
 
അനുബന്ധം 4 

ഓഹരി ദല്ല ാൾമാരുടേയും സബ് ട്ബാക്കർമാരുടേയും ക്ല യന്റുക്ളുടേയും അവക്ാശങ്ങളും 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും 

SEBI-യുടേയും ഓഹരി വിപണിക്ളുടേയും നിർടേശ്പക്ാരം 
 
1. ഓഹരി വിപണിക്ൾ/ സസക്യൂ രിറ്റീസ് ആന്്റ എക്്സ് ടേഞ്്ച ടബാർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI) 

ക്ൂോസെ ഇേയ്ക്കിസേ പുറസെേുവിക്കുന്ന സർക്കുല്റുക്ൾ എന്നിവക്ളുസേ േട്ടങ്ങൾ, 
ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ എന്നിവ നിർവേിക്കസെട്ട ടപാസല് ഓഹരി വിപണിയിസല് 
ഇേപാേുക്ൾക്്ക അംഗീക്രിച്ച സസക്യൂ രിറ്റിക്ൾ/ ടക്ാൺ്ോക്്േുക്ൾ/ മറ്്റ ഉപക്രണങ്ങൾ 
എന്നിവക്ളിൽ ക്ല യന്റിന് നിടേപിക്കാം/ ട്േഡ് നേത്താം.  

 
2. ഓഹരി ദല്ല ാൾ, സബ് ട്ബാക്കർ, ക്ല യന്്റ എന്നിവർ ഓഹരി വിപണിയുസേ നിയമങ്ങൾ, 

ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, ഇവയ്ക്കു ക്ീഴിൽ വീെരണം സേയ്യസെേുന 
സർക്കുല്റുക്ൾ/ടനാട്ടീസുക്ൾ എന്നിവയും SEBI-യുസേ നിയമങ്ങളും നിയ്ന്ത്ണങ്ങളും 
ക്ാല്ാക്ാല്ങ്ങളിൽ ്പാബല്യത്തില്ാക്ുന്ന സർക്കാർ അടൊറിറ്റിക്ളുസേ ഉേിെമായ 
വിജ്ഞാപനങ്ങളും പാല്ിക്കാൻ ബാധ്യസഥരാണ്.  

  
3. സസക്യൂ രിറ്റിക്ൾ ക്ൂോസെ/അസല്ല ങ്കിൽ സഡറിടവറ്റീവ് സ് ടക്ാൺ്ോക്് േുക്ളിൽ ഇേപാേുക്ൾ 

നേത്താനുള്ള ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ക്ഴിവ് ക്ല യന്റിന് സവയം ടബാധ്യസെട്ടിരിക്കണം. ക്ൂോസെ, 
ഓഹരി ദല്ല ാളില്ൂസേ ഓർഡറുക്ൾ നേൊക്കുന്നെിനു മുമ്്പ ഓഹരി ദല്ല ാളിന് അെിനുള്ള ക്ഴിവ് 
ക്ല യന്റിന് ടനരിട്ടു ടബാധ്യസെട്ടിരിക്കണം.  

 
4. നൽക്ുന്ന ടസവനവുമായി ബന്ധസെട്്ട, ക്ല യന്റിസന്റ സാമ്പത്തിക് ഭ്ദെ, അെിസന്റ വാസ്െവം, 

അവരുസേ നിടേപ ല്േയങ്ങൾ എന്നിവസയക്കുറിച്്ച ഓഹരി ദല്ല ാളിന് സവയം 
ടബാധ്യസെട്ടിരിക്കണം. 

  
5. ഓഹരി ദല്ല ാൾമാർ െങ്ങൾ ്പവർത്തിക്കുന്ന െട്ടക്ത്തിസന്റ പരിമിെിക്ൾ ബാധ്യെ, ക്ഴിവ്  

എന്നിവ അേക്കം ബിസിനസ് നേത്താനുള്ള ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ പരിമിെിക്ളുസേ സവഭാവം 
എന്നിവ ക്ല യന്റിസന അറിയിക്കാനുള്ള നേപേിക്ൾ ഓഹരി ദല്ല ാൾമാർ എേുടക്കണ്ടൊണ്.  

 
6. ക്ല യന്റു(ക്ൾ)മായുള്ള എല്ല ാ ഇേപാേുക്ളില്ും സബ് ട്ബാക്കർമാർ, ഓഹരി ദല്ല ാൾമാർക്്ക 

ആവശയമായ സഹായങ്ങൾ സേടയ്യണ്ടൊണ്.  
 
ക്ല യന്്റ വിവരം 
 
7. 'അക്കൗണ്്ട ഓെണിംഗ് ടഫാം'' ആവശയസെേുന്ന മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും, ഓഹരി 

വിപണിക്ൾ/SEBI സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള പിന്ത്ുണ വിവരങ്ങളേക്കം 
ക്ല യന്്റ സമർെിടക്കണ്ടൊണ്. 

 
8.  അക്കൗണ്്ട ഓെണിംഗ് ്പമാണത്തിസല് നിർബന്ധമായ വയവസഥക്സളക്കുറിച്്ച ക്ല യന്്റ സവയം 

പരിേിെമാടക്ണ്ടൊണ്. ഓഹരി ദല്ല ാൾ ആവശയസെേുന്ന ഏെു അധ്ിക് ടക്ല ാസുക്ളും 
്പമാണങ്ങളും, ക്ല യന്്റ അംഗീക്രിച്ച േട്ടങ്ങളും നിബന്ധനക്ളും അനുസരിച്്ച, നിർബന്ധമല്ല .  

 



9. അക്കൗണ്്ട െുറക്കുന്ന സമയത്്ത അക്കൗണ്്ട ഓെണിംഗ് ടഫാമിൽ നിങ്ങൾ നൽക്ിയ 
വിവരങ്ങളിൽ അേച്ചുപൂട്ടൽ ഹർജി/പാെരത്ത ഹർജി അസല്ല ങ്കിൽ സവത്തിൻടമൽ 
ഏസെങ്കില്ും ഭൗെിക് ബാധ്യെക്ൾ അേക്കം എസന്ത്ങ്കില്ും മാറ്റങ്ങൾ ഉസണ്ടങ്കിൽ ക്ല യന്്റ അെു 
ടരഖാമൂല്ം ഓഹരി ദല്ല ാളിസന അറിയിടക്കണ്ടൊണ്. ക്ല യന്്റ െസന്റ സാമ്പത്തിക് വിവരങ്ങൾ 
ആനുക്ാല്ിക്മായി ഓഹരി ദല്ല ാളിസന അറിയിച്ചിരിടക്കണ്ടൊണ്.  

 
10. അക്കൗണ്്ട ഓെണിംഗ് ടഫാമിൽ നൽക്ിയിട്ടുള്ള അസല്ല ങ്കിൽ ക്ല യന്റിസന സംബന്ധിക്കുന്ന 

മടറ്റസെങ്കില്ും വിവരങ്ങൾ ഓഹരി ദല്ല ാളും സബ് ട്ബാക്കറും സവക്ാരയമായി 
സൂേിടക്കണ്ടൊണ്. നിയമ/നിയ്ന്ത്ണ ആവശയങ്ങൾക്കു ടവണ്ടിയല്ല ാസെ മറ്റു വയക്തിക്ൾക്്ക 
/അധ്ിക്ൃെർക്്ക അെ് സവളിസെേുത്തുവാൻ പാേുള്ളെല്ല . എന്നിരുന്നാല്ും, െസന്റ ക്ല യന്റിസന്റ 
സമ്മെടത്താേുക്ൂേി ഓഹരി ദല്ല ാൾക്്ക അവരുസേ വിവരങ്ങൾ മറ്റു വയക്തിക്ൾക്്ക അസല്ല ങ്കിൽ 
അധ്ിക്ാരിക്ൾക്്ക സവളിസെേുത്താവുന്നൊണ്.  

 
മാർജിനുക്ൾ 
 
11. ക്ല യന്്റ ട്േഡിംഗ് നേത്തുന്ന വിഭാഗ(ങ്ങൾ)ത്തിനു ബാധ്ക്മായി, ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ഓഹരി 

വിപണി അവശയസമന്നു ക്രുെുന്ന അസല്ല ങ്കിൽ SEBI-യുസേ സമയാസമയങ്ങളില്ുള്ള 
നിർടേശങ്ങളനുസരിച്്ച ക്ല യന്്റ, ഇനിഷ്യൽ മാർജിൻ, വിെ് ടഹാൾഡിംഗ് മാർജിൻ, സ്സപഷ്യൽ 
മാർജിൻ അസല്ല ങ്കിൽ അെുടപാസല്യുള്ള മറ്റു മാർജിനുക്ൾ നൽടക്ണ്ടൊണ്. അധ്ിക് 
മാർജിനുക്ൾ ടശഖരിക്കുന്നെിനുള്ള അധ്ിക്ാരം ഓഹരി ദല്ല ാളിനു നൽക്ിയിട്ടുണ്്ട (ഓഹരി 
വിപണി, ക്ല ിയറിംഗ് ഹൗസ്/ക്ല ിയറിംഗ് ടക്ാർെടറഷ്ൻ അസല്ല ങ്കിൽ SEBI എന്നിവർ 
ആവശയസെേുന്നിസല്ല ങ്കിൽ ടപാല്ും), ക്ൂോസെ, അത്തരം മാർജിനുക്ൾ ക്ൃെയമായ സമയത്തു 
െസന്ന നൽടക്ണ്ടെ് ക്ല യന്റീസന്റ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.  

 
12. ക്ല യന്്റ നൽക്ുന്ന മാർജിൻ, അവശയമായ എല്ല ാ ക്ുേിശശ ിക്ക്ളുടേയും ഋണടമാേനമാക്ുന്നില്ല  

എന്്ന എല്ല ാ ക്ല യന്റുക്ളും മനസസ ില്ാക്കിയിരിടക്കണ്ടൊണ്. സഥിരമായി മാർജിൻ 
നൽക്ിസക്കാണ്ടിരിക്കുക്യാസണങ്കിൽക്കൂേി, അെിസന്റ ട്േഡ് ഒത്തുെീർൊക്കുന്നെിനു ടവണ്ടി 
ക്ല യന്്റ േില്ടൊൾ, ടക്ാൺ്ോക്്േ് അനുശാസിക്കുന്നെ് / ആവശയസെേുന്നെ് അനുസരിച്്ച 
ക്ൂേുെൽ െുക്ക്ൾ നൽടക്ണ്ടൊയി വരും (അസല്ല ങ്കിൽ ല്ഭിക്കാൻ അർഹെയുണ്ടായിരിക്കും).  

  
ഇേപാേുക്ളും െീർൊക്കല്ുക്ളും  
 
13. ക്ല യന്റും ഓഹരി ദല്ല ാളും പരസ്പരം സമ്മെിച്ചെു ടപാസല്, ക്ല യന്റിന് ഒരു 

സസക്യൂ രിറ്റി/സഡറിടവറ്റീവ്സ് ടക്ാൺ്ോക്്േ് വാങ്ങുന്നെിടനാ വിൽക്കുന്നെിടനാ 
ടരഖാമൂല്ടമാ അസല്ല ങ്കിൽ ടഫാം വഴിടയാ ഓർഡർ നൽക്ാവുന്നൊണ്. അെ് ഓഹരി ദല്ല ാൾ, 
ആ ക്ല യന്റിനു നൽക്ിയിരിക്കുന്ന യുണീക്് ക്ല യന്്റ ടക്ാഡിൽക്കൂേി മാ്െമായിരിക്കണം 
ഓർഡർ ടപല സ് സേയ്യുക്യും ട്േഡ് നേെില്ാക്കുക്യും സേയ്യുന്നെ് എന്്ന ഉറൊക്കണം.  

 
14. ട്േഡിംഗ്/സസറ്റിൽസമന്്റ േ്ക്ങ്ങൾ, സഡല്ിവറി/ടപസമന്്റ സമയ്ക്മങ്ങൾ, 

സമയാസമയങ്ങളിസല് മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവസയക്കുറിച്്ച ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ക്ല യന്റിസന 
അറിയിടക്കണ്ടെും ഓർമ്മസെേുടത്തണ്ടെുമാണ്. െിരിച്്ച, ക്ല യന്്റ, ട്േഡിംഗ് നേത്തസെേുന്ന 
ബന്ധസെട്ട ഓഹരി വിപണിയിസല് അത്തരം സമയ്ക്മങ്ങൾ/നേപേി്ക്മങ്ങൾ 
പാല്ിക്കുക്യും സേടയ്യണ്ടൊണ്.  

 



15. ക്ല യന്്റ നിടേപിച്ച പണം/സസക്യൂ രിറ്റിക്ൾ, ഓഹരി ദല്ല ാൾ അവരുസേ/അയാളുടേയും 
മറ്റുള്ളവരുടേയും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വയെയസ്െമായി ഒരു ്പടെയക് അക്കൗണ്ടിൽ 
സൂേിക്കുന്നു എന്്ന ഉറെു വരുടത്തണ്ടെും ഓഹരി ദല്ല ാൾ െനിക്കു ടവണ്ടിടയാ 
മറ്റുള്ളവർക്കു ടവണ്ടിടയാ അസല്ല ങ്കിൽ, SEBI ക്ൂോസെ/ അസല്ല ങ്കിൽ ഓഹരി വിപണിയിസല് 
േട്ടങ്ങൾ, ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, സർക്കുല്റുക്ൾ, ടനാട്ടിസുക്ൾ എന്നിവയിൽ 
നിർവേിക്കസെട്ട ഉടേശയങ്ങൾക്കു ടവണ്ടിയല്ല ാത്ത മസറ്റാരു ഉടേശയത്തിനും ടവണ്ടിടയാ 
ഉപടയാഗിക്കില്ല ാ എന്്ന ഉറെു വരുടത്തണ്ടൊണ്. 

  
16. ഓഹരി വിപണി (ക്ൾ), ട്േഡ് (ക്ൾ) സവടമധ്യാ റോക്കുക്യാസണങ്കിൽ, അത്തരത്തില്ുള്ള 

എല്ല ാ ട്േഡുക്ളും, ക്ല യന്റിനു ടവണ്ടി നേത്തിയിട്ടുള്ള ട്േഡ് (ക്ൾ)-ഉം അേക്കം, അക്കാരണം 
സക്ാണ്ടുെസന്ന റോയിടൊക്ുന്നൊയിരിക്കും. ക്ല യന്റു (ക്ൾ)മായുള്ള അൊെു ടക്ാൺ്ോക്്േ് 
റോക്കാനുള്ള അധ്ിക്ാരം ഓഹരി ദല്ല ാളിനുണ്്ട.  

 
17. ഓഹരി വിപണിക്ളിൽ നേൊക്കസെേുന്ന ഇേപാേുക്ൾ, അെ് നേെില്ാക്കുന്ന ഓഹരി 

വിപണിയുസേ േട്ടങ്ങൾ, ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, അെിടേൽ പുറസെേുവിക്കുന്ന 
സർക്കുല്റുക്ൾ/ടനാട്ടീസുക്ൾ എന്നിവയ്ക്കു വിടധ്യവും, എല്ല ാ ക്േിക്ളും ഈ 
ഓഹരിവിപണിക്ളുസേ ഈ നിയമങ്ങൾ, ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ അെിൻക്ീഴിൽ 
വിെരണം സേയ്യസെേുന്ന സർക്കുല്റുക്ൾ/ടനാട്ടീസുക്ൾ എന്നിവയുസേ സ്പാവിഷ്നുക്ൾ 
്പാബല്യത്തില്ാക്കുക് എന്ന ല്േയടത്താസേ ഈ ട്േഡ് നേെില്ാക്കിയ 
ഓഹരിവിപണിക്ളുസേ ബബടല്ാക്ളില്ും നിയ്ന്ത്ണങ്ങളില്ും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
നിയമാധ്ിക്ാരപരിധ്ിയില്ുള്ള ടക്ാേെിയിൽ ആ ട്േഡ് സമർെിടക്കണ്ടെും ആണ്.  

 
ട്ബാക്കടറജ് 
 
18. ഓഹരി ദല്ല ാൾ ക്ല യന്റിനു നൽക്ുന്ന ടസവനത്തിനും ക്ല യന്റിസന്റ ഇേപാേുക്ൾക്കും 

അക്കൗണ്ടിനും, ഇേയ്ക്കിസേ നില്വില്ിരിക്കുന്ന നിരക്കുക്ളും ട്ബാക്കടറജും ക്ല യന്്റ ഓഹരി 
ദല്ല ാളിനു നൽടക്ണ്ടൊണ്. ബാധ്ക്മായ ഓഹരി വിപണിക്ളിസല് േട്ടവും നിയ്ന്ത്ണ 
്പക്ാരവും ക്ൂോസെ/ അസല്ല ങ്കിൽ SEBI-യുസേ േട്ടവും നിയ്ന്ത്ണ ്പക്ാരവും 
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ട്ബാക്കടറജിൽ ക്ൂേുെൽ നിരക്്ക ഒരു ഓഹരി ദല്ല ാളിനും 
ഈോക്കാവുന്നെല്ല .  

 
ല്ിക്വിടഡഷ്നും ടക്ല ാസ് ഔട്്ട ഓഫ് സപാസിഷ്നും 
  
19. ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ മറ്്റ അവക്ാശങ്ങസളക്കുറിച്്ച (ഒരു വിഷ്യം ആർബിട്േഷ്നു റഫർ 

സേയ്യുന്നെേക്കം) ഒരു മുൻവിധ്ിയും ക്ൂോസെ, മാർജിൻ ടപസമന്്റ, മറ്റു െുക്ക്ൾ, ഔട്്ട 
സ്റ്റാൻഡിംഗ് സഡബ്റ്റുക്ൾ എന്നിവ നൽക്ാെിരിക്കുന്നെു സക്ാണ്്ട, ഒരു ക്ല യന്റിസന്റ 
ഏസെങ്കില്ും അസല്ല ങ്കിൽ എല്ല ാ സപാസിഷ്നുക്ളും ല്ിക്വിടഡറ്്റ /ടക്ല ാസ് ഔട്്ട സേയ്യാൻ ഓഹരി 
ദല്ല ാളിന് അധ്ിക്ാരമുസണ്ടന്നു ക്ല യന്്റ മനസസ ില്ാക്കിയിരിക്കണം. അത്തരം ല്ിക്വിടഡഷ്നിൽ 
നിന്നും ല്ഭിക്കുന്ന െുക് ഉപടയാഗിച്്ച ക്ല യന്റിസന്റ ബാധ്യെക്ൾ/ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, 
എസന്ത്ങ്കില്ുമുസണ്ടങ്കിൽ, െീർക്കുന്നൊയിരിക്കും. ല്ിക്വിടഡഷ്ൻ/ടക്ല ാസ് ഔട്ടിൽ നിന്നും 
ഉണ്ടാക്ുന്ന ഏസെങ്കില്ും നഷ്്േടമാ അസല്ല ങ്കിൽ സാമ്പത്തിക് നിരക്കുക്ടളാ ക്ല യന്്റ 
വഹിടക്കണ്ടടൊ അസല്ല ങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും ഈോക്കുന്നടൊ ആയിരിക്കും.  

 
20. ക്ല യന്്റ  മരണസെേുക്ടയാ പാെരാക്ുക്ടയാ അസല്ല ങ്കിൽ വാങ്ങുന്നെിടനാ വിൽക്കുന്നെിടനാ 

ക്ല യന്്റ ഓർഡർ സേയ്െ സസക്യൂ രിറ്റിയുസേ ടപസമന്്റ നേത്തുന്നെിടനാ സവീക്രിക്കുന്നെിടനാ, 



അസല്ല ങ്കിൽ സഡല്ിവർ സേയ്യുന്നെിടനാ ്ോൻസ്ഫർ സേയ്യുന്നെിടനാ അടേഹത്തിന് /അെിന് 
ക്ഴിവില്ല ാസെയായിത്തീർന്നാൽ, ഓഹരി ദല്ല ാളിന് ക്ല യന്റിസന്റ ഇേപാേ് ടക്ല ാസ് ഔട്്ട സേയ്യാനും 
ക്ല യന്റിസന്റ വസ്െുവക്ക്ൾക്്ക, ഉസണ്ടങ്കിൽ, എെിസര നഷ്്േങ്ങൾക്്ക, എസന്ത്ങ്കില്ും 
ഉസണ്ടങ്കിൽ, അവക്ാശം ഉന്നയിക്കാനും ക്ഴിയും. ഇെിസന്റ ഫല്മായി വരുന്ന ബാക്കി 
െുക്യ്ക്്ക, ക്ല യന്്റ, അവരുസേ ടനാമിനി, അനന്ത്രാവക്ാശി, പിന്ത്ുേർച്ചക്കാർ, നിയുക്തർ 
എന്നിവർക്്ക അവക്ാശമുണ്ടായിരിക്കും. നിയമപരമായ പന്ത്ുേർച്ചക്കാരസനെിസര, ക്ല യന്്റ, 
ടനാമിനിയുസേ ടപരിടല്യ്ക്്ക ഫണ്ടുക്ളുസേ/സസക്യൂ രിറ്റിയുസേ ബക്മാറ്റം നേത്തുന്നെ് 
സാധ്ുവായ ഒരു വിേുെൽ ആയിരിക്കും.  

 
21. ക്ല യന്റിസന്റ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ടപസമന്്റ/സഡല്ിവറി വീഴ്േക്ളും ബന്ധസെട്ട 

വശങ്ങസളക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളും ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണിയുസേ 
്ശദ്ധയിൽ സക്ാണ്ടുവടരണ്ടൊണ്. വീഴ്േ വരുത്തിയ ക്ല യന്്റ ഒരു ടക്ാർെടററ്്റ എന്റിറ്റിടയാ/ 
പാർട്്ടണർഷ്ിടൊ/സ്പാബ്പറ്ററി സഥാപനടമാ അസല്ല ങ്കിൽ മടറ്റസെങ്കില്ും അസവാഭാവിക്മായ 
നിയമ സഥാപനടമാ ആസണങ്കിൽ, അെിസന്റ ഡയറക്്േർ(മാർ)/ സ്പാടമാട്ടർ(മാർ)/ 
സ്പാബ്പറ്റർ എന്നിവരുസെ ടപര് (ക്ൾ) യഥാവിധ്ി ്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണിസയ(ക്സള) 
ഓഹരി ദല്ല ാൾ അറിയിച്ചിരിടക്കണ്ടൊണ്.  

  
െർക്കത്തിൽസപട്ട െീരുമാനങ്ങൾ 
 
22. ബന്ധസെട്ട ഓഹരി വിപണിടയയും SEBI-ടയയും ബന്ധസെേുന്നെിനുള്ള ്പസക്തമായ 

വിവരങ്ങൾ ഓഹരി ദല്ല ാൾ ക്ല യന്റിനു നൽടക്ണ്ടൊണ്. 
  
23. ഓഹരി ദല്ല ാൾ വഴി നേത്തിയ എല്ല ാ ഇേപാേുക്ളും സംബന്ധിച്ച പരാെി 

പരിഹരിക്കുന്നെിനായും, സഷ്യറുക്ളുസേ ടമാശസെട്ട സഡല്ിവറിയുസേ എെിർെുക്ൾ നീക്കം 
സേയ്യാനും, ഒരു ടമാശസെട്ട സഡല്ിവറിയുസേ സെറ്റുെിരുത്തല്ിനും ഓഹരി ദല്ല ാൾ 
സഹക്രിടക്കണ്ടൊണ്.  

 
24. നിടേപങ്ങൾ, മാർജിൻ പണം, െുേങ്ങിയവയുമായി ബന്ധസെട്്ട അവക്ാശവാദങ്ങൾ 

അസല്ല ങ്കിൽ/ക്ൂോസെ െർക്കങ്ങൾ എന്നിവ ട്േഡ് നേൊക്കസെേുന്ന ഓഹരി വിപണിക്ളുസേ 
േട്ടങ്ങൾ, ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, ക്ാല്ാക്ാല്ങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കുക്യും 
നേെില്ാക്കുക്യും സേയ്യുന്ന സർക്കുല്റുക്ൾ/ടനാട്ടീസുക്ൾ എന്നിവ ്പക്ാരം ക്ല യന്റിടനാ 
ഓഹരി ദല്ല ാളിടനാ സറഫർ സേയ്യാവുന്നൊണ്.  

 
25. ഓഹരി ദല്ല ാളും ക്ല യന്റും െമ്മിൽ ഏർസെട്ട ഇേപാേുക്ളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന 

ഏസെങ്കില്ും ആർബിട്േഷ്ൻ നേപേിക്ളുസേ സപസട്ടന്നുള്ള െീർെുക്ൽെിക്കൾ ഓഹരി ദല്ല ാൾ 
ഉറെു വരുത്തണം, ക്ൂോസെ അത്തരം നേപേി്ക്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള െീർെുക്ൾ 
നേെില്ാക്കാനുള്ള ബാധ്യെയും അടേഹത്തിനായിരിക്കും.  

 
26. ഒരു െർക്ക പരിഹാരത്തിനായി ഒരു അംഗീക്ൃെ ്പെിനിധ്ി പുറസെേുവിച്ച ക്ല യന്്റ/ഓഹരി 

ദല്ല ാൾ നിർടേശങ്ങൾ, എസന്ത്ങ്കില്ും ഉസണ്ടങ്കിൽ, അെ് ക്ല യന്്റ/ഓഹരി ദല്ല ാളുമായി 
ഇേപാേുക്ൾ നേത്താൻ ആ ്പെിനിധ്ിസയ ആംഗീക്ാരസെേുത്തുന്ന ക്ത്്ത 
ക്രാറനുസരിച്ചുള്ളൊയിരിക്കണം എന്്ന ക്ല യന്്റ /ഓഹരി ദല്ല ാൾ മനസില്ാക്കിയിരിക്കണം.  

 
 



ബന്ധം അവസാനിെിക്കൽ 
 
27. ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ഭാഗത്തും നിന്നും സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്േ, മരണം, രാജി, പുറത്താക്കൽ, 

അസല്ല ങ്കിൽ ടബാർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്്റ റോക്കുന്നു െുേങ്ങിയ ക്ാരണങ്ങളാൽ അംഗെവം 
അവസാനിക്കുന്നെു ക്ാരണം ഓഹരി വിപണിയിസല് അംഗെവം നഷ്്േമാക്ുക്യാസണങ്കിൽ 
ഓഹരി ദല്ല ാളും ക്ല യന്റും െമ്മില്ുള്ള ബന്ധം അവസാനിെിക്കാൻ ക്ഴിയുന്നൊണ്.  

 
28. മറുക്േിയ്ക്്ക  ഒരു മാസത്തിൽ ക്ുറയാത്ത സമയത്തിൽ ടരഖാമൂല്മുള്ള ടനാട്ടീസ് നൽക്ി, 

ക്ാരണസമാന്നും ക്ാണിക്കാസെ, ഓഹരി ദല്ല ാൾ, സബ് ട്ബാക്കർ, ക്ല യന്്റ എന്നിവർക്്ക അവർ 
െമ്മില്ുള്ള ബന്ധം അവസാനിെിക്കാനുള്ള അവക്ാശമുണ്്ട. ബന്ധം അവസാനിെിസച്ച 
ങ്കിൽത്തസന്നയും, ബന്ധം അവസാനിെിക്കുന്നെിന് മുമ്്പ ക്േിക്ൾ ഏർസെട്ടിരുന്ന 
ഇേപാേുക്ളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന എല്ല ാ അവക്ാശങ്ങളും, ബാധ്യെക്ളും 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അൊെ് ക്േിക്ളുസേ ടമൽ അസല്ല ങ്കിൽ അയാളുസേ/അെിസന്റ 
പിന്ത്ുേർച്ചക്കാർ, നേത്തിെുക്ാർ, ക്ാരയനിർവാഹക്ർ, നിയമപരമായ ്പെിനിധ്ിക്ൾ, 
അനന്ത്രാവക്ാശി എന്നിവരുസേടമൽ െസന്ന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നൊയിരിക്കും..  

 
29. സബ് - ട്ബാക്കറുസേ മരണം/ പാെരത്തം അസല്ല ങ്കിൽ ഏസെങ്കില്ും ക്ാരണത്താൽ 

അയാളുസേ/ അെിസന്റ ടബാർഡില്ുള്ള രജിസ്ട്േഷ്ൻ റോക്കിയാൽ അസല്ല ങ്കിൽ/ ഓഹരി 
വിപണി സബ് - ട്ബാക്കർ എന്ന അംഗീക്ാരം പിൻവല്ിക്കുന്നുസവങ്കിൽ ക്ൂോസെ/അസല്ല ങ്കിൽ 
സബ് - ട്ബാക്കറുമായുള്ള ക്രാർ ഓഹരി ദല്ല ാൾ അവസാനിെിക്കുന്നുസവങ്കിൽ, അത്തരം 
അവസാനിെിക്കല്ിസനക്കുറിച്്ച ക്ല യന്റിസന അറിയിക്കുക്യും അെിസനത്തുേർന്്ന ക്ല യന്റിസന 
ഓഹരി ദല്ല ാളുമായുള്ള ടനരിട്ടുള്ള ക്ല യന്്റ ആയി ക്രുെസെേുക്യും, ഒരു മാസത്തിൽ 
ക്ുറയാസെയുള്ള ടരഖാമൂല്മുള്ള ടനാട്ടീസ് വഴി അവരുസേ ബന്ധം അവസാനിെിക്കാൻ 
ൊൽപരയസെേുന്നു എന്്ന ക്ല യന്്റ ഓഹരി ദല്ല ാസള അറിയിക്കാത്ത പേം, സബ് 
ട്ബാക്കടറയും ഓഹരി ദല്ല ാളിടനയും നിയ്ന്ത്ിക്കുന്ന 'അവക്ാശങ്ങളും 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും' ്പമാണത്തിസല്(ങ്ങളിസല്) എല്ല ാ നിബന്ധനക്ളും ്പാബല്യത്തിൽ 
ആയിരിക്കുക്യും സേയ്യും.  

 
അധ്ിക് അവക്ാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും 

 
30. ഓഹരി ദല്ല ാൾ വഴി ഇേപാേുക്ൾ നേത്തിയ ഡിവിഡന്റിനും ടബാണസ് സഷ്യറിനും മറ്റുമുള്ള 

ക്ല യന്റിസന്റ അവക്ാശം സംരേിക്കുസമന്നും, ആരുമായാടണാ, ആർക്കുടവണ്ടിയാടണാ 
സസക്യൂ രുറ്റിക്ളിൽ ഇേപാേുക്ൾ നേത്തിയെ് ആ ക്ല യന്റിന് ഉപ്ദവമുണ്ടാക്കുന്നസൊന്നും 
സേയ്യിസല്ല ന്നും ഓഹരി ദല്ല ാൾ ഉറെു നൽക്ണം.  

 
31.ട്േഡ് നേൊക്കസെേുന്ന ്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണിക്ളുസേയും SEBI-യുടേയും േട്ടങ്ങൾ, 

ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, സർക്കുല്റുക്ൾ, ടനാട്ടീസുക്ൾ എന്നിവ ്പക്ാരം ക്ല യന്റും 
ഓഹരി ദല്ല ാളും അവരുസേ അക്കൗണ്ടുക്ൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ സപാരുത്തസെേുത്തുക്യും 
െീർൊക്കുക്യും സേയ്യുക്.  

 
32. ഓഹരി വിപണിക്ൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർടേശിച്ചെു ്പക്ാരം, ഓർഡർ നമ്പരുക്ളുസേ 

വിശദാംശങ്ങൾ, ട്േഡ് നമ്പർ, ട്േഡ് സേയ്െ സമയം, ട്േഡ് സേയ്െ വില്, ട്േഡ് സേയ്െ 
അളവ്, റിടവറ്റീവ്സ് ടക്ാൺ്ോക്്േുക്ളുസേ വിശദാംശങ്ങൾ, ക്ല യന്്റ ടക്ാഡ്, ട്ബാക്കടറജ്, 
ഈോക്കിയ നിരക്കുക്ൾ െുേങ്ങിയ എല്ല ാ ഇേപാേുക്ളുടേയും ടരഖക്ൾ അേങ്ങിയ ഒരു 
ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ട ഓഹരി ദല്ല ാൾ ഇഷ്യൂ  സേടയ്യണ്ടൊണ്, ക്ൂോസെ, അെു സംബന്ധിച്ച 



മസറ്റല്ല ാ ്പസക്തമായ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിെിച്്ച വിപണി നിർടേശിക്കുന്ന രീെിയിൽ, 
നിർടേശിക്കുന്ന സമയത്്ത സമർെിടക്കണ്ടൊണ്. ട്േഡ് നേെില്ാക്കിയെിസന്റ ഒരു 
്പവൃത്തിദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഹാർഡ് ടക്ാെി ക്ൂോസെ/ അസല്ല ങ്കിൽ ഇല്ക്്ട്ോണിക്് 
മാർഗത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സിടേച്ചർ ഉപടയാഗിച്ചുസക്ാണ്്ട ഓഹരി ദല്ല ാൾ നിടേപക്ർക്്ക 
ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്ടുക്ൾ അയയ് ടക്കണ്ടൊണ്.  

 
33. ക്ല യന്്റ മറ്റുവിധ്ത്തിൽ നിർടേശിച്ചിട്ടിസല്ല ങ്കിൽ, ട്േഡ് ഇേയ്ക്കിസേ നേൊക്കസെേുന്ന 

്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിർടേശിച്ച നിബന്ധനക്ൾക്കും ഉപാധ്ിക്ൾക്കും 
വിടധ്യമായി, ട്േഡ് നേൊക്കസെേുന്ന ്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള 
ടപഔട്്ട രസീെ് ല്ഭിച്്ച ഒരു ്പവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽത്തസന്ന ഓഹരി ദല്ല ാൾ ഫണ്ടുക്ൾ 
അസല്ല ങ്കിൽ സസക്യൂ രിറ്റിക്ളുസേസഡല്ിവറി, ഏൊടണാ ്പസക്തം അെ്, ക്ല യന്റിന് അയച്ചു 
സക്ാേുടക്കണ്ടൊണ്.  

 
34. ട്േഡ് സമയാസമയങ്ങളിൽ നേൊക്കസെേുന്ന ്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിർടേശിച്ച 

്പക്ാരമുള്ള ക്ാല്ാവധ്ിയില്ും ഘേനയില്ും നിശ്ചിെ സമയത്തിനുള്ളില്ും, ഫണ്ടുക്ളുടേയും 
സസക്യൂ രിറ്റിക്ളുടേയും സംപൂർണണ  'സ്ടറ്ററ്്റ സമന്്റ ഓഫ് അക്കൗണ്്ടസ്' ഓഹരി ദല്ല ാൾ 
ബന്ധസെട്ട ഓടരാ ക്ല യന്റിനും അയച്ചു സക്ാേുക്കണം. ഓഹരി ദല്ല ാളിൽ നിന്നുള്ള സ്ടറ്ററ്്റ സമന്്റ 
ല്ഭിച്ച ഉേൻ, സ്ടറ്ററ്്റ സമന്റിനുള്ളിസല് സെറ്റുക്ൾ, എസന്ത്ങ്കില്ും ഉസണ്ടങ്കിൽ, ട്േഡ് ഇേയ്ക്കിസേ 
നേൊക്കസെേുന്ന ്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിർടേശിച്ച ്പക്ാരമുള്ള നിശ്ചിെ 
സമയത്തിനുള്ളിൽ റിടൊർട്്ട സേയ്യണസമന്നും സ്ടറ്ററ്്റ സമന്്റ നിഷ്് ക്ർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.  

 
35. ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ദിവടസനയുള്ള മാർജിൻ സ്ടറ്ററ്്റ സമന്റുക്ൾ ക്ല യന്റുക്ൾക്്ക അയച്ചു 

സക്ാേുക്കണം. ദിവടസനയുള്ള മാർജിൻ സ്ടറ്ററ്്റ സമന്റിൽ, മറ്റു പല്െിടനാേുസമാെം, പണം, 
ഫിക്്സ്ഡ് ഡിടൊസിറ്്റ സറസീപ്റ്്റസ് (FDRs), ബാങ്്ക ഗയാരണ്ടി, സസക്യൂ രിറ്റി എന്നിവയുസേ 
ട്ബക്്ക -അെിസനാെം, നിടേപിച്ച സക്ാളാറ്ററൽ, ഉപടയാഗിച്ച സക്ാളാറ്ററൽ, സക്ാളാറ്ററല്ിസന്റ 
നില് (ല്ഭയമായ ബാല്ൻസ് / ക്ല യന്റിൽ നിന്നുമുള്ള ക്ുേിശശ ിക്) എന്നിവയുസേ വിശദാംശങ്ങളും 
ഉൾസെേുത്തണം.  

 
36. ഓഹരി ദല്ല ാളുമായി ബന്ധസെേുന്നെിന് ആവശയമായ നിയമ പരമായ ടശഷ്ിയും, 

ആധ്ിക്ാരിക്െയും ൊസഴെറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വയവഹാരങ്ങളും നിറടവറ്റുവാനുള്ള 
്പാപ്െിയും െനിക്കുസണ്ടന്്ന ക്ല യന്്റ ഉറെുവരുടത്തണ്ടെുണ്്ട. എല്ല ാ ഇേപാേുക്ളുടേയും - 
ക്ല യന്്റ ക്േന്നിരിക്കാവുന്നെും ഇത്തരം ഇേപാേുക്ളിൽ ക്േക്കുന്നെിനു മുമ്്പ ക്ല യന്്റ 
പൂർത്തീക്രിച്ചെുമായ - അനുവർത്തിെവം ഉറെു വരുത്തുന്നെിനായി എല്ല ാ നേപേിക്ളും 
എേുക്കണം.  

 
ഇല്ക്്ട്ോണിക്്  ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ടസ് (ECN) 
 
37. ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ട ഇല്ട്ോണിക്് മാർഗത്തിൽ ല്ഭിക്കുവാൻ ക്ല യന്്റ 

െിരസഞ്ഞേുക്കുസന്നങ്കിൽ, അടേഹം, ശരിയായ ഒരു ഇ-സമയിൽ ഐഡി ഓഹരി ദല്ല ാളിനു 
നൽടക്ണ്ടൊണ്. ഇ-സമയിൽ ഐഡിയിൽ എസന്ത്ങ്കില്ും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ുസന്നങ്കിൽ, ഒരു 
ക്ത്തു വഴി ക്ല യന്്റ, ഓഹരി ദല്ല ാളിസന അറിയിടക്കണ്ടൊണ്. ക്ല യന്്റ ഇന്റർസനറ്്റ ട്േഡിംഗിന് 
െിരസഞ്ഞേുക്കുസന്നങ്കിൽ, ക്ല യന്്റ -നിർേിഷ്്േമായ യൂസർ ഐഡിയും പാസ് ടവർഡും 
ഉപടയാഗിച്്ച ്പടവശിക്കാവുന്ന മാർഗത്തില്ൂസേ ഇ-സമയിൽ ഐഡി മാറ്റത്തിനുള്ള അടപേ 
അയയ്ക്കാവുന്നൊണ്.  

 



38. ഇസിഎൻ വഴി അയയ്ക്കുന്ന ഇ-സമയില്ുക്ൾ ഡിജിറ്റല്ായി ഒെു വച്ച െും എൻ്ക്ിപ് റ്റഡും, 
ടക്േുപാേുവരുത്താൻ ക്ഴിയാത്തെും IT ആക്്റ്്റ, 2000-സന്റ വയവസഥക്ൾ 
പാല്ിക്കുന്നെുമായിരിക്കും. ECN, ഒരു അറ്റാച്്ച സമന്റായി ഇ-സമയിൽ വഴിയാണ് 
അയയ്ക്കുന്നസെങ്കിൽ, അറ്റാച്്ചസമന്്റ ഫയൽ ഡിജിറ്റൽ സിടേച്ചറും, എൻ്ക്ിപ്റ്റഡും 
ടക്േുപാേുവരുത്താൻ ക്ഴിയാത്ത രീെിയില്ും സുരേിെമായിരിക്കണം.  

 
39. ഓഹരി ദല്ല ാളിന് 'ബൗൺസ്ഡ് സമയിൽ ടനാട്ടിഫിടക്കഷ്ൻ ല്ഭിക്കുന്നിസല്ല ങ്കിൽ, ക്ല യന്റിസന്റ 

ഇ-സമയില്ിടല്യ്ക്്ക ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ട സഡല്ിവർ ആയിട്ടുസണ്ടന്്ന  പരിഗണിക്കും. 
 
40. IT ആക്്റ്്റ 2000-സന്റ വയവസഥക്ൾ ്പക്ാരവും, SEBI/ ഓഹരി വിപണി ഇേയ്ക്കിസേ 

പുറത്തിറക്കുന്ന നില്വില്ിരിക്കുന്ന േട്ടങ്ങൾ/നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ/ മാർഗനിർടേശങ്ങൾ 
എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ചും ഓഹരി വിപണി നിർടേശിച്ച രീെിയിൽ ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ഇസിഎൻ-
ഉം ഇ-സമയില്ിസന്റ അക്്ടനാളജ്സമന്റും ഒരു ടസാഫ്റ്്റ, ടക്േുവരുത്താൻ ക്ഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ 
സൂേിക്കണം. സമയിൽ അയച്ചെിസന്റസെളിവ്, അൊയെ് ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാസ് അയച്ച 
സമയത്്ത സിസ്റ്റം സൃഷ്്േിച്ച ടല്ാഗ് റിടൊർട്്ട, SEBI-യുസേ/ ഓഹരിവിപണിയുസേ 
നില്വില്ിരിക്കുന്ന നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ നിർടേശിച്ച  ്പക്ാരം നിശ്ചിെ ക്ാല്ഘട്ടം ഓഹരി ദല്ല ാൾ 
സൂേിക്കണം. ക്ല യന്റിനു സഡല്ിവറി സേയ്യസെോത്ത ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ടസിടന്റയും/ റിജക്്േ് 
ആയെും ബൗൺസ് ബാക്്ക ആയെുമായ ഇ-സമയില്ുക്ളുസേ വിശദാംശങ്ങൾ ടല്ാഗ് 
റിടൊർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ല ായ് ടൊഴും സസബിയുസേ/ ഓഹരി വിപണിയുസേ 
നില്വില്ിരിക്കുന്ന നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ നിർടേശിച്ച  ്പക്ാരം, ബൗൺസ് ആയ അസല്ല ങ്കിൽ 
റിജക്്േ് ആയ സമയില്ുക്ളുസേ ടനാട്ടിഫിടക്കഷ്സന്റ ബക്െറ്റൽ ഉറൊക്കുവാൻ ഓഹരി ദല്ല ാൾ 
ക്ഴിയുന്ന എല്ല ാ നേപേിക്ളും എേുക്കണം.  

 
41. ഇല്ക്്്േിക്കൽ രൂ പത്തിൽ ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്ടുക്ൾ സവീ ക്രിക്കി ല്ല ാ എന്നു െിരസഞ്ഞേുത്ത 

ക്ല യന്റുക്ൾക്്ക, ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ഭൗെിക് രീെിയിൽ ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്ടുക്ൾ 
അയച്ചുസക്ാണ്ടിരിക്കണം. ക്ല യന്റീന് ഇസിഎൻ അയച്ചു സക്ാേുത്തിട്ടില്ല  എങ്കിടല്ാ 
അസല്ല ങ്കിൽ, ക്ല യന്റിസന്റ ഇ സമയിൽ ഐഡി അെു െിരസ് ക്രിസച്ചങ്കിടല്ാ (ബൗൺസ് സേയ്െ് 
സമയില്ുക്ൾ), SEBI-യുസേ/ ഓഹരി വിപണിയുസേ നില്വില്ിരിക്കുന്ന നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ 
നിർടേശിച്ച  ്പക്ാരം ഓഹരി ദല്ല ാൾ, നിർേിഷ്്േ സമയത്തിനക്ം ക്ല യന്റീന് ഭൗെിക് 
ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ട അയച്ചു സക്ാേുക്കണം.  

 
42. ECN-ക്ളുസേ ഇസമയിൽ വിനിമയം ക്ൂോസെ, ECN അടേഹത്തിന് നിയുക്തമായ സവബ് 

ബസറ്റിൽ, ഏസെങ്കില്ും ഉസണ്ടങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ല ാൾ സുരേിെമായ രീെിയിൽ 
്പസിദ്ധീക്രിക്കുക്യും ക്ല യന്റിന് ്പടവശനം സാധ്യമാക്കുക്യും, ക്ൂോസെ ഈ 
ഉടേശയത്തിനായി, ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ട ഇല്ക്്്ോണിക്് ആയി ടസവ് സേയ്യാനും ക്ൂോസെ/ 
അസല്ല ങ്കിൽ അെിസന്റ ്പിന്്റ ഔട്്ട എേുക്കാനും ക്ല യന്റീസന സഹായിക്കുന്ന ഒരു 
സവിടശഷ്മായ യൂസർസനയിമും പാസ് ടവർഡും നൽക്ണം.  

 
നിയമവും അധ്ിക്ാര പരിധ്ിയും 
 
43. ഈ ്പമാണത്തിൽ ്പെിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിർേിഷ്്േ അവക്ാശങ്ങൾ ക്ൂോസെ, ക്ല യന്്റ ട്േഡ് 

സേയ്യാൻ െിരസഞ്ഞേുത്ത ഓഹരി വിപണിയുസേ േട്ടങ്ങളും, ബബടല്ാക്ളും, 
നിയ്ന്ത്ണങ്ങളും ക്ൂോസെ അെിൻക്ീഴിൽ പുറസെേുവിച്ച സർക്കുല്ർ/ടനാട്ടീസുക്ൾ 
അസല്ല ങ്കിൽ SEBI-യുസേ േട്ടങ്ങൾക്കും നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾക്കും ക്ീഴില്ുള്ള മറ്്റ ഏെ് 



അവക്ാശങ്ങളും വിനിടയാഗിക്കാൻ ഓഹരി ദല്ല ാൾക്കും അസല്ല ങ്കിൽ ക്ല യന്റിനും 
അവക്ാശമുണ്ടായിരിക്കും.  

 
44. സർക്കാർ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ഏസെങ്കില്ും േട്ടങ്ങൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, മാർഗനിർടേശങ്ങൾ 

ക്ൂോസെ, SEBI പുറത്തിറക്കുന്ന സർക്കുല്റുക്ൾ/ ടനാട്ടീസുക്ൾ, ട്േഡ് നേെില്ാക്കുന്ന 
്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണിക്ളുസേ, ക്ാല്ാക്ാല്ങ്ങളിൽ ്പാബല്യത്തില്ാക്ുന്ന േട്ടങ്ങൾ, 
നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, ബബടല്ാസ് എന്നിവയ്ക്്ക എല്ല ായ്ടൊഴും വിടധ്യമായിരിക്കും ഈ 
ടഡാക്യു സമന്റിസല് വയവസഥക്ൾ. 

  
45. ആർബിട്േഷ്ൻ ആന്്റ ക്ൺസീല്ിടയഷ്ൻ ആക്്േ്, 1996 ്പക്ാരം ആർബിട്േറ്റർ 

(മാർ)പുറസെേുവിച്ച വിധ്ി ഓഹരി ദല്ല ാൾമാരും ക്ല യന്റുക്ളും പാല്ിടക്കണ്ടൊണ്. 
എന്നിരുന്നാല്ും, ആർബിട്േഷ്ൻ വിധ്ിയിൽ ഏസെങ്കില്ും ക്േി അെൃപ്െനാസണങ്കിൽ, 
ഓഹരി വിപണിക്കുള്ളിൽ അെീൽ നൽക്ാനുള്ള വയവസഥയുമുണ്്ട.  

 
46. ഈ ് പമാണത്തിൽ സൂേിെിച്ചിരിക്കുന്നെും, എന്നാൽ ഇെിങ്കൽ വയാഖയാനിച്ചിട്ടില്ല ാത്തെുമായ 

വാക്കുക്ൾക്കും ്പെീക്ങ്ങൾക്കും, സാഹേരയം മസറ്റാരുെരത്തിൽ ആവശയസെേുന്നിസല്ല ങ്കിൽ, 
ഓഹരി വിപണി/ SEBI-യ്ക്കു ക്ീഴിൽ പുറസെേുവിച്ച േട്ടങ്ങളും ബബടല്ാക്ളും, 
നിയ്ന്ത്ങ്ങളും നിർണണ യിക്കുന്ന അടെ അർത്ഥമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക്.  

 
47. ഓഹരി ദല്ല ാൾ ക്ൂട്ടിടച്ചർക്കുന്ന അധ്ിക് ടസവേഛ ാനുസാരമായ ടക്ല ാസുക്ൾ/്പമാണങ്ങൾ, 

ഓഹരി വിപണിക്ളുസേ/ SEBI-യുസേ േട്ടങ്ങൾ/ നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ/ടനാട്ടീസുക്ൾ/ 
സർക്കുല്റുക്ൾ എന്നിവയ്ക്കു വിരുദ്ധമായിരിക്കും. ടക്ല ാസുക്ൾ/്പമാണ(ങ്ങൾ)ത്തിസല് 
മാറ്റങ്ങൾ നേൊക്കുന്നെിനു മുമ്്പ 15 ദിവസസത്ത ടനാട്ടീസ് നൽടക്ണ്ടൊണ്. ഓഹരി 
വിപണിക്ൾ/ SEBI നിർടേശിച്ചിരിക്കുന്ന അവക്ാശങ്ങളില്ും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ും 
വരുത്തുന്ന ഏസെങ്കില്ും മാറ്റങ്ങൾ ക്ല യന്റുക്ളുസേ ്ശദ്ധയിൽസപേുടത്തണ്ടൊണ്.  

 
48. SEBI-യുസേ േട്ടങ്ങളില്ും നിയ്ന്ത്ണങ്ങളില്ും, ട്േഡ് സേയ്യാൻ െിരസഞ്ഞേുത്ത ്പസക്തമായ 

ഓഹരി വിപണിയുസേ േട്ടങ്ങളില്ും, ബബടല്ാക്ളില്ും, നിയ്ന്ത്ണങ്ങളില്ും സംഭവിക്കുന്ന 
മാറ്റങ്ങൾ ക്ാരണം ക്േിക്ളുസേ അവക്ാശങ്ങളില്ും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ും മാറ്റങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്ുക്യാസണങ്കിൽ, അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ, ഈ ്പമാണത്തിൽ സൂേിെിച്ചിരിക്കുന്ന 
അവക്ാശങ്ങളില്ും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ുമുള്ള ടഭദഗെിയിൽ ഉൾസെേുത്തിയിരിക്കുന്നു 
എന്നു ക്രുെസെടേണ്ടൊണ്.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ഓഹരി ദല്ല ാൾമാർ ക്ല യന്റുക്ൾക്കു നൽക്ുന്ന ഇന്റർസനറ്റും, വയർസല്സ് സേക്് ടനാളജി 
അേിസഥാനമാക്കിയ ട്േഡിംഗ് സൗക്രയങ്ങളും 
('അവക്ാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളു'സേയും ് പമാണത്തിൽ സൂേിെിച്ചിരിക്കുന്ന വയവസഥക്ൾ ബാധ്ക്ം. 
ക്ൂോസെ, ഇവിസേ സൂേിെിച്ചിരിക്കുന്ന വയവസഥക്ളും ബാധ്ക്മാണ്.)  
 
1.  ഇന്റർസനറ്്റ ട്പാടട്ടാടക്ാൾ (IP) ഉപടയാഗിക്കുന്ന സമാബബൽ ടഫാൺ, ഡാറ്റാ ക്ാർടഡാേു 

ക്ൂേിയ ല്ാപ് ടോെ് െുേങ്ങിയ ഉപക്രണങ്ങൾ ഉപടയാഗിക്കുന്ന വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് 
വിദയ ഉപടയാഗിച്്ച ഇന്റർസനറ്്റ അേിസഥാനമാക്കിയ ട്േഡിംഗ് (IBT) സൗക്രയങ്ങൾ 
നൽക്ുവാൻ ഓഹരി ദല്ല ാളിന് അർഹെയുണ്്ട. SEBI അസല്ല ങ്കിൽ ഓഹരി വിപണി 
സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർടേശിക്കുന്ന ടപാസല്, വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് വിദയ 
ഉപടയാഗിക്കുന്ന, ഇന്റർസനറ്്റ അേിസഥാനട്േഡിംഗ് / സസക്യൂ രിറ്റി ട്േഡിംഗിന് ബാധ്ക്മായ 
ആവശയക്െക്ൾ ഓഹരി ദല്ല ാൾ പാല്ിടക്കണ്ടൊണ്.  

 
2.  ക്ല യന്റീന് സസക്യൂ രിറ്റീസിൽ നിടേപിക്കാൻ/ ട്േഡിംഗ് നേത്തുവാൻ ൊൽപരയസെേുക്യും, 

ഈ ഉടേശയത്തിനായി, ഒന്നുക്ിൽ ഇന്റർസനറ്്റ അേിസഥാന ട്േഡിംഗ് സൗക്രയടമാ അസല്ല ങ്കിൽ 
വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് വിദയ ഉപടയാഗിച്്ച സസക്യൂ രിറ്റീസ് ട്േഡിംഗ് നേത്തുവാൻ ആ്ഗഹം 
്പക്േിെിക്കുക്യുമാസണങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ല ാൾ, െസന്റ IBT ടസവനം ക്ല യന്റീനു 
നൽടക്ണ്ടൊണ്, ക്ൂോസെ ക്ല യന്്റ, ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ഐബിേി സവബ് ബസറ്്റ 
നിർടേശിക്കുന്ന വയവസഥക്ളും േട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചും SEBI/ ഓഹരി വിപണി 
എന്നിവയുസേ വയവസഥക്ൾ അനുസരിച്ചും ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ IBT ടസവനം 
ഉപടയാഗിടക്കണ്ടൊണ്.  

  
3.  വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് വിദയ/ ഇന്റർസനറ്്റ / സ്മാർട്്ട ഓർഡർ റൂ ട്ടിംഗ് അസല്ല ങ്കിൽ 

മടറ്റസെങ്കില്ും സാടങ്കെിക് വിദയയില്ൂസേ നേത്തുന്ന സസക്യൂ രിറ്റിക്ളുസേ ട്േഡിംഗുമായി 
ബന്ധസെട്ട ്പടെയക്െക്ളും, നഷ്്േസാധ്യെക്ളും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, േുമെല്ക്ളും 
ബാധ്യെക്ളും ഓഹരി ദല്ല ാൾ ക്ല യന്റീസന്റ ്ശദ്ധയിൽസപേുടത്തണ്ടൊണ്.  

  
4. ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ഐബിേി സംവിധ്ാനം അെിസന്റ ്പാഥമിക് പാസ് ടവർഡ് 

രൂപീക്രിക്കുസമന്നും അെിസന്റ പാസ് ടവർഡ് നയങ്ങൾ ഓഹരി വിപണി/ സസബി 
നിഷ്് ക്ർഷ്ിച്ച വയവസഥക്ൾക്്ക വിടധ്യമായിരിക്കുസമന്നും ഓഹരി ദല്ല ാൾ ക്ല യന്റീസന 
അറിയിടക്കണ്ടെുണ്്ട.  

 
5.  യൂസർസനയിമും പാസ് ടവർഡും രഹസയമായും സുരേിെമായും സൂേിടക്കണ്ടെ് 

ക്ല യന്റീസന്റ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ക്ല യന്റിസന്റ യൂസർസനയിമും പാടസവർഡും ഉപടയാഗിച്്ച 
ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ IBT സംവിധ്ാനത്തില്ൂസേ ഏസൊരാൾ വഴിയും, അെ് അങ്ങസന സേയ്യാൻ 
അംഗീക്ാരസെേുത്തിയ വയക്തി ആയാല്ും ഇസല്ല  ങ്കില്ും, നേത്തുന്ന ഓർഡറുക്ൾക്കും 
ഇേപാേുക്ൾക്കും ക്ല യന്്റ മാ്െമായിരിക്കും ഉത്തരവാദി. വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് 
വിദയയില്ൂസേയും ഓർഡർ റൂട്ടഡ് സംവിധ്ാനത്തില്ൂസേയും നേത്തുന്ന ഇന്റർസനറ്്റ ട്േഡിംഗും/ 
സസക്യൂ രിറ്റിക്ളുസേ ട്േഡിംഗും ക്ർശനമായ സുരോ നേപേിക്ളും അധ്ിക്ാരസെേുത്തൽ 
സാടങ്കെിക് വിദയക്ളും ആവശയമാസണന്്ന ക്ല യന്്റ ടബാധ്യസെട്ടിരിടക്കണ്ടൊണ്, ക്ൂോസെ, 
ഓഹരി ദല്ല ാളുസേ ജീവനക്കാർ, ഡീല്ർമാർ െുേങ്ങിയ മൂന്നാം ക്േിക്ൾക്്ക ക്ല യന്റിസന്റ/ 
അടേഹത്തിസന്റ അധ്ിക്ാരസെേുത്തിയ ്പെിനിധ്ിയുസേ പാടസവർഡ് സവളിസെേുത്താൻ 
പാേുള്ളെുമല്ല .  

  



6. ക്ല യന്്റ െസന്റ പാടസവർഡ് മറന്നു ടപാക്ുസന്നങ്കിടല്ാ, ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ഐബിേി 
സംവിധ്ാനത്തിൽ സുരോ പാളിച്ചക്ൾ ക്സണ്ടത്തുസന്നങ്കിടല്ാ, സപാരുത്തടക്കേുക്ൾ, 
യൂസർ സനയിം/ പാസ് ടവർഡ് / അക്കൗണ്ടില്ൂസേ അനധ്ിക്ൃെ ്പടവശനം 
ക്സണ്ടത്തുസന്നങ്കിടല്ാ/ സംശയിക്കുസന്നങ്കിടല്ാ, ക്ല യന്്റ ഉേൻ െസന്ന അനധ്ിക്ൃെ ഉപടയാഗം, 
അെിസന്റ െീയെി, വിധ്ം, ഈ അനധ്ിക്ൃെ ഉപടയാഗത്താൽ ബാധ്ിക്കസെട്ട ഇേപാേുക്ൾ 
എന്നിവയുസേ പൂർണണ മായ വി ശദവിവരങ്ങടളാസേ ഉേൻെസന്ന ടരഖാമൂല്ം ഓഹരി ദല്ല ാളിസന 
അറിയിടക്കണ്ടൊണ്.  

  
7.  വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് വിദയ ഉപടയാഗിച്്ച ഇന്റർസനറ്്റ / സസക്യൂ രിറ്റിക്ളുസേ ഓർഡർ റൂട്ടിംഗ് 

സേയ്യുന്ന ടസവനം ഉപടയാഗസെേുത്തുടമ്പാൾ അെുമായി ബന്ധസെട്ട അപക്േ 
സാധ്യെക്സളക്കുറിച്്ച ക്ല യന്്റ ടബാധ്വാനായിരിടക്കണ്ടൊണ്. ക്ല യന്റീസന്റ യൂസർ സനയിം/ 
പാസ് ടവർഡ് ഉപടയാഗിച്ചു നേത്തുന്ന ഏെ് ്പവൃത്തിക്ൾക്കും, ഏെു രീെിയില്ും ക്ല യന്്റ 
െസന്നയായിരിക്കും ഉത്തരവാദി.  

  
8.  ക്ല യന്റിസന്റ അടപേ അനുസരിച്്ച, ഓർഡർ/ ട്േഡ് ക്ൺഫർടമഷ്ൻ ഇസമയിൽ വഴി ഓഹരി 

ദല്ല ാൾ, ക്ല യന്റിന് അയച്ചു സക്ാേുടക്കണ്ടൊണ്. ഓർഡർ/ ട്േഡ് ക്ൺഫർടമഷ്ൻ സവബ് 
ടപാർട്ടല്ില്ും ല്ഭയമാസണന്്ന ക്ല യന്്റ അറിഞ്ഞിരിടക്കണ്ടൊണ്. ക്ല യന്്റ ട്േഡിംഗ് നേത്താൻ 
വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് വിദയ ആണ് ഉപടയാഗിക്കുന്നസെങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ഓർഡർ/ 
ട്േഡ് ക്ൺഫർടമഷ്ൻ ക്ല യന്റിസന്റ ഉപക്രണത്തിടല്യ്ക്്ക അയച്ചു സക്ാേുടക്കണ്ടൊണ്.  

 
9. ഇന്റർസനറ്്റ വഴി ട്േഡിംഗ് നേത്തുന്നെ്, വളസരയധ്ിക്ം അനിശ്ചിെമായ ഘേക്ങ്ങൾ, 

സങ്കീർണണ മായ ഹാർഡ് സവയർ, ടസാഫ്റ്്റ സവയർ, സംവിധ്ാനങ്ങൾ, വാർത്താവിനിമയ 
ബല്നുക്ൾ, അനുബന്ധ ഉപക്രണങ്ങൾ െുേങ്ങിയവ ഉൾസെേുന്നെും െേസങ്ങൾക്കും 
െക്രാറുക്ൾക്കും വിടധ്യവുമാണ്. ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ഐബിേി ടസവനം എല്ല ായ്ടൊഴും 
െേസസമാന്നും ക്ൂോസെ ക്ല യന്റിനു ല്ഭിക്കുസമന്്ന ഓഹരി ദല്ല ാടളാ ഓഹരി വിപണിടയാ 
ടബാധ്യസെേുത്തുന്നടൊ ഉറെു നൽക്ുന്നടൊ ആയിരിക്കില്ല .  

  
10. ഓഹരി വിപണിയുസേ/ ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ നിയ്ന്ത്ണത്തിനു അെീെമായ ക്ാരണങ്ങൾ 

സക്ാണ്്ട ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ഐബിേി സംവിധ്ാനം അസല്ല ങ്കിൽ ടസവനം, അസല്ല ങ്കിൽ ഓഹരി 
വിപണിയുസേ ടസവനം അസല്ല ങ്കിൽ സംവിധ്ാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ എസന്ത്ങ്കില്ും ൊമസം, 
െേസം, അല്ഭയെ, െക്രാർ സംഭവിച്ചാടല്ാ അസല്ല ങ്കിൽ ക്ല യന്്റ/ഓഹരി ദല്ല ാൾ/ 
ഓഹരിവിപണി എന്നിവിേങ്ങളിസല് ല്ിങ്്ക/സിസ്റ്റം എന്നിവയുസേ െക്രാറു മൂല്ം 
അടേഹത്തിസന്റ ഓർഡർ നേെില്ാക്ാസെ വന്നാടല്ാ, ക്ല യന്റിന്  അവക്ാശവാദങ്ങൾ ഒന്നും 
ഉന്നയിക്കാൻ ക്ഴിയുന്നെല്ല . 

 


