ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮਂੈਟ ਡੀਮੈਟ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ 
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਭੌਿਤਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ
। ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਇਸ਼ੂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਛੇ (੦੬) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ਉਨ� ਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਿਵੱਚ 
ਿਲਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ:
ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੁਸੀਂ ਭੌਿਤਕ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਡੀਮੈਟ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟਜ਼ ਿਜਹੀਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ 
ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ੦੧ ਅਪ�ੈਲ, ੨੦੧੯  ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਸਰਫ਼ ਓਦਂੋ ਟ� ਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੀਮੈਟ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਖੋਲ�  ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਵਰਾਸਤ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਿਧਕਾਰ ਵਜਂੋ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਕਨੰੂਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਟ� ਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ।
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ਪ� ਾਇਮਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਖੱੁਲ� ਣ ਦੀ 
ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 
ਪਬਿਲਕ ਆਫ਼ਰ / ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸੱਧਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤਂੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 
ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਓਰਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਜਵਂੇ, 
ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਜਨ� ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਂੈਕ 
ਅਕਾਉਟਂ ਦਾ ਿਬਓਰਾ, ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕ� ੈ ਿਡਟ ਹੋਣੇ ਹਨ, 
ਆਿਦ।

ਿਫਰ ਉਸ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਬਲਾਕ 
ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ ਅਰਜ਼ੀ (ਏ.ਐਸੱ.ਬੀ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਿਨਫ਼ਾਇਡ ਪੇਮਂੈਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) 
(ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ) ਨੰੂ ਵਰਤ 
ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਫਰ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ 
ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ 
ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਿਜਨ� ਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 
ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਨ� ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਦੇ 
ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਿਲਸਿਟੰਗ ਦੀ 
ਪੂਰੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਇਸ਼ੂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਛੇ (੦੬) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ 
ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਿਜਨ� ਾਂ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈਟ 
ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ ਤਂੋ ਉਨ� ਾਂ 
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਡੈਿਬਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਤਾਂ 
ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵਰਤਂੋ ਲਈ 
ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨ:

- ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ� ਾਸਪੈਕਟਸ/ ਰੈਡੱ ਹੈਿਰੰਗ ਪ� ਾਸਪੈਕਟਸ/ ਆਫ਼ਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ     
             ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ ।
- ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਿਜਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਉਸਨੰੂ ਨੋਟ ਕਰੋ।
- ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਅਤੇ 
             ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਿਦਨ

ਵੇਚੋ

ਖਰੀਦੋ
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ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ ਅਰਜ਼ੀ (ਏ.ਐਸੱ.ਬੀ.ਏ.)

ਹੁਣ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਏ.ਐਸੱ.ਬੀ.ਏ. ਰਾਹੀਂ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਿਵੱਚ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏ.ਐਸੱ.ਬੀ.ਏ. ਿਵੱਚ, ਿਜਨ� ਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ਕ 
ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ� ਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਾਟਮਂੈਟ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮਂੈਟ, ਆਿਦ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚਂੋ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਰਕਮ ਡੈਿਬਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਿਵਆਜ ਿਮਲਣਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮਂੈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਣ ਲਈ ਚੈਕੱ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ 
ਸਮਰਿਥਤ ਅਰਜ਼ੀ (ਏ.ਐਸੱ.ਬੀ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸਨੰੂ 
ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਂੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੂਲਤ 
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ� ਾਂ ਬਂੈਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੇਬੀ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
। ਹੁਣ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਿਨਫ਼ਾਇਡ ਪੇਮਂੈਟ ਇੰਟਰਫੇਸ 
(ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਅਨੁਲੱਗ-IV ਿਵੱਚ 
ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਰਾਹੀ ਂਿਨਵੇਸ਼

ਿਕਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਕੋਲ 
ਟ� ੇ ਿਡੰਗ/ਬ�ੋ ਿਕੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਖੋਲ� ਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਦੇ 
ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ
। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ, ਬ�ੋ ਕਰ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟ�ੇ ਿਡੰਗ ਐਪ 
’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ�ੇ ਿਡੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਟ� ੇ ਡ ਦੀ 
ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਭੌਿਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ 
ਕੇ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਬ�ੋ ਕਰ ਦੇ 
ਜ਼ਰੀਏ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

`

`

`

`

`

` ``
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ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੋਡ

ਮੋਬਾਈਲ ਟ�ੇ ਿਡੰਗ
ਐਪ

ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ
ਆਰਡਰ ਿਦਓ

ਆਨਲਾਈਨ ਟ�ੇ ਿਡੰਗ
ਐਪ

ਬ�ੋ ਕਰ ਕੋਲ
ਭੌਿਤਕ ਆਰਡਰ

ਟ�ੇ ਿਡੰਗ ਦੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਸਾਈਕਲ

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਿਵੱਚ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ (ਸ਼ਿਨੱਚਰਵਾਰ, 
ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਦੁਆਰਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਛੱੁਟੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਲਈ 
ਪੇ-ਇਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੇ ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ 
ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ�ੋ ਕਰ ਤਂੋ 
ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ 
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ)। ਇਸੇ ਤਰ� ਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਦੀ 
ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਲਈ ਪੇ-ਇਨ ਦੇ ਿਦਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਿਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੇ-ਇਨ ਦਾ ਿਦਨ ਅਤੇ ਪੇ-ਆਉਟ ਦਾ ਿਦਨ ਕੀ ਹਨ? ਪੇ-ਇਨ ਦਾ ਿਦਨ ਉਹ ਿਦਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਬ�ੋ ਕਰ ਐਕਸਚਂੇਜ ਦੀ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ 
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਿਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੇ-ਆਉਟ ਦਾ ਿਦਨ ਉਹ ਿਦਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬ�ੋ ਕਰ ਨੰੂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਿਡਿਲਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ੧ ਅਪ�ੈਲ, ੨੦੧੩ ਤਂੋ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਸਾਈਕਲ ਟੀ+੨ ਰੋਿਲੰਗ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ  ਹੋਵੇਗਾ (ਿਜੱਥੇ ਟੀ ਟ� ੇ ਡ ਦਾ 
ਿਦਨ ਹੈ)। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ� ੇ ਡਸ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੰੂ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਐਕਸਚਂੇਜ ਿਵੱਚ ਸਟਾਕ
ਖਰੀਦੋ

ਸਾਵਧਾਨ:

- ਿਸਰਫ਼ ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

- ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਟ�ੇ ਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲਂੋ ਬ�ੋ ਕਰ ਨੰੂ ਿਦੱ§ਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰਸ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ।
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(ਟ�ੇ ਡ ਦੇ ਿਦਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ੨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਦਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ)। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੇ 
ਪੇ-ਇਨ ਅਤੇ ਪੇ-ਆਉਟ ਟੀ+੨ ਿਦਨ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਕਮ/ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇ-ਇਨ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੇ ਅਕਾਉਟਂ ਤਂੋ ਐਕਸਚਂੇਜ ਦੇ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਰਕਮ/ 
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਟ� ਾਂਸਫਰ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਪੇ-ਆਉਟ: ਰਕਮ/ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇ-ਆਉਟ ਐਕਸਚਂੇਜ ਦੇ ਅਕਾਉਟਂ ਤਂੋ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੇ ਅਕਾਉਟਂ 
ਿਵੱਚ ਰਕਮ/ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਟ� ਾਂਸਫਰ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨ:
- ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਟ� ੇ ਡ ਦੇ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੇ-ਇਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਂੈਕ/ ਡੀਮੈਟ 
            ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਪਰਯਾਪਤ ਰਕਮ/ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

-           ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਲਈ ਪਰਯਾਪਤ ਰਕਮ/ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਜਂੋ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ 
             ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨਟ�ੈ ਕਟ ਨੋਟ

ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ� ੇ ਡ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਵਂੇ 
ਖਰੀਦੀਆਂ/ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼, ਟ� ੇ ਡ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਟ� ੇ ਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, 
ਬ�ੋ ਕਰੇਜ, ਆਿਦ। ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟਸ ਭੌਿਤਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ� ਾਿਨਕ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ� ਾਿਨਕ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਖ਼ਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਿਜਹੇ ਇਲੈਕਟ� ਾਿਨਕ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ 
ਨੋਟਸ ’ਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਐਨਿਕ� ਪਟ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਿਜਹੇ 
ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟਸ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਦਂੋ 
ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
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ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਹਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਦਂੋ ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ 
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਵਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨ:

- ਟ� ੇ ਡ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ੨੪ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟ ਿਵੱਚ
             ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਨੰੂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਆਰਡਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟ ਿਵੱਚ ਿਦੱ§ਤੇ ਗਏ ਿਬਓਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 
             ਕ� ਾਸ ਚੈਕੱ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬ�ੋ ਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ:

ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰਸ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਹੀ 
ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਟ� ੇ ਡਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਨ� ਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਿਵੱਚ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
 ਕਲਾਇੰਟ ਵੱਲਂੋ ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਭੌਿਤਕ ਿਰਕਾਰਡ,
 ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ,
 ਅਿਧਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਤਂੋ ਈਮੇਲ,
 ਇੰਟਰਨੈਟੱ ਟ� ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਲੌਗ,
 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਨੇਿਹਆਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ,
 ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਰਕਾਰਡ।

ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐਸੱ.ਐਮੱ.ਐਸੱ. ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅਲਰਟਸ

ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਐਸੱ.ਐਮੱ.ਐਸੱ. ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅਲਰਟਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ/ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ 
ਐਸੱ.ਐਮੱ.ਐਸੱ. ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅਲਰਟਸ ਪ� ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 
ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਉਨ� ਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰਸ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟਸ ਨਾਲ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ 
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
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ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਓਥਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ

ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਿਕਸੇ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਖਰੀਦ/ਿਵਕਰੀ) 
ਦੀ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਰਕਮ / ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇ-ਆਉਟ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ੨੪ ਘੰਿਟਆਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਅਰਸ ਿਵੱਚ ਟ� ੇ ਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ 
ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਰਕਮ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਕੋਲ ਇੱਕ 
ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ 
ਿਜਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਕੋਲ ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ 
ਰਕਮ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ 
ਅਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਓਥਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਵੈਇੱਛਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। 
ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਓਥਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਕਲਾਇੰਟਸ) ਵੱਲਂੋ ਚੋਣ ਕੀਤੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ੩੦ ਿਦਨਾਂ / ੯੦  ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਘੱ§ਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬ�ੋ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟ�ੇ ਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ

ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਟ� ੇ ਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਮਾਿਡਊਲ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ� ੇ ਡਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ 
ਸੌਖਾ ਟੂਲ ਹੈ। ਟ� ੇ ਡਸ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਟੀ+੧ ਿਦਨ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਮਾਰਿਜਨ ਮਨੀ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?

੧ ਸਤੰਬਰ, ੨੦੦੨ ਤਂੋ ਿਨਵੇਸ਼ਕ (ਕਲਾਇੰਟ) ਿਸਰਫ਼ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 
“ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼” ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਾਰਿਜਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਰਲੀ ਪੇ-ਇਨ: ਜੇਕਰ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਮਾਰਿਜਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤਂੋ ਛੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਨਵੇਸ਼ਕ “ਅਰਲੀ ਪੇ-ਇਨ” ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਜੱਥੇ ਬ�ੋ ਕਰ ਨੰੂ ਪੇ-ਇਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬ�ੋ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਮਂੇ/ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ / ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਅਤੇ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟਸ ਤਂੋ ਸਟੇਟਮਂੈਟ ਆਫ਼ ਅਕਾਉਟਂ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਬ�ੋ ਕਰਸ ਅਤੇ 
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਤਂੋ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟਸ, ਮੁਫ਼ਤ, ਪ� ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਿਜਵਂੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਿਰਪੋਰਟ, ਿਤਮਾਹੀ ਿਰਪੋਰਟ, ਆਿਦ। 
ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਉਟਂਸ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ 
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.
’ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਬਂੈਕ, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ, ਆਪਣੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ, ਬ�ੋ ਕਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ 
ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸੇਬੀ ਦੀ ਟੋਲ-ਫ� ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਿਬਓਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ 
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਂੇ ਿਸਰ ਅਲਰਟਸ ਅਤੇ ਅਕਾਉਟਂ ਸਟੇਟਮਂੈਟਸ ਪ� ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪ� ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਤਂੋ ਹਰ ਸਾਲ ੩੧ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟਮਂੈਟ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਮਾਰਿਜਨ ਮਨੀ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ / ਕਲੀਅਿਰੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ 
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲਂੋ ਟ�ੇ ਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ 
ਬ�ੋ ਕਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ� ਾਂ ਤਂੋ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਿਜਨ ਮਨੀ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ 
ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਟ�ੇ ਡਸ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਿਵਕਰੀ ਦੇ 
ਟ�ੇ ਡਸ ਲਈ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੈਰ-ਿਡਿਲਵਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਿਜਨ ਨਕਦ ਜਾਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਕਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 
ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ, ਬਂੈਕ 
ਗਰੰਟੀ, ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਯੂਿਨਟਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼, ਅਤੇ 
ਡੀਮੈਟ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਟ�ੇਜ਼ਰੀ ਿਬੱਲਜ਼ ਆਿਦ।
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ਪੰਨਾ ੨੨

ਕਨਸਾਿਲਡੇਿਟਡ ਅਕਾਉਟਂ ਸਟੇਟਮਂੈਟ (ਸੀ.ਏ.ਐਸੱ.)

ਕਨਸਾਿਲਡੇਿਟਡ ਅਕਾਉਟਂ ਸਟੇਟਮਂੈਟ (ਸੀ.ਏ.ਐਸੱ.) ਇੱਕ ਏਕਲ/ ਸੰਯੁਕਤ 
ਅਕਾਉਟਂ ਸਟੇਟਮਂੈਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਸਾਰੇ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਮਂੈਟ ਅਕਾਉਟਂ(ਅਕਾਉਟਂਾਂ) ਿਵੱਚ 
ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਰ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਿਬਓਰਾ 
ਿਵਖਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੀ.ਏ.ਐਸੱ. ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ/ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ 
ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਮਾਰਿਕਟ

ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਉਨ� ਾਂ ਿਵੱਤੀ ਇੰਸਟ�ੁ ਮਂੈਟਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਬੁਿਨਆਦੀ 
ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਜਾਂ ਿਵੱਤੀ ਇੰਸਟ�ੁ ਮਂੈਟ ਤਂੋ ਆਪਣਾ ਮੱੁਲ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਬੁਿਨਆਦੀ ਉਤਪਾਦ ਇਕਿਵਟੀ, ਕਮੋਿਡਟੀ, ਕਰੰਸੀ, ਆਿਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੋਿਜ਼ਸ਼ਨ ਨੰੂ ਹੇਜ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 
ਿਵੱਚ ਹੈਿਜੰਗ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਪ� ਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਕੀਮਤ 
ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ� ਿਤਕੂਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤਂੋ ਬਚਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ 
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟ�ੁ ਮਂੈਟਸ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਜਰਸ, ਸਪੈਕੁਲੇਟਰਸ ਅਤੇ ਆਰਿਬਟ�ੇਗਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ 
ਭੂਿਮਕਾਵਾਂ ਿਨਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਫਊਚਰਸ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਜਸਨੰੂ ਐਫ਼ੱ. ਐਂਡ ਓ. ਸੇਗਮਂੈਟ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਸੇਗਮਂੈਟ ਦਾ ਇੱਕ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ ਹਨ। ਿਫਊਚਰਸ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਹਨ।

ਿਫਊਚਰਸ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮਾਨਕੀਿਕ� ਤ ਐਕਸਚਂੇਜ ਟ� ੇ ਿਡਡ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਅਿਜਹੇ ਿਵੱਤੀ ਇੰਸਟ�ੁ ਮਂੈਟ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 
ਆਪਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ। ਕਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ 
ਪੱੁਟ ਆਪਸ਼ਨ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਨੰੂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਓਦਂੋ ਉਨ� ਾਂ ਤਂੋ 
ਪ� ੀਮੀਅਮ ਵਸੂਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਏ.ਐਸੱ.

`
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ਇਕਿਵਟੀ ਸਕੀਮਾਂ: ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਜੋ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟਾਕਜ਼/ ਇਕਿਵਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡੈਟ ਸਕੀਮਾਂ: ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਜੋ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਂਡਸ ਅਤੇ ਟ� ੇਜ਼ਰੀ ਿਬੱਲਜ਼ ਿਜਹੀਆਂ ਿਫਕਸਡ ਇਨਕਮ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈਿਬ� ਡ ਸਕੀਮਾਂ: ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਐਸੇਟ ਕਲਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਵਂੇ ਇਕਿਵਟੀਜ਼, ਿਫਕਸਡ ਇਨਕਮ, 
ਕੈਸ਼, ਆਿਦ।

ਸਮਾਧਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਂੇਿਦ� ਤ ਸਕੀਮਾਂ: ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ, ਿਜਵਂੇ ਿਰਟਾਇਰਮਂੈਟ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ 
ਪਲਾਿਨੰਗ, ਆਿਦ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ: ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਿਜਵਂੇ ਇੰ§ਡੈਕਸ ਫੰਡਸ, ਸੈਕਟਰਲ ਫੰਡਸ, ਆਿਦ।

ਪੰਨਾ ੨੩

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਿਜੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿਰਟੇਲ 
ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਨ� ਾਂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਐਫ਼ੱ.

ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ

ਇੱਕ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਈ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤਂੋ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਟਾਕਸ, ਬਾਂਡਸ, ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਮਨੀ-ਮਾਰਿਕਟ ਇੰਸਟ�ੁ ਮਂੈਟਸ, ਹੋਰ 
ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਨ� ਾਂ ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਰਕਮ 
ਨੰੂ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਸਭ 
ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਲਈ ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਨੰੂ 
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ 
ਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਜੋਖਮ ਤਂੋ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ (ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 
ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ), 
ਦਰਿਮਆਨੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ (ਉਹ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਥੋੜ� ਾ ਿਜਹਾ ਜੋਖਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ) 
ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ (ਉਹ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਰਟਰਨਸ 
ਦੀ ਭਾਲ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ)।

ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ: ਹੁਣ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਿਕ� ਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:



੨੬

੨੭

ਿਸਸਟਮੈਿਟਕ ਇਨਵੈਸਟਮਂੈਟ ਪਲਾਨਸ: ਿਨਯਿਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰਕਮ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਹੂਲਤ।

ਿਸਸਟਮੈਿਟਕ ਿਵਦਡ� ੌਅਲ ਪਲਾਨਸ: ਿਨਯਿਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚਂੋ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਰਕਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

ਿਸਸਟਮੈਿਟਕ ਟ� ਾਂਸਫਰ ਪਲਾਨਸ: ਿਨਯਿਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚਂੋ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਰਕਮ ਟ� ਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

ਪੰਨਾ ੨੪

ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਿਕਵਂੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਿਡਸਿਟ� ਿਬਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ 
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ� ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ 
ਿਨਵੇਸ਼ਕ, ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਰਿਜਸਟ� ਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਭੌਿਤਕ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ 
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਕੇ ਈ.-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ� ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕਸ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਟੀਿਚਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਉਨ� ਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ 
ਸਕੀਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ 
ਿਡਸਿਟ� ਿਬਊਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਿਸੱਧੇ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਿਵੱਚ ਜਮ� ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ 
ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਯੂਿਨਟਸ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਜਨ� ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਿਜਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਸਨੰੂ ਆਪਣਾ ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਡਿਵਡਂੈਡ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ 
ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਚੈਕੱ/ ਡ� ਾਫ਼ਟ ਨੰੂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਂੋ ਬਚ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ 
ਨੰੂ ਉਸਦੇ ਪਤੇ, ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ ਨੰਬਰ, ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 
ਿਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਿਨਵੇਸ਼ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:

ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਿਵੱਚ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਿਲੰਗ

ਸੇਬੀ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੰੂ ਉਨ� ਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਜੋਖਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਸਕ-ਓ-ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਉਹ 
ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਿਰਸਕ-ਓ-ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ 
ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ:



੨੮

ਪੰਨਾ  ੨੫

 ਘੱਟ: ਘੱਟ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ
 ਘੱਟ ਤਂੋ ਦਰਿਮਆਨਾ: ਦਰਿਮਆਨੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ
 ਦਰਿਮਆਨਾ: ਦਰਿਮਆਨੇ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ
 ਦਰਿਮਆਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ: ਦਰਿਮਆਨੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ
 ਿਜ਼ਆਦਾ: ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ
 ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ: ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ

- ਇੱਕ ਮਾਿਸਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਰਸਕ-ਓ-ਮੀਟਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ/ਏ.ਐਮੱ.ਸੀ. ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ੧੦ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ 
ਏ.ਐਮੱ.ਐਫ਼ੱ.ਆਈ. ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸਕ-ਓ-ਮੀਟਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 
ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ/ਿਡਸਿਟ� ਿਬਊਟਰਾਂ ਵੱਲਂੋ ਿਦੱ§ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮੀਸ਼ਨ/ਤੋਹਿਫ਼ਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਿਕ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਟ� ੈਕ ਿਰਕਾਰਡ ’ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੂਿਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ।

ਐਕਸਚਂੇਜ ਟ� ੇ ਿਡਡ ਫੰਡਸ (ਈ.ਟੀ.ਐਫ਼ੱ.)

ਐਕਸਚਂੇਜ ਟ� ੇ ਿਡਡ ਫੰਡ (ਈ.ਟੀ.ਐਫ਼ੱ.) ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 
ਜੋ ਿਕਸੇ ਇੰ§ਡੈਕਸ, ਕਮੋਿਡਟੀ, ਬਾਂਡਸ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰ§ਡੈਕਸ ਫੰਡ ਿਜਹੇ ਐਸੇਟ 
ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਟ� ੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ, ਈ.ਟੀ.ਐਫ਼ੱ. ਉਹ ਫੰਡਸ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਨਸੈਕਸ, 
ਿਨਫ਼ਟੀ, ਆਿਦ ਿਜਹੇ ਇੰ§ਡੈਕਸਾਂ ਨੰੂ ਟ� ੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ 
ਈ.ਟੀ.ਐਫ਼ੱ. ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਯੂਿਨਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੰ§ਡੈਕਸ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਟ� ੈਕ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਐਫ਼ੱ. ਬੱਸ ਉਸ ਇੰ§ਡੈਕਸ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦੇਂ 
ਹਨ ਿਜਸਨੰੂ ਉਹ ਟ� ੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਨਯਿਮਤ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਤਂੋ ਉਲਟ, ਈ.ਟੀ.ਐਫ਼ੱ. ਿਵੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਆਮ ਸਟਾਕ ਵਾਂਗ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਐਫ਼ੱ. ਦੀ 
ਕੀਮਤ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਈ.ਟੀ.ਐਫ਼ੱ. ਦੀ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਵੈਲਯੂ ਉਨ� ਾਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਐਸੇਟਸ ਦੀ ਨੈਟੱ ਐਸੇਟ ਵੈਲਯੂ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਈ.ਟੀ.ਐਫ਼ੱ. ਿਵੱਚ ਿਮਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਤਂੋ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਈ ਟੀ ਐਫ਼ੱ



ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਿਨਵਾਰਣ
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ਿਸ਼ਕਾਇਤ

ਪੰਨਾ  ੨੬

ਸੇਬੀ ਕੰਪਲਂੇਟਸ ਰੀਡ� ੈ ਸਲ ਿਸਸਟਮ (ਸਕੋਰਸ)

ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਸੰਬੰਿਧਤ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿਨਵਾਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਜਾਂ ਿਲਸਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਿਨਪਟਾਰੇ ਤਂੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰਸ ਨਾਂ ਦੇ 
ਵੈਬੱ ਅਧਾਰਤ ਸਂੈਟ� ਲਾਈਜ਼ਡ ਗ� ੀਵਂੈਸ ਰੀਡ� ੈ ਸਲ ਿਸਸਟਮ (ਸੇਬੀ ਕੰਪਲਂੇਟਸ 
ਰੀਡ� ੈ ਸ ਿਸਸਟਮ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਸਕੋਰਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪਤਾ http://scores.gov.in ਹੈ। ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਵੀ 
ਸਕੋਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ� ੀ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ੧੮੦੦ ੨੨ ੭੫੭੫,
੧੮੦੦ ੨੬੬ ੭੫੭੫. ਸਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਿਕਤਂੋ ਵੀ, 
ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ(ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ) ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਟ� ੈਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਯੋਗ 
ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਸੈਲੱ

ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਸੈਲੱ   ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ,
ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਿਵਵਾਦਾਂ ਦੇ 
ਅਰਧ-ਿਨਆਇਕ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਮਕੈਿਨਜ਼ਮ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ 
ਕੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐਨੱ.ਐਸੱ.ਈ. ਿਵੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਗ� ੀਵਂੈਸ ਰੇਜ਼ਿਲਉਸ਼ਨ ਪੈਨਲ (ਆਈ.ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸੱ.ਈ. ਿਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਐਮੱ.ਐਸੱ.ਈ. ਿਵੱਚ 
ਇਨਵੈਸਟਰ ਗ� ੀਵਂੈਸ ਰੀਡ� ੈ ਸਲ ਕਮੇਟੀ (ਆਈ.ਜੀ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 
ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਸਹੂਲਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਨ� ਾਂ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਿਵਸ ਸਂੈਟਰਸ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ� ਾਂ ਸਂੈਟਰਸ ਦੀਆਂ ਿਬਓਰੇਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਇਨ� ਾਂ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਦੀਆਂ 
ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।



੩੧

ਪੰਨਾ  ੨੭

ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਮਕੈਿਨਜ਼ਮ

ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਿਵਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਿਨਆਇਕ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ
। ਜਦਂੋ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੰੂ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਜਾਂ 
ਐਕਸਚਂੇਜ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ 
ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ 
ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਿਵਸ ਸਂੈਟਰਸ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਆਰਿਬਟਰੇਸ਼ਨ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ 
ਉਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬੱਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ/ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਡਿਵਡਂੈਡ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼ੱ.

ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਹਤਾਂ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, ੨੦੧੩ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੧੨੫ ਦੇ ਤਿਹਤ 
ਇਨਵੈਸਟਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ�ੋ ਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼ੱ.) 
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼ੱ. ਅਥਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ 
ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, ੨੦੧੩ ਦੇ ਪ� ਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਜਸਦਾ ਗਠਨ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਡਿਵਡਂੈਡ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਿਜਨ� ਾਂ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਇਨਵੈਸਟਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ�ੋ ਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਥਾਰਟੀ 
(ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼ੱ.) ਿਵੱਚ ਟ� ਾਂਸਫਰ ਕਰ ਿਦੱ§ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਡਿਵਡਂੈਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਆਈ.ਈ.ਪੀ.ਐਫ਼ੱ. ਅਥਾਰਟੀ 
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ 
http://www.iepf.gov.in/IEPF/refund.html



੩੨

ਪੰਨਾ  ੨੮

ਅਨੁਲੱਗ

ਅਨੁਲੱਗ – ੧
(ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼/ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਲਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ)

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਂੋ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਸਕੀਮ/ਉਤਪਾਦ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਟ� ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ੨੪ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ� ੇ ਡਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟ/ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਮੋ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਓ। 
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਟ� ੈਕ ਰੱਖੋ।

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਟਂਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਲਕ/ ਫ਼ੀਸ/ ਬ�ੋ ਕਰੇਜ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਕਾਉਟਂ ਸਟੇਟਮਂੈਟਸ, ਪ� ਾਪਤ ਹੋਏ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ / ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਿਕ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 
ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਂੈ§ਿਕੰਗ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟ� ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਨਕਦ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ।

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ। ਜਦਂੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਬਂੈਕ ਦੇ ਿਬਓਰੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਓਦਂੋ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ/ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। ਿਕਉ§ਂਿਕ ਹੁਣ ਿਸਮ ਕਾਰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ 
’ਤੇ ਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਕਾਉਟਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
(ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।)

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ� ਾਪਤ ਕਰੋ। ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਟਂਸ ਨੰੂ ਸੈਟਲ ਕਰੋ (੩੦ / ੯੦ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਿਜਵਂੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ)।

ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ� ੇ ਡਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਸਚਂੇਜ ਤਂੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਐਸੱ.ਐਮੱ.ਐਸੱ. ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਚੈਕੱ ਕਰੋ।

ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਮਂੈਬਰ ਕੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਸਚਂੇਜ ਤਂੋ 
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਐਸੱ.ਐਮੱ.ਐਸੱ. ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਚੈਕੱ ਕਰੋ।



ਪੰਨਾ  ੨੯

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਿਨਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਕਸੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਂੋ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਿਕਸੇ ਸਕੀਮ/ਉਤਪਾਦ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਟ� ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ੨੪ ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ� ੇ ਡਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟ/ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਮੋ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਓ। 
ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਟ� ੈਕ ਰੱਖੋ।

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਟਂਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਲਕ/ ਫ਼ੀਸ/ ਬ�ੋ ਕਰੇਜ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਕਾਉਟਂ ਸਟੇਟਮਂੈਟਸ, ਪ� ਾਪਤ ਹੋਏ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖੋ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ / ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ ਿਕ ਉਨ� ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 
ਮੁਮਿਕਨ ਹੈ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਂੈ§ਿਕੰਗ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟ� ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਨਕਦ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ।

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ। ਜਦਂੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਬਂੈਕ ਦੇ ਿਬਓਰੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਿਵੱਚ ਕੋਈ 
ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਓਦਂੋ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ/ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ। ਿਕਉ§ਂਿਕ ਹੁਣ ਿਸਮ ਕਾਰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ 
’ਤੇ ਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਅਕਾਉਟਂਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
(ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।)

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ� ਾਪਤ ਕਰੋ। ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਟਂਸ ਨੰੂ ਸੈਟਲ ਕਰੋ (੩੦ / ੯੦ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਿਜਵਂੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ)।

ਰਿਨੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਸਮਂੇ-ਸਮਂੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਅਕਾਉਟਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ� ੇ ਡਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਸਚਂੇਜ ਤਂੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਐਸੱ.ਐਮੱ.ਐਸੱ. ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਚੈਕੱ ਕਰੋ।

ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਮਂੈਬਰ ਕੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਸਚਂੇਜ ਤਂੋ 
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਐਸੱ.ਐਮੱ.ਐਸੱ. ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਚੈਕੱ ਕਰੋ।

ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲਵੋ।

ਅਪੰਜੀਿਕ� ਤ ਬ�ੋ ਕਰਾਂ / ਹੋਰ ਅਪੰਜੀਿਕ� ਤ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨੰੂ ਸਿਹਮਤ ਹੋਈ ਬ�ੋ ਕਰੇਜ/ਸ਼ੁਲਕ ਤਂੋ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਸਮਝੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।

ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਿਡਿਲਵਰੀ ਇਨਸਟ� ਕਸ਼ਨ ਸਿਲੱਪ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ।

ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ/ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਜਾਰੀ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ� ਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

ਿਵਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਸਮਂੇ ਦੀ ਉਿਚਤ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ/ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ/ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਿਲਖਤੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ 
ਕਰੋ।

ਡੱਬਾ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹੈ। ਭਾਵਂੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਡੱਬਾ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਿਕਉ§ਂਿਕ ਉਹ 
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਟ� ੇ ਡਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪ�ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਆਪਣੇ ਿਨਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹੌਟ ਿਟੱਪਸ ’ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉ§ਂਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੌਟ ਿਟੱਪਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਸੇਬੀ ਨੰੂ ਿਜਸਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਉਟਂ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲੋ।

ਪਂੋਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਅਪੰਜੀਿਕ� ਤ ਿਚੱਟ ਫੰਡਸ, ਅਪੰਜੀਿਕ� ਤ ਸਮੂਹਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਪੰਜੀਿਕ� ਤ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ।

ਆਪਣੇ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਿਪਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਰਿਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਡਜੀਟਲ ਕਾਨਟ�ੈਕਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰੋ।



੩੩

ਹੱਕ ਅਤੇ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਪੰਨਾ ੩੦

ਅਨੁਲੱਗ - ੨
(ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ)

ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਬ�ੋ ਕਰ ਵੱਲਂੋ ਯੂਨੀਕ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਡ (ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.) ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਓ।

ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਤਂੋ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਗਿਜ਼ਿਕਉਟ ਕਰਵਾਓ। 

ਿਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਟ� ੇ ਡਸ ਐਗਿਜ਼ਿਕਉਟ ਕਰਵਾਓ।

ਮਂੈਬਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਿਦਓ। 

ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਪ� ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਐਗਿਜ਼ਿਕਉਟ ਹੋਏ ਟ� ੇ ਡਸ ਲਈ ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟ ਪ� ਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਮੰਗੋ।

ਸਹੀ ਸਮਂੇ ’ਤੇ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਪ� ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਟ�ੇ ਿਡੰਗ ਮਂੈਬਰ ਤਂੋ ਸਟੇਟਮਂੈਟ ਆਫ਼ ਅਕਾਉਟਂਸ ਪ� ਾਪਤ ਕਰੋ। 

ਅਕਾਉਟਂਸ ਦੀ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ

ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਿਸ਼ਿਡਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟਮਂੈਟਸ ਪ� ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਨੋ ਯੋਰ ਕਲਾਇੰਟ (ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਗਿਜ਼ਿਕਉਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਉਨ� ਾਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝੋ ਿਜਨ� ਾਂ ਲਈ ਟ�ੇ ਿਡੰਗ ਮਂੈਬਰ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਮਂੈਬਰਸ ਨੰੂ ਿਦੱ§ਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝੋ।

ਜੋਖਮ ਖੁਲਾਸਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ�ੋ ।
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ਅਨੁਲੱਗ - ੩
(ਅਪੰਜੀਿਕ� ਤ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸਾਵਧਾਨ)

ਅਪੰਜੀਿਕ� ਤ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਸਾਵਧਾਨ

ਸੇਬੀ (ਇਨਵੈਸਟਮਂੈਟ ਐਡੱਵਾਇਜ਼ਰਸ) ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਸ, ੨੦੧੩ [ਆਖ਼ਰੀ 
ਵਾਰ ੦੩ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੨੦ ਨੰੂ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ] ਦੇ ਤਿਹਤ ਸੇਬੀ ਿਨਵੇਸ਼ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਿਨਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਂੇ 
ਉਸਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ "ਿਨਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ” ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ� ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਿਲਖਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ 
ਸਾਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਿਨਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰ� ਾਂ ਉਨ� ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਿਨਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ 
ਿਨਯੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ� ਾਿਨਕ ਜਾਂ ਪ�ਸਾਰਣ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 
ਿਨਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ, ਜੋ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੰੂ ਇਨ� ਾਂ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿਨਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੇਬੀ ਤਂੋ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੇਬੀ ਰਿਜਸਟ� ਸ਼ਨ ਤਂੋ ਿਬਨਾਂ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਅਿਜਹੀ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਜਤਨ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ, ਜਾਂ, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਨਾ ਕਰਨ। ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਦ ਜਾਂ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ।

ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਆਈ.ਏ.) ਵਜਂੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜੀਿਕ� ਤ ਅਤੇ ਅਪੰਜੀਿਕ� ਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸੇਬੀ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 
ਗਏ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫ�ੇ ਮਵਰਕ ਅਤੇ ਡੈਡੱਲਾਈਨਸ ਨੰੂ ਸਮਝੋ। 

ਸਹੀ ਸਮਂੇ ’ਤੇ ਮਾਰਿਜਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਸਹੀ ਸਮਂੇ ’ਤੇ ਸੈਟਲਮਂੈਟ ਲਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।  

ਟ�ੇ ਡਸ ਦੇ ਿਬਓਰੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।

ਰਕਮ ਅਤੇ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ. ਅਕਾਉਟਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ। 

ਕਾਨਟ�ੈਕਟ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮਂੈਟ ਆਫ਼ ਅਕਾਉਟਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।
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ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਰਟਰਨਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ।

ਵੱਧ ਿਰਟਰਨਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਇੰਟ ਤਂੋ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣਾ।

ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ�ੋ ਫ਼ਾਈਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਿਵਕਰੀ ਕਰਨਾ। ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ� ਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ, 
ਆਈ.ਏ. ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਉਨ� ਾਂ ਦੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ।

ਕਲਾਇੰਟਸ ਵੱਲਂੋ ਟ� ੇ ਿਡੰਗ ਕਰਨਾ।

ਆਈ.ਏ. ਵੱਲਂੋ ਮਾੜੀ ਸਰਿਵਸ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੰੂ ਰਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। - ਿਰਫੰਡ -ਸੰਬੰਧੀ 
ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ।

ਸਰਿਵਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਅਿਜਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਅਪਗ�ੇ ਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ, ਜੋ 
ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਪ�ੋ ਫ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ।

ਇਸਲਈ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਤਂੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਿਪਟਲ 
ਮਾਰਿਕਟਸ ਿਵੱਚ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਸੇਬੀ 
(ਇਨਵੈਸਟਮਂੈਟ ਐਡੱਵਾਇਜ਼ਰਸ) ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਸ, ੨੦੧੩ [ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ੦੩ ਜੁਲਾਈ, ੨੦੨੦ ਨੰੂ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ] ਦੇ ਤਿਹਤ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਤਂੋ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਧਬ ਹੈ: https://www.sebi.gov.in.

ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤਂੋ ਸਲਾਹ ਲਂੈਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ
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ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤਂੋ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਸੇਬੀ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੈਕੱ ਕਰੋ। ਸੇਬੀ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਾਰੇ 
ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਸੇਬੀ ਦੀ  ਵੈਬੱਸਾਈਟ 
’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। (https://www.sebi.gov.in)

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ 
ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਿਦਓ।

ਿਸਰਫ਼ ਬਂੈ§ਿਕੰਗ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਿਬਓਰੇ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ 
ਜੋਖਮ ਪ�ੋ ਫ਼ਾਈਲ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛੋ।

ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਓ ਿਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਜੋਖਮ ਪ�ੋ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ 
ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ।

ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਤਂੋ ਸਾਰੇ ਢੱੁਕਵਂੇ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰੋ।

ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ - ਿਰਟਰਨ ਪ�ੋ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰੋ।

ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ 
ਅਤੇ ਮੁਹਰ ਲੱਗੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ� ਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਓ। ਿਕਸੇ ਵੀ 
ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਂੋ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਇਨ� ਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ , ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫ਼ੀਸ, 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨਸ, ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਆਿਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 
ਿਵੱਚ।

ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕਾਂ / ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਿਚਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਿਰਟਰਨਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇਸ਼ 
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਬੀ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ।

ਅਪੰਜੀਿਕ� ਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਂੋ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਵੋ।

ਿਨਵੇਸ਼-ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕ ਿਟੱਪਸ 
ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ।

ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਨਾ ਿਦਓ।

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਰਟਰਨਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ।

ਲਾਲਚ ਨੰੂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਓ।
ਲੁਭਾਵਣੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਿਕਟ ਦੀਆਂ 
ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੋ।

ਿਸਰਫ਼ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਵੱਲਂੋ ਫ਼ੋਨ 
ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੁਨੇਿਹਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਚੋ।

ਿਸਰਫ਼ ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤਂੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਿਹਆਂ ਅਤੇ 
ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਵੋ।

ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲਂੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀਿਮਤ ਸਮਂੇ ਲਈ 
ਛੋਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ, ਤੋਹਿਫ਼ਆਂ, ਆਿਦ ਵੱਲ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੋ।

ਅਿਜਹੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਖਮ ਲੈਣ 
ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ



੩੫

ਪੰਨਾ  ੩੪

ਅਨੁਲੱਗ – ੪
(ਏ.ਐਸੱ.ਬੀ.ਏ. ਿਵੱਚ ਯੂਿਨਫ਼ਾਇਡ ਪੇਮਂੈਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.))

ਹੁਣ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਿਨਫ਼ਾਇਡ ਪੇਮਂੈਟ ਇੰਟਰਫੇਸ 
(ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂਸ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਮੋਬਾਈਲ 
ਐਪ (ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ� ਤੀਭਾਗੀ ਬਂੈਕ ਦੀ) ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
ਕਈ ਬਂੈ§ਿਕੰਗ ਫ਼ੀਚਰਸ, ਸਿਹਜ ਰਕਮ ਟ� ਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ 
ਇੱਕੋ ਮਕੈਿਨਜ਼ਮ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:

ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ੩ ਮੱੁਖ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਾ: ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ 
ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ� ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਦੇ 
ਿਬਿਡੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ 
ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲਂੋ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸੱਕ� ੋ / ਪ� ਾਯੋਜਕ ਬਂੈਕ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ� ਾਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 
ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਸਮੇਤ ਬੋਲੀ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ।

ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ: ਐਸੱਕ� ੋ / ਪ� ਾਯੋਜਕ ਬਂੈਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਨੰੂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਅਲਾਟਮਂੈਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰਕਮ ਦੇ ਡੈਿਬਟ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਵੱਲਂੋ ਬਲਾਕ 
ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ 
ਨੰੂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ: ਸ਼ੇਅਰ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਉਟਂ ਿਵੱਚਂੋ ਰਕਮ 
ਡੈਿਬਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਅਨਬਲਾਕ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ� ਿਕਿਰਆ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਕਰਨ 
ਵੇਲੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਿਪੰਨ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਿਦੱ§ਤੇ ਗਏ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਏ.

ਬੀ.

ਸੀ.
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ਉਸ ਬਂੈਕ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾਓ ਿਜਸਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ, ਸੇਬੀ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ, ‘ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਬਂੈਕ 
ਵੱਜਂੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੈਲਫ਼-ਸਰਿਟਫਾਇਡ ਿਸੰਡੀਕੇਟ ਬਂੈਕਸ (ਐਸੱ.ਸੀ.ਐਸੱ.ਬੀ.) ਦੀ ਸੂਚੀ’ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਸਰਫ਼ ਉਨ� ਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਹਂੈਡਲਸ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ, ਸੇਬੀ ਦੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ, ‘ਪਬਿਲਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ 
ਿਵੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ’ ਿਵੱਚ ਿਜਨ� ਾਂ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਿਸਰਫ਼ ਿਕਸੇ ਿਸੰਡੀਕੇਟ ਮਂੈਬਰ, ਜਾਂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ�ੋ ਕਰ, ਜਾਂ 
ਰਿਜਸਟ� ਾਰ ਅਤੇ ਟ� ਾਂਸਫਰ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ ਕੋਲ ਜਮ� ਾਂ ਕਰੋ।
ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸੀਮਾ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਰੁ. ੨ ਲੱਖ ਪ� ਤੀ ਟ� ਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਿਰਟੇਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬਂੈਕ ਅਕਾਉਟਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ 
ਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਨਾ  ੩੫

੩੬
ਅਨੁਲੱਗ - V
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ:

        ਸੰਖੇਪ     ਪੂਰਾ ਰੂਪ

  ਏਐਮੱਸੀ   ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਰਖਾਵ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ
  ਏਐਸੱਬੀਏ  ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਿਥਤ ਅਰਜ਼ੀ
  ਬੀਐਸੱਡੀਏ  ਬੇਿਸਕ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਟਂ
  ਸੀਏਐਸੱ   ਕਨਸਾਿਲਡੇਿਟਡ ਅਕਾਉਟਂ ਸਟੇਟਮਂੈਟ
  ਸੀਡੀਐਸੱਐਲੱ  ਸਂੈਟ� ਲ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਿਲਿਮਿਟਡ
  ਡੀਮੈਟ   ਡੀਮੈਟੀਰੀਅਲਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ
  ਡੀਪੀ   ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿਟਿਸਪਂੈਟ
  ਆਈਏ   ਿਨਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ
  ਆਈਜੀਆਰਸੀ  ਇਨਵੈਸਟਰ ਗ� ੀਵਂੈਸ ਰੀਡ� ੈ ਸਲ ਕਮੇਟੀ
  ਆਈਜੀਆਰਪੀ  ਇਨਵੈਸਟਰ ਗ� ੀਵਂੈਸ ਰੇਜ਼ਿਲਉਸ਼ਨ ਪੈਨਲ
  ਆਈਪੀਓ   ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
  ਕੇਆਈਐਨੱ  ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਪਛਾਣ ਸੰਿਖਆ
  ਕੇਵਾਈਸੀ   ਨੋ ਯੋਰ ਕਲਾਇੰਟ
  ਐਮੱਆਈਆਈ  ਮਾਰਿਕਟ ਇਨਫ� ਾਸਟ� ਕਚਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼
  ਐਮੱਐਸੱਈ  ਮੇਟ� ੋ ਪਾਿਲਟਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਿਲਿਮਿਟਡ
  ਐਨੱਐਸੱਡੀਐਲੱ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਿਲਿਮਿਟਡ
  ਐਨੱਐਸੱਈ ਿਲਿਮ.  ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਿਲਿਮਿਟਡ
  ਪੈਨ   ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
  ਪੀਓਏ   ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ 
  ਸਕੋਰਸ   ਸੇਬੀ ਕੰਪਲਂੇਟਸ ਰੀਡ� ੈ ਸ ਿਸਸਟਮ
  ਸੇਬੀ   ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚਂੇਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ
  ਐਸੱਐਮੱਐਸੱ  ਸੰਖੇਪ ਸੁਨੇਹਾ ਸੇਵਾ
  ਯੂਸੀਸੀ   ਯੂਨੀਕ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਡ
  ਯੂਆਈਡੀ  ਿਵਲੱਖਣ ਪਛਾਣ 
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ਪੰਨਾ  ੩੬

ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ

ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ:

ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟੀਚਾ ਸਮੂਹਾਂ ਿਜਵਂੇ ਸੇਵਾਿਨਿਵਰਤ ਲੋਕ, ਗਿਰਹਣੀਆਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਐਗਿਜ਼ਿਕਉਿਟਵਜ਼, ਆਿਦ ਲਈ ਟੀਅਰ ੨/ 
ਟੀਅਰ ੩ ਸ਼ਿਹਰਾਂ/ ਕਸਿਬਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਿਵੱਤੀ 
ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ।

ਸੇਬੀ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਜ਼ਟ:

ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਨ� ਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਿਲਤ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮਸ ਜੋ ਇਨ� ਾਂ ਪ�ੋਗਰਾਮਸ ਲਈ 
ਸੇਬੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹਨ।

ਖੇਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ:

ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਿਜਜ਼, ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀਜ਼, ਏ.ਐਮੱ.ਐਫ਼ੱ.ਆਈ., ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਐਕਸਚਂੇਿਜਜ਼ ਆਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਿਵੱਚ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ 
ਸੰਚਾਿਲਤ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ।

ਇਨਵੈਸਟਰ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨਸ (ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ:

ਟੀਅਰ ੨/ ਟੀਅਰ ੩ ਸ਼ਿਹਰਾਂ/ ਕਸਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਸੇਬੀ ਵੱਲਂੋ ਮਾਨਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਇਨਵੈਸਟਰ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨਸ (ਆਈ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਸ਼ੇਅਰ 
ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ।

ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਟ� ੇ ਨਰਸ (ਸੀ.ਓ.ਟੀ.) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ:

ਟੀਅਰ ੨/ ਟੀਅਰ ੩ਸ਼ਿਹਰਾਂ/ ਕਸਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਸੇਬੀ ਵੱਲਂੋ ਮਾਨਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵ ਟ� ੇ ਨਰਸ (ਸੀ.ਓ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ 
ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ।

ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਮਾਰਿਕਟ ਟ� ੇ ਨਰਸ (ਸਮਾਰਟਸ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ:

ਟੀਅਰ ੨/ ਟੀਅਰ ੩ ਸ਼ਿਹਰਾਂ/ ਕਸਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਸੇਬੀ ਵੱਲਂੋ ਮਾਨਤਾ ਪ� ਾਪਤ ਿਸਕਯੁਰਟੀ ਮਾਰਿਕਟ ਟ� ੇ ਨਰਸ (ਸਮਾਰਟਸ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਸ਼ੇਅਰ 
ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ।

ਇਨ� ਾਂ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਿਬਓਰਾ ਸੇਬੀ ਦੀ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਵੈਬੱਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: http://investor.sebi.gov.in



ਆਮ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਸੀਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
ਵੈੱਬਸਾਈਟ:         www.sebi.gov.in

ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ:          http://investor.sebi.gov.in

ਵੈੱਬਸਾਈਟ:              www.bseindia.com

ਵੈੱਬਸਾਈਟ:                   www.nseindia.com

ਵੈੱਬਸਾਈਟ:                   www.nsdl.co.in

ਵੈੱਬਸਾਈਟ:                   www.cdslindia.com

ਵੈੱਬਸਾਈਟ:                   www.msei.in

ਪੰਨਾ  ੩੭



ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ

ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚਂੇਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੇਬੀ ਭਵਨ
ਪਲਾਟ ਨੰ. ਸੀ੪-ਏ,'ਜੀ' ਬਲਾਕ, ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, 

ਬਾਂਦਰਾ (ਈਸਟ), ਮੰੁਬਈ - ੪੦੦ ੦੫੧
ਟੈਲੀ.: +੯੧-੨੨-੨੬੪੪੯੦੦੦/ ੪0੪੫੯੦੦੦  

ਵੈਬੱਸਾਈਟ: www.sebi.gov.in 
ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਵੈਬੱਸਾਈਟ: http://investor.sebi.gov.in

ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਵੌਇਸ ਿਰਸਪਾਂਸ ਿਸਸਟਮ (ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਐਸੱ.): 
ਟੈਲੀ.: +੯੧-੨੨-੨੬੪੪੯੯੫੦ / ੪੦੪੫੯੯੫੦ 

ਟੋਲ-ਫ� ੀ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ੧੮੦੦ ੨੨ ੭੫੭੫ ਅਤੇ ੧੮੦੦ ੨੬੬ ੭੫੭੫
ਿਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ: https://scores.gov.in

ਬੀ.ਐਸੱ.ਈ. ਿਲਿਮਿਟਡ
੨੫ ਵੀਂ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਪੀ. ਜੇ. ਟਾਵਰਸ, ਦਲਾਲ ਸਟ� ੀਟ, 

ਫ਼ੋਰਟ, ਮੰੁਬਈ - ੪੦੦ ੦੦੧ 
ਟੈਲੀ. : ੦੨੨ ੨੨੭੨੧੨੩੩/੩੪

ਵੈਬੱਸਾਈਟ: www.bseindia.com 
ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.: is@bseindia.com

ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਸਕਯੁਰਟੀਜ਼ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਿਲਿਮਿਟਡ
ਟ�ੇ ਡ ਵਰਲਡ, ‘ਏ’ ਿਵੰਗ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਕਮਲਾ ਿਮਲਸ ਕੰਪਾਉਡਂ, 

ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ, ਮੰੁਬਈ - ੪੦੦ ੦੧੩
ਟੈਲੀ.: (੦੨੨) ੨੪੯੯ ੪੨੦੦ | ਫ਼ੈਕਸ: (੦੨੨) ੨੪੯੭ ੬੩੫੧

ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ. ੧੮੦੦ ੧੦੨੦ ੯੯੦ / ੧੮੦੦ ੨੨੪ ੪੩੦ 
ਵੈਬੱਸਾਈਟ: www.nsdl.co.in

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਿਲਿਮਿਟਡ
ਐਕਸਚਂੇਜ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਸੀ-੧,ਬਲਾਕ ਜੀ, ਬਾਂਦਰਾ ਕੁਰਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, 

ਬਾਂਦਰਾ (ਈ.), ਮੰੁਬਈ - ੪੦੦ ੦੫੧
ਟੈਲੀ. ਨੰ.: (੦੨੨) ੨੬੫੯੮੧੦੦ - ੮੧੧੪

ਫ਼ੈਕਸ ਨੰ.: (੦੨੨) ੨੬੫੯੮੧੨੦

ਸਂੈਟ� ਲ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟਰੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਿਲਿਮਿਟਡ
ਮੈਰਾਥਨ ਿਫਊਚਰੈਕਸ, ਏ ਿਵੰਗ, ੨੫ ਵੀਂ ਮੰਿਜ਼ਲ, ਮਫ਼ਤਲਾਲ ਿਮਲਸ ਕੰਪਾਉਡਂ,

ਐਨੱ. ਐਮੱ. ਜੋਸ਼ੀ ਮਾਰਗ, ਲੋਅਰ ਪਰੇਲ (ਈ.), ਮੰੁਬਈ - ੪੦੦ ੦੧3. 
ਟੋਲ-ਫ� ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ੧੮੦੦-੨੦੦-੫੫33

ਵੈਬੱਸਾਈਟ: www.cdslindia.com

ਮੇਟ�ੋਪਾਿਲਟਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਂੇਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਿਲਿਮਿਟਡ
੨੦੫ ਏ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਪੀਰਮਲ ਅਗਸੱਤਯ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਕ,   

ਸੰੁਦਰ ਬੰਗ ਲੇਨ, ਕਮਨੀ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਐਲ.ਬੀ.ਐਸੱ. ਰੋਡ,
ਕੁਰਲਾ-ਵੈਸਟ, ਮੰੁਬਈ -੪੦੦੦੭੦ 
ਦਫ਼ਤਰ: +੯੧ ੨੨ ੬੧੧੨ ੯੦੦੦


