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

