
 

 

 
લાયંલાય છૂાતા પ્રશ્નો 

 

એશળમન ગે્રશનટો ઇન્ડડમા લરશભટેડ દ્વાયા ઇક્વલટી ળેર્સનો યાઈટ્ર્ ઈશ્ય ૂ

 

સવક્યોરયટીઝ એન્ડ એક્વચેન્જ ફોડડ ઓપ ઈન્ન્ડમા અને એનએવઈ લરસભટેડભાાં પાઈર કયેરા 
તાયીખ 04 વપ્ટેમ્ફય, 2021ના રેટય ઓપ ઓપયના વાંદબે એસળમન ગે્રસનટો ઈન્ન્ડમા લરસભટેડ 
(“Company”) દ્વાયા ઈક્ક્લટી ળેવડના યાઈટ્વ ઈશ્ય ૂ (“Issue” કે “Rights Issue”) વફસ્ક્રાઈફ 
કયલા ભાટે એપ્પ્રકેળન પ્રોવેવને વભજલા ભાટે યોકાણકાયોને ભાગડદળડન રૂ ાં ાડલા અશીં નીચે 
લાયાંલાય છૂાતા પ્રશ્નો (“FAQs”) યજ ૂકયલાભાાં આવ્મા છે. આ પ્રશ્નોત્તયી વાંણૂડ નથી કે રેટય 
ઓપ ઓપયભાાં તભાભ રડસ્ક્ક્રોઝયનો વાયાાંળ કે ઈશ્યભૂાાં વભગ્ર એપ્પ્રકેળન પ્રોવેવ કે વાંબસલત 
યોકાણકાયોને  (“Investors”). વાંફાંસધત તભાભ સલગતો ધયાલતી નથી. આ ઉયાાંત, આ 
પ્રશ્નોત્તયી રેટય ઓપ ઓપયભાાં જણાલેરી લધ  સલસ્ક્તતૃ ભારશતીની વાથે જ લાાંચલી જોઈએ અને 
તેની વાંણૂડતાભાાં રામક છે જેભાાં રેટય ઓપ ઓપયના ેજ નાંફય 12, 23 તથા 292ભાાં જણાલેર 
અન રભે યોકાણકાયોને નોરટવ, જોખભી રયફો તથા ઈશ્યનૂી ળયતોના સલબાગો વભાસલષ્ટ છે. 
લાાંચકોને રેટય ઓપ ઓપય લાાંચી જલા વરાશ આલાભાાં આલે છે જે યજજસ્ક્રાયની લેફવાઈટ 
(www.linkintime.co.in),કાંનીની લેફવાઈટ  www.aglasiangranito.com, રીડ ભેનેજયની 
લેફવાઈટ (www.holaniconsultants.co.in) તથા (www.boimb.com) અને સ્ક્ટોક એક્વચેન્જની 
લેફવાઈટ (www.bseindia.com) ય ઉરબ્ધ છે. જમાાં સ ધી અન્મથા વ્માખ્માસમત કયલાભાાં ન 
આલે તમાાં સ ધી, તભાભ કેસટરાઇઝ્ડ ળયતોનો એલો અથડ શળ ે જે તેભને રેટય ઓપયભાાં 
સચૂલલાભાાં આવ્મો છે. 
 

1. ઈશ્યનૂી શલગતો શ  ંછે? 

 

 કંની દ્વાયા ઓપય કયલાભા ં
આલેરા ઈક્વલટી ળેર્સ 

રૂ. 10નો એક એલા પેવ લેલ્ય  ધયાલતા 2,24,64,188 
જેટરા ઈક્ક્લટી ળેવડનો ઈશ્ય ૂ(“Rights Equity Shares”) 

ઈશ્ય ૂર્ાઈઝ એકાંદયે રૂ. 22,464.19 રાખની યકભ* 

યાઈટ્ર્ના હકો યેકોડડ ડેટ સ ધીભાાં દયેક 29 (ઓગણત્રીવ) ફુલ્રી ેઈડ-
અ ઈક્ક્લટી ળેવડ ભાટે 10 (ઓગણીવ) યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી 
ળેવડનો યેસળમો 

http://www.linkintime.co.in/
http://www.aglasiangranito.com/
http://www.bseindia.com/


 

 

યેકોડસ ડેટ ગ રૂલાય, વપ્ટેમ્ફય 09, 2021  

ઈશ્ય ૂપ્રાઈઝ દયેક યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેય દીઠ રૂ. 100 (દયેક યાઈટ્વ 
ઈક્ક્લટી ળેય દીઠ રૂ. 90ના ળેય સપ્રસભમભ વરશત) 

 

* ઈશ્ય ૂવાંણૂડણે વફસ્ક્રાઈફ થળે તેલી ધાયણાએ 

 

2.  યાઈટ્ર્ ઈશ્યનૂ   ંર્ભમત્રક શ  ંછે? 

 

ઈશ્ય ૂખરૂલાની તાયીખ ગ રૂલાય, વપ્ટેમ્ફય 23, 2021 

યાઈટ્ર્ના હકોનો ફજાય ત્માગ કયલાની છેલ્રી તાયીખ # શ રલાય, ઓક્ટોફય 01, 2021 

ઈશ્ય ૂફધં થલાની તાયીખ* ગ રૂલાય, ઓક્ટોફય 07, 2021 

પાલણીના આધાય નક્કી કયલાની તાયીખ (તે દદલરે્ 
અથલા તેની આર્ાર્ની તાયીખે) 

ભાંગલાય, ઓક્ટોફય 19, 

2021  

પાલણીની તાયીખ (તે દદલરે્ અથલા તેની આર્ાર્ની 
તાયીખે) 

બ ધલાય, ઓક્ટોફય 20, 2021 

કે્રદડટ થલાની તાયીખ (તે દદલરે્ અથલા તેની 
આર્ાર્ની તાયીખે) 

ગ રૂલાય, ઓક્ટોફય 21, 2021 

લરન્્ટિંગની તાયીખ (તે દદલરે્ અથલા તેની આર્ાર્ની 
તાયીખે) 

ભાંગલાય, ઓક્ટોફય 26, 

2021  

 

#રામક ઠયેરા ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયોને સલનાંતી કયલાભાાં આલે છે કે ઓપ-ભાકેટ રાન્વપય દ્વાયા 
શક છોડી તેલાની પ્રરરમા એલી યીતે ણૂડ થામ જેથી ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખે કે તે શરેા 
જ શક છોડી દેનાયના રડભેટ ખાતાભાાં યાઈટ્વ શકો જભા થઈ જામ. 
 

* અભાયા  ફોડડ અથલા તેની અસધકૃત વસભસતન ેઇશ્યનૂી મ દત લધાયલાનો અસધકાય શળ ે
કાયણ કે તે વભમ વભમ ય નક્કી કયી ળકે છે, જો કે આ ઇશ્ય ૂખોરલાની તાયીખથી 30 
(ત્રીવ) રદલવથી લધ  વભમ સ ધી ખ લ્રો યશળેે નશીં (ઇશ્ય ૂખરૂલાની તાયીખ વરશત). લધ ભાાં, 
ઇશ્ય ૂફાંધ થલાની  તાયીખ છી કોઈણ અયજદાય દ્વાયા અયજી ાછી ખેંચલાની યલાનગી 
આલાભાાં આલળે નશીં. 
 



 

 

3. યાઈટ્ર્ ળેયના હક ભાટેનો યેશળમો શ  ંછે? 

 

યાઇટ્વ ઇક્ક્લટી ળેવડ રામક ઠયેરા ઇક્ક્લટી ળેયધાયકોન ેઅસધકાયના આધાયે યેકોડડ ડેટના યોજ 
રામક ઠયેરા ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવડ દ્વાયા દયેક 29 ફુલ્રી ેઈડ-અ ઈક્ક્લટી ળેયની વાભે 19 
ઇક્ક્લટી ળેયના ગ ણોત્તયભાાં ઓપય કયલાભાાં આલી યહ્યા છે. 
 

4. અયજી પોભસ ર્ફશભટ કયલાના ર્ભમે કેટરી યકભ ચકૂલલાની યહળેે? 

 

યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડની ઈશ્ય ૂપ્રાઈઝ દયેક યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેયદીઠ રૂ. 100 છે. અયજી 
કયતી લખતે ચકૂલલાાત્ર યકભ દયેક યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેયદીઠ રૂ. 100 યશળેે (જેભાાં દયેક 
યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેયદીઠ રૂ. 90ન ાં સપ્રસભમભ વભાસલષ્ટ છે). 
 

5. યાઈટ્ર્ અશધકાયો શ  ંછે? 

 

રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયો કે જેભના નાભ યેકોડડ ડેટ એટરે કે ગ રૂલાય, વપ્ટેમ્ફય 09, 
2021ના યોજ રડભટીરયમરાઇઝ્ડ  પોભડભાાં ઈશ્ય ૂકયેરા  અને ેઇડ-અ ઇક્ક્લટી ળેયના 
વાંદબડભાાં રાબદામી ભાલરક તયીકે દેખામ છે અથલા રપલઝકર સ્ક્લરૂભાાં ઇક્ક્લટી ળેવડના 
વાંદબડભાાં અભાયી કાંનીના ાત્ર ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડય તયીકે વભ્મોના યજજસ્ક્ટયભાાં દેખામ છે 
તેઓ તેભના વાંફાંસધત યાઈટ્વ અસધકાય ત્રભાાં જણાલેરા યાઈટ્વ શકોની વાંખ્મા ભાટે શકદાય 
છે.  

 

યજજસ્ક્રાયે તભાભ રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયોને ઇભેઇર અથલા રપલઝકર રડસ્ક્ેચ દ્વાયા વાંલિપ્ત 
ત્ર ઓપય અને અયજી પોભડ વાથે યાઇટ્વ એન્ટાઇટરભેન્ટ રેટય ભોકલ્મો છે, જેભાાં યેકોડડ 
તાયીખ મ જફ ળેયશોન્લ્ડિંગના આધાયે તેભના અસધકાયોના શક્કોની સલગતો છે. 
 

લધ ભાાં, રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયો યજજસ્ક્રાયની લેફવાઇટ (www.linkintime.co.in) યથી 
તેભના ડીી આઈડી, ક્રામન્ટ આઈડી / પોલરમો નાંફય અને ાન દાખર કયીને તેભના 
યાઈટ્વના અસધકાયોની સલગતો ણ ભેલી ળકે છે. 
 

6. યાઈટ્ર્ એડટાઈટરભેડટ્ર્ (આયઈ) કેલી યીતે ઈશ્ય ૂથામ છે? 

 



 

 

યાઈટ્વ એન્ટાઈટરભેન્ટ્વ અરગ આઈએવઆઈએન એટરે કે INE022I20019 શઠે 
રડભરટરયમરાઈઝ્ડ પોભડભાાં ઈશ્ય ૂથામ છે. 
 

 7. યાઈટ્ર્ એડટાઈટરભેડટ્ર્ (આયઈ) જે ર્ફ્ક્રાઈબ્ડ થમા નથી કે ઈશ્ય ૂફધં થલાની 
તાયીખે કે તે હરેા ંહક ત્માગ કમો નથી તેભન  ંશ  ંથળે? 

 

યાઈટ્વ એન્ટાઈટરભેન્ટ્વ (આયઈ) જે વફસ્ક્રાઈબ્ડ થમા નથી કે ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખે 
કે તે શરેાાં શક તમાગ કમો નથી તે યદ થળે અને ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખ છી સનકાર 
કયલાભાાં આલળ.ે  
 

8. પાલણીનો આધાય કેલી યીતે નક્કી થળે? 

 

ઓપય રેટય , ઓપયનો વાંલિપ્ત  ત્ર, યાઈટ્વ અસધકાય ત્ર, અયજી પોભડ, આરટિકલ્વ ઓપ 
એવોસવમેળન અને સનય ક્ત સ્ક્ટોક એક્વચેન્જની ભાંજૂયીભાાં વભાસલષ્ટ જોગલાઈઓને આધીન, 

અભાર ાં ફોડડ નીચેના પ્રાથસભકતા રભ મ જફ ઇક્ક્લટી ળેયો પાલલા આગ લધળેેઃ 
 

(અ) એલા રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયોને વાંણૂડ પાલણી કે જેભણે વાંણૂડ અથલા આંસળક યીતે 
ઈક્ક્લટી ળેવડનાન ોતાના યાઈટ્વ શકો ભાટે અયજી કયી છે અને તેભને ણ પાલણી જેભણે 
વાંણૂડ કે આંસળકણે તેભની તયપેણભાાં તમાગ કયેરા ઈક્ક્લટી ળેવડ ભાટે અયજી કયી છે. 
(ફ) રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયો કે જેભના અણૂાાંક અસધકાયોની અલગણના કયલાભાાં આલી 
યશી છે અને શનૂ્મ અસધકાય ધયાલતા રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયો, જો તેઓ લધાયાના ઇક્ક્લટી 
ળેય ભાટે અયજી કયે તો દયેકને એક લધાયાના ઇક્ક્લટી ળેયની પાલણીભાાં વાંદગી 
આલાભાાં આલળે. જો ઉયોક્ત ( એ) શઠે પાલણી છી કોઈ અનવબ્સ્ક્રાઇફ કયેર 
ઇક્ક્લટી ળેવડ શોમ તો આ શડે શઠે પાલણી ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે. જો  આ શડે શઠે 
પાલણી ભાટે જરૂયી ઇક્ક્લટી ળેયોની વાંખ્મા ઉય (એ) શઠે પાલણી છી ઉરબ્ધ 
ઇક્ક્લટી ળેયની વાંખ્મા કયતા લધાયે શોમ, તો સનમત સ્ક્ટોક એક્વચેન્જ વાથે યાભળડ કયીને 
લાજફી અને ન્મામી ધોયણે પાલણી કયલાભાાં આલળે અને પ્રેપયક્ન્ળમર ધોયણે  પાલણી 
કયાળે નશીં. 
(વી) રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયોન ેપાલણી જેભણે આ ઇશ્યનૂા બાગરૂ ેતેભને ઓપય કયેરા 
તભાભ ઇક્ક્લટી ળેય ભાટે અયજી કયી છે, તેઓએ લધાયાના ઇક્ક્લટી ળેવડ ભાટે ણ અયજી 



 

 

કયી છે. આલા લધાયાના ઇક્ક્લટી ળેયોની પાલણી ળક્ય તેટરી ન્મામી ધોયણે કયલાભાાં 
આલળે જેના ભાટે  યેકોડડ તાયીખ ેતેભના દ્વાયા યાખલાભાાં આલેરા ઇક્ક્લટી ળેયોની વાંખ્માને 
ધ્માનભાાં યાખલાભાાં આલળે અને ઉયોક્ત (એ) અને (ફી)ભાાં વાંણૂડ પાલણી કમાડ છી જો 
કોઈ અનવફસ્ક્રાઈબ્ડ ઈક્ક્લટી ળેવડ યશતેા શળે તો પાલણી કયાળે. આલા ઈક્ક્લટી ળેવડની 
પાલણી સનમત સ્ક્ટોક એક્વચેન્જ વાથે વરાશ-ભવરત કમાડ ફાદ આ ઈશ્યનૂા બાગરૂે 
અભાયા ફોડડની વાંણૂડ સલલેકબ દ્ધિ પ્રભાણે કયાળે અને પે્રપયક્ન્ળમર ધોયણે પાલણી કયાળે 
નશીં. 
(ડી) તમાગ  કયનાયાઓ જેભણે તેભની તયપેણભાાં તમાગ કયેરા તભાભ  યાઇટ્વ ઇક્ક્લટી ળેવડ 
ભાટે અયજી કયી છે, તેઓએ લધાયાના અસધકાય ઇક્ક્લટી ળેવડ ભાટે અયજી કયી છે તેભને એ 
ળયતે પાલણી કયાળે કે ઉય જણાલેરા (એ), (ફી) અને (વી) શઠે વાંણૂડ પાલણી છી 
જો કોઈ વયપ્રવ ઉરબ્ધ શળે. આલા યાઈટ્વ ઇક્ક્લટી  ળેયોની પાલણી આ ઈશ્યનૂા 
બાગરૂે પ્રભાલણત  ધોયણે સનય ક્ત સ્ક્ટોક એક્વચેન્જ વાથે યાભળડ કયીને કયલાભાાં આલળે 
અન ેપ્રેપયક્ન્ળમર ધોયણે પાલણી યશળેે નશીં. 
(ઈ) જે-તે કામદા મ જફ એલી કોઈણ વ્મક્ક્તને પાલણી થળે જેને અભાર ાં ફોડડ મોગ્મ 
ગણે, એ ળયતે કે ઉયોક્ત (એ), (ફી), (વી) અને (ડી) શઠે પાલણી કમાડ ફાદ કોઈ 
વયપ્રવ ઉરબ્ધ છે અને આ વાંદબે અભાયા ફોડડનો સનણડમ આખયી અને ફાંધનકતાડ યશળેે. 
 

ઉયોક્ત (એ)થી (ડી) પ્રભાણે પાલણીને ધ્માનભાાં રીધા ફાદ જો કોઈ અનવફસ્ક્રાઈબ્ડ 
રશસ્ક્વો  યશળેે તો તેને અનવફસ્ક્રાઈબ્ડ તયીકે ગણલાભાાં આલળે. 
 

9. રામક ઇક્વલટી ળેયહોલ્ડય તેના ર્ફંશંધત યાઈટ્ર્ હકોની શલગતો કેલી યીતે ભેલી ળકે? 

 

યાઈટ્વ શકો ભાત્ર  રડભરટરયમયાઇઝ્ડ પોભડભાાં ઈશ્ય ૂખરૂલાની તાયીખ શરેા રામક ઇક્ક્લટી  
ળેયધાયકોના વાંફાંસધત ડીભેટ ખાતાભાાં જભા કયલાભાાં આલળે. રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયો 
યજજસ્ક્રાયની લેફવાઇટ એટર ેકે www.linkintime.co.in યથી તેભના ડીી આઇડી, ક્રામન્ટ 
આઇડી અથલા પોલરમો નાંફય (યેકોડડ તાયીખ, એટર ે કે ગ ર લાય, 9 વપ્ટેમ્ફય, 2021ના યોજ 
રપલઝકર પોભડભાાં ઈક્ક્લટી ળેવડ ધયાલતા રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવડના રકસ્ક્વાભાાં ) અને ાન 
દાખર કયીને તેભના વાંફાંસધત અસધકાયોની સલગતો ભેલી ળકે છે. 
 



 

 

10. અણૂાાંક અશધકાયો શ  ંછે? જો કોઈ ળેયહોલ્ડય 29 થી ઓછા ળેયો ધયાલે છે તો શ  ંહકદાય 
ફનળે? 

 

યાઇટ્વ ઇક્ક્લટી ળેવડ યેકોડડ ડેટના યોજ દયેક 29 (ઓગણત્રીવ) ફુલ્રી ેઈડ-અ ઈક્ક્લટી 
ળેવડની વાભે 19 (ઓગણીવ) ઈક્ક્લટી ળેવડના યેસળમોભાાં શારના રામક ઇક્ક્લટી  ળેયશોલ્ડયોને 
અસધકાયના આધાયે ઓપય કયલાભાાં આલી યહ્યા છે. વેફી  યાઇટ્વ ઇશ્ય ૂરયત્રો મ જફ, 

અણૂાાંક અસધકાયોની અલગણના કયલાભાાં આલે છે. તદન વાય, જો કોઇ રામક ઇક્ક્લટી 
ળેયશોલ્ડયોની ળેયશોન્લ્ડિંગ 29 (ઓગણત્રીવ) ઇક્ક્લટી ળેવડથી ઓછી શોમ અથલા 29 ઇક્ક્લટી 
ળેવડના ગ ણાાંકભાાં ન શોમ તો, આલા રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયોની તેભના યાઈટ્વ શકોની 
ગણતયી કયીને અણૂાાંક  શક્કોની અલગણના કયલાભાાં આલળે. જો કે, રામક ઇક્ક્લટી  
ળેયશોલ્ડયો કે જેભના અણૂાાંક અસધકાયોની અલગણના કયલાભાાં આલી યશી છે, જો તેઓ 
તેભના યાઈટ્વ શકોથી ઉય ઉઠીને લધાયાના યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડ ભાટે અયજી કયે તો 
યાઈટ્વ શકો ભાટેની અયજી વાભે થમેરી પાલણી છી આ ઈશ્યભૂાાં યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડની 
ઉરબ્ધતા શળે તો એક લધાયાના યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેયની પાલણી ભાટે પે્રપયક્ન્ળમર 
ધોયણે સલચાયણા કયલાભાાં આલળે.  

 

ઉદાશયણ તયીકે, જો કોઈ રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડય 2 ઇક્ક્લટી ળેય ધયાલ ે છે, તો આલા 
ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડય 1  યાઇટ્વ  ઇક્ક્લટી ળેયના શકદાય શળ ેઅને જો આલા રામક ઈક્ક્લટી 
ળેયશોલ્ડયે ોતાના યાઈટ્વ શકોથી લધ ના લધાયાના યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડ ભાટે અયજી કયી 
શોમ તો યાઈટ્વ શકો ભાટેની અયજી વાભે થમેરી પાલણી છી આ ઈશ્યભૂાાં યાઈટ્વ 
ઈક્ક્લટી ળેવડની ઉરબ્ધતા શળે તો એક લધાયાના યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેયની પાલણી ભાટે 
પ્રેપયક્ન્ળમર ધોયણે સલચાયણા કયલાભાાં આલળે.  

 

આ ઉયાાંત જો કોઈ રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડય 2થી ઓછા ઈક્ક્લટી ળેવડ ધયાલે છે તો તેભને 
ઈક્ક્લટી ળેવડ ભાટે શનૂ્મ શક યશળેે. આલા રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડય લધાયાના ઈક્ક્લટી ળેવડ 
ભાટે અયજી કયલા ભાટે રામક ઠયળે અને જો તેઓ લધાયાના ઈક્ક્લટી ળેવડ ભાટે અયજી કયે 
તો એક ઈક્ક્લટી ળેયની પાલણીભાાં તેભને પ્રાધાન્મ આલાભાાં આલળે, જો રામક 
ળેયશોલ્ડવે યાઈટ્વ શકો ભાટે અયજી કયી શોમ તેભને પાલણી છી આ ઈશ્યભૂાાં ઈક્ક્લટી 
ળેવડ ઉરબ્ધ શળ.ે જોકે તેઓ ત્રારશત િકાયની તયપેણભાાં તેનો તમાગ કયી ળકળે નશીં. 
 



 

 

ોતાના યાઈટ્વ શકોથી લધ ના લધાયાના યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડ ભાટે અયજી કયી શોમ તો 
યાઈટ્વ શકો ભાટેની અયજી વાભે થમેરી પાલણી છી આ ઈશ્યભૂાાં યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડની 
ઉરબ્ધતા શળે તો 1 (એક) લધાયાના યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેયની પાલણી ભાટે પે્રપયક્ન્ળમર 
ધોયણે સલચાયણા કયલાભાાં આલળે. 
 

11. દડભેટ ખાતાભા ંયાઈટ્ર્ હકો જભા ક્યાયે થળે? 

 

22 જાન્ય આયી, 2020 ના વેફી આઈવીડીઆય સનમભનો અને વેફી  રયત્ર 
SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13ની જોગલાઈઓને અન રૂ, યાઈટ્વ શકો ઈશ્ય ૂ
ખરૂલાની તાયીખના શરેા રામક ઈક્ક્લટી ળેયધાયકોના વાંફાંસધત ડીભેટ  ખાતાઓભાાં 
રડભેરીરાઈઝ્ડ પોભડભાાં જભા કયલાભાાં આલળે.  

 

આ વાંફાંધભાાં, કાંનીએ રડભેરીઅરાઇઝ્ડ પોભડભાાં રામક ઇક્ક્લટી ળેયધાયકોના ડીભેટ ખાતાભાાં 
યાઈટ્વ શકો જભા કયાલલા ભાટે એનએવડીએર  અને વીડીએવએર વાથ ેજરૂયી વ્મલસ્ક્થા 
કયી છે. યાઈટ્વ  શક્કોનો ISIN INE022I20019 છે. આ આઈએવઆઈએન ઈશ્ય ૂખરૂલા સ ધી 
ક્સ્ક્થય (ડેલફટ ભાટે) યશળેે અને ઈશ્ય ૂખરૂલાની તાયીખે વરરમ થળે અને તમાગ કયલાના 
વભમગાા દયસભમાન તમાગ કયલા અથલા રાન્વપય ભાટે વરરમ યશળેે. ઇશ્યનૂી  અંસતભ 
તાયીખ છી રડોલઝટયીઝ દ્વાયા રાન્વપય કયલા ભાટે આ આઇએવઆઇએન વસ્ક્ેન્ડ કયલાભાાં 
આલળે. 
 

જો યેકોડડ ડેટના યોજ રપલઝકર  સ્ક્લરૂભાાં ઇક્ક્લટી ળેવડ ધયાલતા રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયોએ 
("રપલઝકર ળેયશોલ્ડવડ") ઇશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખ (એટરે કે ભાંગલાય, 5 ઓક્ટોફય, 2021 
જે ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખ એટરે કે બ ધલાય, 6 ઓક્ટોફય, 2021ના કભવે કભ એક 
રદલવ શરેા તેભના ડીભેટ ખાતાભાાં ોતાના યાઈટ્વ શકો જભા કયાલલા ભાટે જરૂયી છે)ના 
કાભકાજના ફે રદલવોથી શરેા તેભના  રડભેટ એકાઉન્ટ્વની સલગતો કાંનીને અથલા 
યજજસ્ક્રાયને યૂી ાડી નથી. 
 

12. યાઈટ્ર્ હક્કોનો ત્માગ કયલાની પ્રદક્રમા શ  ંછે? 

 

આ ઇશ્યભૂાાં રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયો દ્વાયા તેભના અસધકૃત અસધકાયોનો વાંણૂડ અથલા 
આંસળક યીત ેતેભના વાંફાંસધત ડીભેટ ખાતાભાાં જભા કયામેરા અસધકાયોનો તમાગ કયલાનો 



 

 

વભાલેળ થામ છે. લફન-સનલાવી રામક ઇક્ક્લટી  ળેયશોલ્ડય ( કે ળેયશોલ્ડયો )થી સનલાવી 
બાયતીમ ( કે બાયતીમો )ની તયપેણભાાં શક તમાગ અને સનલાવી બાયતીમ (કે બાયતીમો)થી 
લફન-સનલાવી રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડય (કે ળેયશોલ્ડયો)ની તયપેણભાાં શક તમાગ પેભા  
સનમભોની જોગલાઈઓ  અને આયફીઆઇ અથલા નાણાાં ભાંત્રારમ દ્વાયા વભમાાંતયે ફશાય 
ાડલાભાાં આલેરા અન્મ રયત્ર, સનદેળો અથલા ભાગડદસળિકાઓને આધીન યશળેે. જો કે, 

તમાગની સ સલધા અગાઉના OCB શોલાને કાયણ ે રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયોની તયપેણભાાં 
અથલા વાંચારન ભાટે ઉરબ્ધ યશળેે નશીં જમાાં સ ધી તે પેભા સનમભો અને વભમાાંતયે 
આયફીઆઇ અથલા નાણા ભાંત્રારમ દ્વાયા જાયી કયામેરા અન્મ રયત્ર, સનદેળો અથલા 
ભાગડદસળિકાન ાં ારન ન કયે. 
 

તભાયા ડીભેટ ખાતાભાાં જભા કયામેરા યાઈટ્વ શક્કોનો તમાગ આ શક તમાગ કયલાના 
વભમગાા દયસભમાન સ્ક્ટોક  એક્વચેન્જના વેકન્ડયી ભાકેટ પ્રેટપોભડ (“On Market 

Renunciation”)નો ઉમોગ કયીને  અથલા ઓપ ભાકેટ રાન્વપય (“Off Market 

Renunciation”) દ્વાયા કયી ળકામ છે. લધ  સલગતો ભાટે, ઓપય રેટયના અન રભે ાના 
નાંફય 312 અને 313 ય “Terms of the Issue -Procedure for renunciation and 

trading of Rights Entitlements” જ ઓ. 
 

(એ) ઓન ભાકેટ દયન ડર્ીએળન 

ોતાના વાંફાંસધત ડીભેટ ખાતાભાાં રડભરટરયમરાઈઝ્ડ સ્ક્લરૂે યાઈટ્વ શક્કો  ધયાલતાાં રામક 
ઇક્ક્લટી ળેયધાયકો કાંનીના શારના ઇક્ક્લટી ળેયોના જે યીતે વોદા થામ છે તે યીતે જ 
યજજસ્ક્ટડડ સ્ક્ટોક બ્રોકય દ્વાયા સ્ક્ટોક એક્વચેન્જના વેકન્ડયી ભાકેટ પ્રેટપોભડ ય લેાય/લેચાણ 
કયીન ેતેન ેછોડી ળકે છે.  

 

આ વાંદબે વેફી આઈવીડીઆય સનમભનો અને વેફી યાઈટ્વ ઈશ્ય ૂરયત્રોની 
જોગલાઈઓના વાંદબે રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવડના ડીભેટ ખાતાભાાં જભા થતા યાઈટ્વ શકો 
ISIN - INE022I20019 શઠે ળેયફજાયો ય રેરડિંગ ભાટે ભાન્મ ગણાળે. યાઈટ્વ શકોભાાં રેરડિંગ 
ભાટેની સલગતો વભમાાંતયે ળેયફજાય દ્વાયા જણાલલાભાાં આલતી શોમ છે.  

 

યાઈટ્વ શકો રડભરટરયમરાઈઝ્ડ પોભડભાાં જ રેડ થઈ ળકે છે. યાઈટ્વ શકા રેરડિંગ ભાટેનો 
ભાકેટ રોટ 1 (એક) યાઈટ્વ શક શોમ છે. 
 



 

 

ઓન ભાકેટ રયન ન્વીએળન એ શક તમાગ કયલાના વભમગાા દયસભમાન જ ઓન ભાકેટ 
રયન ન્વીએળન ભાટે એટરે કે ગ રૂલાય, 23 વપ્ટેમ્ફય, 2021થી શ રલાય, 01 ઓક્ટોફય, 2021 
(ફાંને રદલવો વભાસલષ્ટ) દયસભમાન જ થઈ ળકળ.ે 
 

ોતાના ડીભેટ ખાતાભાાં યાઇટ્વ શકો ધયાલતા યોકાણકાયો કે જેઓ તેભના યાઇટ્વ શક્કો 
લેચલા ઇચ્છે છે તેઓએ INE022120019ને ટાાંકીને અને જે યાઈટ્વ શકો તેઓ લેચલા ઈચ્છે 
છે તેની સલગતો સચૂલીને તથા  ોતાના યજજસ્ક્ટડડ બ્રોકવડ દ્વાયા આ પ્રરરમા કયી ળકળે. 
યોકાણકાયો તેભના ડીભેટ ખાતાભાાં ઉરબ્ધ યાઈટ્વના  શક્કો સ ધીના યાઈટ્વ શકોના 
લેચાણનો જ ઓડડય મકૂી ળકે છે. 
 

યાઈટ્વ શકોના રેરડિંગનો ઓડડય સ્ક્ટોક એક્વચેન્જીવના વાભાન્મ રેરડિંગ કરાકો દયસભમાન 
અને રયન ન્વીએળન ગાા દયસભમાન જ આી ળકામ છે. 
 

યાઈટ્વના શક્કોભાાં લેાય ઈરેક્રોસનક યીતે ફીએવઈના  વેકન્ડયી ભાકેટ પ્રેટપોભડ ય 
ઓટોભેરટક ઓડડય ભેલચિંગ સભકેસનઝભ શઠે અને T+2 યોલરિંગ વેટરભેન્ટના આધાયે થઈ ળકે 
છે, જમાાં T રેરડિંગની તાયીખનો ઉલ્રેખ કયે છે. આ વ્મલશાયો રેડ-ટ -રેડ ધોયણે વેટર કયલાભાાં 
આલળે. ઓડડયના અભર ય, સ્ક્ટોક બ્રોકય સ્ક્ટોક એક્વચેન્જો અને વેફીની જરૂરયમાતો 
અન વાય કોન્રાક્ટ નોટ ઈશ્ય ૂકયળે. 
 

જે યોકાણકાયો યાઇટ્વ શક્કોભાાં લેાય કયલાનો ઇયાદો ધયાલ ે છે તેઓએ તેભના કય 
વરાશકાય અથલા સ્ક્ટોક બ્રોકયોની વરાશ રેલી જોઈએ જેથી તેઓ યાઇટ્વ શકોભાાં લેાય 
કયલા ભાટે સ્ક્ટોક બ્રોકવડ દ્વાયા રાદલાભાાં આલતી કોઈણ રકિંભત, રાગ  કય, ચાર્જ અને ખચડ 
(દરારી વરશત) ચકૂલી ળકે. રીડ ભેનેજય અને કાંની સ્ક્ટોક બ્રોકયો દ્વાયા રાદલાભાાં આલતા 
કોઈણ ખચડ, રાગ  કય, ચાર્જ અને ખચડ (દરારી વરશત) ચકૂલલાની જલાફદાયી સ્ક્લીકાયતા 
નથી અને આલા ખચડ ભાત્ર યોકાણકાયો દ્વાયા કયલાભાાં આલળે. 
 

(ફી) ઓપ ભાકેટ દયન ડર્ીએળન 

 

ોતાના ડીભેટ ખાતાભાાં ડીભરટરયમરાઈઝ્ડ સ્ક્લરૂે યાઈટ્વના શક્કો ધયાલતા રામક ઈક્ક્લટી 
ળેયધાયકો રડોલઝટયી વશબાગી ભાયપતે ઓપ ભાકેટ રાન્વપય દ્વાયા તેનો તમાગ કયી ળકે છે. 
અસધકાયોના શક્કો ભાત્ર રડભટીરયમરાઈઝ્ડ સ્ક્લરૂભાાં રાન્વપય કયી ળકામ છે. 



 

 

 

રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયોન ેસલનાંતી કયલાભાાં આલે છે કે ઓપ-ભાકેટ રાન્વપય દ્વાયા તમાગની 
પ્રરરમા એલી યીતે ણૂડ કયે કે યાઈટ્વ શકો ઇશ્યનૂી  અંસતભ તાયીખ ેઅથલા તે શરેાાં શક 
તમાગ કયનાયના ડીભેટ ખાતાભાાં જભા થામ. 
 

ોતાના ડીભેટ ખાતાભાાં યાઇટ્વ શક ધયાલતા યોકાણકાયો કે જેઓ તેભના અસધકાયોના શક્કો 
સ્ક્થાનાાંતરયત કયલા ઇચ્છે છે તેઓએ તેભના રડોલઝટયી વશબાગી દ્વાયા ISIN-

INE022120019ને ટાાંકીને, રડલરલયી સચૂના ક્સ્ક્ર જાયી કયીને, ખયીદદાયની સલગતો અને 
તેઓ જેભને યાઈટ્વ શકો રાન્વપય કયલા ભાાંગે છે તેભની સલગતો  યજૂ કયીને આ પ્રરરમા કયી 
ળકળ.ે યાઈટ્વના શક્કો  ખયીદનાય ( જમાાં સ ધી તેણે શરેેથી જ સ્ક્થામી યવીદની સચૂના 
આી ન શોમ) તેણે તેના રડોલઝટયી વશબાગીન ે યવીદ સચૂના ક્સ્ક્ર આલી ડળ.ે 
યોકાણકાયો તેભના ડીભેટ ખાતાભાાં ઉરબ્ધ અસધકાયોની શદ સ ધી જ અસધકાયોના શક્કો 
રાન્વપય કયી ળકે છે. 
 

અસધકાયોના શક્કોના સ્ક્થાનાાંતયણ ભાટેની સચૂનાઓ રડોલઝટયી વશબાગીઓના કાભના 
કરાકો દયસભમાન અને ભાત્ર તમાગના વભમગાા દયસભમાન જાયી કયી ળકામ છે. 
 

ઓપ ભાકેટ રાન્વપય દ્વાયા યાઈટ્વના શક્કોના સ્ક્થાનાાંતયણ ભાટેના સલગતલાય સનમભો NSDL 

અન ેCDSL દ્વાયા વભમાાંતયે સનરદિષ્ટ કયલાભાાં આલળે. 
 

13. જો  યોકાણકાયે રે્કડડયી ભાકેટભાથંી યાઇટ્ર્ હકો ખયીદ્યા હોમ, તો શ  ં તેણે ASBA/R-

WAP ભાયપતે અયજી કયેરા યાઇટ્ર્ ઇક્વલટી ળેર્સ ભાટે પયી એક લખત ચકૂલણી કયલી 
ડળે? 

 

શા, યોકાણકાયે વેકન્ડયી ભાકેટભાાંથી યાઈટ્વ શકો ખયીદ્યા શોમ તો ણ તેણે સનમત 
એવવીએવફી કે R-WAP થકી ઈશ્ય ૂપ્રાઈઝની યકભ બ્રોક કયલી ડળે કે ચકૂલલી ડળે. 
 

14. શ ં કોઈ ણ વ્મક્વત કે જે યેકોડસની તાયીખે ઈશ્ય અય કંનીના હારના ળેયહોલ્ડયો નથી, 
તે યાઇટ્ર્ ઇશ્ય ૂભાટે અયજી કયી ળકે છે? 

 

જે વ્મક્ક્તઓ યેકોડડ તાયીખે ઇશ્ય અય કાંનીના શારના ળેયશોલ્ડયો નથી તે ઓન ભાકેટ 
અથલા ઓપ ભાકેટ તમાગ દ્વાયા યાઇટ્વ શકો (આયઇ) ખયીદી ળકે છે અને ખયીદામેરા 



 

 

યાઈટ્વ શકો તથા લધાયાના યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડ સ ધીના યાઈટ્વ ઈશ્યભૂાાં અયજી કયી ળકે 
છે.  

 

15. જો  યાઇટ્ર્ એડટાઇટરભેડટ્ર્ (REs) ઓન ભાકેટ દયન ડર્ીએળન /ઓપ ભાકેટ 
દયન ડર્ીએળન ભાયપતે ખયીદલાભા ંઆલે અને યાઇટ્ર્ ઇશ્ય ૂહઠે ઓપય કયેરા ળેય/અડમ 
શર્ક્યોદયટીઝ ભાટે ર્બ્્ક્રાઇફ કયલા ભાટે કોઈ અયજી કયલાભા ંન આલે તો શ  ંથળે? 

 

જો ઓન ભાકેટ રયન ન્વીએળન /ઓપ ભાકેટ રયન ન્વીએળન થકી આયઇ  ખયીદલાભાાં આલે 
અન ેયાઇટ્વ ઇશ્ય ૂશઠે ઓપય કયેરા ળેવડ/અન્મ સવક્યોરયટીઝની વબ્સ્ક્રાઇફ કયલા ભાટે 
કોઈ અન રૂ અયજી કયલાભાાં ન આલે તો, ખયીદેરી આયઈ સલરાંલફત થળે. 
 

16. યાઇટ્ર્ ઇશ્યભૂા ંરામક ઇક્વલટી ળેયહોલ્ડયો ભાટે કમા શલકલ્ો ઉરબ્ધ છે? 

 

યાઇટ્વ એન્ટાઇટભેન્ટ રેટય ઇક્ક્લટી ળેયની વાંખ્માન ેસ્ક્ષ્ટણે સચૂલળે કે જે રામક ઇક્ક્લટી 
ળેયશોલ્ડયન ેભલાાત્ર છે. જો રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડય ઇશ્યભૂાાં અયજી કયે છે, તો આલા 
ળેયશોલ્ડય આ પ્રભાણે કયી ળકે છે: 
 

 ોતાના યાઈટ્વ શકો ભાટે વાંણૂડણે અયજી કયી ળકે છે, અથલા 
 યાઈટ્વ શકોના અન્મ બાગનો તમાગ કમાડ સલના આંસળકણે ોતાના યાઈટ્વ શકો 

ભાટે અયજી કયી ળકે છે, અથલા 
 આંસળકણે ોતાના યાઈટ્વ શકો ભાટે અયજી કયી ળકે છે અને યાઈટ્વના શકોના 

અન્મ બાગનો તમાગ કયી ળકે છે, અથલા 
 વાંણૂડણે ોતાના યાઈટ્વ શકો ભાટે અયજી કયી ળકે અને લધાયાના ઈક્ક્લટી ળેવડ 

ભાટે અયજી કયી ળકે છે, અન ે

 વાંણૂડણે ોતાના યાઈટ્વ શકોનો તમાગ કયી ળકે છે. 
 

17. યાઈટ્ર્ ઈશ્યનૂી અયજી ત્રાદહત ક્ષકાયના ફેડક ખાતાભા ંકયી ળકામ? 

 

યોકાણકાયો તેભના ોતાના નાભના ફેન્ક ખાતાનો ઉમોગ કયીને જ ેભેન્ટ કયી ળકળે. કૃા 
કયી નોંધ રેળો કે ત્રારશત િકાયના ફેન્ક ખાતાનો ઉમોગ કયીને ેભેન્ટ વાથે કયામેરી અયજી 
યદ થલાને ાત્ર છે. 



 

 

 
18. ળેયધાયકોના લતી અયજીઓ કયલા ભાટે શ  ંર્યં  વત ફેડક ખાતાનો ઉમોગ કયી ળકામ? 

 

જો અયજીકતાડ ફેન્ક ખાતાભાાં વાંય ક્ત ખાતેદાય શોમ તો અયજીકતાડ દ્વાયા વાંય ક્ત ફેન્ક ખાતાનો 
ઉમોગ કયી ળકામ છે. 
 

19. શ  ંઅયજી યોકડા કે ચેક દ્વાયા કયી ળકામ છે? 

 

ના. 
 

20. શ  ંકંની, યજજ્રાય અને/અથલા રીડ ભેનેજર્સની ઓદપરે્ જઈને અયજી કયી ળકામ છે? 

 

ના. 
 

21. શ  ંબ્રોકય અયજી પોભસ ્લીકાયીને અયજી કયી ળકે છે? 

 

ના. 
 

22. યાઈટ્ર્ હકોની ખયીદીથી ખયીદકતાસ આોઆ ઈક્વલટી ળેર્સ ભેલળે? 

 

સ્ક્ટોક એક્વચેન્જના ફ્રોય ય અથલા ઓપ-ભાકેટ રાન્ઝેક્ળનભાાં યાઇટ્વ શકો ભેલનાય 
ખયીદનાય/યોકાણકાયન ેઆભેે ઇક્ક્લટી ળેવડ નશીં ભે. ભેલેરા યાઈટ્વ શક્કો અન/ેઅથલા 
લધાયાના યાઈટ્વ ઇક્ક્લટી ળેયોની શદ સ ધી યાઇટ્વ ઇક્ક્લટી ળેવડ શસ્ક્તગત કયલા ભાટે તેભને 
ઓપય રેટયની જોગલાઇ અન વાય અયજી કયલાની જરૂય યશળેે. 
 

કૃા કયીને નોંધ કયો કે જો ઈશ્ય ૂફાંધ કયલાની તાયીખ શરેાાં અથલા યાઈટ્વ શકોના રામક  
ળેયશોલ્ડયો દ્વાયા અયજી કયલાભાાં આલી ન શોમ તો, આલા યાઈટ્વ સલરાંલફત થળે અને ઈશ્ય ૂ
ફાંધ થલાની તાયીખ છી તેનો સનકાર કયલાભાાં આલળે. આલા સલરાંલફત થમેરા યાઈટ્વ શકો 
ભાટે કોઈ ઈક્ક્લટી ળેવડ રેરડટ કયલાભાાં આલળે નશીં, છી બરે આલા યાઈટ્વ શકો ફજાયભાાંથી 
ખયીદામેરા શોમ અને ખયીદનાયને યાઈટ્વ શકો ખયીદલા ભાટે ચકૂલેલ ાં સપ્રસભમભ ગ ભાલવ ાં ડે. 
જે રોકોના ખાતાભાાં યાઈટ્વ શકો જભા થામ તેભણે ઈશ્ય ૂશઠે ઓપય કયાતા ઈક્ક્લટી ળેવડ 



 

 

વફસ્ક્રાઈફ કયલા ભાટે યાઈટ્વ ઈશ્ય ૂશઠે ઓપય કયાતા ઈક્ક્લટી ળેવડ ભાટે એપ્રામ કયલા 
અયજી કયલાની યશળેે. 
 

23. યોકાણકાયને કેલી યીતે ખફય ડળે કે અયજી ર્પતાલૂસક થઈ ગઈ છે? 

 

યોકાણકાયોએ વપતાલૂડક અયજી કમાડ ફાદ સ્ક્લીકૃસત/ ન્ષ્ટનો ઈભેર કયલાભાાં આલળે. 
 

24. યોકાણકાયને કેલી યીતે ખફય ડળે કે ઈક્વલટી ળેર્સની પાલણી થઈ ગઈ છે? 

 

કાંની અને /અથલા યજજસ્ક્રાય જે અયજીકતાડને ઈક્ક્લટી ળેવડની પાલણી થઈ છે તે તભાભને 
ઈભેર ઈન્ન્ટભેળન (પાલણી કે રયપાંડની સચૂના) ભોકરળે. 
 

25. ઈ-ભેર આઈડી, પોન નફંય અને બાયતીમ ર્યનાભાભા ંસ ધાયો કયલાની પ્રદક્રમા શ  ંછે? 

 

કાંની કે યજજસ્ક્રાય દ્વાયા જાલલાભાાં આલતા યેકોર્ડડવભાાં ઈ-ભેર એડ્રેવ કે ભોફાઈર નાંફય 
સ ધાયલા ભાટે રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવે લેફવાઈટ  www.linkintime.co.inની મ રાકાત 
રેલાની યશળેે. 
 

રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવે યજજસ્ક્રાય અને કાંની દ્વાયા જાલલાભાાં આલતા યેકોર્ડડવભાાં તેભના 
બાયતીમ વયનાભાભાાં સ ધાયો કયલા ભાટે agl.rights@linkintime.co.in ઈ-ભેર એડ્રેવ ય 
વયનામ ાં, ાવોટડ  લગેયેની સ્ક્લ-પ્રભાલણત  યાલાની વાંફાંસધત નકરો ભોકરલાની યશળેે. 
 

26. યોકાણકાય ઈશ્ય ૂભાટે કેલી યીતે અયજી કયી ળકે? 

 

વેફી આઈવીડીઆય યેગ્ય રેળન્વના 76ભા યેગ્ય રેળનની જોગલાઈઓને અન વયીને વેફી યાઈટ્વ 
ઈશ્ય ૂરયત્રો અને એએવફીએ રયત્રો વાથ ેલાાંચતા આ  ઈશ્યભૂાાં અયજી કયલા ઈચ્છતા 
શકનો તમાગ કયનાયા  વરશત તભાભ યોકાણકાયોએ ક) એએવફીએ પ્રરરમા અથલા ફી) આ 
ઈશ્યભૂાાં સનલાવી યોકાણકાયો ભાટે જ યચામેર લૈકપ્લ્ક સભકેસનઝભ એટર ેકે R-WAPનો ઉમોગ 
કયલો પયજજમાત છે. આ ઇશ્યભૂાાં ASBA ભાયપતે અયજી કયતા શરેા અથલા R-WAP નો 
ઉમોગ કયતા શરેા યોકાણકાયોએ આલી અયજીઓન ેરાગ  ડતી જોગલાઈઓ કાજીલૂડક 
લાાંચલી જોઈએ. ઉયાાંત, R-WAP એ ભાત્ર એક લધાયાનો સલકલ્ છે અને એએવફીએ 
પ્રરરમાની ફદરી નથી. R-WAP ય, સનલાવી યોકાણકાયો R-WAPનો ઉમોગ કયીને ઇરેક્રોસનક 
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ભોડભાાં ઓનરાઈન એપ્પ્રકેળન પોભડ ભેલી અને વફસભટ કયી  ળકે છે અને તેભના ોતાના  
ફેંક ખાતાભાાંથી ઇન્ટયનેટ ફેંરકિંગ અથલા UPI સ સલધાનો ઉમોગ કયીને ઓનરાઇન ચ કલણી 
કયી ળકે છે. 
 

એએવફીએ પ્રરરમા અને R-WAP અંગે લધ  સલગતો ઓપય રેટયના ાના નાંફય  297 ય 
“Terms of the Issue - Procedure for Application through the ASBA Process” અને 
“Terms of the Issue- Procedure for Application through the R-WAP” શઠે ભી 
ળકળ.ે 
 

27. જો યોકાણકાય એએર્ફીએનો ઉમોગ કયીને અયજી ન કયી ળકે તો કઈ અયજી પ્રદક્રમા 
અન ર્યલાની યહળેે? 

 

તાયીખ 6 ભે, 2020ના વેફીના  રયત્ર નાં. SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 અને 
તાયીખ 24 જ રાઈ, 2020ના વેફીના  રયત્ર નાં. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136, 
તાયીખ 19 જાન્ય આયી, 2021ના રયત્ર SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2021/13 અને તાયીખ 
22 એસપ્રર, 2021ના રયત્ર SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/552ના અન વાંધાનભાાં એક 
અરગ લેફ આધાદયત એપ્લરકેળન લરેટપોભસ એટરે કે R-WAP સ શલધા (www.linkintime.co.in 

ય ઉરબ્ધ) શનલાર્ી યોકાણકાયો દ્વાયા ઈશ્યભૂા ંઅયજી કયલા ભાટે ્થાશત કયલાભા ંઆલી છે. 
આ ઉયાાંત, R-WAP એ  ભાત્ર એક લધાયાનો સલકલ્ છે અને એએવફીએ પ્રરરમાની ફદરી 
નથી. આ પ્રેટપોભડ પક્ત સનલાવી યોકાણકાયો ભાટે જ સ્ક્થાસત કયલાભાાં આવ્ય ાં છે જેથી આલા  
યોકાણકાયો તેભના શ્રેષ્ઠ પ્રમાવો છતાાં અયજી કયલા ભાટે ASBA સ સલધાનો ઉમોગ કયી ન કયી 
ળકે તો તેભને વગલડ યશ.ે આ સ સલધા ય, સનલાવી યોકાણકાયો ઇરેક્રોસનક ભોડભાાં અયજી પોભડ 
ભેલી અને અને  બયી ળકે છે તથા ોતાના ફેન્ક ખાતાભાાંથી ઈન્ટયનેટ ફેન્ન્કિંગ અથલા 
ય ીઆઈ સ સલધાનો ઉમોગ કયીને ઓનરાઈન ચકૂલણી કયી ળકે છે.  

 

28. કાગ ય અયજી કયલા ભાટેની પ્રદક્રમા શ  ંછે અને કાગ યની અયજી ક્યા ંર્ફશભટ 
કયલાની યહળેે? 

 

ASBA પ્રરરમા શઠે અયજી કયલા ભાટે રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડય અયજી પોભડ ન ભલાના 
રકસ્ક્વાભાાં વાદા કાગ ય આ ઈશ્ય ૂવબ્સ્ક્રાઇફ કયલા ભાટે અયજી કયી ળકે છે. રામક ઇક્ક્લટી 
ળેયશોલ્ડય એવવીએવફીની સનય ક્ત ળાખાને વાદા કાગ ય અયજી વફસભટ કયળે અને આલા 



 

 

એવવીએવફીને એ જ એવવીએવફી વાથ ેવાંકામેરા ફેંક ખાતાભાાં અયજીના નાણાાં બ્રોક 
કયલા ભાટે અસધકૃત કયળ.ે વાદા કાગ યની અયજીઓ બાયતની ફશાયના કોઈણ વયનાભા 
યથી સ્ક્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં. વાદા કાગ ય અયજી R-WAP દ્વાયા વફસભટ કયી ળકાતી 
નથી. 
 

કૃા કયીને નોંધ રેળો કે વાદા કાગ ય અયજી કયનાયા રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવડ તેભના 
યાઈટ્વ શકોનો તમાગ કયલા ભાટે શકદાય યશળેે નશીં અને ફાદભાાં પ્રાપ્ત થમેરા શોમ તો ણ 
શક તમાગ કયલા વરશત અન્મ કોઈ શતે   ભાટે અયજી પોભડનો ઉમોગ કયી ળકળે નશીં. 
 

29. દપલઝકર ળેયહોલ્ડર્સ દ્વાયા અયજીની પ્રદક્રમા શ  ંછે? 

 

તાયીખ 22 જાન્ય આયી, 2020ના વેફીના રયત્ર SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 
અન વાય, યાઈટ્વના અસધકાયની રેરડટ અને  ઈક્ક્લટી ળેયોની પાલણી ભાત્ર રડભરટરયમરાઈઝ્ડ 
સ્ક્લરૂભાાં જ આલાભાાં આલળે. તદન વાય, રપલઝકર ળેયશોલ્ડવડ  યાઈટ્વના શક્કો ઈશ્ય ૂ
વભમગાા દયસભમાન અભાયી  કાંની દ્વાયા ખોરલાભાાં આલેરા વસ્ક્ેન્વ એસ્ક્રો ડીભેટ ખાતાભાાં 
જભા કયલાભાાં આલળે. રપલઝકર ળેયશોલ્ડવડને સલનાંતી કયલાભાાં આલે છે કે તેઓ ઇશ્યનૂી અંસતભ 
તાયીખ શરેાના  ફે રદલવની અંદય યજજસ્ક્રાયને તેભના ડીભેટ ખાતાની સલગતો યજૂ કયે જેથી 
ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખના કભવે કભ એક રદલવ શરેા તેભના ડીભેટ ખાતાભાાં તેભના 
યાઈટ્વ શકો રેરડટ કયાલી ળકામ. જે રપલઝકર ળેયશોલ્ડવડ તેભના  રડભેટ ખાતાની સલગતો 
યજજસ્ક્રાયન ેઇશ્યનૂી અંસતભ તાયીખના શરેાના ફે કાભકાજના રદલવો સ ધીભાાં યજૂ કયતા નથી 
તેભના યાઈટ્વ શકો વભાપ્ત થઈ જળે. 
 

ળેયશોલ્ડવે ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખે કે તે શરેા અયજી કયલી જરૂયી છે. જો ડીભેટ ખાતાભાાં 
યશરેા આયઈની યજૂ કયલાભાાં આલી શળે તો જ અયજી ધ્માનભાાં રેલાળે. 
 

દપલઝકર પોભસભા ંઈક્વલટી ળેર્સ ધયાલતા રામક ઈક્વલટી ળેયહોલ્ડર્સ દ્વાયા અયજીની પ્રદક્રમાાઃ 
 

રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવડ, જેઓ યેકોડડ તાયીખ મ જફ રપલઝકર સ્ક્લરૂભાાં ઇક્ક્લટી ળેય ધયાલે છે 
અન ેજેભણે યેકોડડ તાયીખ છી તેભના ડીભેટ ખાતા ખોરાવ્મા છે, તેઓ આ ઇશ્યભૂાાં બાગ રેલા 
ભાટે નીચેની પ્રરરમાન ાં ારન કયળ:ે 
 



 

 

(એ) રામક  ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયો યજીસ્ક્રાયને ત્ર ભોકરળે જેભાાં નાભ, વયનામ ાં, ઇભેઇર એડ્રેવ, 

વાંકડ સલગતો અને તેભના ડીભેટ ખાતાની સલગતો વાથે સ્ક્લ-પ્રભાલણત ાનની નકર અન ે
તેભના ડીભેટ ખાતાની સ્ક્લ -પ્રભાલણત ક્રામન્ટ ભાસ્ક્ટય ળીટ ઇભેઇર, ોસ્ક્ટ, સ્ક્ીડ ોસ્ક્ટ, ક રયમય 
અથલા શને્ડ રડલરલયી દ્વાયા શોંચાડલાનો યશળેે જે ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખના કાભકાજના ફે 
રદલવો શરેા યજજસ્ક્રાય સ ધી શોંચી જલા જોઈએ; 

 

(ફી) આલા ડીભેટ ખાતાની સલગતોની ચકાવણી કમાડ છી યજજસ્ક્રાય આલા રામક ઈક્ક્લટી 
ળેયશોલ્ડવડના યાઈટ્વ શકો ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખના કભવે કભ એક રદલવ શરેા તેભના 
ડીભેટ ખાતાભાાં રાન્વપય કયળ;ે 

 

(વી) રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવડ નીચે જણાલેર સ્ત્રોતોતી અયજી પોભડ ભેલી ળકળેેઃ 
 

- યજજસ્ક્રાયની લેફવાઈટ R-WAP (www.linkintime.co.in); 

- અભાયી કાંનીની લેફવાઈટ (www.aglasiangranito.in); 

- રીડ ભેનેજયની લેફવાઈટ (www.holaniconsultants.co.in) અને (www.boimb.com) 

- સ્ક્ટોક એક્વચેન્જની લેફવાઈટ (www.nseindia.com) અને (www.bseindia.com) 

 

રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવડ તેભના ડીી આઈડી અને ક્રામન્ટ આઈડી અથલા પોલરમો નાંફય 
(જો રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડય રપલઝકર પોભડભાાં ઈક્ક્લટી ળેવડ ધયાલતા શોમ) અને ાનની 
સલગતો નાખીને યજજસ્ક્રાયની લેફવાઈટ  www.linkintime.co.in યથી તેભના વાંફાંસધત યાઈટ્વ 
શકોની સલગતો ભેલી ળકે છે. આ અંગેની લરિંક અભાયી કાંનીની લેફવાઈટ 
www.aglasiangranito.in યથી પ્રાપ્ત થઈ ળકળે.  
 

(ડી) રામક ઇક્ક્લટી ળેયધાયકો, ઇશ્યનૂી અંસતભ તાયીખે અથલા તે શરેાાં, (i) એવવીએવફીની 
સનય ક્ત ળાખાભાાં અથલા એવવીએવફીની લેફવાઇટ ભાયપતે ઓનરાઇન/ઇરેક્રોસનક યીત ે(જો 
આલા એવવીએવફી દ્વાયા  ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલે તો) અયજી પોભડ વફસભટ કયળે જેથી 
આલા એવવીએવફી તેભના વાંફાંસધત ASBA ખાતાભાાં અયજી ય ચકૂલલાાત્ર અયજી નાણાાં 
બ્રોક કયી ળકે અથલા  (ii) R-WAP ય ઉરબ્ધ ઓનરાઇન અયજી પોભડ બયળે અને તેભના 
ોતાના ફેંક ખાતાભાાંથી તેભની ઇન્ટયનેટ ફેંરકિંગ અથલા UPI સ સલધાનો ઉમોગ કયીન ે
ઓનરાઇન ચ કલણી કયળ.ે 
 

http://www.linkintime.co.in/
http://www.aglasiangranito.in/
http://www.holaniconsultants.co.in/
http://www.nseindia.com/
http://www.aglasiangranito.in/


 

 

કૃા કયીન ેનોંધ કયો કે રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવડ, જેઓ યેકોડડ ડેટના યોજ રપલઝકર પોભડભાાં 
ઈક્ક્લટી ળેવડ ધયાલે છે અને જેણે ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખના કભવે કભ ફે કાભકાજના રદલવ 
શરેા અભાયી કાંની કે યજજસ્ક્રાયને તેભના વાંફાંસધત ડીભેટ ખાતાની સલગતો યૂી ાડી નથી 
તેઓ રપલઝકર પોભડભાાં ધયાલતા ઈક્ક્લટી ળેવડના વાંદબે તેભના યાઈટ્વ અસધકાયો વાભે યાઈટ્વ 
ઈક્ક્લટી ળેવડ ભાટેની અયજી કયલા ભાટે રામક ઠયળે નશીં. 
 

30. દપલઝકર પોભસભા ંઈક્વલટી ળેર્સ ધયાલતા ળેયહોલ્ડર્સ તેભના યાઈટ્ર્ હકો જતા કયી ળકે છે? 

ળેયશોલ્ડવે ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખે કે તે શરેા અયજી કયલી જરૂયી છે. જો ડીભેટ ખાતાભાાં 
આયઈની સલગતો અાઈ શળે તો જ અયજી ધ્માનભાાં રેલાળે. 
 

31. જો ડીભેટ ખાતાની શલગતો ન અાઈ હોમ તો દપલઝકર પોભસભા ંઈક્વલટી ળેર્સ ધયાલતા 
ળેયહોલ્ડર્સને ળેય ર્દટિદપકેટ્ર્ આલાભા ંઆલળે? 

 

પાલણી રડભરટરયમરાઈઝ્ડ પોભડભાાં જ થતી શોલાથી રપલઝકર પોભડભાાં ઈક્ક્લટી ળેવડ ધયાલતા 
ળેયશોલ્ડવડને કોઈ ળેય વરટિરપકેટ આલાભાાં આલળે નશીં.  

 

32. યાઈટ્ર્ ઈશ્યભૂા ંર્પતાલૂસક અરોટભેડટ ભેલનાયને ળા ભાટે દપલઝકર ળેય ર્દટિદપકેટ્ર્ 
અાળે નહીં? 

 

વેફી આઈવીડીઆય સનમભનોના સનમભ 77એ વાથે વેફી યાઈટ્વ ઈશ્ય ૂરયત્રના 
અન વાંધાનભાાં યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડની પાલણી અને યાઈટ્વ શકો જભા કયાલલાની પ્રરરમા 
રડભરટરયમરાઈઝ્ડ પોભડભાાં જ થળે. 
 

33. દપલઝકર પોભસભા ંળેય ધયાલતા ળેયહોલ્ડર્સ જેભણે દડભેટ ખાતાની શલગતો યૂી ાડી નથી 
તેભને યાઈટ્ર્ ઈશ્યભૂા ંળેર્સની પાલણી થળે? 

 

કૃા કયી નોંધ રેળો કે વેફી આઈવીડીઆય સનમભનોના સનમભ 77એ વાથે વેફી યાઈટ્વ ઈશ્ય ૂ
રયત્રના અન વાંધાનભાાં યાઈટ્વ શકોની રેરડટ અને ઈક્ક્લટી ળેવડની પાલણી 
રડભરટરયમરાઈઝ્ડ પોભડભાાં જ થળે. આ મ જફ રામક ઈક્ક્લટી ળેયધાયકો જે યેકોડડ ડેટ સ ધીભાાં 
રપલઝકર પોભડભાાં ઈક્ક્લટી ળેવડ ધયાલતા શોમ અને આ ઈશ્યભૂાાં યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડ વફસ્ક્રાઈફ 
કયલાની ઈચ્છા ધયાલતા શોમ તેભને ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખના કભવે કભ ફે કાભકાજના 



 

 

રદલવો શરેા અભાયી કાંની અથલા યજજસ્ક્રાયને તેભના ડીભેટ ખાતાની સલગતો યૂી ાડલા 
સચૂલલાભાાં આલે છે જેથી ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખના કભવે કભ એક રદલવ શરેા તેભના 
વાંફાંસધત ડીભેટ ખાતાભાાં તેભના યાઈટ્વ શકો રેરડટ થઈ ળકે. 
 

34. જે યોકાણકાયોએ ઈશ્યનૂા ર્ભમગાા દયશભમાન તેભના ડીભેટ ખાતાની શલગતો યૂી ાડી 
નથી તેભના ભાટે ડીભેટ ખાતાભા ંયાઈટ્ર્ હકો કે્રદડટ થલાભા ંકેટરો ર્ભમ રાગળે? 

 

કાંની (યજજસ્ક્રાયની વશામથી) યજજસ્ક્રાય દ્વાયા ડીભેટ ખાતાની સલગતોની ખયાઈ કમાડ ફાદ 
સનધાડરયત વભમભમાડદાભાાં આલા રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવડના ડીભેટ ખાતાભાાં ડીભેટ વસ્ક્ેન્વ 
ખાતાથી યાઈટ્વ શકો રાન્વપય કયલાની પ્રરરમા ળરૂ કયળે. આલા રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવડ જે 
યેકોડડ ડેટ ય રપલઝકર પોભડભાાં યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડ ધયાલતા શોમ તેઓ તેભના વાંફાંસધત 
ડીભેટ ખાતાભાાં યાઈટ્વ શકો રેરડટ થમા ફાદ જ અયજી કયી ળકળે. 
 

35. ડીભેટ ખાતાભા ંઆ ઈશ્યનૂા ઈક્વલટી ળેર્સની પાલણી કયાલલા ભાટે ડીભેટ ખાતાની શલગતો 
યૂી ાડલાની છેલ્રી તાયીખ કઈ છે? 

 

ભાંગલાય, ઓક્ટોફય 05, 2021 

 

36. દપલઝકર પોભસભા ંઈક્વલટી ળેર્સ ધયાલતા ળેયહોલ્ડર્સ ASBA કે R-WAP દ્વાયા અયજી કયી 
ળકળે? 

 

ના, રપલઝકર સ્ક્લરૂભાાં ઇક્ક્લટી ળેવડ ધયાલતા ળેયધાયકો, ASBA અથલા R-WAP ભાયપતે અયજી 
કયી ળકતા નથી સવલામ કે આલા ળેયધાયકો અભાયી કાંની અથલા યજજસ્ક્રાયન ેઇશ્યનૂી અંસતભ 
તાયીખના કાભકાજના ફે રદલવો  શરેા તેભના ડીભેટ ખાતાની સલગતો યૂી ાડે જેથી ઈશ્ય ૂ
ફાંધ થલાની તાયીખના કભવે કભ એક રદલવ શરેા ડીભેટ વસ્ક્ેન્વ એસ્ક્રો ખાતાભાાંથી તેભના 
વાંફાંસધત ડીભેટ ખાતાભાાં  રાન્વપય દ્વાયા યાઈટ્વના શકો રેરડટ થઈ ળકે. આલા  રામક ઇક્ક્લટી 
ળેયધાયકો રપલઝકર સ્ક્લરૂભાાં ળેય ધયાલે છે તેઓ યજજસ્ક્રાયની લેફવાઇટ ( એટર ે કે 
www.linkintime.co.in) ય તેભના વાંફાંસધત ડીભેટ ખાતાની સલગતો અડેટ કયી ળકે છે. 
આલા રામક ઇક્ક્લટી ળેયશોલ્ડયો જેઓ યેકોડડ તાયીખ ેરપલઝકર સ્ક્લરૂભાાં ઇક્ક્લટી ળેવડ ધયાલે છે, 

તેઓ યાઈટ્વના શક્કો તેભના વાંફાંસધત ડીભેટ ખાતાભાાં જભા થમા છી જ અયજી કયી ળકે છે. 
 



 

 

37. ડીભેટ પોભસભા ંઈક્વલટી ળેર્સ ધયાલતા ળેયહોલ્ડય દ્વાયા યાઈટ્ર્ ઈશ્યભૂા ંઅયજી કયલા ભાટે 
કઈ પ્રદક્રમા અન ર્યલાની યહ ેછે? 

 

વેફી આઈવીડીઆય યેગ્ય રેળન્વના 76ભા યેગ્ય રેળનની જોગલાઈઓને અન વયીને વેફી યાઈટ્વ 
ઈશ્ય ૂરયત્રો અને ASBA રયત્રો વાથે લાાંચતા આ ઈશ્યભૂાાં અયજી કયલા ઈચ્છતા  તભાભ 
યોકાણકાયોએ ASBA પ્રરરમા  અથલા ોતાના શ્રેષ્ઠ પ્રમાવો છતાાં અયજી કયલાભાાં ASBA 
સ સલધાનો યોકાણકાયો ઉમોગ ન કયી ળકે તેલા રકસ્ક્વાભાાં આ ઈશ્યભૂાાં સનલાવી  યોકાણકાયો ભાટે 
જ યચામેર લૈકપ્લ્ક સભકેસનઝભ એટર ેકે R-WAPનો ઉમોગ કયલો પયજજમાત છે. આ ઇશ્યભૂાાં 
ASBA ભાયપતે અયજી કયતા શરેા અથલા R-WAPનો ઉમોગ કયતા શરેા યોકાણકાયોએ 
આલી અયજીઓન ેરાગ  ડતી જોગલાઈઓ કાજીલૂડક લાાંચલી જોઈએ.  

 

38. ડીભેટ પોભસભા ંઈક્વલટી ળેર્સ ધયાલતા શનલાર્ી યોકાણકાયો દ્વાયા R-WAP લરેટપોભસ થકી 
અયજી કયલાની પ્રદક્રમા શ  ંછે? 

R-WAP પ્રેટપોભડ થકી અયજી કયનાયા સનલાવી યોકાણકાયોએ ઈન્ટયનેટ ફેન્ન્કિંગ અથલા 
ય ીઆઈ સ સલધાનો ઉમોગ કયીને ઓનરાઈન ેભેન્ટ કયલાન ાં યશળેે. અયજી કયતા શરેા 
આલા યોકાણકાયોએ તેભના વાંફાંસધત ફેન્ક ખાતાની ઈન્ટયનેટ ફેન્ન્કિંગ અથલા ય ીઆઈ સ સલધા 
એનેફર કયલી ડળે અને આલા યોકાણકાયોએ તેભના વાંફાંસધત ફેન્ક ખાતાભાાં યૂત  ાં બાંડો 
યાખવ ાં ડળે. જો સનમભોના ારનભાાં સનષ્પતાના રીધે પાલણીના આધાય દયસભમાન અયજી 
વપતાલૂડક વફસભટ ન થામ કે નકાયલાભાાં આલે તો તેના ભાટે ભાયી  કાંની, યજજસ્ક્રાય અને 
રીડ ભેનેજયો જલાફદાય યશળેે નશીં. R-WAP સ સલધા ઈશ્ય ૂખરૂલાની તાયીખ (એટરે કે 
ગ ર લાય, વપ્ટેમ્ફય 23, 2021ના વલાયના નલ લાગે (આઈએવટી))થી કામડયત થળ.ે 
 

R-WAPના ઉમોગ ભાટે નીચે જણાલેરી પ્રરરમા અન વયલાની યશળેેેઃ 
 

 અયજી કયતા શરેા યોકાણકાયોએ તેભના વાંફાંસધત ફેન્ક ખાતાની ઈન્ટયનેટ ફેન્ન્કિંગ 
અથલા ય ીઆઈ સ સલધા ળરૂ કયાલલી ડળે અને આલા યોકાણકાયોએ તેભના વાંફાંસધત 
ફેન્ક ખાતાભાાં યૂત  ાં બાંડો યાખવ ાં ડળે. જો ફેન્ક ખાતાભાાં ઓનરાઈન અયજી પોભડ 
વફભીટ કયલા ભાટેની ક ર ચકૂલલાાત્ર યકભ કયતાાં ઓછાં બાંડો શળે તો આલી 
અયજીઓ નકાયલાભાાં આલળે. કૃા કયીને નોંધ રેળો કે R-WAP એ નોન-કેળ ભોડ 
સભકેનીઝભ છે જે તાયીખ 6 ભે, 2020ના વેફીના  રયત્ર નાં. 



 

 

SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78, તાયીખ 24 જ રાઈ, 2020ના વેફીના  રયત્ર 
નાં. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136, તાયીખ 19 જાન્ય આયી, 2021ના રયત્ર 
SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2021/13 અને તાયીખ 22 એસપ્રર, 2021ના રયત્ર 
SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2021/552ને અન રિીને છે. 

 

 સનલાવી યોકાણકાયોએ R-WAP (જેનો www.linkintime.co.inથી ઉમોગ કયી ળકાળે)ની 
મ રાકાત રેલાની યશળેે અને ઈરેક્રોસનક ભોડભાાં R-WAP ય ઉરબ્ધ ઓનરાઈન 
એપ્પ્રકેળન પોભડ બયલાન ાં યશળેે. ઓનરાઈન એપ્પ્રકેળન પોભડ બયતી લખતે ડીી 
આઈડી, ક્રામન્ટ આઈડી, પોલરમો નાંફય (યેકોડડ ડેટ ય રપલઝકર પોભડભાાં ઈક્ક્લટી ળેવડ 
ધયાલતા સનલાવી રામક ઈક્ક્લટી ળેયશોલ્ડવડ ભાટે જ), ાનની સલગતો અને અન્મ 
તભાભ વાચી સલગતો બયલાની યશળેે.  

 

 લફન-સનલાવી યોકાણકાયો R-WAP દ્વાયા ઈશ્યભૂાાં અયજી કયલા ભાટે રામક યશળેે નશીં. 
 

 ભાત્ર સનલાવી યોકાણકાયો જ R-WAP દ્વાયા આ ઈશ્યભૂાાં અયજી ભાટે રામક યશળેે. 
 

 યોકાણકાયોએ ધ્માન યાખલાન ાં યશળેે કે અયજી પ્રરરમા ઈભેર /પોન/ભોફાઈર નાંફય થકી 
પ્રભાલણત થામ. પ્રભાલણત કયલાની પ્રરરમા છી યોકાણકાયોએ તેભના વાંફાંસધત યાઈટ્વ 
શકોની સલગતો ભેલલાની યશળેે અને ઓનરાઈન અયજી પોભડ બયીને ઈશ્યભૂાાં અયજી 
કયલાની યશળેે. પોભડભાાં જેટરી વાંખ્માભાાં ઈક્ક્લટી ળેવડની અયજી કયલાની શોમ તેની 
સલગતો આલાની યશળેે. કૃા કયી નોંધ રેળો કે અયજીના નાણઆં જેટરા ઈક્ક્લટી ળેવડ 
ભાટે અયજી કયી શળે તેના આધાય ય નક્કી થળે.  

 

 શક તમાગ કયનાયા યોકાણકાયોએ R-WAPના અયજી ેજ ય „Renouncee‟ કેટેગયી 
વાંદ કયલાની યશળેે અને પ્રભાણભતૂતા ભાટે ડીી આઈડી, ક્રામન્ટ આઈડી, ાન 
અને અન્મ જરૂયી ડેભોગ્રારપક સલગતો આલાની યશળેે. શક જતો કયનાયને ણ જરૂયી 
અયજી સલગતો જેભ કે કેટરી વાંખ્માભાાં ઈક્ક્લટી ળેવડ ભાટે અયજી કયી છે તે જણાલવ ાં 
ડળ.ે  

 

 યોકાણકાયોએ તેભના ોતાના ફેન્ક ખાતાથી જ ઈન્ટયનેટ ફેન્ન્કિંગ અથલા ય ીઆઈ 
સ સલધાનો ઉમોગ કયીને ઓનરાઈન ેભેન્ટ કયલાન ાં યશળેે. આ અયજીની યકભ 



 

 

પાલણી કે રયપાંડ વાભે એડજસ્ક્ટ થળે. ત્રાદહત ક્ષકાયના ફેડક ખાતાભાથંી કયલાભા ં
આલેરી ચકૂલણીલાી અયજીઓ નકાયલાાત્ર છે. 

 

 યોકાણકાયના ોતાના ફેન્ક ખાતા થકી અયજીના વાંદબે યોકાણકાયના ફેન્ક ખાતાની 
સલગતો, રડોઝીટયીને યૂી ાડલાભાાં આલેરી ફેસનરપળમયી ખાતા સલગતો, ેની ડ્રો, 
જોઈન્ટ શોલ્ડય લેરયરપકેળન ભાટે કેન્વર ચેક તથા ઓનરાઈન ચકૂલણી ભાટેના અન્મ 
સ્ક્લીકૃત અને પ્રભાલણત િસતઓ થકી ચકાવણી શાથ ધયલાભાાં આલળે.  

 

 R-WAP ય કયલાભાાં આલેરી અયજીઓ થકી ભેલામેરા અયજી નાણાાં એસ્ક્રો કરેક્ળન 
ફેન્ક વાથે અભાયી કાંની દ્વાયા ખોરલાભાાં આલેરા એસ્ક્રો એકાઉન્ટભાાં જભા કયાલલાભાાં 
આલળે. 

 

39. R-WAP થકી ઈશ્યભૂા ંલફન-શનલાર્ી યોકાણકાય અયજી કયી ળકે? 

 

ના. 
 

40. ક ર યોકાણની યકભ અથલા ઈક્વલટી ળેર્સ ય કોઈ શનમતં્રણો છે? 

 

યોકાણકાયોએ એ સ સનસિત કયવ ાં જરૂયી છે કે તેભના દ્વાયા અયજી કયામેરા ઇક્ક્લટી ળેયોની વાંખ્મા 
યોકાણની ભમાડદા અથલા રાગ  કામદા શઠે સનધાડરયત ઇક્ક્લટી ળેયો યાખલાની ભશત્તભ વાંખ્માથી 
લધ  ન શોમ. જો તભે તભાયા અસધકાયિેત્રને રાગ  ડતા સવક્યોરયટીઝ કામદા શઠે આ ઈશ્યભૂાાં 
બાગ રેલા ભાટે અમોગ્મ શોલ તો અયજી કયળો નશીં. આ ઈશ્યભૂાાં ઓપય કયેરા યાઈટ અસધકાયો 
અન ેઇક્ક્લટી ળેવડ ભેલલા જે વ્મક્ક્ત અયજી  કયે છે તે જાશયે કયલાભાાં આલળે, પ્રસતસનસધતલ 
કયળ,ે લોયાંટી આળે અને વાંભત થળે કે આલી વ્મક્ક્ત તેના અસધકાયિેત્ર અને બાયતભાાં રાગ  
ડતી કાનનૂી જરૂરયમાતો અન વાય યાઈટ્વના શક્કો અને ઇક્ક્લટી ળેય ભેલલા ભાટે અસધકૃત છે 
અને કાંની અને રીડ ભેનેજય અથલા તેભના વાંફાંસધત આન ાંલગકો ભાટે કોઈણ પાઇલરિંગ 
અથલા નોંધણી (બાયત સવલામ) કયલાની જરૂરયમાત નથી. 
 

41. એકથી લધ  અયજીઓને કેલી યીતે ધ્માનભા ંરેલાળે? 

 

યોકાણકાયોએ જે-તે ડીભેટ ખાતાભા ંઉરબ્ધ યાઈટ્ર્ હકો ભાટે એક જ અયજી પોભસ ર્ફશભટ 
કયલાન  ંયહળેે. 



 

 

 

એલા રકસ્ક્વાભાાં જમાાં એક જ ડીભેટ ખાતાનો ઉમોગ કયીને અનેક અયજીઓ કયલાભાાં આલે છે 
તો આલી અયજીઓ નકાયલાાત્ર યશળેે. યોકાણકાયોના દયેક ડીભેટ ખાતાભાાં યાઈટ્વના શક ભાટે 
એક અરગ અયજી કયી ળકામ છે અને આલી અયજીઓન ેફહ સલધ અયજીઓ તયીકે ગણલાભાાં 
આલળે નશીં. તેલી જ યીતે, રડભરટરયમરાઈઝ્ડ પોભડભાાં યાખેરા ઈક્ક્લટી ળેવડ અને રપલઝકર 
સ્ક્લરૂભાાં યાખેરા ઈક્ક્લટી  ળેવડ ભાટે અરગ અયજી કયી ળકામ છે, અને આલી અયજીઓન ે
ફહ સલધ એપ્પ્રકેળન તયીકે ગણલાભાાં આલળે નશીં. વેફીભાાં નોંધામેર મ્ય ચ્ય અર પાંડની દયેક 
મોજનાના વાંદબડભાાં એક અરગ અયજી કયી ળકામ છે અને આલી અયજીઓન ેફહ સલધ અયજીઓ 
તયીકે ગણલાભાાં આલતી નથી. સલગતો  ભાટે, રેટય ઓપયનાાં ષૃ્ઠ 309 ય "Procedure for 

Applications by Mutual Funds" જ ઓ. 
 

એલા રકસ્ક્વાઓભાાં જમાાં ફહ સલધ અયજી પોભડ વફસભટ કયલાભાાં આલે છે, જેભાાં એલા રકસ્ક્વાઓ 
વાભેર છે જમાાં કોઈ યોકાણકાય વાદા કાગની અયજી અથલા ફહ સલધ વાદા કાગની 
અયજીઓ વાથે અયજી પોભડ વફસભટ કયે છે, તમાયે આલી અયજીઓન ેફહ સલધ અયજીઓ તયીકે 
ગણલાભાાં આલળે અન ે નકાયલાાત્ર યશળેે, સવલામ કે ફહ સલધ અયજીઓ અભાયા કોઈણ 
પ્રભોટય કે પ્રભોટય ગ્ર ના વભ્મ દ્વાયા આ ઈશ્યનૂા કોઈણ અનવફસ્ક્રાઈબ્ડ બાગ ભાટે 
વફસ્ક્રાઈફ કયલા ભાટે કયલાભાાં આલી શોમ જે રેટય  ઓપયનાાં ાનાાં 62 ય " Capital 

Structure - Intention and extent of participation in the Issue by the Promoters and 

Promoter Group" જણાલલાભાાં આવ્ય ાં છે. 
 

42.  ASBA કે R-WAP લરેટપોભસ દ્વાયા કયલાભા ંઆલેરી અયજી કેલી યીતે ાછી ખેંચી ળકામ? 

 

આ ઈશ્યભૂાાં અયજી કયનાય યોકાણકાય ઈશ્યનૂા વભમગાા દયસભમાન ગભે તમાયે ોતાની 
અયજી ાછી ખેંચી ળકે છે. આ ભાટે તેણે એવવીએવફીનો વાંકડ કયલાનો યશળેે જમાાં અયજી 
વફસભટ કયલાભાાં આલી છે અથલા જો R-WAP સ સલધા થકી અયજી કયલાભાાં આલી શોમ તો 
agl.rights@linkintime.co.in ય અયજી ાછી ખેંચલાનો ઈભેર ભોકરલાનો યશળેે. જોકે ASBA 

પ્રરરમા કે  R-WAP સ સલધા દ્વાયા અયજી કયતી લખતે ઈશ્ય ૂફાંધ થલાની તાયીખ છી અયજી 
ાછી ખેંચી ળકાળે નશીં. 
 

43. યાઈટ્ર્ ઈશ્યભૂા ંશલદેળી યોકાણકાયો બાગ રઈ ળકે છે? 

 

mailto:agl.rights@linkintime.co.in


 

 

યાઇટ્વ શકો અને યાઇટ્વ ઇક્ક્લટી ળેવડ સ ધાયેરા (“Securities Act”) તયીકે ય નાઇટેડ સ્ક્ટેટ્વ 
સવક્યોરયટીઝ એક્ટ, 1933 શઠે અથલા અન્મ કોઈ ય એવ સ્ક્ટેટ સવક્યોરયટીઝ કામદા શઠે 
નોંધામેરા નથી અને નોંધાળે નશીં તથા ય નાઈટેડ સ્ક્ટેટ્વ ઓપ અભેરયકાભાાં કે ( "ય નાઈટેડ 
સ્ક્ટેટ્વ" કે "ય એવ"ની) તેના પ્રદેળ કે શદભાાં  અથલા "ય .એવ. વ્મક્ક્તઓ" (સવક્યોરયટીઝ એક્ટ 
શઠે યેગ્ય રેળન એવભાાં વ્માખ્માસમત મ જફ ("યેગ્ય રેળન એવ")ના રાબાથે કે તેના ખાતા ભાટે 
કે તેને ઓપય, લેચાણ,  નેઃલેચાણ કે અન્મ યીતે રાન્વપય કયી ળકાળે નશીં, સવલામ કે આ 
વ્મલશાય સવક્યોરયટીઝ કામદાની યજજસ્ક્રેળન જરૂરયમાતોથી મ ક્ક્ત ભેલેર શોમ. ઓપય રેટયભાાં 
જણાલામેરા યાઈટ્વ શકો અને યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડ બાયતભાાં અને તેના અસધકાયિેત્રભાાં ઓપય 
કયલાભાાં આવ્મા છે જમાાં આલી ઓપય અને યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડ અને / અથલા યાઈટ્વ 
અસધકાયોના લેચાણ આલા અસધકાયિેત્રના કામદા શઠે યલાનગીાત્ર છે યાંત   અભેરયકાભાાં 
નથી. ઓપય રેટય અને આલફિજડ ઓપય રેટય વાંફાંસધત જે ઓપય છે તેને અભેરયકાભાાં લેચાણ 
ભાટેના યાઈટ્વ કે કોઈ સવક્યોરયટીઝની ઓપરયિંગ તયીકે કોઈણ વાંજોગોભાાં ગણલાભાાં નશીં આલે 
અથલા જણાલેરા સવક્યોરયટીઝ કે યાઈટ્વ ખયીદલા ભાટેની ઓપયની સલનાંતી તયીકે ગણલાભાાં 
નશીં આલ.ે આ મ જફ ઓપય રેટય કે આલફિજડ ઓપય રેટય, યાઈટ્વ એન્ટાઈટરભેન્ટ રેટય અને 
એપ્પ્રકેળન પોભડ કોઈણ વભમે અભેરયકાભાાં કે અભેરયકાને ભોકરલા કે પ્રવારયત નશીં કયલાભાાં 
આલે. 
 

મ્ય ચ્ય અર પાંડ્વ, એનઆયઆઈ, સવસ્ક્ટભેરટકરી ઈમ્ોટડન્ટ નોન-ફેન્ન્કિંગ પામનાક્ન્ળમર 
કાંનીઓ, એઆઈએપ, એપલીવીઆઈ અને લીવીએપ, એપીઆઈ દ્વાયા અયજીની સલગતો ભાટે 
ઓપય રેટયના ેજ નાંફય 292 ય “Terms of the Issue” ળીડક શઠેન ાં પ્રકયણ લાાંચો. 
 

44. ઈક્વલટી ળેર્સ ડીભેટ ખાતાભા ંક્યાયે જભા થળે? 

 

ગ યલાય, ઓક્ટોફય 21, 2021ના રદલવે કે તેની આવાવના રદલવે 

 

45. યાઈટ્ર્ ઈક્વલટી ળેર્સ એવર્ચેડજ ય ક્યાયે લર્ટ થળે? 

 

ભાંગલાય, ઓક્ટોફય 26, 2021ના રદલવે કે તેની આવાવના રદલવે 

 

દડ્વરભેય 

 



 

 

એસળમન ગે્રસનટો ઇન્ન્ડમા લરસભટેડ જરૂયી ભાંજૂયીઓ , ફજાયની રયક્સ્ક્થસતઓ અને અન્મ 
સલચાયણાઓને આધીન યાઈટ્વના આધાયે ઇક્ક્લટી ળેવડ ઇશ્ય ૂકયલા ભાટે યજૂઆત કયી યશી છે 
અને તેણે સવક્યોરયટીઝ એન્ડ એક્વચેન્જ ફોડડ ઓપ ઇન્ન્ડમા અને સ્ક્ટોક એક્વચેન્જ વાથે રેટય 
ઓપય પાઇર કમો છે. [રેટય ,ઓપય SEBIની લેફવાઇટ ( www.sebi.gov.in) ય, સ્ક્ટોક 
એક્વચેન્જની લેફવાઇટ જમાાં ઇક્ક્લટી ળેય સલૂચફિ છે એટરે કે NSE (www.nseindia.com) 

અને BSE (www.bseindia.com) ય અને રીડ ભેનેજયની લેફવાઇટ 
www.holaniconsultants.co.in અને www.boimb.com ય અને યજજસ્ક્રાયની લેફવાઇટ 
ય (www.linkintime.co.in) ય ઉરબ્ધ છે ]. યોકાણકાયોએ નોંધ રેલી જોઈએ કે ઇક્ક્લટી 
ળેયભાાં યોકાણ ઉચ્ચ ભાત્રાન ાં જોખભ ધયાલે છે. તેભને રેટય ઓપયનાાં ાનાાં 23 થી ળરૂ થતા 
"રયસ્ક્ક પેક્ટવડ" સલબાગ વરશત રેટય ઓપયનો વાંદબડ રેલાની સલનાંતી કયલાભાાં આલે છે. 
 

યાઇટ્વ શકો અને યાઇટ્વ ઇક્ક્લટી ળેવડ સ ધાયેરા (“Securities Act”) તયીકે ય નાઇટેડ સ્ક્ટેટ્વ 
સવક્યોરયટીઝ એક્ટ, 1933 શઠે અથલા અન્મ કોઈ ય એવ સ્ક્ટેટ સવક્યોરયટીઝ કામદા શઠે 
નોંધામેરા નથી અને નોંધાળે નશીં તથા ય નાઈટેડ સ્ક્ટેટ્વ ઓપ અભેરયકાભાાં કે ( "ય નાઈટેડ 
સ્ક્ટેટ્વ" કે "ય એવ"ની) તેના પ્રદેળ કે શદભાાં  અથલા "ય .એવ. વ્મક્ક્તઓ" (સવક્યોરયટીઝ એક્ટ 
શઠે યેગ્ય રેળન એવભાાં વ્માખ્માસમત મ જફ ("યેગ્ય રેળન એવ")ના રાબાથે કે તેના ખાતા ભાટે 
કે તેને ઓપય, લેચાણ,  નેઃલેચાણ કે અન્મ યીતે રાન્વપય કયી ળકાળે નશીં, સવલામ કે આ 
વ્મલશાય સવક્યોરયટીઝ કામદાની યજજસ્ક્રેળન જરૂરયમાતોથી મ ક્ક્ત ભેલેર શોમ. ઓપય રેટયભાાં 
જણાલામેરા યાઈટ્વ શકો અને યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડ બાયતભાાં અને તેના અસધકાયિેત્રભાાં ઓપય 
કયલાભાાં આવ્મા છે જમાાં આલી ઓપય અને યાઈટ્વ ઈક્ક્લટી ળેવડ અને / અથલા યાઈટ્વ 
અસધકાયોના લેચાણ આલા અસધકાયિેત્રના કામદા શઠે યલાનગીાત્ર છે યાંત   અભેરયકાભાાં 
નથી. ઓપય રેટય અને આલફિજડ ઓપય રેટય વાંફાંસધત જે ઓપય છે તેને અભેરયકાભાાં લેચાણ 
ભાટેના યાઈટ્વ કે કોઈ સવક્યોરયટીઝની ઓપરયિંગ તયીકે કોઈણ વાંજોગોભાાં ગણલાભાાં નશીં આલે 
અથલા જણાલેરા સવક્યોરયટીઝ કે યાઈટ્વ ખયીદલા ભાટેની ઓપયની સલનાંતી તયીકે ગણલાભાાં 
નશીં આલ.ે આ મ જફ ઓપય રેટય કે આલફિજડ ઓપય રેટય, યાઈટ્વ એન્ટાઈટરભેન્ટ રેટય અને 
એપ્પ્રકેળન પોભડ કોઈણ વભમે અભેરયકાભાાં કે અભેરયકાને ભોકરલા કે પ્રવારયત નશીં કયલાભાાં 
આલે. 


