ପରିଶଷ୍ଟ
ି 4
ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପ-ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଅଧିକୋର ଏବଂ ବ୍ ତ
ୈ କ
ି ଦୋୟିତ୍ୱ

ଯୋହୋ SEBI ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ ର୍ଦ୍
ି ୋଧ ରିତ ବ୍ହୋଇଛି

1.

ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/ସିକୟୁରିଟଜ୍
ି ଏବଂ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍ବୋର୍ଧ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SEBI)ର

ୟ
ି ମ, ଉପଆଇ

ଓ

ୟ
ି ମୋବଳି ଏବଂ ବ୍ସଗୟଡକ
ି

ଅଧୀ ବ୍ର ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ଜୋରି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତିବ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜବ୍ର ରହିଥିବୋ କୋରବୋର ସହ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିକୟୁରିଟ/ି େୟକ୍ତି/ଅ ୁ ବିଷୟବ୍ର ଗ୍ରୋହକ (ଗ୍ରୋହକ) ପୟଞ୍ଜି ବ୍ି ବଶ/ବୋଣିଜୁ କରିବ୍ବ।
2.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପ-ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ୟ
ି ମ, ଉପ ୟ
ି ମଓ

ୟ
ି ମୋବଳି ଏବଂ ବ୍ସଗୟଡକ
ି ଅଧୀ ବ୍ର

ଜୋରି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ SEBIର ଆଇ ଓ ୟ
ି ମୋବଳି ଏବଂ ସରକୋରୀ କର୍ତ୍ଧୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରୋସଙ୍ଗି କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯୋହୋ
ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ଲୋଗୟ ବ୍ହୋଇଥୋଏ, ତୋହୋ ଦ୍ୱୋରୋ ପରିେୋଳିତ ବ୍ହୋଇଥୋନ୍ତି।
3.

ସିକୟୁରିଟ ି ଏବଂ/କିମବୋ ଉତ୍ପନ୍ନ େୟକ୍ତିବ୍ର କୋରବୋର ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ସୋମଥଧୁ ପ୍ରତି ଗ୍ରୋହକ ସ୍ୱତଃ ସନ୍ତୟଷ୍ଟ ବ୍ହବ୍ବ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍
ବ୍ରୋକରଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ଏହୋର ଆବ୍ଦଶ କୋଯଧୁକୋରୀ କରିବୋକୟ େୋହିଁଥୋନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ଆବ୍ଦଶ
କୋଯଧୁକୋରୀ କରିବୋ ପୂବଧରୟ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଏହି ସୋମଥଧୁ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃ ସନ୍ତୟଷ୍ଟ ବ୍ହବୋ ଜୋରି ରଖିବ୍ବ।

4.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସଦୋସବଧଦୋ

ଜ
ି କୟ

ବ୍ି ଜ ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଯଥୋଥଧତୋ ଏବଂ ଆଥିକ ସ୍ୱଛଳତୋ ଏବଂ ପ୍ରଦୋ

କରୋଯିବୋକୟ ଥିବୋ

ବ୍ସବୋଗୟଡକ
ି ସହ ସଂପୃକ୍ତ ପୟଞ୍ଜି ବ୍ି ବଶ ଉବ୍େଶୁର ଯଥୋଥଧତୋସମବନ୍ଧବ୍ର ସନ୍ତୟଷ୍ଟ ବ୍ହବ୍ବ।
5.

ପରିେୋଳିତ ବ୍ହବୋକୟ ଥିବୋ ବୁବସୋୟ ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଉର୍ତ୍ରଦୋୟିତ୍ୱର ଯଥୋଥଧ ପ୍ରକୃ ତ,ି ଯଥୋ ବ୍ଯ ବ୍କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ,
ଉର୍ତ୍ରଦୋୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୋମଥଧୁ ବ୍ଯଉଁଥିବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର କୋଯଧୁ କରିଥୋଆନ୍ତି ବ୍ସ ସମବନ୍ଧବ୍ର ଗ୍ରୋହକକୟ ସବ୍େତ କରିବୋ ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍
ବ୍ରୋକର ପଦବ୍କ୍ଷପ ବ୍ ବ୍ବ।

6.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କର ଗ୍ରୋହକ(ଗଣ)ଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ କୋରବୋର ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଉପ-ବ୍ରୋକର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ ଆବଶୁକ ସହୋୟତୋ
ବ୍ଯୋଗୋଇ ବ୍ଦବ୍ବ ଏବଂ ସହବ୍ଯୋଗ କରିବ୍ବ।

ଗ୍ରୋହକ ସୂେ ୋ
7.

"ଆକୋଉଣ୍ଟ ବ୍ ୋଲିବୋ ଫମଧ"ବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଆବଶୁକ ବ୍ହଉଥିବୋ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଗ୍ରୋହକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଧ ଭୋବ୍ବ ସମଥିତ
ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସହିତ ପ୍ରଦୋ କରିବ୍ବ, ଯୋହୋ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱୋରୋ ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ, ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ କରୋଯୋଇଛି।

8.

ଗ୍ରୋହକ ଜଣକ ଆକୋଉଣ୍ଟ ବ୍ ୋଲିବୋ ର୍କୟ ୁବ୍ମଣ୍ଟବ୍ର ଥିବୋ ସମସ୍ତ ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ ବୁବସ୍ଥୋ ସହିତ ଜ
ି କୟ ପରିେତ
ି କରୋଇବ୍ବ। ଷ୍ଟକ୍
ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ

ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ବ୍ଯବ୍କୌଣସି ଅତିରକ୍ତ
ି ଧୋରୋ କିମବୋ ର୍କୟ ୁବ୍ମଣ୍ଟ ଅଣ-ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ ଅବ୍ଟ, ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସ୍ୱୀକୋର

କରୋଯୋଇଥିବୋ େୟକ୍ତି ଓ ସର୍ତ୍ଧୋବଳି ଅ ୟ ଯୋୟୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ।
9.

ଆକୋଉଣ୍ଟ ବ୍ ୋଲିବୋ ସମୟବ୍ର ଏବଂ ତୋପବ୍ର ଆକୋଉଣ୍ଟ ବ୍ ୋଲିବୋ ଫମଧବ୍ର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ସୂେ ୋବ୍ର ଯଦି ବ୍କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ଧ
ବ୍ହୋଇଥୋଏ ବ୍ତବ୍ବ ଗ୍ରୋହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ ତୋହୋ ସବ୍ଙ୍ଗ ସବ୍ଙ୍ଗ ସୂେତ
ି କରିବ୍ବ, ବ୍ଯପରିକି ବନ୍ଦ କରିବୋ ପିଟସ
ି ନ୍/ପରିବ୍ଶୋଧ
ଅକ୍ଷମତୋ ପିଟସ
ି ନ୍ କିମବୋ ବ୍ଯ ବ୍କୌଣସି ବିବୋଦ ଯୋହୋକି ତୋଙ୍କର କ୍ଷମତୋ ଉପବ୍ର ପ୍ରଭୋବ ପକୋଉଥୋଏ ତୋହୋ ଉପବ୍ର ଆଧୋରିତ
ସୂେ ୋ। ଗ୍ରୋହକ େ
ି ଷ୍ଟ
ି ଅବଧିବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ ଆଥିକ ସୂେ ୋ ପ୍ରଦୋ /ଅପବ୍ର୍ଟ୍ କରିବ୍ବ।

10.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଉପ-ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସମବନ୍ଧବ୍ର ଆକୋଉଣ୍ଟ ବ୍ ୋଲିବୋ ଫମଧବ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ତଥୁ କିମବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସହ
ଜଡିତ ଅ ୁ ବ୍ଯ ବ୍କୌଣସି ସୂେ ୋ ବ୍ଗୋପ ୀୟ ଭୋବ୍ବ ବଜୋୟ ରଖିବ୍ବ ଏବଂ ବ୍ସମୋବ୍
ଆବଶୁକତୋ ଅଧୀ ବ୍ର ଦରକୋର

ତୋହୋ ବ୍କୌଣସି ଆଇ / ୟ
ି ୋମକ

ବ୍ହଉଥିବୋ ସ୍ଥବ୍ଳ ବ୍କୌଣସି ବୁକ୍ତି /ଅଧିକୋରୀଙ୍କୟ ପରିପ୍ରକୋଶ କରିବ୍ବ

ୋହିଁ। ଅବଶୁ ଷ୍ଟକ୍

ବ୍ରୋକର ହୟ ଏତ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଶୁ ଅ ୟ ମତି ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ବ୍ଯ ବ୍କୌଣସି ବୁକ୍ତି କିମବୋ ଅଧିକୋରୀଙ୍କୟ ତୋଙ୍କର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ
ସମବନ୍ଧବ୍ର ସୂେ ୋ ପ୍ରକୋଶ କରିପୋରନ୍ତି।
ମୋଜି
11.

ଗ୍ରୋହକ ପ୍ରଯୟଜୁ ପ୍ରୋରମ୍ଭିକ ମୋଜି , ଅଟକ ମୋଜି , ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋଜି କିମବୋ ଏହିଭଳି ଅ ୁ ମୋଜି ଯୋହୋ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ
ଦ୍ୱୋରୋ ଆବଶୁକ ବ୍ବୋଲି ବିେୋର କରୋଯୋଇଥୋଏ କିମବୋ ଗ୍ରୋହକ ବ୍େଡ୍ କରୟଥିବୋ ଅଂଶ(ଗୟଡକ
ି ) ଅଥଧୋତ୍ ବ୍ସଗବ୍ମଣ୍ଟ ପ୍ରତି
ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ପ୍ରଯୟଜୁ ମୋଜି SEBI ଦ୍ୱୋରୋ ହୟ ଏତ ବ୍ି େଧଶତ
ି ବ୍ହୋଇପୋବ୍ର ବ୍ପୈଠ କରିବ୍ବ। ଅତିରକ୍ତ
ି ମୋଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବୋ
ପୋଇଁ (ଯଦିଓ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ, କିିଅରିଂ ହୋଉସ୍/କିିଅରିଂ କବ୍ପଧୋବ୍ରସନ୍ କିମବୋ SEBI ଦ୍ୱୋରୋ ଆବଶୁକ ବ୍ହୋଇ ଥୋଏ) ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର

ଜଣକ ଜ
ି ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଧ ଅଧିକୋର ବଳବ୍ର ଅ ୟ ମତିପ୍ରୋପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ଏହିଭଳି ମୋଜି
ପ୍ରଦୋ କରିବୋ ପୋଇଁ ବୋଧ୍ୟ ବ୍ହବ୍ବ।
12.

ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟବ୍ର

ଗ୍ରୋହକ ବୟ ଝଛ
ି ନ୍ତି ବ୍ଯ ତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ମୋଜି ଗୟଡକ
ି ର ବ୍ଦୟ ସମସ୍ତ ପୋଉଣୋ ରୋଶି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଧ ପରିବ୍ଶୋଧ କରିବୋକୟ ସୂେୋଏ ୋହିଁ। ସୟସଙ୍ଗତ
ଭୋବ୍ବ ମୋଜି ଗୟଡକ
ି ବ୍ଦୟ ବ୍ସବୋ ସବ୍େ, ଗ୍ରୋହକ ହୟ ଏତ, ଏହୋର ବ୍େଡ୍ ମୀମୋଂସୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, େୟକ୍ତି ହୟ ଏତ େିହ୍ନଟ/ଆବଶୁକ
କରୟଥିବୋ ଏହିଭଳି ଅଧିକ ଅଥଧରୋଶି, ପ୍ରଦୋ କରିବୋ ପୋଇଁ (କିମବୋ ପ୍ରୋପ୍ତ କରିବୋକୟ ହକ୍ଦୋର)ବୋଧ୍ୟ ବ୍ହବ୍ବ।

ବ୍ଦଣବ୍ ଣ ଏବଂ ମୀମୋଂସୋ
13.

ଗ୍ରୋହକ ଏକ ସିକୟୁରିଟ/ି ବ୍ର୍ରିବ୍ଭଟିଭ୍ କଣ୍ଟରୋକଟ ଅଥଧୋତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ େୟକ୍ତିର କ୍ରୟ କିମବୋ ବିକ୍ରୟ ମ
ି ବ୍ନ୍ତ ଲିଖିତ ଭୋବ୍ବ କିମବୋ ଏହିଭଳି ଫମଧ
କିମବୋ ଉପୋୟବ୍ର ବ୍ଯ ବ୍କୌଣସି ଅର୍ଧର ବ୍ଦବ୍ବ, ତୋହୋ ହୟ ଏତ ଗ୍ରୋହକ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ମିଳତ
ି ସମ୍ମତିବ୍ର ବ୍ହୋଇଥୋଏ। ଷ୍ଟକ୍
ବ୍ରୋକର ବ୍କବଳ ବ୍ସହି ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ଦିଆଯୋଇଥିବୋ ଅ

ୁ ଗ୍ରୋହକ ବ୍କୋଡ୍ବ୍ର, ଅର୍ଧର ରଖିବୋ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ

କରିବୋ ସୟ ଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ବ।
14.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ସୂେତ
ି କରିବ୍ବ ଏବଂ ବ୍େର୍ିଂ/ମୀମୋଂସୋ େକ୍ର, ବ୍ଦୟ ପ୍ରଦୋ
ବ୍କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ଧ

ସୂେୀ, ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ବ୍ହଉଥିବୋ ବ୍ଯ
ସମବନ୍ଧବ୍ର ତୋଙ୍କୟ ଅବଗତ କରୋଇବ୍ବ, ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ

ବ୍ହୋଇଥୋଏ ତୋହୋର ଏହିଭଳି ସିକୟୁରିଟ/ି ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସହିତ ତୋଳବ୍ମଳ ରଖିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦୋୟିତ୍ୱ ବ୍ହବ।
15.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏହୋ ସୟ ଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ବ ବ୍ଯ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଜମୋ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଅଥଧ/ସିକୟୁରିଟ ି ଏକ ପୃଥକ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟବ୍ର ରହିବ,

ତୋଙ୍କର ଏହୋର ଆକୋଉଣ୍ଟ କିମବୋ ଅ ୁ ବ୍କହି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟଠୋରୟ ଭିନ୍ନ ବ୍ହବ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଜ
ି ପୋଇଁ କିମବୋ
ଅ ୁ ବ୍କହି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇଁ କିମବୋ SEBIର ଆଇ , ୟ
ି ମୋବଳି, ପ୍ରେୋର ପତ୍ର, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ବ୍ି େଧଶୋବଳି ଏବଂ/କିମବୋ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର
ଆଇ ,

ୟ
ି ମୋବଳି, ଉପ-ଆଇ , ପ୍ରେୋର ପତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତିବ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଉବ୍େଶୁ ବୁତୀତ ଅ ୁ ଉବ୍େଶୁ ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍

ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବୁବହୃ ତ ବ୍ହବ ୋହିଁ।
16.

ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ

ଜ
ି ଇଚ୍ଛୋବ୍ର ଏହିଭଳି ବ୍େର୍ଗୟଡକ
ି ଯଥୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପକ୍ଷରୟ କରୋଯୋଇଥିବୋ ବ୍େଡ୍/ଗୟଡକ
ି ବୋତିଲ୍ ବ୍ହୋଇଥୋଏ,
ଗ୍ରୋହକ(ଗଣ)ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ େୟକ୍ତି(ଗୟଡକ
ି ) ବୋତିଲ୍ କରିବୋ ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ ଦୋୟିତ୍ୱ ୁସ୍ତ କରୋଯିବ।

17.

ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜବ୍ର କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହଉଥିବୋ କୋରବୋରଗୟଡକ
ି ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଅଧୀ ବ୍ର ଜୋରି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଆଇ , ଉପ-ଆଇ

ଓ

ୟ
ି ମୋବଳି ଏବଂ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅ ୟ ଯୋୟୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ଏବଂ ଏହିଭଳି
ବ୍େର୍କୟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଗୟଡକ
ି ଏହିଭଳି ୁୋୟୋଳୟର ବିେୋର ପରିସରଭୟକ୍ତ ବ୍ହବ୍ବ ଯୋହୋ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ଉପଆଇ ଏବଂ ୟ
ି ମୋବଳି
ଦ୍ୱୋରୋ

ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ବ୍ହୋଇପୋବ୍ର ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ଆଇ , ଉପଆଇ

ଓ

ୟ
ି ମୋବଳି ଏବଂ ଏହୋ ଅଧୀ ବ୍ର ଜୋରି

ବ୍ହୋଇଥିବୋ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ବୁବସ୍ଥୋଗୟଡକ
ି ୟ ଲୋଗୟ କରିବୋ ଉବ୍େଶୁବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ କରୋଯୋଇଥୋଏ।
ବ୍ରୋକବ୍ରଜ୍
18.

ଗ୍ରୋହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବ୍ରୋକବ୍ରଜ୍ ଏବଂ ବ୍ବୈଧୋ କ
ି ଶୟଳ୍କ ଯୋହୋ ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ପ୍ରେଳିତ ବ୍ହଉଥୋଏ ବ୍ସଥିପୋଇଁ ବ୍ଦୟ ପ୍ରଦୋ
କରିବ୍ବ, କୋରଣ ବ୍ସଗୟଡକ
ି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ, କୋରବୋର ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ପ୍ରଦୋ କରୟଥିବୋ ବ୍ସବୋଗୟଡକ
ି ପ୍ରତି
ଲୋଗୟ ବ୍ହୋଇଥୋଏ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ଆଇ , ୟ
ି ମୋବଳି ଏବଂ ଉପଆଇ ଏବଂ/କିମବୋ SEBIର ଆଇ ଓ
ୟ
ି ମୋବଳି ଅ ୟ ଯୋୟୀ ଅ ୟ ବ୍ମୋଦିତ ସବଧୋଧିକ ବ୍ରୋକବ୍ରଜଠୋରୟ ଅଧିକ ବ୍ରୋକବ୍ରଜ୍ ଲୋଗୟ କରିବ୍ବ ୋହିଁ।

ସମୋପ ଅଥଧୋତ୍ ଲିକୟୁବ୍ର୍ସନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିତ ି ବନ୍ଦ କରିବୋ
19.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଅ ୁ ଅଧିକୋରଗୟଡକ
ି (ଯଥୋ ମଧ୍ୟସ୍ଥତୋ କରିବୋ ପୋଇଁ ଏକ ଘଟଣୋକୟ ସୟପୋରିଶ କରିବୋ ଅଧିକୋର) ପୂବଧଧୋରଣୋ
କରି, ଗ୍ରୋହକ ବୟ ଝଛ
ି ନ୍ତି ବ୍ଯ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମୋଜି କିମବୋ ଅ ୁ ଅଥଧରୋଶି, ବୋକି ଋଣ, ଇତୁୋଦି ପ୍ରଦୋ

କରିବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଯଦି କିଛ ି

ଥୋଏ, ଗ୍ରୋହକ ଉର୍ତ୍ରଦୋୟିତ୍ୱ/ବ୍ ତ
ୈ କ
ି ବିପକ୍ଷବ୍ର, ବ୍ସ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, ସମସ୍ତ କିମୋବ ବ୍ଯବ୍କୌଣସି ଗ୍ରୋହକ ସ୍ଥିତ ି ସମୋପ /ବନ୍ଦ କରିବୋ
ଏବଂ ଏହିଭଳି ସମୋପ /ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ୟ
ି ନ୍ତ୍ରଣ କରିବୋ ପୋଇଁ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ ଅଧିକୋର ପ୍ରଦୋ କରୋଯୋଇଛି।
20.

ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମୃତୟୁ କିମବୋ ବ୍ଦବୋଳିଆ ବ୍ହବୋ ଘଟଣୋବ୍ର କିମବୋ ତୋଙ୍କର/ଏହୋର ଅ ୁଥୋ କୋରବୋର ସିକୟୁରିଟ ି ଯୋହୋ କ୍ରୟ କିମବୋ ବିକ୍ରୟ
କରିବୋ ପୋଇଁ ଗ୍ରୋହକ ଅର୍ଧର ବ୍ଦଇଛନ୍ତି ତୋହୋ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବ୍ସଥିପୋଇଁ ବ୍ଦୟ ପ୍ରଦୋ

କିମବୋ ପ୍ରଦୋ

କିମବୋ ସ୍ଥୋ ୋନ୍ତର କରିବୋବ୍ର

ଅସମଥଧ ବ୍ହବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ହୟ ଏତ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କୋରବୋର ବନ୍ଦ ଏବଂ କ୍ଷତି ଦୋବି କରିପୋରନ୍ତି, ଯଦି ବ୍କୌଣସି ଥୋଏ,
ଗ୍ରୋହକ ଇବ୍ଷ୍ଟଟ ବିପକ୍ଷବ୍ର। ଗ୍ରୋହକ କିମବୋ ତୋଙ୍କର ମବ୍ ୋ ୀତ ବୁକ୍ତି ଉର୍ତ୍ରୋଧିକୋରୀ, ଦୋୟୋଦ ଏବଂ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଗ୍ରହୀତୋ ଅଥଧୋତ୍
ଆସୋଇ ି ବ୍ଯବ୍କୌଣସି ବଳକୋ ପୋଣ୍ଠି ପୋଇବୋକୟ ହକଦୋର୍ ବ୍ହବ୍ବ, ଯୋହୋ ହୟ ଏତ ବ୍ସଥିରୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ବ୍ହୋଇଥୋଏ। ଗ୍ରୋହକ ଧ୍ୟୋ ବ୍ଦବୋ

ଉେିତ ବ୍ଯ, ମବ୍ ୋ ୀତ ବୁକ୍ତିଙ୍କ ସପକ୍ଷବ୍ର ପୋଣ୍ଠି/ସିକୟୁରିଟ ି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଆଇ ଗତ ଉର୍ତ୍ରୋଧିକୋରୀଉର୍ତ୍ରୋଧିକୋରୀଙ୍କ
ବୋବଦକୟ ବ୍ବୈଧ ଷ୍ପ
ି ୋଦ ବ୍ହବ|
21.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଜବ୍ଣ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବ୍ଦୟ ପ୍ରଦୋ /ବିତରଣ ଖିଲୋପି ଏବଂ ସମବନ୍ଧତ
ି ଦିଗଗୟଡକ
ି ସମବନ୍ଧବ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର
ଦୃ ଷ୍ଟି ଆକଷଧଣ କରିବ୍ବ। ଖିଲୋପକୋରୀ ଗ୍ରୋହକ କବ୍ପଧୋବ୍ରଟ୍ ସର୍ତ୍ୋ ଅଥଧୋତ୍ ଏଣ୍ଟିଟ ି/ଭୋଗୀଦୋର/ମୋଲିକୋ ୋ ସଂସ୍ଥୋ କିମବୋ ଅ ୁ
ବ୍କୌଣସି କୃ ତ୍ରମ
ି ଆଇ ଗତ ସର୍ତ୍ୋ ବ୍ହବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଘଟ ୋ ଅ ୟ ଯୋୟୀ, ବ୍ତବ୍ବ ର୍ୋଇବ୍ରକଟର(ଗଣ)/ପ୍ରବ୍ମୋଟର(ଗଣ)/
ବ୍ପ୍ରୋପୋଇଟର(ଗଣ)ଙ୍କ ୋମ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ(ସମୂହ)କୟ ଜଣୋଇ ଦିଆଯିବ।

ବିବୋଦ ସମୋଧୋ
22.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଏବଂ SEBIର ପ୍ରୋସଙ୍ଗି କ ବ୍ଯୋଗୋବ୍ଯୋଗ ସବିବ୍ଶଷ ବ୍ଯୋଗୋଇବ୍ଦବ୍ବ।

23.

ଏହୋ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ସଂଘଟିତ ସମସ୍ତ କୋରବୋର ଏବଂ ଅଂଶଧ ର ରୋପ ବିତରଣ ମ
ି ବ୍ନ୍ତ ଆବ୍ରୋପଗୟଡକ
ି ର ଅପସୋରଣ, ରୋପ
ବିତରଣର ପରିବ୍ଶୋଧ ଇତୁୋଦି ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅଭିବ୍ଯୋଗ ପ୍ରତିକୋର କରିବୋବ୍ର ସହବ୍ଯୋଗ କରିବ୍ବ।

24.

ଗ୍ରୋହକ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଜମୋ, ମୋଜି

ଅଥଧ ଇତୁୋଦି ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ଯବ୍କୌଣସି ଦୋବି ଏବଂ/କିମବୋ ବିବୋଦକୟ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର

ଆଇ , ଉପଆଇ ଏବଂ ୟ
ି ମୋବଳି ଅଧୀ ବ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥତୋ ପୋଇଁ ସୟପୋରିଶ କରିବ୍ବ ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ
ଏବଂ ତୋହୋ ଅଧୀ ବ୍ର ଜୋରି ବ୍ହଉଥିବୋ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହୟ ଏତ ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ଲୋଗୟ ବ୍ହୋଇପୋବ୍ର।
25.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ତୋଙ୍କର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମଧ୍ୟବ୍ର େୋଲିଥିବୋ କୋରବୋରରୟ ଉପୟଜଥି
ି ବୋ ବିବୋଦର ଶୀଘ୍ର ମୀମୋଂସୋ ସୟ ଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ବ
ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟୋବ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥତୋ ଷ୍ପ
ି ର୍ତ୍ି ଲୋଗୟ କରିବୋ ପୋଇଁ ବ୍ସ ଉର୍ତ୍ରଦୋୟୀ ରହିବ୍ବ।

26.

ଗ୍ରୋହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବୟ ଝଛ
ି ନ୍ତି ବ୍ଯ ଗ୍ରୋହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କର ଯଦି ବ୍କୌଣସି ବିବୋଦ ରହିଥୋଏ ତୋହୋର ସମୋଧୋ
କ୍ଷମତୋପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରତି ଧି
ି ଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଜୋରି ବ୍ହୋଇଥିବୋ

ପୋଇଁ

ବ୍ି େଧଶୋବଳି ଗ୍ରୋହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ପୋଇଁ ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ ବ୍ହବ ତୋହୋ ସମ୍ପୃକ୍ତ

ଗ୍ରୋହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ପକ୍ଷରୟ ବିବୋଦର ମୀମୋଂସୋ କରିବୋ ପୋଇଁ ଯ
ି ୟକ୍ତ ବ୍ସହି ପ୍ରତି ଧି
ି ଙ୍କ ପ୍ରମୋଣ ଥିବୋ ପତ୍ର ଅ ୟ ଯୋୟୀ ପୋଳ
ବ୍ହୋଇଥୋଏ।
ସମ୍ପକଧର ଅବସୋ
27.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମଧ୍ୟବ୍ର ଏହି ସମ୍ପକଧ ବୋତିଲ୍ ବ୍ହବ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବ୍କୌଣସି କୋରଣ ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର
ଜବ୍ଣ ସଦସୁ ବ୍ହବୋ ବିରତ ହୟ ଅନ୍ତି ଯଥୋ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଖିଲୋପି, ମୃତୟୁ, ଇସ୍ତଫୋ କିମବୋ ବହିଷ୍କରଣ କିମବୋ ଯଦି ବ୍ବୋର୍ଧ ଦ୍ୱୋରୋ
ପ୍ରମୋଣପତ୍ରଟି ବୋତିଲ୍ ବ୍ହବୋ କୋରଣରୟ ସଦସୁତୋ ରେ ହୟ ଏ।

28.

ଅ ୁ ପକ୍ଷଙ୍କୟ ବ୍କୌଣସି କୋରଣ

ଦଶଧୋଇ, ଅ ୁ ପକ୍ଷମୋ ଙ୍କୟ ଏକ ମୋସରୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଧ ସମୟ ପୂବଧରୟ ଲିଖିତ ଭୋବ୍ବ ବ୍ ୋଟିସ୍ ବ୍ଦଇ, ଷ୍ଟକ୍

ବ୍ରୋକର, ଉପବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ବ୍ସମୋ ଙ୍କ ମଧ୍ୟବ୍ର ଥିବୋ ସମ୍ପକଧ ବୋତିଲ୍ କରିବୋ ପୋଇଁ ହକଦୋର୍ ବ୍ହବ୍ବ। ଏହିଭଳି ବ୍କୌଣସି
ବୋତିଲ୍ ସବ୍େ, ଏହି ସମ୍ପକଧର ଅବସୋ

ଘଟିବୋ ପୂବଧରୟ ପ୍ରବ୍ବଶ କରୋଯୋଇଥିବୋ କୋରବୋର ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର କିମବୋ ବ୍ସଥିରୟ ଉପୟଜଥି
ି ବୋ
ପକ୍ଷମୋ ଙ୍କର ଅଧିକୋର, ଉର୍ତ୍ରଦୋୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦୋୟ ବଳବର୍ତ୍ର ରହିବ, ଘଟଣୋ ଅ ୟ ଯୋୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ କିମବୋ ତୋଙ୍କର/ଏହୋର
ଉର୍ତ୍ରୋଧିକୋରୀ, କୋଯଧୁ ବ
ି ଧୋହକୋରୀ, ବୁବସ୍ଥୋପକ, ଆଇ ଗତ ପ୍ରତି ଧି
ି କିମବୋ ଉର୍ତ୍ରୋଧିକୋରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ୁସ୍ତ/ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ ବ୍ହବ ।
29.

ଉପବ୍ରୋକରଙ୍କ ମୃତୟୁ/ବ୍ସ ବ୍ଦବୋଳିଆ ବ୍ହବୋ ଘଟଣୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର କିମବୋ ବ୍ବୋର୍ଧ ସହିତ ତୋଙ୍କର/ତୋହୋର ପଞ୍ଜି କରଣ ବୋତିଲ୍ ବ୍ହବୋ
ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର କିମବୋ/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ ଉପବ୍ରୋକରର ମୋ ୁତୋ ପ୍ରତୁୋହୋର ବ୍ହବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର କିମବୋ/କୋରଣ ଯୋହୋବ୍ହଉ ଥୋଉ ୋ
କୋହିଁକ,ି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଉପବ୍ରୋକରଙ୍କ ସହିତ େୟକ୍ତି ରେ ବ୍ହବୋ ଘଟଣୋବ୍ର, ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ଏପରି ରେ ଘଟଣୋ ବିଷୟବ୍ର
ଅବଗତ କରୋଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ପ୍ରତୁକ୍ଷ ଗ୍ରୋହକ ଭୋବବ୍ର ବିବ୍ବେ ୋ କରୋଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ
ବ୍ସମୋ ଙ୍କ ସମ୍ପକଧ ବୋତିଲ୍ କରିବୋ ସମବନ୍ଧବ୍ର ତୋଙ୍କର/ତୋହୋର ଇଚ୍ଛୋକୟ ଏକ ମୋସରୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଧ ସମୟ ପୂବଧରୟ ଲିଖିତ ଭୋବ୍ବ ବ୍ ୋଟିସ୍
ବ୍ଦଇ ବ୍ସ ବିଷୟବ୍ର ଜଣୋଇବୋ ସ୍ଥବ୍ଳ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ୟ
ି ନ୍ତ୍ରଣ କରୟଥିବୋ "ଅଧିକୋର ଏବଂ
ବ୍ ତ
ୈ କ
ି ଦୋୟିତ୍ୱ" ର୍କୟ ୁବ୍ମଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଧୋରୋ ପୂବଧ ପରି ଲୋଗୟ ବ୍ହବୋ ଜୋରି ରହିବ।

ଅତିରକ୍ତ
ି ଅଧିକୋର ଏବଂ ବ୍ ତ
ୈ କ
ି ଦୋୟିତ୍ୱ
30.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏହୋ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ରେ ବ୍ହୋଇଥିବୋ କୋରବୋର ଦୃ ଷ୍ଟିରୟ ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଲୋଭୋଂଶ ସମବନ୍ଧତ
ି ଅଧିକୋର, ଅଧିକୋର କିମବୋ
ବ୍ବୋ ସ୍ ବ୍ସୟୋର୍, ଇତୁୋଦି ବିଷୟବ୍ର ଉେିତ ସୟରକ୍ଷୋ ବୁବସ୍ଥୋ

ଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ବ ଏବଂ ଏହୋ ଏପରି କିଛ ି କରିବ

ୋହିଁ ଯୋହୋ

ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ସ୍ୱୋଥଧକୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୋଇବୋର ସମ୍ଭୋବ ୋ ରହିଛ,ି ବ୍ସହି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତୋଙ୍କ ପୋଇଁ ବ୍ସମୋବ୍ ହୟ ଏତ ସିକୟୁରିଟ ି
ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ବ୍ଦଣବ୍ ଣ କରିଥିବ୍ଲ।

31.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ SEBI ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ବ୍ସଗୟଡକ
ି ଦ୍ୱୋରୋ
ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ଜୋରି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଆଇ , ୟ
ି ମୋବଳି, ଉପ ଆଇ , ପ୍ରେୋର ପତ୍ର, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ
ବ୍ସମୋ ଙ୍କର ଆଥିକ ବିଷୟଗୟଡକ
ି ର ସମୋଧୋ ଏବଂ ମୀମୋଂସୋ କରିବ୍ବ।

32.

ବ୍ି େଧଶୋବଳି ଅ ୟ ଯୋୟୀ

ଏହିଭଳି ଫମଧୋଟବ୍ର କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହଉଥିବୋ ବ୍େଡ୍ ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ତୋଙ୍କର ସଂସ୍ଥୋପକ ପୋଇଁ ଏକ େୟକ୍ତି ବ୍ ୋଟ୍ ଜୋରି କରିବ୍ବ,
ଯୋହୋ ହୟ ଏତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ବ୍ହୋଇଥୋଏ, ଯୋହୋ ସମସ୍ତ କୋରବୋର ଯଥୋ ଅର୍ଧର ମବର, ବ୍େଡ୍ ମବର,

ବ୍େଡ୍ ସମୟ, ବ୍େଡ୍ ମୂଲୁ, ବ୍େଡ୍ ପରିମୋଣ, ଉତ୍ପନ୍ନ େୟକ୍ତି, ଗ୍ରୋହକ ବ୍କୋର୍, ବ୍ରୋକବ୍ରଜ୍, ଲୋଗୟ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ବ୍ଦୟ ସମବନ୍ଧବ୍ର
ସବିବ୍ଶଷ ତଥୁର ବ୍ରକର୍ଧ ଧୋରଣ କରିଥୋଏ ଏବଂ ବ୍ସଥିବ୍ର ପୂରଣ କରୋଯିବୋ ପୋଇଁ ଆବଶୁକ ବ୍ହଉଥିବୋ ଅ ୁ ସମସ୍ତ
ପ୍ରୋସଙ୍ଗି କ ସୂେ ୋ ରହିଥୋଏ ଏବଂ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟବ୍ର ଏବଂ ଏହିଭଳି ଉପୋୟବ୍ର ଜୋରି ବ୍ହୋଇଥୋଏ। ଷ୍ଟକ୍
ବ୍ରୋକର ପୟଞ୍ଜି ବ୍ି ବଶକୋରୀଗଣଙ୍କୟ େୟକ୍ତି ବ୍ ୋଟକୟ ହୋର୍ଧ କପି ଏବଂ/କିମବୋ ର୍ିଜଟ
ି ୋଲ୍ ଦସ୍ତ ତ ବୁବହୋର କରି ଇବ୍ଲବ୍କଟ ରୋ କ୍
ି ଫମଧ
ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହବୋର ବ୍ଗୋଟିଏ କୋଯଧୁ ଦିବସ ମଧ୍ୟବ୍ର ପଠୋଇବ୍ବ।
33.

ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତ ି ଉପୟବ୍ଜ ବ୍ତବ୍ବ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ବ୍ସହି ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜଠୋରୟ ବ୍ଦୟ
ପ୍ରୋପ୍ତ କରିବୋର ବ୍ଗୋଟିଏ କୋଯଧୁ ଦିବସ ମଧ୍ୟବ୍ର ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ବ୍ପଆଉଟ୍ ପୋଣ୍ଠିର ବ୍ଦୟ ପ୍ରଦୋ କିମବୋ ସିକୟୁରିଟ ି ବିତରଣ କରିବ୍ବ,
ଅ ୁଥୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ବ୍ହୋଇ ଥିବୋ ସ୍ଥବ୍ଳ ଏବଂ ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ, ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ
ବ୍ହୋଇଥୋଏ, ତୋହୋ ଦ୍ୱୋରୋ ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ଏହିଭଳି େୟକ୍ତି ଓ ସର୍ତ୍ଧୋବଳି ଅ ୟ ଯୋୟୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ।

34.

ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ, ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ, ତୋହୋ ଦ୍ୱୋରୋ ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ବ୍ହୋଇପୋବ୍ର, ଯୋହୋ ଏପରି
ସମୟ ଅବଧି ଏବଂ ଫମଧୋଟବ୍ର ଏହୋର ପ୍ରବ୍ତୁକ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମ
ି ବ୍ନ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଉଭର ପୋଣ୍ଠି ଏବଂ ସିକୟୁରିଟ ି ପୋଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଧ
ଆକୋଉଣ୍ଟରର ବିବରଣୀ ପଠୋଇବ୍ବ। ବିବରଣୀଟି ଏହୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୋଶ କରିବ ବ୍ଯ ଗ୍ରୋହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କଠୋରୟ ଏହି ବିବରଣୀର
ରସିଦ ପ୍ରୋପ୍ତ କରିବୋ ପବ୍ର ଏହି ବିବରଣୀବ୍ର ଯଦି ବ୍କୌଣସି ତୁଟ ି ଥୋଏ ବ୍ତବ୍ବ ତୋହୋ ଜଣୋଇବ୍ବ, ଗ୍ରୋହକ ଏହି ତୁଟର
ି ରିବ୍ପୋଟଧ

ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ, ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ, ତୋହୋ ଦ୍ୱୋରୋ ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ବ୍ହୋଇଥିବୋ େ
ି ଷ୍ଟ
ି ସମୟ
ମଧ୍ୟବ୍ର କରିବ୍ବ।
35.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ

କ
ି ଟକୟ ବ୍ଦୈ କ
ି ମୋଜି

ବ୍ଷ୍ଟଟବ୍ମଣ୍ଟ ପଠୋଇବ୍ବ। ବ୍ଦୈ କ
ି ମୋଜି

ବ୍ଷ୍ଟଟବ୍ମଣ୍ଟବ୍ର ଅ ୁୋ ୁ ବିଷୟ

ମଧ୍ୟବ୍ର ସହପୋର୍ଶ୍ୱିକ ଜମୋ, ସହପୋର୍ଶ୍ୱିକ ଉପବ୍ଯୋଗ ଏବଂ ସହପୋର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତ ି (ଉପଲବ୍ଧ ବଳକୋ ଅଥଧ/ଗ୍ରୋହକଙ୍କଠୋରୟ ମିଳବ
ି ୋକୟ ଥିବୋ

ବ୍ଦୟ) ସହିତ ଗଦ ଅଥଧ, ସ୍ଥୋୟୀ ଜମୋ ରସିଦ (FDR), ବୁୋଙ୍କ ଗୁୋବ୍ରଣ୍ଟି ଏବଂ ସିକୟୁରିଟର
ି ଭୋଗ ଭୋଗ କରିବୋ ଅଥଧୋତ୍ ବ୍ରକ୍
ଅପ୍ ସୋମିଲ ରହିବୋ ଉେିତ।
36.

ଗ୍ରୋହକ ସୟ ଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ବ ବ୍ଯ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକଧବ୍ର ରହିବୋ ପୋଇଁ ତୋଙ୍କର ଆବଶୁକ କ୍ଷମତୋ ରହିଛ,ି ଏହୋ କରିବୋ ପୋଇଁ
ବ୍ସ କ୍ଷମତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତୋଙ୍କର ବ୍ ତ
ୈ କ
ି ଦୋୟିତ୍ୱ ଓ ମ
ି ନବ୍ର ଥିବୋ ଅଙ୍ଗୀକୋର ସମ୍ପୋଦ କରିବୋ ପୋଇଁ ବ୍ସ ସମଥଧ ଅଟନ୍ତି।
ସମସ୍ତ କୋରବୋର ଅ ୟ ପୋଳ ସୟ ଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବୋ ପୋଇଁ ସମସ୍ତ କୋଯଧୁୋ ୟ ଷ୍ଠୋ ଗ୍ରହଣ କରୋଯିବୋ ଆବଶୁକ, ବ୍ଯଉଁଥିକୟ ଗ୍ରୋହକ ହୟ ଏତ
ପ୍ରବ୍ବଶ କରିପୋରନ୍ତି ବ୍ସହି କୋରବୋର ପ୍ରବ୍ବଶ ବ୍ହବୋ ପୂବଧରୟ ତୋହୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଧ ବ୍ହବ।

ବ୍ବୈଦୟୁତିକ େୟକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ ଅଥଧୋତ୍ ଇବ୍ଲବ୍କଟ ରୋ କ୍
ି କଣ୍ଟରୋକଟ ବ୍ ୋଟ୍ (ECN)
37.

ଗ୍ରୋହକ ଇବ୍ଲବ୍କଟ ରୋ କ୍
ି ଫମଧ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର େୟକ୍ତି ବ୍ ୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବୋକୟ ବୋଛିବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, ବ୍ସ ଏକ ଉପଯୟକ୍ତ ଇବ୍ମଲ୍ ଆଇର୍ି ଷ୍ଟକ୍
ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ ପ୍ରଦୋ କରିବ୍ବ। ଇବ୍ମଲ୍ ଆଇର୍ିବ୍ର ବ୍କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ଧ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଗ୍ରୋହକ ବ୍ି ଜ ଏକ ପତ୍ର ଦ୍ୱୋରୋ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ
ବ୍ଯୋଗୋବ୍ଯୋଗ କରିବ୍ବ। ଯଦି ଗ୍ରୋହକ ଜଣକ ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ବ୍େର୍ିଂ ପୋଇଁ ମବ୍ ୋ ୟ

କରନ୍ତି, ଇବ୍ମଲ୍ ଆଇର୍ିର ପରିବର୍ତ୍ଧ

ଅ ୟ ବ୍ରୋଧ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇଁ ଉେିଷ୍ଟ ୟୟ ଜର ଆଇର୍ି ଏବଂ ପୋସଓବୋର୍ଧ ଦ୍ୱୋରୋ ସୟରକ୍ଷିତ ଆକବ୍ସସ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର କରୋଯୋଇପୋବ୍ର।
38.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସୟ ଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ବ ବ୍ଯ ଇବ୍ମଲ୍ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ବ୍ପ୍ରରିତ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ECN ର୍ିଜଟ
ି ୋଲ୍ ଭୋବ୍ବ ସ୍ୱୋକ୍ଷରିତ,
ଏ କ୍ରିପଟଯୟକ୍ତ, ଅଣ-ବ୍ହରବ୍ଫର ବ୍ଯୋଗୁ ବ୍ହବ ଏବଂ IT ଆଇ , 2000ର ବୁବସ୍ଥୋଗୟଡକ
ି ଅ ୟ ପୋଳ କରିବ। ECN ଏକ
ସଂଲଗ୍ନ ଅଥଧୋତ୍ ଆଟୋେବ୍ମଣ୍ଟ ଭୋବ୍ବ ଇବ୍ମଲ୍ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ବ୍ପ୍ରରିତ ବ୍ହବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଫୋଇଲ୍ ର୍ିଜଟ
ି ୋଲ୍
ଦସ୍ତ ତ, ଏ କ୍ରିପଟଯୟକ୍ତ ଏବଂ ଅଣ-ବ୍ହରବ୍ଫର ବ୍ଯୋଗୁ ସହିତ ସୟରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ହବ।

39.

ଗ୍ରୋହକ ମବ୍

ରଖିବ୍ବ ବ୍ଯ ବ୍ଫରିଥିବୋ ବ୍ମଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରୋପ୍ତ

ବ୍ହବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଇବ୍ମଲ୍

ଆଇର୍ିବ୍ର େୟକ୍ତି ବ୍ ୋଟ୍ ବିତରଣ ଅଥଧୋତ୍ ବ୍ର୍ଲିଭରି ଭୋବବ୍ର ବିେୋରଣୀୟ ବ୍ହବ।
40.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ECN ଏବଂ ଇବ୍ମଲର ପ୍ରୋପ୍ତି ସ୍ୱୀକୋର ଏକ ସଫଟ ଏବଂ ଅଣ-ବ୍ହରବ୍ଫର ବ୍ଯୋଗୁ ରୂପବ୍ର ରଖିବ୍ବ ଯୋହୋ IT
ଆଇ , 2000ର ବୁବସ୍ଥୋ ଅ ୟ ପୋଳ କରିବୋ ମ
ି ବ୍ନ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ଉପୋୟବ୍ର ଏବଂ ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ SEBI/ଷ୍ଟକ୍

ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ ଜୋରି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ପ୍ରେଳିତ ଆଇ / ୟ
ି ମୋବଳି/ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ ବ୍ି େଧଶୋବଳି ଅ ୟ ଯୋୟୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ। ବିତରଣର
ପ୍ରମୋଣ ଯଥୋ େୟକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ ବ୍ପ୍ରରଣ କରିବୋ ସମୟବ୍ର କମ୍ପୟୁଟର ଦ୍ୱୋରୋ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଲଗ୍ ରିବ୍ପୋଟଧ SEBI/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର
ପ୍ରେଳିତ ୟ
ି ମୋବଳି ଅଧୀ ବ୍ର ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଏକ େ
ି ଷ୍ଟ
ି ଅବଧି ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସୋଇତି ର ୋଯିବ। ଲଗ୍

ରିବ୍ପୋଟଧ େୟକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀର ସବିବ୍ଶଷ ସୂେ ୋ ପ୍ରଦୋ କରିବ ଯୋହୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ / ୋକେ କିମବୋ ପୟଣି ବ୍ଫରିଥିବୋ ଇବ୍ମଲକୟ ବିତରଣ
ଅଥଧୋତ୍ ବ୍ର୍ଲିଭରି ବ୍ହୋଇ ଥୋଏ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସବଧଦୋ ତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବ୍ଫରିଥିବୋ ବ୍ମଲର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରୋପ୍ତ ସୟ ଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ୍ବ, ତୋହୋ
ବ୍ସ SEBI/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ପ୍ରେଳିତ ୟ
ି ମୋବଳି ଅଧୀ ବ୍ର େ
ି ଷ୍ଟ
ି ଅବଧି ମଧ୍ୟବ୍ର କରିବ୍ବ।
41.

ବ୍ଯଉଁ ଗ୍ରୋହକମୋବ୍

େୟକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ ଅଥଧୋତ୍ କଣ୍ଟରୋକଟ ବ୍ ୋଟକୟ ବ୍ବୈଦୟୁତିକ ଆକୋରବ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବୋ ପୋଇଁ େୋହୋନ୍ତି ୋହିଁ ବ୍ସ
ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବ୍ସହି ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ପ୍ରତୁକ୍ଷ ପର୍ଦ୍ତିବ୍ର କଣ୍ଟରୋକଟ ବ୍ ୋଟ୍(େୟକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ) ପଠୋଇବୋ ଜୋରି ରଖିବ୍ବ। ECN
ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କ
ି ଟବ୍ର
ପହଞ୍ଚିବୋ କିମବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଇବ୍ମଲ୍ ଆଇର୍ି ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରତୁୋ ୁୋ ବ୍ହବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର
SEBI/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ପ୍ରେଳିତ

ୟ
ି ମୋବଳି ଅଧୀ ବ୍ର

େ
ି ିଷ୍ଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟବ୍ର ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ପ୍ରତୁକ୍ଷ ରୂବ୍ପ କଣ୍ଟରୋକଟ ବ୍ ୋଟ୍
ପଠୋଇବ୍ବ ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରତୁକ୍ଷ େୟକ୍ତି ଟିପ୍ପଣୀ ଅଥଧୋତ୍ ଫି ଜକ
ି ୋଲ୍ କଣ୍ଟରୋକଟ ବ୍ ୋଟ୍ ବିତରଣ ଅଥଧୋତ୍ ବ୍ର୍ଲିଭରିର ପ୍ରମୋଣ ସୋଇତି
ରଖିବ୍ବ।
42.

ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ECNର ଇବ୍ମଲ୍ ବ୍ଯୋଗୋବ୍ଯୋଗ ସହିତ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏକୋ ସଙ୍ଗବ୍ର ତୋଙ୍କର
ବ୍ସଥିବ୍ର ECN ସୟରକ୍ଷିତ ଉପୋୟବ୍ର ପ୍ରକୋଶ

ୋମିତ ବ୍ଓବବସୋଇଟ ଯଦି ରହିଥୋଏ

କରିବ୍ବ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆକବ୍ସସ୍ ସୋମଥଧୁ ପ୍ରଦୋ

କରିବ୍ବ ଏବଂ

ଏଥିପୋଇଁ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୟ ଜର ବ୍ ମ୍ ଏବଂ ପୋସଓବୋର୍ଧ ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ଆବଣ୍ଟିତ କରିବ୍ବ, ବ୍ଯଉଁଥିବ୍ର ଗ୍ରୋହକ ବ୍ବୈଦୟୁତିକ ଭୋବ୍ବ କଣ୍ଟରୋକଟ
ବ୍ ୋଟ୍ ବ୍ସଭ୍ କରିବୋ ସହିତ ତୋ’ର ପ୍ରି ଣ୍ଟ ବୋହୋର କରିବୋ ବିକଳ୍ପ ରହିବ।
ଆଇ ଏବଂ ବିେୋର ବୁବସ୍ଥୋ
43.

ଏହି ର୍କୟ ୁବ୍ମଣ୍ଟବ୍ର ସ୍ଥିରୀକୃ ତ େ
ି ିଷ୍ଟ ଅଧିକୋର ବୁତୀତ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ଅ ୁ ବ୍ଯ ବ୍କୌଣସି ଅଧିକୋର,
ଯୋହୋ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ଆଇ , ଉପଆଇ ଏବଂ ୟ
ି ମୋବଳି ବ୍ଯଉଁଥିବ୍ର ଗ୍ରୋହକ ବ୍େଡ୍ କରିବୋ ପୋଇଁ େୟ କରିଥୋନ୍ତି ଏବଂ ଏହୋ
ଅଧୀ ବ୍ର ଜୋରି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି କିମବୋ SEBIର ଆଇ

ଓ

ୟ
ି ମୋବଳି ଅଧୀ ବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର କିମବୋ

ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଅଧିକୋର ରହିଥୋଇପୋବ୍ର, ତୋହୋ ପ୍ରବ୍ୟୋଗ କରିବୋ ପୋଇଁ ହକ୍ଦୋର ବ୍ହବ୍ବ।
44.

ଏହି ର୍କୟ ୁବ୍ମଣ୍ଟ ବୁବସ୍ଥୋଗୟଡକ
ି ସବଧଦୋ ସରକୋରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, SEBI ଦ୍ୱୋରୋ ଜୋରି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ବ୍ଯବ୍କୌଣସି ଆଇ ,

ୟ
ି ମୋବଳି,

ବ୍ି େଧଶୋବଳି ଏବଂ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ତୋହୋର ଆଇ ,
ୟ
ି ମୋବଳି ଏବଂ ଉପଆଇ , ଯୋହୋ ହୟ ଏତ ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ଲୋଗୟ ବ୍ହୋଇପୋବ୍ର, ତୋହୋ ଅ ୟ ଯୋୟୀ ବ୍ହବ।
45.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ମଧ୍ୟସ୍ଥତୋ ଏବଂ ଆବ୍ପୋଷସମୋଧୋ ଆଇ , 1996 ଅଧୀ ବ୍ର ଦିଆଯୋଇଥିବୋ ବ୍ଯ
ବ୍କୌଣସି ରୋୟକୟ ମୋ ବ୍ି ବ। ଆବଶୁ ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରୋୟ ଉପବ୍ର ସନ୍ତୟଷ୍ଟ

ଥୋନ୍ତି,, ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ମଧ୍ୟବ୍ର ଆବ୍ବଦ

କରିବୋର ଏକ ବୁବସ୍ଥୋ ମଧ୍ୟ ରହିଛ।ି
46.

ଏହି ର୍କୟ ୁବ୍ମଣ୍ଟବ୍ର ବୁବହୃ ତ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବକ୍ତବୁ ଯୋହୋ ଏଠୋବ୍ର ବୁୋ ୁୋ କରୋଯୋଇ ୋହିଁ, ଅ ୁଥୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆବଶୁକ
କରୟ ଥିବୋ ସ୍ଥବ୍ଳ, ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/SEBI ଅଧୀ ବ୍ର ଜୋରି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଆଇ , ଉପଆଇ ଏବଂ ୟ
ି ମୋବଳି ଓ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଅ ୟ ସୋବ୍ର ୁସ୍ତ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ସମୋ ଅଥଧ ରହିଥୋଏ।

47.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବ୍ଯୋର୍ୋ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ବ୍ସ୍ୱଚ୍ଛୋକୃ ତ ଧୋରୋଗୟଡକ
ି /ର୍କୟ ୁବ୍ମଣ୍ଟ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/SEBIର ଆଇ / ୟ
ି ମୋବଳି/
ବିଜ୍ଞପ୍ତି /ପ୍ରେୋର ପତ୍ରର ଉଲ୍ଲଂଘ କବ୍ର ୋହିଁ। ଏହି ବ୍ସ୍ୱଚ୍ଛୋକୃ ତ ଧୋରୋଗୟଡକ
ି /ର୍କୟ ୁବ୍ମଣ୍ଟ(ଗୟଡକ
ି )ବ୍ର ବ୍ଯବ୍କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ଧ 15
ଦି ର ଅଗ୍ରୀମ ବ୍ ୋଟିସ୍ ଦିଆଯୋଇ କରୋଯୋଇଥୋଏ। ଅଧିକୋର ଏବଂ ବ୍ ତ
ୈ କ
ି ଦୋୟିତ୍ୱ ଯୋହୋକି ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱୋରୋ ଉଲ୍ଲିଖିତ
ବ୍ହୋଇଛି ବ୍ସଥିବ୍ର ବ୍ଯବ୍କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ଧ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିବ୍ଗୋେର କରୋଯିବ।

48.

ଯଦି ପକ୍ଷଗୟଡକ
ି ର ଅଧିକୋର ଓ ବ୍ ତ
ୈ କ
ି ଦୋୟିତ୍ୱ SEBIର ଆଇ ଓ ୟ
ି ମୋବଳି କିମବୋ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍
କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ତୋହୋର ଉପଆଇ , ଆଇ
ପରିବର୍ତ୍ଧ ଗୟଡକ
ି ଏହି ର୍କୟ ୁବ୍ମଣ୍ଟବ୍ର ଉବ୍ଲ୍ଲ
ଅନ୍ତଭଧୟକ୍ତ ବ୍ହୋଇଥୋଏ।

ଏବଂ

ୟ
ି ମୋବଳିବ୍ର ପରିବର୍ତ୍ଧ

ବ୍ହବୋ କୋରଣରୟ ବଦଳିଥୋଏ, ଏହିଭଳି
ବ୍ହୋଇଥିବୋ ପକ୍ଷଗୟଡକ
ି ର ଅଧିକୋର ଓ ବ୍ ତ
ୈ କ
ି ଦୋୟିତ୍ୱବ୍ର ପରିବର୍ତ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ପ୍ରଦୋ କରୋଯୋଇଥିବୋ ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ଏବଂ ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜି ଆଧୋରିତ େର୍ିଂ
ସୟବଧ
ି ୋ (ଅଧିକୋର ଏବଂ ବ୍ ତ
ୈ କ
ି ଦୋୟିତ୍ୱ ର୍କୟ ୁବ୍ମଣ୍ଟ(ଗୟଡକ
ି )ବ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ ସମସ୍ତ ଧୋରୋଗୟଡକ
ି ପ୍ରଯୟଜୁ ବ୍ହବ। ଅତିରକ୍ତ
ି ଭୋବବ୍ର,
ଏଠୋବ୍ର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଧୋରୋଗୟଡକ
ି ମଧ୍ୟ ଲୋଗୟ ବ୍ହବ।)
1.

ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜି ବୁବହୋର କରି ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ଆଧୋରିତ ବ୍େର୍ିଂ (IBT) ଏବଂ ସିକୟୁରିଟଜ୍
ି ବ୍େର୍ିଂ ପ୍ରଦୋ କରିବୋ
ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବ୍ଯୋଗୁ ଅଟନ୍ତି ତୋହୋ ର୍ିଭୋଇସଗୟଡକ
ି ବ୍ଯପରିକି ବ୍ମୋବୋଇଲ ବ୍ଫୋ , ର୍ୋଟୋ କୋର୍ଧ ସହିତ ଲୋପଟପ୍, ଇତୁୋଦି
ଯୋହୋ ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ବ୍ପ୍ରୋବ୍ଟୋକଲ୍ (IP) ବୁବହୋର କରିଥୋଏ ତୋହୋର ବୁବହୋର ଅନ୍ତଭଧୟକ୍ତ କରିବ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଓୟୋରବ୍ଲସ୍
ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜି ବୁବହୋର କରି ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ଆଧୋରିତ ବ୍େର୍ିଂ (IBT) ଏବଂ ସିକୟୁରିଟଜ୍
ି ବ୍େର୍ିଂ ପୋଇଁ ପ୍ରଯୟଜୁ ସମସ୍ତ
ଆବଶୁକତୋଗୟଡକ
ି ପୂରଣ କରିବ୍ବ ଯୋହୋ ହୟ ଏତ SEBI ଏବଂ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ ସମୟୋ ୟ ଯୋୟୀ ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ବ୍ହୋଇପୋବ୍ର।

2.

ସିକୟୁରିଟବ୍ି ର ପୟଞ୍ଜି ବ୍ି ବଶ/ବ୍େର୍ିଂ କରିବୋ ପୋଇଁ ଗ୍ରୋହକ ଇଚ୍ଛୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପୋଇଁ, ଗ୍ରୋହକ ହୟ ଏତ ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ଆଧୋରିତ
ବ୍େର୍ିଂ ସୟବଧ
ି ୋ କିମବୋ ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜିର ବୁବହୋର ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ସିକୟୁରିଟଜ୍
ି ବ୍େର୍ିଂ ପୋଇଁ ଇଚ୍ଛୟକ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର
ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ବ୍ସବୋ ପ୍ରଦୋ କରିବ୍ବ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ବ୍ସବୋର ସୟବଧ
ି ୋ ହୋସଲ କରିବ୍ବ,
ତୋହୋ SEBI/ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ବୁବସ୍ଥୋଗୟଡକ
ି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ବ୍ସବୋବ୍ର ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ େୟକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ତ୍ଧୋବଳି
ଆଧୋରବ୍ର ଏବଂ ଅ ୟ ସୋବ୍ର ବ୍ହୋଇଥୋଏ, ବ୍ସଗୟଡକ
ି ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱୋରୋ ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ସର୍ତ୍ଧଗୟଡକ
ି ଆଧୋରବ୍ର ବ୍ହୋଇଥୋଏ।

3.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସିକୟୁରିଟଜ୍
ି ବ୍େର୍ିଂ ସହିତ ସମ୍ମିଳତ
ି ବ୍ବୈଶଷ୍ଟ
ି ୁ, ବିପଦ ଆଶଙ୍କୋ, ଦୋୟିତ୍ୱବ୍ବୋଧତୋ, ବ୍ ତ
ୈ କ
ି ଦୋୟିତ୍ୱ ଏବଂ
ଉର୍ତ୍ରଦୋୟିତ୍ୱ ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜି/ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍/ସ୍ମୋଟଧ ଅର୍ଧର ରୋଉଟିଂ କିମବୋ ଅ ୁ ବ୍କୌଣସି ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜି ମୋଧ୍ୟମବ୍ର
ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଦୃ ଷ୍ଟିବ୍ଗୋେର କରିବ୍ବ।

4.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସିଷ୍ଟମ ମ କୟ ମ ପ୍ରୋଥମିକ ପୋସଓବୋର୍ଧ ପଲିସି ଯୋହୋ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱୋରୋ
ଆଧୋରବ୍ର େ
ି ଷ୍ଟ
ି ବ୍ହୋଇଥୋଏ ତୋହୋ ସମବନ୍ଧବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ ଅବଗତ କରୋଇବ୍ବ।

5.

ୟୟ ଜରବ୍ ମ୍ ଓ ପୋସଓବୋର୍ଧକୟ ବ୍ଗୋପ ୀୟ ଓ ସୟରକ୍ଷିତ ରଖିବୋ ପୋଇଁ ଗ୍ରୋହକ ଦୋୟୀ ରହିବ୍ବ ଏବଂ ବ୍ସ ଏଣ୍ଟର୍ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ବୋ
ପ୍ରବ୍ବଶ କରୋଯୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ଅର୍ଧର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ୟୟ ଜରବ୍ ମ୍ ଏବଂ/କିମବୋ ପୋସଓବୋର୍ଧ ବୁବହୋର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT
ସିଷ୍ଟମ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ବ୍ଯବ୍କୌଣସି ବୁକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ କରୋଯୋଇଥିବୋ କୋରବୋର ପୋଇଁ ଏକୋନ୍ତ ଭୋବବ୍ର ଦୋୟୀ ରହିବ୍ବ, ବ୍ସହି ବୁକ୍ତି ତୋହୋ
କରିବୋ ପୋଇଁ କ୍ଷମତୋପ୍ରୋପ୍ତ ବ୍ହୋଇଥୋନ୍ତୟ ଅବୋ ବ୍ହୋଇଥୋନ୍ତୟ ତୋହୋ ଯୋହୋ ବ୍ହଉ ୋ କୋହିଁକ।ି ଆହୟ ରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋହକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଯ
ଅର୍ଧର ରୋଉବ୍ଟଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱୋରୋ ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜି ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ବ୍େର୍ିଂ/ସିକୟୁରିଟଜ୍
ି ବ୍େର୍ିଂ ପୋଇଁ
ପ୍ରମୋଣୀକରଣ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜି ଏବଂ କଡୋ ର
ି ୋପର୍ତ୍ୋ ଉପୋୟ ଆବଶୁକ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ତୋଙ୍କର ପୋସଓବୋର୍ଧ ଏବଂ/କିମବୋ
ତୋଙ୍କର ପ୍ରୋଧିକୃ ତ ପ୍ରତି ଧି
ି ଙ୍କ ବିଷୟବ୍ର ବ୍କୌଣସି ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷ ଯଥୋ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର କମଧେୋରୀ ଏବଂ ର୍ିଲରଙ୍କୟ ପ୍ରକୋଶ କରିବୋ
ସୟ ଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବୋ ପୋଇଁ ଅଙ୍ଗୀକୋର କରିଛନ୍ତି।

6.

ଗ୍ରୋହକ ଯଦି ତୋଙ୍କର ପୋସଓବୋର୍ଧ ଭୟଲି ଯୋଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସିଷ୍ଟମବ୍ର ର
ି ୋପର୍ତ୍ୋ ବ୍ଦୋଷ ତୁଟ ି ଆବିଷ୍କୋର କରିଛନ୍ତି,
ତୋଙ୍କର ୟୟ ଜରବ୍ ମ୍/ପୋସଓବୋର୍ଧ/ଆକୋଉଣ୍ଟ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ଅସୋମଞ୍ଜସୁ/ଅ ଧିକୃ ତ ଆକବ୍ସସ୍ ଆବିଷ୍କୋର/ସବ୍ନ୍ଦହ କରନ୍ତି ବ୍ତବ୍ବ
ଗ୍ରୋହକ ଏହିଭଳି ଅଣପ୍ରୋଧିକୃ ତ ବୁବହୋରର ସବିବ୍ଶଷ ସୂେ ୋ, ତୋରି , ଉପୋୟ ଏବଂ ଏପରି ଅ ଧିକୃ ତ ବୁବହୋର ଇତୁୋଦି
ବ୍ଯୋଗଁୟ ପ୍ରଭୋବିତ ବ୍ହୋଇଥିବୋ କୋରବୋରଗୟଡକ
ି ବିଷୟବ୍ର ଲିଖିତ ଭୋବବ୍ର ସବ୍ଙ୍ଗ ସବ୍ଙ୍ଗ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ ସୂେତ
ି କରିବ୍ବ।

7.

ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜି ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍/ସିକୟୁରିଟଜ
ି ବ୍ର ରୟଟିଂ ଅର୍ଧର ପୋଇଁ ଏକ ବ୍ସବୋ ହୋସଲ କରିବୋ ସହିତ ଜଡିତ
ବିପଦଗୟଡକ
ି ବିଷୟବ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଧ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦଗୟଡକ
ି ବୟ ଝଛ
ି ନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଯଉଁ ଉପୋୟବ୍ର ବ୍ହଉ ୋ କୋହିଁକି ଗ୍ରୋହକ
ୟୟ ଜରବ୍ ମ୍/ପୋସଓବୋର୍ଧବ୍ର କରୋଯୋଇଥିବୋ ବ୍ଯବ୍କୌଣସି ଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଯଧୁ ପୋଇଁ ଗ୍ରୋହକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଧ ରୂବ୍ପ ଉର୍ତ୍ରଦୋୟୀ ଏବଂ ଦୋୟୀ
ରହିବ୍ବ।

8.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅ ୟ ବ୍ରୋଧବ୍ର ଇବ୍ମଲ୍ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ଅର୍ଧର/ବ୍େଡ୍ ସୟ ଶ୍ଚ
ି ି ତତୋ ସୂେ ୋ ବ୍ପ୍ରରଣ କରିବ୍ବ। ଗ୍ରୋହକ ଅବଗତ
ଅଛନ୍ତି ବ୍ଯ ଅର୍ଧର/ବ୍େଡ୍ ସୟ ଶ୍ଚ
ି ି ତତୋ ସୂେ ୋ ମଧ୍ୟ ବ୍ଓବବ୍ ବ୍ପୋଟଧୋଲବ୍ର ପ୍ରଦୋ କରୋଯୋଇଥୋଏ। ଗ୍ରୋହକ ଓୟୋରବ୍ଲସ୍
ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜି ବୁବହୋର କରି ବ୍େଡ୍ କରୟଥିବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ର୍ିଭୋଇସବ୍ର ଅର୍ଧର/ବ୍େର୍ ସୟ ଶ୍ଚ
ି ି ତତୋ ସୂେ ୋ
ବ୍ପ୍ରରଣୋ କରିବ୍ବ।

9.

ଗ୍ରୋହକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଯ ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ବ୍େର୍ିଂ ଅବ୍ କ ଅ େ
ି ଷ୍ଟ
ି ବିଷୟ ଜଡିତ କରିଥୋଏ ଏବଂ ଜଟିଳ ହୋର୍ଧଓୟୋର,
ସଫଟଓୟୋର, ସିଷ୍ଟମ, ବ୍ଯୋଗୋବ୍ଯୋଗ ଲୋଇ , ବ୍ପରିବ୍ଫରୋଲ, ଇତୁୋଦି ବୋଧୋ ଉପୟଜବ
ି ୋ ଏବଂ ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ବ୍ହବୋ ପ୍ରତି ସବ୍ମବଦ ଶୀଳ
ଅବ୍ଟ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍କୌଣସି ପ୍ରତି ଧି
ି ତ୍ୱ କରି ଥୋନ୍ତି କିମବୋ ପ୍ରତିଶୁତ ି ବ୍ଦଇ ଥୋନ୍ତି ବ୍ଯ ବି ୋ ବୋଧୋବ୍ର ସବୟ
ସମୟବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ବ୍ସବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବ୍ହବ।

10.

ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସିଷ୍ଟମ କିମବୋ ବ୍ସବୋ କିମବୋ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ବ୍ସବୋ କିମବୋ ସିଷ୍ଟମର ବ୍ଯବ୍କୌଣସି ରେ, ଅନ୍ତରୋୟ, ଅଣଉପଲବ୍ଧତୋ କିମବୋ ରୋପ ବ୍ହବୋ ଘଟଣୋବ୍ର କିମବୋ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର/ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ୟ
ି ନ୍ତ୍ରଣ ବୋହୋବ୍ର ବ୍କୌଣସି କୋରଣ ପୋଇଁ
ଗ୍ରୋହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର/ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ବ୍ଯବ୍କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍/ସିଷ୍ଟମ ସଫଳତୋ ପୋଇଁ ଅଣ-କୋଯଧୁକୋରିତୋ ମ
ି ବ୍ନ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ
କିମବୋ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ବିପକ୍ଷବ୍ର ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ବ୍କୌଣସି ଦୋବି ରହିବ ୋହିଁ।

ର୍ଦ୍
ି ଧୋରିତ ସର୍ତ୍ଧୋବଳି

ପରିଶଷ୍ଟ
ି 5
ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ଏବଂ ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରିଡେଟିଭ୍ ବର୍ଥ ନିମଡେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶିତ ଦସ୍ତାବିଜ୍ (େକୁ ୁଡମଣ୍ଟ)
ଏହି େକୁ ୁଡମଣ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜର ଇକୁ ୁଟି/ଡେରିଡେଟିଭ୍ ବର୍ଥର ଡେେିଂ ବା କାରବାର ଉପଡର ର୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ସୂେନା ଧାରଣ କରିର୍ାଏ। ସମସ୍ତ
ୋବୀ ର୍ଠନକାରୀ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜର ଇକୁ ୁଟିଜ୍/ଡେରିଡେଟିଭ୍ ବର୍ଥଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର କରିବା ପୂବଥରୁ ଏହି େକୁ ୁଡମଣ୍ଟ ପଢିବା ଉେିତ।
ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ/SEBI ହୁ ଏତ ଏକକ କିମବା ଯୁର୍ମ ୋବଡର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୋବଡର କିମବା ଡମୌଖିକ ୋବଡର ର୍ୁାଡରଣ୍ଟି କିମବା ଏହି ପ୍ରକାଶିତ
େକୁ ୁଡମଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥତା, ପଯଥୁାପ୍ତତା କିମବା ସଠିକତା ସମ୍ପକକିତତ ଡକୌଣସି ପ୍ରତିନି
ି ତ୍ୱ କରିନର୍ାଏ କିମବା ଡେେିଂ ବା କାରବାର ବର୍ଥଡର ଅଂଶଗ୍ରହଣ
କରିବାର ଡଯଡକୌଣସି ର୍ୁଣ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱାରା ସମର୍କିତତ କିମବା ଅନୁ ଡମାଦିତ ଡହାଇନର୍ାଏ। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଡେେିଂ ବା
କାରବାରର ସମସ୍ତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଅନୁାନୁ ର୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଦିର୍ର୍ୁେକ
ି ବିଷୟଡର ପ୍ରକାଶ କରିନର୍ାଏ।
ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଜେିତ ଥିବା ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ, ଡକବଳ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ସମ୍ପକଥର ପ୍ରକୃ ତ ି ଏବଂ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉଦୋସନର
ପରିସର ବୁ ଝଛ
ି େି, ଡତଡବ ଡସହି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଆପଣ ଡକବଳ କାରବାର ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବା ଉେିତ।
ଆପଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୁ ନିରୂପଣ କରିବା ଉେିତ ଡଯ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଡେଡ୍ କରାଯାଉଥିବା ଇକୁ ୁଟି ଅଂଶଧନ, ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି କିମବା
ଅନୁାନୁ ସାଧନର୍ୁେକ
ି ଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର, ଯାହାର କି ପରିବର୍ତ୍ତକିତତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଅବସ୍ଥା ରହିଛ,ି ସୀମିତ ସମବଳ/ସୀମିତ ପୁଞ୍ଜିନିଡବଶ
ଏବଂ/କିମବା ଡେେିଂ ବା କାରବାର ଅେିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନିମନ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସହନଶୀଳତା ରହିଥିବା ବୁକ୍ତିଙ୍କ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ
ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଥ ନୁ ଡହେଁ। ଡତଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍କିତକ ସ୍ଥିତ ି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଏହିେଳି ଡେେିଂ ବା କାରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇେଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁ ଡହେଁ ତାହା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ
ସହକାଡର ବିୋର କରିବା ଉେିତ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଡେଡ୍ କରେି ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତ ି କିମବା କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁ ଅେି, ଡତଡବ
ଏଥିପାଇେଁ ଆପଣ ହିଁ ଡକବଳ ଦାୟୀ ରହିଡବ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ/ଏହାର କିିଅରିଂ କଡପଥାଡରସନ (ନିକାଶୀ ନିର୍ମ) ଏବଂ/କିମବା SEBI ଦାୟୀ
ରହିଡବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଡହଉର୍ାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଥିପାଇେଁ ଉପଡରାକ୍ତ ସଂସ୍ଥାର୍ୁେକ
ି ଦାୟୀ ରହିଡବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଆପଣ ଡକୌଣସି
ଆଡବଦନ କରିବା ପାଇେଁ ଉନମୁକ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାର୍ୁେକ
ି ସମବନ୍ଧଡର ପଯଥୁାପ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନର୍ାଏ କିମବା
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଥ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସମବନ୍ଧଡର ବୁାଖୁା କରିଡବ ନାହିଁ। ସଂଘଟକ ଜଣକ ପରିଣତି ପାଇେଁ ଏକାକୀ ଦାୟୀ
ରହିଡବ ଏବଂ ଡସହି ଏକାଉଣ୍ଟଡର ଡକୌଣସି େୁ କ୍ତି ନାକେ ଡହାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉେିତ ଡଯ ଲ୍ାେ ପାଇବା ପାଇେଁ
ଡକୌଣସି ର୍ୁାଡରଣ୍ଟି ନାହିଁ କିମବା କ୍ରୟ ପାଇେଁ ଏବଂ/କିମବା ଷଚକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର େଡ୍ ଡହଉଥିବା ଏକ ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିର ବିକ୍ରୟ ପାଇେଁ ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ
କରିବା ସମୟଡର ଘଟୁଥିବା କ୍ଷତିର ମୁକୁଳବ
ି ା ପାଇେଁ ଡକୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ।
ଆପଣ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ୋବଡର ବୁ ଝବ
ି ା ଉେିତ ଡଯ ଜଡଣ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଡର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଆପଣଙ୍କର କାରବାର ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ଔପୋରିକତା ପୂରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଡହବ, ଯାହା ଅନୁାନୁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟଡର ହୁ ଏତ ଆପଣଙ୍କର କିାଏଣ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣେୁ
ଫମଥ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ ଡହାଇର୍ାଏ, ଅିକାର ଓ ଡନୈତକ
ି ଦାୟିତ୍ୱ, କରିଡବ ଓ କରିଡବ ନାହିଁ ପଢିବା, ଇତୁାଦି ଅେେଥୁକ୍ତ ଡହାଇର୍ାଏ।
ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ, ଏହାର କିିଅରିଂ କଡପଥାଡରସନ ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳି, SEBI ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ଏବଂ ସମୟାନୁ ଯାୟୀ
ଲ୍ାର୍ୁ ଡହଉଥିବା ନିଡର୍ଦ୍ଦଥଶାବଳି ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ କିମବା କିିଅରିଂ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଡହଉଥିବା ଏବଂ ସମୟାନୁ ଯାୟୀ ଲ୍ାର୍ୁ ଡହଉଥିବା
ପ୍ରୋର ପତ୍ର ଅନୁ ଯାୟୀ ଡହାଇର୍ାଏ।
ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ଡକୌଣସି ପରାମଶଥ ଡଦଇନର୍ାଏ କିମବା ଡକୌଣସି ପରାମଶଥ ଡଦବା ପାଇେଁ ପ୍ରକାଶ କରିନର୍ାଏ ଏବଂ ଡଯଉେଁ ବୁକ୍ତି ଏହି େକୁ ୁଡମଣ୍ଟଡର
ଅେେଥୁକ୍ତ ଡହାଇଥିବା ଡକୌଣସି ସୂେନା ଆଧାରଡର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜର ଡକହିଜଡଣ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର୍ ଏବଂ/କିମବା ଡଯଡକୌଣସି ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ
ଡକୌଣସି ବୁବସାୟିକ ସମ୍ପକଥ ସ୍ଥାପନ କରିର୍ାେି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ଉର୍ତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। େକୁ ୁଡମଣ୍ଟଡର ଅେେଥୁକ୍ତ ଡହାଇଥିବା
ଡକୌଣସି ସୂେନା ବୁବସାୟିକ ପରାମଶଥ ୋଡବ ଅର୍ଥ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହିେଳି ଡେେିଂ ବା କାରବାର ସହିତ ଜେିତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କର୍ୁେକ
ି ତନ୍ନତନ୍ନ
କରି ନବୁ ଝି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ନକରି ଡେଡ୍ କରିବା ପାଇେଁ ବିୋର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅଛେି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟଡର ଆପଣ ଡପସାଦାର
ପରାମଶଥ ଡନବା ଉେିତ।
ଆପଣ ଡେେ କରିଡବ କିମବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇେଁ ଡେଡ୍ କରିବାକୁ ଅନୁ ଜଣକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଡସ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ବିୋର କରିବା ଡବଡଳ, ଆପଣ
ନିଡମନାକ୍ତ ବିଷୟ ସମବନ୍ଧଡର ଅବର୍ତ କିମବା ପରିେତ
ି ଡହବା ଉେିତ:1.

ଡମୌଳିକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା:

1.1
ଉଚ୍ଚତର ପରିବର୍ତ୍ତଥନଶୀଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ବିପଦ:
ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର କାଯଥୁକଳାପ ୋଲ୍ିଥିବା ସମୟଡର ଏକ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରିଡେଟିଭ୍
କଣ୍ଟରାକଟର ମୂଲ୍ୁଡର ସକ୍ରିୟ ପରିବର୍ତ୍ତଥନକୁ ସୂେତ
ି କରିର୍ାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିର ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ଡଯଡତ ଅିକ ଡହାଇର୍ାଏ,
ଏହାର ମୂଲ୍ୁ ଡସଡତ ଅିକ ପରିମାଣଡର ବଦଳିର୍ାଏ। ସକ୍ରିୟ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ଅଡପକ୍ଷା ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାଡର ଡେଡ୍ ଡହଉଥିବା
ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିଡର ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ସାଧାରଣତଃ ଅିକ ରହିପାଡର। ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟର
ି ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଅେଥର ହୁ ଏତ ଡକବଳ
ଆଂଶିକ ୋବଡର କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର ନାହିଁ, କିମବା ଡଯଉେଁ ମୂଲ୍ୁଡର ଆପଣଙ୍କର ଅେଥର ହୁ ଏତ ଡକବଳ ଆଂଶିକ ୋବଡର କାଯଥୁକାରୀ
ଡହାଇପାଡର କିମବା କଦାପି କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର ନାହିଁ, କିମବା ଡଯଉେଁ ମୂଲ୍ୁଡର ଆପଣଙ୍କର ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇର୍ାଏ ତାହା ପ୍ରାୟତଃ
ଡଶଷ ର୍ର ଡେଡ୍ ଡହାଇଥିବା ମୂଲ୍ୁଠାରୁ େିନ୍ନ ଡହାଇର୍ାଏ କିମବା ଡସହି ଅନୁ ସାଡର ପରିବର୍ତ୍ତଥନ ଡହାଇର୍ାଏ, ଯାହାକି ଅବାସ୍ତବ କିମବା ବାସ୍ତବ କ୍ଷତିର
କାରଣ ଡହାଇର୍ାଏ।

1.2. ନିମତ
ନ ର ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ବିପଦ:
ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୁଡର ଏବଂ ନୁ ୁନତମ ମୂଲ୍ୁ ପାର୍ଥକୁତାଡର ସିକୁୁରିଟ/ି ଡେରିେିଟଭ୍
ି କଣ୍ଟରାକଟ ତ୍ୱରିତ ୋଡବ କିଣିବା
ଏବଂ/କିମବା ବିକବ
ି ା ପାଇେଁ ବଜାରଡର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବୁକ୍ତିଙ୍କର ସାମର୍ଥୁକୁ ସୂେତ
ି କରିର୍ାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଡଯ
ବଜାରଡର ଡଯଡତ ଅିକ ଅେଥର ଉପଲ୍ବ୍ଧ ରହିବ, ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ଡସଡତ ଅିକ ଡହାଇର୍ାଏ। ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ର୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଅଡଟ କାରଣ ଅିକ ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି
ସହିତ, ପୁଞ୍ଜି ନିଡବଶକାରୀଙ୍କ ପାଇେଁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ନୂ ୁନତମ ମୂଲ୍ୁ ପାର୍ଥକୁତାଡର ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି କିଣିବା ଏବଂ/କିମବା ବିକବ
ି ା ଅିକ ସହଜ
ଡହାଇର୍ାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପୁଞ୍ଜି ନିଡବଶକାରୀମାଡନ କ୍ରୟ କିମବା ବିକ୍ରୟ ଡହଉଥିବା ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ପାଇେଁ ଏକ
ପ୍ରତିଡଯାର୍ିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୁ ପ୍ରଦାନ କିମବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ।ି ସକ୍ରିୟ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ଅଡପକ୍ଷା କିଛ ି ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ
େୁ କ୍ତି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ନିମନତର ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିପାଡର। ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଅେଥର ହୁ ଏତ ଡକବଳ ଆଂଶିକ ୋବଡର
କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର କିମବା ଆଡପକ୍ଷିକ ୋବଡର ବହୁ ତ ଅିକ ମୂଲ୍ୁ ପାର୍ଥକୁତା ସହିତ କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର ନାହିଁ କିମବା ଆଡଦୌ
କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇପାଡର ନାହିଁ।
1.2.1. ଏକ ଦିନର ଡେେିଂ ବା କାରବାର ୋଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଡଟଜିର ଅଂଶବିଡଶଷ ୋଡବ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି କିଣିବା କିମବା ବିକବ
ି ା ହୁ ଏତ
କ୍ଷତିର କାରଣ ଡହାଇପାଡର, କାରଣ ଏହିେଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତଡି ର, ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୁ ତୁ ଳନାଡର, ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ହୁ ଏତ ସ୍ୱଳ୍ପ/ଉଚ୍ଚ
ମୂଲ୍ୁଡର ବିକ୍ରୟ/କ୍ରୟ କରାଯାଇପାଡର, ଫଳଡର ଏକ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ବିତରଣ କିମବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇେଁ ଡଯଡକୌଣସି ଉନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା
କିମବା ଡନୈତକ
ି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିନର୍ାଏ।
1.3. ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ବିପଦ:
ବିସ୍ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡସ୍ପରଡ୍ ଡେଷ୍ଠ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୁ ଏବଂ ଡେଷ୍ଠ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୁ ମଧ୍ୟଡର ଥିବା ପାର୍ଥକୁକୁ ସୂେତ
ି କରିର୍ାଏ। ଏହା ଏକ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି
କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୁ ଏବଂ ସଡଙ୍ଗ ସଡଙ୍ଗ ତାହା ବିକ୍ରୟ କରିବା କିମବା ବିପରୀତ କ୍ରମଡର ଥିବା ପାର୍ଥକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିର୍ାଏ। ବହୁ ତ କମ୍ ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ଏବଂ
ବହୁ ତ ଅିକ ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ହୁ ଏତ କମ୍ ଲ୍ିକୁୁଡ୍ କିମବା ଲ୍ିକୁୁଡ୍ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ନିମଡେ ସାଧାରଣଠାରୁ ଅିକ ବୁାପକ ବିସ୍ତାରର
ଫଳାଫଳ ଡହାଇପାଡର। ଅପରପକ୍ଷଡର ଏହା ଉର୍ତ୍ତମ ମୂଲ୍ୁ ର୍ଠନ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ବାଧା ଉପୁଜାଇବ।
1.4. ବିପଦ-ହ୍ରାସକାରୀ ଅେଥର:
ଡଯଉେଁ ଅେଥରର୍ୁଡକ
ି (ଡଯପରି କି କ୍ଷତି ବନ୍ଦ କରିବା ଅେଥର, କିମବା ସୀମିତ ଅେଥର) କ୍ଷତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ପରିମାଣ ପଯଥୁେ ସୀମିତ କରିବା ପାଇେଁ ଉର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ
ଅଡଟ ତାହା ଅିକାଂଶ ସମୟଡର ଫଳପ୍ରଦ ଡହାଇନପାଡର କାରଣ ବଜାର ସ୍ଥିତଡି ର ଦୁ ତ େଳନ ଏହିେଳି ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ କରିବା ଅସମ୍ଭବ
କରିପାଡର।
1.4.1. ଏକ ବଜାର ଅେଥର ଶୀଘ୍ର କାଯଥୁକାରୀ କରାଯିବ, ଏହା ବିପରୀତ ପାଶ୍ୱଥଡର ଅେଥରର ଉପଲ୍ବ୍ଧତା ଅନୁ ଯାୟୀ ଡହାଇର୍ାଏ, ମୂଲ୍ୁ
ନିବଡକିତ ଶଷଡର ଡହାଇର୍ାଏ ଏବଂ ଡଯଡତଡବଡଳ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ହୁ ଏତ ଏକ ବଜାର ଅେଥରର ଶୀଘ୍ର କାଯଥୁକାରିତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେି, ଏହି
କାଯଥୁକାରିତା ହୁ ଏତ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅେଥରର ଉପଲ୍ବ୍ଧ ମୂଲ୍ୁଡର ଡହାଇପାଡର, ଯାହାକି ସମୟ ମୂଲ୍ୁ ର୍ୁରୁତ୍ୱ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଅେଥର ପରିମାଣକୁ ପୂରଣ
କରିର୍ାଏ। ଏହା ବୁ ଝାଯାଇପାଡର କି ଏହି ମୂଲ୍ୁର୍ୁଡକ
ି ଡଶଷ ର୍ର ଡେଡ୍ ଡହାଇଥିବା ମୂଲ୍ୁ କିମବା ଡସହି ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଡେଷ୍ଠ
ମୂଲ୍ୁଠାରୁ ର୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ୋଡବ ପୃର୍କ ଡହାଇପାଡର।
1.4.2. ଅେଥର ପାଇେଁ ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ଡହାଇଥିବା ସୀମିତ ମୂଲ୍ୁଡର କିମବା ଏକ ଉର୍ତ୍ତମ ମୂଲ୍ୁଡର ଡକବଳ ଏକ ସୀମିତ ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ ଡହବ। ଯଦିଓ,
ଡଯଡତଡବଡଳ ଗ୍ରାହକ ମୂଲ୍ୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଡବ, ଡସହି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଅେଥରଟି ହୁ ଏତ ଆଡଦୌ କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇନପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ।ି
1.4.3. ଏକ କ୍ଷତି ବନ୍ଦ ଡହବା ଅେଥର ସାଧାରଣତଃ ଷ୍ଟକ୍/ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିଠାରୁ ଦୂ ରଡର ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇର୍ାଏ, ଏବଂ ଯଦିଓ ଡଯଡତଡବଡଳ
ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ବନ୍ଦ ଡହବା ମୂଲ୍ୁଡର ପହଞ୍ଚିର୍ାଏ କିମବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଡଦଇ ଡେଡ୍ ଡହାଇର୍ାଏ, ଡସଡତଡବଡଳ ଏହିେଳି ଅେଥର ସକ୍ରିୟ
ଡହାଇର୍ାଏ। ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ ଅେଥର ସାଧାରଣ ୋଡବ ବର୍ତ୍ତଥମାନର ମୂଲ୍ୁଠାରୁ ତଡଳ ଏଣ୍ଟର କରାଯାଏ ଏବଂ କ୍ରୟ ବନ୍ଦ ଅେଥର ସାଧାରଣତଃ ସାମ୍ପ୍ରତିକ
ମୂଲ୍ୁର ଉପଡର ଏଣ୍ଟର୍ କରାଯାଏ। ଡଯଡତଡବଡଳ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ପୂବଥ-ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ମୂଲ୍ୁଡର ପହଡଞ୍ଚ, ଏହିେଳି ମୂଲ୍ୁ ମଧ୍ୟ ଡଦଇ ଡେଡ୍
ଡହାଇର୍ାଏ, କ୍ଷତି ବନ୍ଦ ଡହବ ଅେଥର ଏକ ବଜାର/ସୀମିତ ଅେଥରକୁ ରୂପାେରିତ ଡହାଇର୍ାଏ ଏବଂ ସୀମିତ କିମବା ଉର୍ତ୍ତମ ସ୍ଥିତଡି ର କାଯଥୁକାରୀ
ଡହାଇର୍ାଏ। ସୀମିତ ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀଡଯାର୍ୁ ଡହବା ଉପଡର ଡକୌଣସି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା ନର୍ାଏ ଡଯଡହତୁ ଏକ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ହୁ ଏତ ପୂବଥନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ମୂଲ୍ୁଡର ପ୍ରଡବଶ କରିପାଡର, ଡସ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଏକ ନିୟମିତ ସୀମିତ ଅେଥର ପରି, ଏହିେଳି ଅେଥର କାଯଥୁକାରୀ ନଡହବା ବିପଦ ଆଶଙ୍କା
ଡଦଖାଡଦଇର୍ାଏ।
1.5. ଖବର ଡଘାଷଣା ଡହବା ସମବନ୍ଧତ
ି ବିପଦ:
ଖବର ଡଘାଷଣା ଯାହା ଷ୍ଟକ୍/ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ମୂଲ୍ୁ ଉପଡର ପ୍ରୋବ ପକାଇପାଡର ତାହା ଡେେିଂ ବା କାରବାର ସମୟଡର ଘଟିପାଡର, ଏବଂ
ଡଯଡତଡବଡଳ ନିମନତର ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ଏକା ସଙ୍ଗଡର ରହିର୍ାଏ, ତାହା ହୁ ଏତ ସିକୁୁରିଟ/ି େୁ କ୍ତି ମୂଲ୍ୁଡର ଆକସ୍ମିକ
ୋବଡର ଏକ ଅପ୍ରତୁାଶିତ ସକରାତ୍ମକ କିମବା ନକରାତ୍ମକ ର୍ତିଶୀଳତା ଘଟାଇପାଡର।
1.6. ର୍ୁଜବ ସମବନ୍ଧତ
ି ବିପଦ:
ସମୟ ସମୟଡର କମ୍ପାନି/ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରା ସମବନ୍ଧଡର ର୍ୁଜବ ବଜାରଡର କୁ ହାକର୍ା, ସମବାଦ ପତ୍ର, ଡେବସାଇଟ୍ କିମବା ସମବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା
ଅର୍ଥାତ୍ ନୁ ୁଜ୍ ଏଡଜନିି, ଇତୁାଦି ମାଧ୍ୟମଡର ପ୍ରୋରିତ ଡହାଇର୍ାଏ। ପୁଞ୍ଜିନିଡବଶକାରୀମାଡନ ସାବଧାନ ରହିବା ସହିତ ର୍ୁଜବ ଅନୁ ସାଡର କାଯଥୁ
କରିବାଠାରୁ ବିରତ ରହିବା ଉେିତ।

1.7. ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପକକିତତ ବିପଦ:
ବଜାର ଡଖାଲ୍ିବା ସମୟଡର ଏବଂ ବଜାର ବନ୍ଦ ଡହବା ପୂବଥ ସମୟଡର ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର ବାରମବାର ଡହବ। ଏହିେଳି ଉଚ୍ଚ
ମାତ୍ରର୍ୁଡକ
ି ହୁ ଏତ ଦିନର ଡଯଡକୌଣସି ସମୟଡର ମଧ୍ୟ ଘଟିପାଡର। ଏର୍ୁଡକ
ି ହୁ ଏତ କାଯଥୁକାରୀ କିମବା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା ପାଇେଁ ବିଳମବ ଘଟାଇପାଡର।
1.7.1. ଡୋଲ୍ାଟିଲ୍ିଟ ି ଅବିଡର, ବଜାର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାଡନ କ୍ରମାର୍ତୋଡବ ଡସମାନଙ୍କର ଅେଥର ପରିମାଣ କିମବା ମୂଲ୍ୁ କିମବା ନୂ ତନ ଅେଥର
ସ୍ଥାନିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କାଯଥୁକାରୀ ଏବଂ ଏହାର ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ବିଳମବ ଘଟିପାଡର।
1.7.2. ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ବଜାର ସ୍ଥିତଡି ର, ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୁ କିମବା କଦାପି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୁଡର ବଜାରଡର ଏକ ସ୍ଥିତ ି ଲ୍ିକୁୁଡେଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର କିମବା
ଅସମ୍ଭବ ଡହାଇପାଡର, ଡଯଡତଡବଡଳ ହୁ ଏତ କ୍ରୟ ପକ୍ଷ କିମବା ବିକ୍ରୟ ପକ୍ଷଡର ଡକୌଣସି ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅେଥର ନର୍ାଏ, କିମବା ଅସାଧାରଣ ଡେେିଂ ବା
କାରବାର କାଯଥୁକଳାପ କିମବା ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ସକକିତଟ୍ ଫି ଲ୍ଟରକୁ ପ୍ରୋବିତ କରିବା କିମବା ଅନୁ ଡକୌଣସି କାରଣ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଡକୌଣସି
କାଯଥୁାନୁ ଷ୍ଠାନ ଡଯାର୍ୁ ଏକ ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତି ଯଦି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ।
1.8. ସିଷ୍ଟମ/ଡନଟୋକଥ ଅବଡରାଧ:
ଅେଥର ସ୍ଥାନିତ ଓ ପରିୋଳିତ କରିବା ପାଇେଁ ଇଡଲ୍ଡକଟ ରାନିକ୍ ମାଧ୍ୟମଡର ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର, ସାଡଟଲ୍ାଇଟ୍/ଲ୍ିଜ୍ ଲ୍ାଇନ୍ ଆଧାରିତ
ଡଯାର୍ାଡଯାର୍, ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜି ଏବଂ କମ୍ପୁୁଟର ସିଷ୍ଟମର ସଡମ୍ମଳନ ଉପଡର ଆଧାରିତ ଅଡଟ। ଡତଣୁ, ଡଯାର୍ାଡଯାର୍ ବିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ତା କିମବା ସିଷ୍ଟମଡର
ସମସୁା ଡଦଖାଡଦବା କିମବା ସିଷ୍ଟମରୁ ବିଳମବଡର ଜବାବ ମିଳବ
ି ା କିମବା ଡେେିଂ ବା କାରବାର ଅଟକିବା, କିମବା ଏହିେଳି ଡଯଡକୌଣସି
ସମସୁା/ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ଭାବନା ରହିର୍ାଏ ଡଯଉେଁ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର ସିଷ୍ଟମ/ଡନଟୋକଥକୁ ଆକଡସସ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାଡର ସମର୍ଥ
ଡହାଇନର୍ାଏ, ଯାହା ହୁ ଏତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାଡର ଡହାଇପାଡର ଏବଂ ଆଂଶିକ ୋବଡର କିମବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ୋବଡର ଅେଥର କ୍ରୟ କିମବା ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଅର୍ଥାତ୍ ଡପ୍ରାଡସସିଂ କରିବାଡର ବିଳମବ କିମବା ଡପ୍ରାଡସସିଂ ନକରିବାର କାରଣ ଡହାଇପାଡର। ଏଥି ପାଇ~ଣ ଧ୍ୟାନ ଡଦବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତକଥ
କରିଦଆ
ି ଯାଇଛି ଡଯ ଯଦିଓ ଏହି ସମସୁା ପ୍ରକୃ ତ ି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡହାଇପାଡର, କିେୁ ଡଯଡତଡବଡଳ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉନମକ୍ତ
ୁ ସ୍ଥିତ ି କିମବା
ଅପ୍ରତୁାଶିତ ଅେଥର ରହିର୍ାଏ, ସମସ୍ତ କାଯଥୁକାରୀ ଡହାଇଥିବା କାରବାରର୍ୁଡକ
ି ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇେଁ ଆପଣଙ୍କର ଡନୈତକ
ି ଦାୟି ତ୍ୱ କାରଣରୁ
ଏର୍ୁଡକ
ି ଏକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଉପସ୍ଥାପନ କରିର୍ାଏ।
2. ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରିଡେଟିଭ୍ ବର୍ଥ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅେୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଡମନାକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଡବୈଶଷ୍ଟ
ି ୁର୍ୁଡକ
ି ସହିତ ପରିେତ
ି
କରାେୁ :2.2 ଲ୍ି େଡରଜ୍ କିମାବ ର୍ିଅରିଂର ଫଳାଫଳ:
ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ ବଜାର ଅର୍ଥାତ୍ ଡେରିଡେଟିଭ୍ ମାଡକଥଟଡର, ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିର ମୂଲ୍ୁ ଅଡପକ୍ଷା ମାଜକିତନର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିର୍ାଏ ଫଳଡର କାରବାରର୍ୁଡକ
ି
ଡଲ୍ଡେଡରଜ୍ କିମବା ର୍ିଅରିଂ ଡହାଇର୍ାଏ। ଡେରିଡେଟିଭ୍ ଡେେିଂ ବା କାରବାର ଯାହାକି ଏକ ଅଡପକ୍ଷାକୃ ତ ୋଡବ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିମାଣର ମାଜକିତନଡର
ପରିୋଳିତ ଡହାଇର୍ାଏ, ମାଜକିତନ୍ ପରିମାଣ ତୁ ଳନାଡର ବହୁ ତ ଲ୍ାେ କିମବା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବୁତା ପ୍ରଦାନ କରିର୍ାଏ। ଡେରିଡେଟିେଡର କାରବାର ଉଚ୍ଚ
ମାତ୍ରାଡର ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ବହନ କରିର୍ାଏ।
ଆପଣ ବାସ୍ତବଡର ଡେରିଡେଟିେଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର କରିବା ପୂବଥରୁ ନିଡମନାକ୍ତ ବିବରଣୀର୍ୁଡକ
ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ୋବଡର ବୁ ଝବ
ି ା ଉେିତ ଏବଂ ଆହୁ ରି
ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତ,ି ଆର୍କିତକ ସମବଳ, ଇତୁାଦିକୁ ବିୋରକୁ ଡନଇ ସାବଧାନତାର ସହ ଡେଡ୍ କରେୁ । ଯଦି ମୂଲ୍ୁର୍ୁଡକ
ି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷଡର
ଯାଏ, ଆପଣ ହୁ ଏତ ଅଡପକ୍ଷାକୃ ତ ୋବଡର କମ୍ ସମୟ ଅବିଡର ମାଜକିତନ୍ ଅର୍ଥରାଶିର ଏକ ଅଂଶ କିମବା ସମୁଦାୟ ମାଜକିତନ୍ ଅର୍ଥରାଶି
ହରାଇପାରେି। ଅିକେୁ , ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷତି ହୁ ଏତ ପ୍ରକୃ ତ ମାଜକିତନ୍ ପରିମାଣ ଅତିକ୍ରମ କରିପାଡର।
କ. େବିଷୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁ ୁେର୍ ଡେେିଂ ବା କାରବାର ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତର
ି ଡଦୈନକ
ି ବଡନ୍ଦାବସ୍ତ ଜଡିତ କରିର୍ାଏ। ପ୍ରତିଦନ
ି ଉନମକ୍ତ
ି ୁଡକ
ି ସୂେକାଙ୍କ
ୁ ସ୍ଥିତର୍
ଅର୍ଥାତ୍ ଇଡେକ୍ସ କିମବା ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିର ବନ୍ଦ ଡହବା ସ୍ତର ଉପଡର ଆଧାରିତ ବଜାର ଅନୁ ଯାୟୀ େିହ୍ନତ
ି ଡହାଇର୍ାଏ। ଯଦି େୁ କ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷଡର
ଯାଏ, ଆପଣ ଏହି ର୍ତିଶୀଳତାରୁ ଉପୁଜଥି
ି ବା (ଅବାସ୍ତବ) କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଜମା କରିବା ଆବଶୁକ। ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ସମୟ ଅବି
ମଧ୍ୟଡର, ସାଧାରଣତଃ ପରବର୍ତ୍ତଥୀ ଦିନର ଡେେିଂ ବା କାରବାର ଆରମ୍ଭ ଡହବା ପୂବଥରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଖ. ଯଦି ଆପଣ େୁ ଡାେ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟଡର ଅତିରକ୍ତ
ି ଅର୍ଥରାଶି ଜମା କରିବାଡର ବିଫଳ ହୁ ଅେି କିମବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟଡର ଏକ ବଡ
ଧରଣର ଋଣ ସୃଷ୍ଟି ଡହାଇର୍ାଏ, ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର୍ ହୁ ଏତ ସ୍ଥିତର
ି ଏକ ଅଂଶ କିମବା ସମୁଦାୟ ସ୍ଥିତ ି କିମବା ବିକଳ୍ପ ସିକୁୁରିଟ ି ଲ୍ିକୁୁଡେଟ୍ କରିପାରେି। ଏ
ଡକ୍ଷତ୍ରଡର, ଏହିେଳି ଡେେିଂ ବା କାରବାର ବନ୍ଦ ଡହବା ଘଟଣା ଡଯାର୍ୁ ଉପୁଜୁଥିବା ଡଯଡକୌଣସି କ୍ଷତି ପାଇେଁ ଆପଣ ଉର୍ତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଡବ।
ର୍. ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ବଜାର ସ୍ଥିତଡି ର, ଜଡଣ ପୁଞ୍ଜିନିଡବଶକାରୀଙ୍କ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର କାରବାର େଳାଇବା କଷ୍ଟକର କିମବା ଅସମ୍ଭବ ଡହାଇପାଡର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ,
ଏହି ପରିସ୍ଥିତ ି ଲ୍ିକୁୁେିଟ ି ଯର୍ା ମୂଲ୍ୁ ସୀମିତତା କିମବା ସକକିତଟ୍ ଡରକର୍ ଇତୁାଦି ଡଯାର୍ୁ ଅପଯଥୁାପ୍ତ ନିଲ୍ାମ ୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଡ୍ କିମବା ଅଫର୍ କିମବା
ଡେଡ୍ ରର୍ଦ୍ଦ କାରଣ ପାଇେଁ ସଂଘଠିତ ଡହାଇପାଡର।
ଘ. ବଜାର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ନିମଡେ, ନିଡମନାକ୍ତ ପଦଡକ୍ଷପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାଡର: ମାଜକିତନ ହାରଡର ପରିବର୍ତ୍ତଥନ, ନର୍ଦ ଅର୍ଥ ମାଜକିତନ୍
ହାରଡର ବୃ ର୍ଦ୍ି କିମବା ଅନୁାନୁ ବିଷୟ। ଏହି ନୂ ତନ ପଦଡକ୍ଷପର୍ୁଡକ
ି ହୁ ଏତ ପ୍ରଯୁଜୁ ଉନମକ୍ତ
ୁ ସୁଧ ପ୍ରତି ଲ୍ାର୍ୁ ମଧ୍ୟ ଡହାଇପାଡର। ଏପରି ସ୍ଥିତଡି ର,
ଆପଣ ଅତିରକ୍ତ
ି ମାଜକିତନ୍ ସାମିଲ୍ କରିବା କିମବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତ ି ହ୍ରାସ କରିବା ଆବଶୁକ ଡହବ।
ଙ. ଆପଣ ଡେଡ୍ କରିବାକୁ ଡଯାଜନା କରୁଥିବା ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଥ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇେଁ ଆପଣ ହୁ ଏତ ଆପଣଙ୍କର ଡରାକରଙ୍କୁ କହିବା
ଉେିତ, ତାହା ଡହଉଛି େୁ କ୍ତି ବିବରଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡନୈତକ
ି ଦାୟିତ୍ୱ।

2.2. ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପକକିତତ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା:
1. ଡବୈଡଦଶିକ ମୁଦ୍ରା – ନାମାଙ୍କି ତ େୁ କ୍ତିଡର କାରବାରଡର ଲ୍ାେ କିମବା କ୍ଷତି, ଡସର୍ୁଡକ
ି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କିମବା ଅନୁ ଜଣଙ୍କର ବିୋର ପରିସରଡର
ଡେଡ୍ ଡହାଇର୍ାଏ ତାହା ଯାହା ଡହଉନା କାହିଁକ,ି ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରା ଦରଡର ଅସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବିତ ଡହବ, ଡସ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର େୁ କ୍ତିର ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରା
ନାମାଙ୍କନକୁ ଅନୁ ଏକ ମୁଦ୍ରାକୁ ରୂପାେରିତ କରିବାର ଆବଶୁକତା ରହିଛ।ି
2. ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ବଜାର ସ୍ଥିତଡି ର, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁ ଏତ ଏକ ସ୍ଥିତ ି ଅର୍ଥାତ୍ ଡପାଜିସନ୍ ଲ୍ି କୁୁଡେଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର କିମବା ଅସମ୍ଭବ ଡହାଇପାଡର। ଏହା
ଘଟିପାଡର, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଡଯଡତଡବଡଳ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡହାଇର୍ାଏ କିମବା ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ଡେେିଂ ବା କାରବାର ରାେର୍ୁଡକ
ି ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ
ଡହାଇର୍ାଏ।
3. ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୁ ଅତୁେ ଅସ୍ଥିର ଅଡଟ। ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରା ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ମୂଲ୍ୁ ର୍ତିଶୀଳତା ଅନୁାନୁ ବିଷୟର୍ୁଡକ
ି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବିତ ଡହାଇର୍ାଏ:
ଡଯାର୍ାଣ-ୋହିଦା ସମ୍ପକଥଡର ପରିବର୍ତ୍ତଥନ, ସରକାରଙ୍କ ଡେଡ୍, ରାଜସ୍ୱ ସମବନ୍ଧୀୟ, ଅର୍ଥ ସମବନ୍ଧୀୟ, ବିନମ
ି ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାଯଥୁର୍ୁଡକ
ି ଏବଂ ନୀତିର୍ୁଡକ
ି
ଡବୈଡଦଶିକ ରାଜଡନୈତକ
ି ଓ ଅର୍ଥଡନୈତକ
ି ଘଟଣା ଏବଂ ନୀତିର୍ୁଡକ
ି ଜାତୀୟ ଓ ଅେଜଥାତୀୟ ସୁଧ ହାର ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପ୍ରେଳିତ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୁଡର ହ୍ରାସ
ବଜାର ସ୍ଥଳର ମଡନାୋବ। ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଡକୌଣସି କାରଣକୁ ଡଯ ଡକହି ବୁକ୍ତିର୍ତ ପରାମଶଥଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ
େରସା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଡଯ ଜଡଣ ପରାମଶଥଦାତାଙ୍କ ଉପଡଦଶ ଜଡଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇେଁ ଲ୍ାେଯୁକ୍ତ ଡେଡ୍ ଫଳାଫଳ
ଆଣିଡଦବ କିମବା ଜଡଣ ଗ୍ରାହକ ଏହିେଳି ଘଟଣାଡର ଡକୌଣସି କ୍ଷତି ସହିଡବ ନାହିଁ।
2.3. ବିକଳ୍ପଧାରୀଙ୍କର ବିପଦ ଆଶଙ୍କା:
1. ଜଡଣ ବିକଳ୍ପଧାରୀ ଅଡପକ୍ଷାକୃ ତ ୋଡବ କମ୍ ସମୟ ଅବିଡର ବିକଳ୍ପ ପାଇେଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥରାଶି ହରାଇବାର ବିପଦ
ଆଶଙ୍କା ରହିଛ।ି ଏହି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଡର୍ାଟିଏ ବିକଳ୍ପକୁ ଅପେୟକାରୀ ସମ୍ପର୍ତ୍ତି ରୂଡପ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିର୍ାଏ ଯାହା ମୂଲ୍ୁହୀନ ଡହାଇର୍ାଏ
ଡଯଡତଡବଡଳ ଏହାର ସମୟସୀମା ଅତିକ୍ରାେ ଡହାଇର୍ାଏ। ଜଡଣ ବିକଳ୍ପ ଧାରଣକାରୀ ଡର୍ୌଣ ବଜାରଡର ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ବିକ୍ରୟ କରିନର୍ାେି କିମବା
ଏହାର ସମୟସୀମା ଅତିକ୍ରାେ ଡହବା ପୂବଥରୁ ପ୍ରଡୟାର୍ କରିନର୍ାେି। ଫଳଡର ଡସ ଏହି ବିକଳ୍ପଡର କରିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ନିଡବଶ ନିଶ୍ଚିତ ୋଡବ
ହରାଇଡବ। ଯଦି ଅେନକିତହତ
ି ବିଷୟଟିର ମୂଲ୍ୁ ତାହାର ସମୟସୀମା ଅତିକ୍ରାେ ଡହବା ପୂବଥରୁ ଆଶା ମୁତାବକ ପରିବର୍ତ୍ତଥନ ହୁ ଏ ନାହିଁ, ଡତଡବ
ପୁଞ୍ଜିନିଡବଶକାରୀ ଜଣକ ଏହି ବିକଳ୍ପଡର କରିଥିବା ତାଙ୍କ ନିଡବଶର ସମସ୍ତ କିମବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଅଂଶ ହରାଇପାରେ।
2. ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ହୁ ଏତ ପ୍ରଡୟାର୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର୍ୁେକ
ି ଲ୍ାର୍ୁ କରିପାଡର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଥାରିତ ପରିସ୍ଥିତଡି ର ନିର୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ
କିତ ସମୟଡର ବିକଳ୍ପର୍ୁେକ
ି ର ପ୍ରଡୟାର୍ ଉପଡର
ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜର ପୂର୍ଣ୍ଥକ୍ଷମତା ରହିଛ।ି
2.4. ବିକଳ୍ପ ଡଲ୍ଖକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ସନ୍ ରାଇଟରଙ୍କର ବିପଦ ଆଶଙ୍କା:
1. ଯଦି ଅେନକିତହତ
ି ବିଷୟଟିର ମୂଲ୍ୁ ଆଶା ମୁତାବକ ଡହାଇନର୍ାଏ, ବିକଳ୍ପ ଡଲ୍ଖକ (ଅପ୍ସନ ରାଇଟର୍) ବେ ଧରଣର ଅର୍ଥରାଶି ହରାଇବାର
ଆଶଙ୍କା ରହିଛ।ି
2. ଜଡଣ ଅପ୍ସନ ରାଇଟର୍ ଡହବା ଫଳଡର ଜାତ ଡହଉଥିବା ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ହୁ ଏତ ଡସହି ସମାନ ଅେନକିତହତ
ି ବିଷୟର ସ୍ୱାର୍ଥଡର ଅନୁ ବିକଳ୍ପର୍ୁେକ
ି
କ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏକ ବୁାପକ ସ୍ଥିତ ି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିମବା ବିକଳ୍ପ ବାଜରଡର ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ସ୍ଥିତର
ି ଅନୁାନୁ ପ୍ରକାର ଅିଗ୍ରହଣ କରିବା
ଫଳଡର ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାଡର। ଯାହା ଡହଡଲ୍ ମଧ୍ୟ, ଡଯଉେଁ ଡକ୍ଷତ୍ରଡର ରାଇଟର୍ ଜଣକ ଏକ ପରିସର ଅର୍ଥାତ୍ ଡସ୍ପରେ କିମବା ଅନୁାନୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ
ସ୍ଥିତ ି ଗ୍ରହଣ କରିଛେି, ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ତର୍ାପି ମଧ୍ୟ ବେ ଧରଣର ଡହାଇପାଡର। ଏକ ଡସ୍ପରଡ୍ ଡପାଜିସନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁାପକ ସ୍ଥିତ ି ଏକ ସରଳ ଲ୍ମବା
କିମବା ଡଛାଟ ସ୍ଥିତ ି ଅଡପକ୍ଷା କମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଥ ଡହବା ଜରୁରୀ ନୁ ଡହେଁ।
3. କାରବାରର୍ୁେକ
ି ଏକାସାଙ୍ଗଡର ଏକାିକ ବିକଳ୍ପ କିଣିବା ଏବଂ ଡଲ୍ଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟିଂକୁ ଜେିତ କରିର୍ାଏ, କିମବା ଏକା ସଙ୍ଗଡର କିଣିବା ବା
ଡଲ୍ଖିବା ବିକଳ୍ପ ସିହତ
ି ଡଛାଟ ଅେନକିତହତ
ି ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟକୁ କିଣିବା ବା ବିକବ
ି ା, ନିଡବଶକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତଥମାନର ଅତିରକ୍ତ
ି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସହିତ
ଜେିତ ରହିର୍ାଏ। ସମୁଚ୍ଚୟ କାରବାରର୍ୁେକ
ି , ଡଯପରିକି ବିକଳ୍ପ ଡସ୍ପରେର୍ୁେକ
ି , ଡର୍ାଟିଏ ଏକକ ବିକଳ୍ପ କିଣିବା କିମବା ଡଲ୍ଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟିଂ
ଅଡପକ୍ଷା ଅିକ ଜଟିଳ ଅଡଟ। ଆହୁ ରି ମଡନ ରଖିବା ଉେିତ ଡଯ, ପୁଞ୍ଜିନିଡବଶର ଡଯ ଡକୌଣସି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର, ଏକ ଜଟିଳତା ଯାହା େଲ୍ ୋଡବ
ବୁ ଝାପେୁ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଡଜ ଏକ ବିପଦ ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ଅଡଟ। ଏହା ପରାମଶଥ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଡଯ ସମୁଚ୍ଚ ଡକୌଶଳ ଅର୍ଥାତ ଡଷ୍ଟ୍ରଡଟଜି
ବିୋର କରାଯିବା ଉେିତ, ଏହା ପରାମଶଥ ଡଯାର୍ୁ ଅଡଟ କି, ବିକଳ୍ପଡର ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜିନିଡବଶର୍ୁେକ
ି ଡକ୍ଷତ୍ରଡର, ଡଯ ଡକହି ଅେିଜ୍ଞ ତର୍ା
ଜ୍ଞାନୀ ବୁକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିେିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଜାର ପରିସ୍ଥିତଡି ର ସମୁଚ୍ଚ କାରବାର ସମବନ୍ଧତ
ି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ଭାବୁ ପରିଡଶାଧ ସମ୍ପକକିତତ ସମସୁା
ବିଷୟଡର ପରାମଶଥ କରିବା ଉେିତ।
3. ଓୟାରଡଲ୍ସ୍ ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜି/ସ୍ମାଟଥ ଅେଥର ରାଉଟିଂ କିମାବ ଅନୁ ଡଯଡକୌଣସି ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜି ମାଧ୍ୟମଡର ଡେେିଂ ବା କାରବାର
ଓୟାରଡଲ୍ସ୍ ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜି/ସ୍ମାଟଥ ଅେଥର ରାଉଟିଂ କିମବା ଅନୁ ଡଯ ଡକୌଣସି ଡଟଡକନାଡଲ୍ାଜି ମାଧ୍ୟମଡର ସିକୁୁରିଟ ି ଡେେିଂ ବା କାରବାର ସହିତ
ଜେିତ ଡବୈଶଷ୍ଟ
ି ୁ, ବିପଦ ଆଶଙ୍କା, ଦାୟିତ୍ୱଡବାଧତା, ଡନୈତକ
ି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୁାଖୁା କରୁଥିବା ଡଯଡକୌଣସି ଅତିରକ୍ତ
ି ବୁବସ୍ଥା ଷ୍ଟକ୍
ଡରାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅବର୍ତ କରାଯିବ।
4. ସାଧାରଣ
4.1. ସଂର୍ଠକ ଅର୍ଥାତ କନଷ୍ଟିେୁୁଏଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଏକ କିାଏଣ୍ଟ ବା ଜଡଣ ଗ୍ରାହକ କିମବା ଏକ ନିଡବଶକାରୀଙ୍କୁ ଅେେଥୁକ୍ତ କରିବ, ଯିଏ
ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କ ସହ ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ତ ଡକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମଡର ସିକୁୁରିଟ/ି ବୁ ୁତ୍ପନ୍ନ େୁ କ୍ତିର ଅିଗ୍ରହଣ ଏବଂ/କିମବା ବିକ୍ରୟ ଉଡର୍ଦ୍ଦଶୁଡର
କାରବାର କରିର୍ାେି।
4.2. ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଜଡଣ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର୍, ଜଡଣ ଡରାକର୍ କିମବା ଜଡଣ ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକରଙ୍କୁ ଅେେଥୁକ୍ତ କରିବ, ଡଯ କି ଏକ୍ସଡେଞ୍ଜ
ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟକ୍ ଡରାକର ୋଡବ ସ୍ୱୀକୃ ତ ଡହାଇଛେି ଏବଂ ଡଯ କି SEBIଠାରୁ ପଞ୍ଜି କରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧାରଣ କରିଛେି।

ପରିଶଷ୍ଟ
ି 6
ମାର୍ଗଦଶଗନ ଟିପ୍ପଣୀ – ପୁଞ୍ଜିନବି େଶକାରୀଙ୍କ ନିମବେ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜବର ବେଡିିଂ ପାଇଁ କରଣୀୟ ଏେିଂ େର୍ଜ୍ଗନୀୟ
େିଷୟର୍ୁଡ଼କ
ି
ଆପଣ ବେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିୋ ପୂେର
ଗୁ
1.

ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରେୁ ବେ ଆପଣ ବକେଳ SEBI ପଞ୍ଜି କୃ ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ସହିତ ଏେିଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର କାରୋର କରୁଛେି। ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜ
xxx.exchange.com ଏେିଂ SEBI ବୱେେସାଇଟ୍ www.sebi.gov.inବର ଉପଲବ୍ଧ ତାଲିକାରୁ ଆପଣ ହୁ ଏତ ବସମାନଙ୍କର ବସହି
ପଞ୍ଜି କରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ୋଞ୍ଚକରିପାରେି।

2.

ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରେୁ ବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଗ ରୂବପ KYC ଫର୍ମଗ ପୂରଣ କରିବେ ଏେିଂ KYC ଫର୍ମଗବର ଥିୋ ସୂନୟ ସ୍ଥାନ ର୍ାର ପକାଇ
କାଟିବଦବେ।

3.

ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରେୁ ବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦସ୍ତାେିଜ୍ (ଡକୁ ୟବମଣ୍ଟ) େଥା ଅଧିକାର ୱ ବନୈତକ
ି କର୍ତ୍ଗେୟ, େିପଦ ଆଶଙ୍କା
ପରିପ୍ରକାଶ ଡକୁ ୟବମଣ୍ଟ, ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ନୀତି ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡକୁ ୟବମଣ୍ଟ ପଢିଛେି।

4.

ବେଚ୍ଛାକୃ ତ ଧାରାର୍ୁଡ଼କ
ି , େଦି କିଛ ି ଥାଏ, ପଢିୋ, େୁ ଝେ
ି ା ପବର ୋକ୍ଷର କରିୋ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରେୁ , ଏହି ବେଚ୍ଛାକୃ ତ ଧାରାର୍ୁଡ଼କ
ି ଉଭୟ
ଆପଣ ୱ ଷଚକ୍ ବରାକରଙ୍କ ମଧ୍ୟବର େୁ ଝାମଣାବର ବହାଇଥାଏ ଏେିଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମତି େୟତୀତ ପରିେର୍ତ୍ଗନ କରାୋଇପାରିେ ନାହିଁ।

5.

ବେଡିିଂ ନିମବେ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପବର ଲାର୍ୁ ବହାଇଥିୋ ସମସ୍ତ ବରାକବରଜ୍, କମିଶନ୍, ଖର୍ଚ୍ଗ ଏେିଂ ଅନୟାନୟ ବଦୟ
ଏେିଂ SEBI/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଗାରିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ େୟେସ୍ଥା/ନିବଦଗଶାେଳି ସମେନ୍ଧବର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରେୁ ।

6.

ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ବହାଇଥିୋ ସମସ୍ତ ଡକୁ ୟବମଣ୍ଟର ନକଲ ଅଥଗାତ୍ କପି େିନା ମୂଲୟବର ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କାାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେୁ ।

7.

ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ସପକ୍ଷବର ପାୱୋର ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ି (POA - କ୍ଷମତା ପତ୍ର) କାେଗୟକାରୀ କରିୋକୁ ୋହଁୁଥିୋ ବକ୍ଷତ୍ରବର,
ଆପଣଙ୍କର େୟାଙ୍କ ଏେିଂ ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଞ୍ଚାଳନ କରିୋକୁ ଏହାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେୁ , ଦୟାକରି ଏ ସମ୍ପକଗବର
SEBI/ଏକ୍ସବେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବହାଇଥିୋ ନିବଦଗଶାେଳି ବଦଖେୁ ।

କାରୋର ଏେିଂ ମୀମାିଂସା
8.

େଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲି ଖିତ ଭାବେ ନିଦିଷ୍ଟ ରୂବପ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାୋଏ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍ ହୁ ଏତ ଇବଲବକ୍ ରାନିକ କଣ୍ଟରାକ୍ ବନାଟ୍
(ECN) ଜାରି କରିପାରେି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇବମଲ୍ ଆଇଡିକୁ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିୋ ଉେିତ। େଦି ଆପଣ
କମ୍ପୁୟଟର ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ନାହାେି ବତବେ ECN ୋଛେୁ ନାହିଁ।

9.

ଅନୟ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ବେଡିିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସୱାଡଗ ପ୍ରଦାନ କରେୁ ନାହିଁ।

10.

ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କୁ ନର୍ଦ ବରାକଡା ଅଥଗାତ୍ କୟାସ ମାଧ୍ୟମବର ବକୌଣସି ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରେୁ ନାହିଁ।

11.

ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ସପକ୍ଷବର ଆକାଉଣ୍ଟବର ବପୈାବୋର୍ୟ ବେକ୍ ଜରିଆବର ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରେୁ । ଉପବରାକରଙ୍କ ନାମବର ବେକ୍ ଜାରି
କରେୁ ନାହିଁ। ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରେୁ ବେ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ନିକଟବର ଆପଣଙ୍କର ସିକୁୟରିଟ ି ଦାଖଲ/ଜମାର ଏକ ଦସ୍ତାେିଜ୍ ଅଥଗାତ୍ ଡକୁ ୟବମଣ୍ଟ
ସମେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣ ରହିଛ,ି ୋହା ତାରିଖ, ସ୍କ୍ିପ
ର , ପରିମାଣ, ବକଉଁ େୟାଙ୍କ/ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସପକ୍ଷବର ଏହି ଟଙ୍କା କିମୋ ସିକୁୟରିଟ ି ଜମା
ବହାଇଛି ଏେିଂ ବକଉଁ େୟାଙ୍କ/ଡିମାଟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହା କରାୋଇଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ।

12.

ଧ୍ୟାନ ଦିଅେୁ ବେ ବେଡ୍ ୋଞ୍ଚ ସୁେଧ
ି ା ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର ବୱେେସାଇଟବର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛ,ି ବେଉଁାାବର ବେଡର ସେିବଶଷ େିେରଣୀ
କଣ୍ଟରାକ୍ ବନାଟବର ବେପରି ଉବେଖ ବହାଇଛି ତାହା ୋଞ୍ଚ ବହାଇପାବର। ବେଉଁ ବକ୍ଷତ୍ରବର ବୱେସାଇଟବର ଥିୋ େିେରଣୀସମୂହ କଣ୍ଟରାକ୍
ବନାଟବର ଉବେଖ ବହାଇଥିୋ ସେିବଶଷ ସୂେନା ବମଳ ଖାଏ ନାହିଁ, ବସହି ପରିସ୍ଥିତବି ର ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର
ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଅଭିବୋର୍ ପ୍ରବକାଷ୍ଠ ସହ ବୋର୍ାବୋର୍ କରେୁ |

13.

ପ୍ରେଳିତ ଅଥଗାତ୍ ରନିିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ େଜାୟ ରଖିୋ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଦଷ୍ଟ
ି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିୋ ବକ୍ଷତ୍ରବର, ଅଥଗ ପଇା କିମୋ ସିକୁୟରିଟର
ି
େିତରଣ (ଘଟଣା ୋହା ବହାଇପାବର), ଏକ୍ସବେଞ୍ଜାାରୁ ପଇା ଅଥଗାତ୍ ବପଆଉଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ବହୋର ବର୍ାଟିଏ କାେଗୟ ଦିେସ ମଧ୍ୟବର
ଆପଣଙ୍କୁ କରାୋଇନପାବର। ଅେଶୟ, ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରନିିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ େଳାଇବେ, ୋହାକି ନିବମନାକ୍ତ ସର୍ତ୍ଗର୍ୁଡ଼କ
ି
ଅନୁ ସାବର ବହାଇଥାଏ:
କ.

ଏହି କ୍ଷମତାପ୍ରଦାନ ଅଥଗାତ୍ ଅବଥାରାଇବଜସନ୍ ବକେଳ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୋକ୍ଷରିତ ବହୋ ସହିତ ଏଥିବର ତାରିଖ ରହିେ ଏେିଂ
ଏପରି ଧାରା ଧାରଣ କରିଥାଏ ୋହା ମାଧ୍ୟମବର ଆପଣ ତାହା ବେ ବକୌଣସି ସମୟବର ପ୍ରତୟାହାର କରିପାରିବେ।

ଖ.

ପାଣ୍ଠି ଏେିଂ ସିକୁୟରିଟର
ି ପ୍ରକୃ ତ ମୀମାିଂସା ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାେିେ, ତିନ ି ମାସବର କିମୋ ମାସକବର ଥବର, ଆପଣଙ୍କ
ପସନ୍ଦ ଉପବର ନିଭଗର କରିଥାଏ। ଆକାଉଣ୍ଟ େବନ୍ଦାେସ୍ତ କରିୋ ସମୟବର, ବରାକର୍ ଜଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟର ଏକ
ଆକାଉଣ୍ଟ େିେରଣୀ ପାାଇବେ ୋହା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ବଲଜରରୁ ଏକ ଉର୍ଦ୍ୃ ତ ି ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏେିଂ ସିକୁୟରିଟ ି ବରଜିଷ୍ଟରଗୁ
ଏକ ଉର୍ଦ୍ୃ ତ ି ଧାରଣ କରିଥାଏ ୋହା ପାଣ୍ଠି ଏେିଂ ସିକୁୟରିଟର
ି ସମସ୍ତ ରସିଦ/େିତରଣ ପ୍ରଦଶଗନ କରିଥାଏ। େିେରଣୀଟି ପାଣ୍ଠି ଏେିଂ
ସିକୁୟରିଟର
ି ରକ୍ଷଣ ଏେିଂ େନ୍ଧକ ବହାଇଥିୋ ବସୟାରର ସେିବଶଷ ସୂେନା େୟାଖୟା କରିେ, େଦି କିଛ ି ଥାଏ।

ର୍.

େବନ୍ଦାେସ୍ତ ତାରିଖବର, ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍ ହୁ ଏତ ୋକି ରହିଥିୋ ବନୈତକ
ି କର୍ତ୍ଗେୟ ପରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର ଆେଶୟକ ସିକୁୟରିଟ/ି ପାଣ୍ଠି
ରଖିପାରେି ଏେିଂ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ପରେର୍ତ୍ଗୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ବଡରିବଭଟିଭ୍ ମାଜିନ୍ ୋକି ପୂରଣ କରିୋକୁ ଆେଶୟକ ବହେ ବୋଲି

ଆଶା କରାୋଉଥିୋ ପାଣ୍ଠି ରଖିପାରେି, ଏହା ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର୍ୁଡ଼କ
ି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଗାରିତ ବହାଇଥିୋ ଉପାୟବର ହିସାେ କରାୋଇଥାଏ,
ଅଥଗ େଜାର କାରୋର ଅଥଗାତ୍ କୟାସ ମାବକଗଟ ୋଞ୍ଜାକ୍ସନ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ, ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍ ହୁ ଏତ ଗ୍ରାହକଙ୍କାାରୁ େବନ୍ଦାେସ୍ତ ତାରିଖ ପେଗୟେ
ଏେିଂ ପରେର୍ତ୍ଗୀ ଦିନର େୟେସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ବହୋକୁ ଥିୋ ସମୁଦାୟ ବପ-ଇନ୍ ଅେିିବର୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି ଏେିଂ ସିକୁୟରିଟ ି ରଖିପାରେି,
ବସ ହୁ ଏତ ଅଥଗ େଜାରବର ଏହିଭଳି େବନ୍ଦାେସ୍ତ ଦିନ କାେଗୟକାରୀ ବହାଇଥିୋ କାରୋରର୍ୁଡ଼କ
ି ମୂଲୟର େିସ୍ତୃତ ପରିସର ପେଗୟେ
ପାଣ୍ଠି/ସିକୁୟରିଟ/ି ମାଜିନ୍ ରଖିପାରେି।
ଘ.

ଆକାଉଣ୍ଟ େିେରଣୀ କିମୋ େବନ୍ଦାେସ୍ତରୁ ଉପୁଜଥି
ି ୋ ବେବକୌଣସି େିୋଦ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି/ସିକୁୟରିଟ ି କିମୋ େିେରଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ
କରିୋ ତାରିଖ ପରାାରୁ, ଘଟଣା ଅନୁ ୋୟୀ, 7 (ସାତ)ଟି କାେଗୟ ଦିେସ ମଧ୍ୟବର ଲିଖିତ ଭାବେ ସୂେତ
ି କରିୋ ଆେଶୟକ ।
େିୋଦ ବକ୍ଷତ୍ରବର, େିନା େିଳମେବର ଘଟଣାଟିକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର ନିବେଶକାରୀ ଅଭିବୋର୍ ପ୍ରବକାଷ୍ଠକୁ
ବପ୍ରରଣ କରେୁ ।

14.

ଆପଣ ରନିିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ େଳାଇୋ ପାଇଁ ମବନାନୟନ କରିନଥିୋ ଏେିଂ ବପ-ଆଉଟ୍ ପାଣ୍ଠି/ସିକୁୟରିଟ ି ଏକ୍ସବେଞ୍ଜାାରୁ ବପ-ଆଉଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ
କରିୋର ପରେର୍ତ୍ଗୀ କାେଗୟ ଦିେସବର ଗ୍ରହଣ କରାୋଇନଥିୋ ବକ୍ଷତ୍ରବର, ଦୟାକରି ଘଟଣାକୁ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କୁ ପାାେୁ । େିୋଦ ରହିଥିୋ
ବକ୍ଷତ୍ରବର, ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରେୁ ବେ ଆପଣ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ଲିଖିତ ଭାବେ ଏକ ଅଭିବୋର୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର ନିବେଶକାରୀ ଅଭିବୋର୍
ପ୍ରବକାଷ୍ଠ ନିକଟବର ଦାଖଲ କରିବେ।

15.

ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜରୁ ନିଦଷ୍ଟ
ି ବେଡିିଂ ଦିେସ ବଶଷବର, SMS କିମୋ ଇବମଲ୍ ମାଧ୍ୟମବର ବେଡ୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା ସତକଗତା/େିେରଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ
କରିୋ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ନିକଟବର ଆପଣଙ୍କ ବମାୋଇଲ୍ ନମେର ଏେିଂ ଇବମଲ୍ ଆଇଡି ପଞ୍ଜି କୃ ତ କରେୁ ।

ବେଡିିଂ ସଦସୟତା ସମାପ୍ତି ବହୋ ବକ୍ଷତ୍ରବର
16.

େଦି, ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍ ତାଙ୍କର ସଦସୟତା ସମପଗଣ କରେି, ସଦସୟ ପଦରୁ େହିକୃତତ
ୃ ହୁ ଅେି କିମୋ ଖିଲାପକାରୀ ଭାବେ ବଘାଷଣା କରାୋଏ
କୃତଟ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର୍ୁଡ଼କ
ି ବସହି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀଙ୍କାାରୁ, ବକେଳ "ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର ବେଡିିଂ ସିଷ୍ଟର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ବହାଇଥିୋ
କାରୋରର୍ୁଡ଼କ
ି " ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦାେିର୍ଡ଼
ି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏକ ସେଗସାଧାରଣ େି୍ଞପପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାେି। ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରେୁ ବେ
ୁ କ
ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଗାରିତ ଅେଧି ମଧ୍ୟବର ଏେିଂ ଦାେିକୁ ସମଥଗନ କରୁଥିୋ ଉପେୁକ୍ତ ଡକୁ ୟବମଣ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜ ନିକଟବର ଏକ
ଦାେି ଦାଖଲ କରିବେ।

17.

ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ନିକଟବର ଆପଣ ଜମା କରିଥିୋ ଟଙ୍କା ଏେିଂ/କିମୋ ସିକୁୟରିଟ ି ପ୍ରତି ମଞ୍ଜୁରପ୍ରାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ନିଜକୁ
ପରିେତ
ି କରାେୁ , େିବଶଷକରି ଏକ ଖିଲାପି ଅଥଗାତ୍ ଡିଫଲ୍ କିମୋ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ପରିବଶାଧ ଅକ୍ଷମତା କିମୋ ବଦୋଳିଆପଣ ଘଟଣା
ବକ୍ଷତ୍ରବର ଏେିଂ ଆପଣ ଏହିଭଳି ଏଥଗ ଏେିଂ/କିମୋ ସିକୁୟରିଟ ି ପୁନରୁର୍ଦ୍ାର କରିପାରିୋର େିସ୍ତୃତ ପରିସର ହୁ ଏତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜ,
ବେଉଁାାବର ବେଡ୍ କାେଗୟକାରୀ କରାୋଇଥିଲା, ତାହାର ଆଇନ୍ ୱ ନିୟମାେଳି ଏେିଂ ସମୟାନୁ ୋୟୀ ଲାର୍ୁ ନିବେଶକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
ପାଣ୍ଠିର ବୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପରିୋଳିତ ବହାଇପାବର।

େିୋଦ/ଅଭିବୋର୍
18.

ଦୟାକରି ବନାଟ୍ କରେୁ କି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେିବଶଷ ସୂେନା, ବରାକର୍ ୱ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକାରୀଙ୍କ େିପକ୍ଷବର ଦଣ୍ଡନୀୟ କାେଗୟାନୁ ଷ୍ଠାନ,
ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ େିପକ୍ଷବର ଅଭିବୋର୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର ବୱେସାଇଟବର ପ୍ରଦଶିତ ବହାଇଥାଏ।

19.

ଆପଣଙ୍କର ୋଦେିୋଦ/ସମସୟା/ଅଭିବୋର୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍/ଉପବରାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ନବହୋ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଆପଣ ବସହି
ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜ ନିକଟବର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରେି। େଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିବୋର୍ର ସମାଧାନ ଉପବର ସେୁ ଷ୍ଟ
ନୁ ହେି ବତବେ ଆପଣ ବସହି ଘଟଣାକୁ SEBI ପାଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ।

20.

ଧ୍ୟାନ ଦିଅେୁ ବେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍/ଉପବରାକର୍ ଅଭିବୋର୍ର୍ୁଡ଼କ
ି ପଞ୍ଜି କରଣ କରିୋ ଉବଦଶୟବର େତନ୍ତ୍ର ଭାେବର ଅଭିବୋର୍
ପ୍ରତିକାର େିଭାର୍/ଅନୁ ପାଳନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏକ ଇବମଲ୍ ଆଇଡି ମବନାନୀତ କରିୋ ପାଇଁ SEBI ଦ୍ୱାରା ପରିୋଳିତ ବହାଇଥାେି।

