
  

 

ಅನುಬಂಧ  - 3 ( ಕೆವೈಸಿ ದಾಖಲೆ ಗಳು ) 

ಸದಸಯರು (Members / Stock Brokers)   ಅಕೃತ  ಯಯಿಗಗಳು (Authorized Persons) ಮ ುಗ  

ಗ್ಾಾಹೃರ ಹೃುುಗಳು ಮ ುಗ ಬಾಧಯತೆಗಳು 

-ಸರೃು ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜುಗಳು SEBI ಹಾಗೂ ಸರೃು ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ಗಳು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ 

 

1. ಗ್ಾಾಹೃನ ೃಮೊಡಿಟಿಎಸ್ (commodities) / SEBI ಮ ುಗ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿ ಡುಯ ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು / ನೂ ಟಿಸುಗಳು 

ರೂಪಿಸಿರುಯ ನಿಯಮಗಳು/ಬೈಲಾಗಳು ಮ ುಗ ವ್ಾಯಪಾರ ಸೂ ಾಗಳು / ನಿಬಂಧನಗಳ ಪ್ಾಕಾರ ಯಯಯಹಾರಗಳಿಗೆ ಅಂಗ ೃರಿಸಲಪಡುಯ 

()/ಸೆೃುಯರಿಟಿಗಳು / ೃರಾರುಗಳು / ಇ ರ ಉಪ್ೃರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ ಾ ಹೂಡಿಕೆ / ವ್ಾಯಪಾರ ಮಾಡಬ ೃು. 

2. ಸದಸಯರು, ಅಕೃತ  ಯಯಿಗ ಮ ುಗಗ್ಾಾಹೃರು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುಯ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜ ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮ ುಗ ವ್ಾಯಪಾರ 

ನಿಯಮಗಳು ಮ ುಗ ಅದರ ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು/ನೂ ಟಿಸುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿ ಡಲಾದ  ಎಲಿ ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮ ುಗ 

ನಿಬಂಧನಗಳು SEBI ಮ ುಗ ನಿಬಂಧನಗಳು ಹಾಗು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುಯ ಸಕಾಣರದ  ಅಕಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ 

ಅಕಸೂಚನಗಳಿಂದ  ಬದಧರಾಗುತ್ಾಗರೆ. 

3.  ಸದಸಯರ ಮೂಲೃ  ಮಮ ಆದ ಶಗಳನುು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಯಸುಯ ಗ್ಾಾಹೃರು  ಸರೃುಗಳು ಮ ುಗ/ಅಥವ್ಾ ಡಿರೆೈವಟಿ ವ್ಸ  ೃರಾರುಗಳನುು 

ನಿಭಾಯಿಸುಯಲ್ಲಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಇರುಯ ಸಾಮಥಯಣದ  ಬಗೆೆ ತ್ಾವ  ನಿರ್ಣಯ ಕೆೈಗೊಳಳಬ ೃು. ಆದ ಶಗಳನುು  ಸದಸಯರು  ಮೂಲೃ 

ಜಾರಿಗೊಳಿಸುಯ ಮುನು ಇದನುು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಗ್ಾಾಹೃರು ಮಾಡಬ ಕಾಗು ಗದ. 

4.  ಸದಸಯರು ತ್ಾನು ಒದಗಸುಯ ಸೆ ವಗಳಿಗೆ ಗ್ಾಾಹೃನ ಹೂಡಿಕೆ ಉದದ ಶಗಳ ಅನುಗುರ್ವ್ಾಗ ಇವಯ  ಎಂದು  ಪ್ರಿಶ ಲ್ಲಸುತ್ತಗರಬ ೃು ಮ ುಗ 

ಗ್ಾಾಹೃನ ಸಾಚಾ ನ ಮ ುಗ ಹರ್ಕಾಸಿನ ಬದಧತೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಿರಂ ರವ್ಾಗ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಗರಬ ೃು. 

5. ಈ ಯಯಯಹಾರದಲ್ಲಿ  ಸದಸಯರು  ನು ಹೂಣೆಗ್ಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟಂಬುದನುು ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ಮನದಟ್ುಟ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಗ ಯವ್ಾದ ೃಾಮಗಳನುು 

ಕೆೈಗೊಳಳಬ ೃು-ಮಿತ್ತಗಳು,ಹೂಣೆಗ್ಾರಿಕೆ ಮ ುಗ ಯಾಯ ಸಾಮಥಯಣದಲ್ಲಿ ತ್ಾನು ಕಾಯಣ ನಡೆಸುತ್ತಗದದ ನ ಇತ್ಾಯದಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ 

ಸೆ ರು ಗವ. 

6. ಯತತ್ತಗಪ್ರ ಕಾಯಣ  ಪರತೆಯ ಅಯಶಯೃತೆಗಳು 

a. ಸದಸಯರು ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದಯನುು ಮಾಡಿಕೊಳುಳವ್ಾಗ ಅಥವ್ಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಯುದ  ಜವ್ಾಬಾದರಿಗಳನುು 

ಪ್ೂರೆೈಸುವ್ಾಗ ಯತತ್ತಗಪ್ರ ಕಾಯಣ  ಪರತೆಯನುು ಪ್ಾದಶಣಸಬ ೃು. 

b. "ಯತತ್ತಗಪ್ರ ಕಾಯಣ  ಪರತೆ"ಯಂದರೆ ಒಬಬ ಸದಸಯರು ಒಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರೆಡೆಗೆ ತೊ ರಿಸಬಹುದಾದ ಕೌಶಲಯ ಹಾಗೂ 

ಕಾಳಜಿಗಳಂದಾಗದುದ, ಅದು ಹ ಗರು ಗದ - 

 i. ಪಾಾಮಾಣಿೃ ಮಾರುೃಟ್ಟಟಯ ಪ್ದಧತ್ತಗಳು; 

 ii. ಉ ಗಮ ವಿಶ್ಾಾಸದ   ಾ; 

iii. ಗ್ಾಾಹೃರ ಜ್ಞಾನ, ಅನುಭಯ ಮ ುಗ ನೈಪ್ುರ್ಯದ ಮಟ್ಟ;  

iv. ಗ್ಾಾಹೃರು ಪ್ಡೆಯುತ್ತಗರುಯ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು *ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಯ ಸಾರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯದ ಪ್ಾಮಾರ್; 

ಮ ುಗ  

 v. ಗ್ಾಾಹೃರು ಸದಸಯರನುು ಅಯಲಂಬಿಸಿರುಯ ಮಟ್ಟ. 

  *ಸರೃು ಜನಯ ಒಪ್ಪಂದ 

7. ಅಕೃತ  ಯಯಿಗಯು ಗ್ಾಾಹೃನ(ರ) ಜೂತೆ ನಡೆಸುಯ ಎಲಿ ಯಯಯಹಾರಗಳಲೂಿ ಸಬ್ -ಬೂಾ ೃರ್ ಬೂಾ ೃರಿಗೆ ಅಗ ಯವ್ಾದ ನರಯು 

 ಮ ುಗ ಸಹಕಾರಯನುು ಒದಗಸಬ ೃು. 

 

 

 

 



  

 

 

ಗ್ಾಾಹೃನ ಮಾಹತ್ತ 

 

8. ಗ್ಾಾಹೃನು ‘ಅಕೌಂಟ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಫಾರಂ’ನಲ್ಲಿ ಸದಸಯರಿಗೆ ಬ ಕಾದಂ ಹ, ಸರೃು ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜುಗಳು/ SEBI ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ೃಡ್ಾಾಯ 

ಮಾಡುಯ ಎಲಿ ವಿಯರಗಳನುು ಪ್ೂರ್ಣವ್ಾಗ ಮ ುಗ ರುಜುವ್ಾ ು ಒದಗಸುಯ ವಿಯರಗಳನುು ಒದಗಸಬ ೃು. 

9. ಗ್ಾಾಹೃನು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುಯ ಕಾಗದ ಪ್ ಾಗಳಲ್ಲಿರುಯ ಎಲಿ ೃಡ್ಾಾಯ ನಿಬಂಧನಗಳ ಬಗೆೆ ಪ್ರಿಚಯ ಹೂಂದಿರಬ ೃು. ಗ್ಾಾಹೃನು 

ನಿದಿಣಷ್ಟವ್ಾಗ ಸಿಾ ೃರಿಸುಯುದಕೆು ಒಳಪ್ಟ್ುಟ ಸದಸಯರು ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸುಯ ಯಾಯುದ  ಹಚುುಯರಿ ೃಲಂಗಳು ಅಥವ್ಾ ಕಾಗದ ಪ್ ಾಗಳು 

ೃಡ್ಾಾಯಯಲಿ. 

10. ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ್ಾಗ ಅಥವ್ಾ ನಂ ರ ’ಅಕೌಂಟ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಫಾರಂ’ನಲ್ಲಿ ಒದಗಸಿರುಯ ಮಾಹತ್ತಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾಯಣೆಗಳಾದರೆ 

ಗ್ಾಾಹೃನು  ಕ್ಷರ್ವ  ಸದಸಯರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಬ ೃು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಷ್ನ್/ದಿವ್ಾಳಿ ನದ  ಪಿಟಿಷ್ನ್ ಅಥವ್ಾ ಗ್ಾಾಹೃನ ಸಾಮಥಯಣದ  ಮ ಲೆ 

ಪ್ಾಮುಖ ಪ್ಾಭಾಯ ಬಿ ರುಯ ಯಾಯುದ    ಗ್ಾದಯ ಬಗೆಗನ ಮಾಹತ್ತಯೂ ಸೆ ರು ಗದ. ಗ್ಾಾಹೃನು ನಿಗದಿ  ಕಾಲಾಯಕಯ ಆಧಾರದ  

ಮ ಲೆ ಸದಸಯರಿಗೆ  ನು ಹರ್ಕಾಸಿನ ಸಿಿತ್ತಗತ್ತಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ಾಜಾ ಮಾಹತ್ತಯನುು ನಿ ಡುತ್ತಗರಬ ೃು. 

 

11.A. ಹರ್ಕಾಸಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಯಯದ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ**  

a. ಒಂದು ಚರ್ಚಣಸಿರದ ಒಪ್ಪಂದದ ನಾಯಯಯಲಿದ ನಿಯಮ ಅಮಾನಯವ್ಾಗರು ಗದ.  

b. ಒಂದು ನಿಯಮಯು ಹ ಗದದಲ್ಲಿ ನಾಯಯಯು ವ್ಾಗರುಯುದಿಲಿ-  

i. ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುಯಂತೆ ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಹೃುುಗಳು ಮ ುಗ ೃ ಣಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹಣ 

ಅಸಮತೊ ಲನಕೆು ಕಾರರ್ವ್ಾಗು ಗದ; ಮ ುಗ  

ii.  ಸದಸಯರ ಕಾನೂನುಬದಧ ಹತ್ಾಸಿಗಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಕಾರರ್ವ್ಾಗ ಅಯಶಯೃಯಲಿ.  

c. ಒಂದು ನಿಯಮಯು ಅನಾಯಯಯು ವ  ಎಂದು ನಿಧಣರಿಸಲು ಗರ್ನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬ ಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಇಯುಗಳನುು 

ಒಳಗೊಂಡಿವ-  

i. ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಹ ಳಲಾದ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸಿನ ಸೆ ವಗಳ ಸಾರೂಪ್;  

ii. ನಿಯಮದ ಪಾರದಶಣೃತೆಯ ವ್ಾಯಪಿಗ;  

** ಸರೃು ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ನಿಂದ ನಿ ಡಲಪಡುಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು  

iii. ಒಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರು ಇಂಥದ  ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನುಗಳು ಅಥವ್ಾ ಆರ್ಥಣೃ ಸೆ ವಗಳಿಗ್ಾಗ ಇದನುು ಇ ರ ಹರ್ಕಾಸಿನ 

ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಜೂತೆ ಹೂ ಲ್ಲಸಲು ನಿಯಮಯು ಎಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಅನುಮತ್ತಸು ಗದ; ಮ ುಗ  

iv. ಒಟ್ಾಟರೆಯಾಗ ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದ ಮ ುಗ ಅದು ಅಯಲಂಬಿ ವ್ಾಗರುಯ ಯಾಯುದ  ಇ ರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು.   

d. ಒಂದು ನಿಯಮಯು ಹ ಗದದಲ್ಲಿ ಪಾರದಶಣೃವ್ಾಗರು ಗದ- 

i. ಗ್ಾಾಹೃರು ಅಥಣಮಾಡಿಕೊಳುಳಯ ಸಾಧಯತೆಯಿರುಯ ಸರಳವ್ಾದ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿ ಯಯೃಗಪ್ಡಿಸಿದದಲ್ಲಿ;  

ii. ಸುಪಟ್ವ್ಾಗದುದ ಮ ುಗ ಸಪಷ್ಟವ್ಾಗ ನಿರೂಪಿಸಿದದಲ್ಲಿ; ಮ ುಗ  

iii. ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರಿಣಾಮಕೊುಳಗ್ಾಗುಯ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಸುಲಭವ್ಾಗ ಲಭಯವಿದದಲ್ಲಿ.  

e. ಅಂಶ 11.A.c  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಯು ಅನಾಯಯಯು ವ್ಾಗತೆಗಂದು ೃಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಆ 

ಅನಾಯಯದ ನಿಯಮವಿಲಿದ  ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದಯು ಜಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಮಟಿಟಗೆ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಳಿದ 

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದಧರಾಗರುಯುದು ಮುಂದುಯರಿಯು ಗದ.  



  

 

11.B. 

a. "ಚರ್ಚಣಸಿರದ ಒಪ್ಪಂದವಂದರೆ" ಅಂಶ 11.C.ಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುಯ ನಿಯಮಗಳನುು ಹೂರ ುಪ್ಡಿಸಿ  (ಕೆಳಗೆ ನಿ ಡಲಾಗದ) 

ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿರುಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ನಡುವ ಚಚಣಗೊಳಗ್ಾಗದ ನಿಯಮಗಳಾಗವ ಮ ುಗ ಅದು ಇಯುಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದ - 

i. ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಹೂ ಲ್ಲಸಿದಲ್ಲಿ ಸದಸಯರು ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನುು ನಿಧಣರಿಸುಯಲ್ಲಿ ಗರ್ನಿ ಯವ್ಾಗ ಹರ್ಚುನ 

ಚೌಕಾಶಯ ಶಿಗಯನುು ಹೂಂದಿರುಯ ಒಂದು ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದ; ಮ ುಗ  

ii. ಪ್ಾಮಾಣಿ  ನಮೂನ ಒಪ್ಪಂದ.  

b. "ಪ್ಾಮಾಣಿ  ನಮೂನ ಒಪ್ಪಂದ"ವಂದರೆ ಅಂಶ 11.C.ಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುಯ ನಿಯಮಗಳನುು ಹೂರ ುಪ್ಡಿಸಿ ಗ್ಾಾಹೃರು 

ಚೌಕಾಶ ಮಾಡಲು ಗರ್ನಿ ಯವ್ಾಗ ಸಾಧಯವಿರದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಂದಾಗದ. 

c. ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೆಲಯು ನಿಯಮಗಳನುು ನಮೂನಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಣಸಿದದರೂ ಹರ್ಕಾಸಿನ ಒಪ್ಪಂದಯನುು ಇಯುಗಳು 

ಸೂರ್ಚಸಿದದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಣಸಿರದ ಒಪ್ಪಂದವಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗು ಗದ -  

i. ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಂದು ಒಟ್ಾಟರೆಯಾದ ಮ ುಗ ಗರ್ನಿ ಯವ್ಾದ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ; ಮ ುಗ  

ii. ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದ ಗರ್ನಿ ಯ ಸಂದಭಣಗಳು 

d. ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದಯು ಚರ್ಚಣಸಿರದ ಒಪ್ಪಂದವನುುಯ ಒಂದು ವ್ಾಯಜಯದಲ್ಲಿ, ಹ ಗಲಿವಂದು ಸಾಬಿ  ುಪ್ಡಿಸುಯ ಹೂಣೆಗ್ಾರಿಕೆ 

ಸದಸಯರದಾದಗರು ಗದ.  

11. C. 

a. ಮ ಲೆ ಹ ಳಿರುಯುದು ಒಂದು ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಅಯು ಹ ಗದದಲ್ಲಿ ಅನಾಯಿಸುಯುದಿಲಿ -  

i. ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಷ್ಯಯನುು ವಿಯರಿಸು ಗದ; 

ii. ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಯ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ನಿ ಡಲಾದ ಅಥವ್ಾ 

ನಿ ಡಬ ಕಾಗರುಯ ಬಲೆಯನುು ನಿಧಣರಿಸು ಗದ ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಸಪಷ್ಟವ್ಾಗ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸಲಾಗದ; ಅಥವ್ಾ  

iii. ಯಾಯುದ  ಕಾನೂನು ಅಥವ್ಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ ಯವಿದ, ಅಥವ್ಾ ಸಪಷ್ಟವ್ಾಗ ಅನುಮತ್ತಸಲಾಗದ.  

b. ಅಂಶ 11.C ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಿನಾಯಿತ್ತಯು ಯಾಯುದ  ನಿದಿಣಷ್ಟ ಘಟ್ನಯು ಸಂಭವಿಸುಯುದನುು ಅಥವ್ಾ ಸಂಭವಿಸಿರದದನುು 

ಅಯಲಂಬಿಸಿರುಯ ಪಾಯತ್ತಯ ಜೂತೆ ಯಯಯಹರಿಸುಯ ಒಂದು ನಿಬಂಧನಗೆ ಅನಾಯಿಸುಯುದಿಲಿ.  

  

12.  ಸದಸಯರು ಹಾಗೂ ಅಧೃತ  ಯಯಿಗಯು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುಯ ಫಾರಂನಲ್ಲಿರುಯಂತೆ ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದ  ಎಲಿ ವಿಯರಗಳನೂು  ಮ ುಗ   

ಇನಾಯಯುದಾದರೂ ವಿಯರಗಳನುು ಗ್ೌಪ್ಯವ್ಾಗ ಇರಿಸಬ ೃು ಮ ುಗ ಅದನುು ಅನಯ ಯಯಿಗ/ಪಾಾಕಕಾರಕೆು ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುಯಂತ್ತಲಿ, ಆದರೆ 

ಯಾಯುದ   ಕಾನೂನು/ನಿಯಂ ಾರ್ ಪಾಾಕಕಾರಯು ಕೊ ರಿದರೆ ಅದಕೆು ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸಬ ಕಾಗು ಗದ. ಆದರೆ,  ಸದಸಯರು  ನು  ಗ್ಾಾಹೃನ 

ಸಪಷ್ಟವ್ಾದ  ಅನುಮತ್ತಯನುು ಪ್ಡೆದ ನಂ ರ ಅನಯ ಯಯಿಗ/ ಪಾಾಕಕಾರಕೆು ಗ್ಾಾಹೃನ ಬಗೆಗನ ಮಾಹತ್ತಯನುು ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸಬಹುದು. 

13. A. ವೈಯಿಗೃ ಮಾಹತ್ತ ಮ ುಗ ಗ್ೌಪ್ಯತೆಯ ರಕ್ಷಣೆ 

a. "ವೈಯಿಗೃ ಮಾಹತ್ತ"ಯಂದರೆ ಒಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದ ಅಥವ್ಾ ನ ರವ್ಾಗ ಅಥವ್ಾ ಪ್ರೊ ಕ್ಷವ್ಾಗ ಒಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರನುು 

ಗುರುತ್ತಸುಯುದನುು ಸಾಧಯವ್ಾಗಸುಯ ಯಾಯುದ  ಮಾಹತ್ತಯಾಗದ ಹಾಗೂ ಅದು ಇಯುಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದ -  

i. ಹಸರು ಮ ುಗ ಸಂಪ್ೃಣ ಮಾಹತ್ತ;  

ii. ಬಯ ಮಟಿಾಕ್ಸ ಮಾಹತ್ತ, ಯಯಿಗಗಳಾಗದದಲ್ಲಿ  

iii. ಹರ್ಕಾಸು ಉ ಪನುಗಳಲ್ಲಿನ ಯಯಯಹಾರಕೆು ಅಥವ್ಾ ಅಯುಗಳ ಹಡುಯಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದ ಮಾಹತ್ತ 



  

 

iv. ಹರ್ಕಾಸಿನ ಸೆ ವಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದ ಮಾಹತ್ತ; ಅಥವ್ಾ  

v. ನಿದಿಣಷ್ಟಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಇಂ ಹ ಇ ರ ಮಾಹತ್ತ.  

13. B. 

a. ಒಬಬ ಸದಸಯರು ಇಯುಗಳನುು ಮಾಡಬ ೃು-  

i. ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಯನುು ಒದಗಸುಯ ಅಗ ಯವಿರುಯದಕೆು ಮಿ ರಿದ ಒಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಕಸಿದ ವೈಯಿಗೃ ಮಾಹತ್ತಯನುು ಸಂಗಾಹಸಬಾರದು;  

ii. ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದ ವೈಯಿಗೃ ಮಾಹತ್ತಯ ಗ್ೌಪ್ಯತೆಯನುು ಕಾಯುದಕೊಳುಳಯುದು ಮ ುಗ ಅಂಶ 13. B.b.  

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಟವ್ಾಗ ಅನುಮತ್ತ ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅಲಿದ  ಬ ರೆ ಯಾಯ ರಿ ತ್ತಯಲೂಿ ಮೂರನ  ಯಯಿಗಗೆ ಅದನುು 

ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸದಿರುಯುದು; 

iii. ಅನಾಯವ್ಾಗುಯ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದ ಯಾಯುದ  ವೈಯಿಗೃ ಮಾಹತ್ತ ನಿಖರವ್ಾಗದ, ಇತ್ತಗ ರ್ಚನದಾದಗದ 

ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ೂರ್ಣವ್ಾಗದಯಂದು ಖರ್ಚ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಸಾಧಯವಿರುಯ ಎಲಾಿ ಪ್ಾಯ ುಗಳನೂು ಮಾಡುಯುದು;  

iv. ನಿಯಂ ಾೃ ನಿಬಂಧನಗಳು ಸೂರ್ಚಸುಯ ಯಾಯುದ  ಹೂರ ುಪ್ಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ುಟ ಗ್ಾಾಹೃರು  ಮಮ ವೈಯಿಗೃ 

ಮಾಹತ್ತಗೆ ಸೂೃಗವ್ಾದ ಪ್ಾವ ಶ ಹೂಂದಿರುತ್ಾಗರೆಂದು ಖರ್ಚ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳಯುದು; ಮ ುಗ  

v. ಸದಸಯರು ಹೂಂದಿರುಯ ವೈಯಿಗೃ ಮಾಹತ್ತ ನಿಖರವ್ಾಗದ, ಇತ್ತಗ ರ್ಚನದಾದಗದ ಮ ುಗ ಸಂಪ್ೂರ್ಣವ್ಾಗದ ಎಂದು 

ಖರ್ಚ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಅಯರ ವೈಯಿಗೃ ಮಾಹತ್ತಯನುು ಮಾಪಾಣಡು ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ಅಯಕಾಶಯನುು ನಿ ಡುಯುದು.  

b. ಒಬಬ ಸದಸಯರು ಮೂರನ  ಯಯಿಗಗೆ ಗ್ಾಾಹೃರ ವೈಯಿಗೃ ಮಾಹತ್ತಯನುು ಹ ಗದದಲ್ಲಿ ಮಾ ಾ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸಬಹುದು -  

i. ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಒಪಿಪಗೆ ನಿ ಡುಯುದನುು ತ್ತರಸುರಿಸಲು ಸೂೃಗ ಅಯಕಾಶಯನುು ನಿ ಡಿದ ನಂ ರ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಗ್ಾಗ 

ಗ್ಾಾಹೃರ ಲ್ಲಖಿ  ಪ್ೂಯಣ ಸಮಮತ್ತಯನುು ಪ್ಡೆದಿದದಲ್ಲಿ;  

ii. ಗ್ಾಾಹೃರು ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯನುು ಹ ಗೆ ನಿದ ಣಶಸಿದದಲ್ಲಿ;  

iii. ನಿಯಂ ಾೃ ಅಕಕಾರಿಯು ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯನುು ಅಂಗ ೃರಿಸಿದಾದರೆ ಅಥವ್ಾ ಆದ ಶಸಿದಾದರೆ, ಮ ುಗ 

ಸಂಬಂಕ  ಕಾನೂನು ಅಥವ್ಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ ಕಸದ ಹೂರ ು, ಗ್ಾಾಹೃರು ಇಂಥ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯ 

ವಿರುದಧ ಪ್ಾತ್ತನಿಕಸಲು ಕಾನೂನು ಅಥವ್ಾ ನಿಬಂಧನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಯಕಾಶ ಹೂಂದಿದಾದರೆ;  

iv. ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯ ಯಾಯುದ  ಕಾನೂನು ಅಥವ್ಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ ಯವ್ಾಗದ, ಮ ುಗ ಸಂಬಂಕ  

ಕಾನೂನು ಅಥವ್ಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ ಕಸದ ಹೂರ ು, ಗ್ಾಾಹೃರು ಇಂಥ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯ ವಿರುದಧ 

ಪ್ಾತ್ತನಿಕಸಲು ಕಾನೂನು ಅಥವ್ಾ ನಿಬಂಧನಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಯಕಾಶ ಹೂಂದಿದಾದರೆ; 

v. ಸದಸಯರು ಹ ಗೆ ಮಾಡಿದದಲ್ಲಿ ವ ಳ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯು ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ನಿ ಡಲಾಗುತ್ತಗರುಯ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು 

ಅಥವ್ಾ ಆರ್ಥಣೃ ಸೆ ವಯ ಒದಗಸುವಿಕೆಗೆ ನ ರವ್ಾಗ ಸಂಬಂಕಸಿದ- 

1. ವೈಯಿಗೃ ಮಾಹತ್ತಯನುು ಮೂರನ  ಯಯಿಗಯ ಹಂರ್ಚಕೊಳಳಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂರ್ಚ ವ್ಾಗಯ  

ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಮಾಹತ್ತ ನಿ ಡಿದದಲ್ಲಿ; ಮ ುಗ  

2. ಮೂರನ  ಪ್ಕ್ಷಯು ಈ ಭಾಗದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ ಯವಿರುಯ ಹಾಗೆ  ವೈಯಿಗೃ ಮಾಹತ್ತಯ ಗ್ೌಪ್ಯತೆಯನುು 

ನಿಯಣಹಸುತ್ಾಗರೆ ಎಂದು ಖರ್ಚ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಯಯಯಸೆಿ ಮಾಡುಯುದು; ಅಥವ್ಾ  



  

 

vi. ಸದಸಯರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ ಯವಿದದ ಹಾಗೆ  ವೈಯಿಗೃ ಮಾಹತ್ತಯ ಗ್ೌಪ್ಯತೆಯನುು ನಿಯಣಹಸಲು ಮೂರನಯ 

ಪ್ಕ್ಷದ ಜೂತೆ ಏಪಾಣಡು ಹೂಂದಿದದಲ್ಲಿ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯನುು ನಿಜವ್ಾದ ಅಥವ್ಾ ಸಂಭಯನಿ ಯ ಮೊ ಸ, 

ಅನಕೃತ  ಯಯಯಹಾರಗಳು ಅಥವ್ಾ ಹಿುನ ಘೂ ಷ್ಣೆಗಳ ವಿರುದಧದ ರಕ್ಷಣೆಗ್ಾಗ ಮಾಡಲಾಗು ಗದ. - 

c. "ಮೂರನ  ಪ್ಕ್ಷ"ವಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಸದಸಯರನುು ಹೂರ ುಪ್ಡಿಸಿ ಯಾಯುದ  ಸದಸಯರಾಗದುದ ಇದು ಸದಸಯರಾಗ ಅದ  

ಸಮೂಹಕೆು ಸೆ ರಿದ ಯಯಿಗಯನೂು ಒಳಗೊಂಡಿರು ಗದ.  

14. A.  ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮ ುಗ ಮುಂದುಯರೆಯುಯ ಆಧಾರದ ಮ ಲೆ ನಾಯಯ ರ್ಚ ವ್ಾದ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಯಶಯೃತೆ 

a. ಗ್ಾಾಹೃರು ಒಂದು ಮಾಹತ್ತಪ್ೂರ್ಣ ಯಯಯಹಾರದ ನಿಧಾಣರಯನುು ಕೆೈಗೊಳಳಲು ಅಗ ಯವ್ಾಗರುಯ ಮಾಹತ್ತಯ ನಾಯಯ ರ್ಚ  

ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯನುು ಸದಸಯರು ಖಾತ್ತಾಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಬ ೃು.  

b. ನಾಯಯ ರ್ಚ  ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಗ್ಾಗ ಮಾಹತ್ತಯನುು ಹ ಗೆ ನಿ ಡಬ ೃು -  

i. ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಮಾಹತ್ತಯನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕೊಳಳಲು ಸೂೃಗ ಸಮಯ ನಿ ಡುಯಂತೆ ಗ್ಾಾಹೃರು ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದಯನುು 

ಮಾಡಿಕೊಳುಳಯ ಸಾೃಷ್ುಟ ಮೊದಲು;  

ii. ಲ್ಲಖಿ ವ್ಾಗ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಿದಿಣಷ್ಟ ಯಗಣಕೆು ಸೆ ರಿದ ಗ್ಾಾಹೃರು ಅಥಣ ಮಾಡಿಕೊಳುಳಯ ಸಾಧಯತೆಯಿರುಯ 

ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ; ಮ ುಗ  

iii. ಗ್ಾಾಹೃರು ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನುಗಳು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಗಳನುು ಇ ರ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು 

ಸೆ ವಗೆ ಸಮಂಜಸವ್ಾದ ಹೂ ಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವ್ಾಗುಯ ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ.  

c. ಒಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದಂತೆ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸಬ ಕಾದ ಮಾಹತ್ತಯ 

ಪ್ಾಕಾರಗಳು, ಇಯು ಇಯುಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು-  

i. ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಯ ಪ್ಾಮುಖ ವೈಶಷ್ಟಯಗಳು, ಅದರ ಪ್ಾಯ ಜನಗಳು ಮ ುಗ 

ಗ್ಾಾಹೃರಿಗರುಯ ಅಪಾಯಗಳೂ ಸೆ ರಿದಂತೆ; 

ii. ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಗೆ ನಿ ಡಬ ಕಾದ ಪ್ರಿಗರ್ನ ಅಥವ್ಾ ಪ್ರಿಗರ್ನಯನುು ನಿ ಡಬ ಕಾದ 

ವಿಧಾನ;  

iii. ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾಯುದ  ನಿಯಮದ ಇರುವಿಕೆ, ಹೂರಗಡುವಿಕೆ ಅಥವ್ಾ 

ಪ್ರಿಣಾಮ;  

iv. ಗುರು ು, ನಿಯಂ ಾೃ ಸಿಿತ್ತ ಮ ುಗ ಸದಸಯ ಾಯೂ ಸೆ ರಿದಂತೆ ಸದಸಯರ ಸಾರೂಪ್, ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಮ ುಗ ಹೃುುಗಳು;  

v. ಸದಸಯರ ಸಂಪ್ೃಣ ವಿಯರಗಳು ಮ ುಗ ಸದಸಯರು ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃರ ನಡುವ ಬಳಸಬ ಕಾದ ಸಂಯಹನದ ವಿಧಾನಗಳು;  

vi. ನಿದಿಣಷ್ಟ ಅಯಕಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದಯನುು ರದುದಗೊಳಿಸುಯ ಗ್ಾಾಹೃರ ಹೃುುಗಳು; ಅಥವ್ಾ  

vii. ಯಾಯುದ  ಕಾನೂನು ಅಥವ್ಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಾಾಹೃರ ಹೃುುಗಳು.  

14. B.  

a. ಸದಸಯರು ಅಯರು ನಿ ಡುಯ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಯನುು ಪ್ಡೆಯುತ್ತಗರುಯ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಕೆಳಗನ 

ಮುಂದುಯರೆಯುಯ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಗಳನುು ಮಾಡಬ ೃು -  

i. ಗ್ಾಾಹೃರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಯನುು ಪ್ಡೆದಾಗ ಅಂಶ 14.A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸಬ ಕಾದ ಮಾಹತ್ತಯಲ್ಲಿನ ಯಾಯುದ  ಯಸುಗಶಃ ಬದಲಾಯಣೆ; 



  

 

ii. ಗ್ಾಾಹೃರು ಹೂಂದಿರುಯ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಯಲ್ಲಿನ ಹೃುುಗಳು ಅಥವ್ಾ ಹತ್ಾಸಿಗಗಳನುು 

ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬ ಕಾಗುಯ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದ ಮಾಹತ್ತ; ಮ ುಗ  

iii. ನಿದಿಣಷ್ಟಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾಯುದ  ಇ ರ ಮಾಹತ್ತ. 

b. ಒಂದು ನಿರಂ ರ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯನುು ಮಾಡಬ ೃು -  

i. ಅನಾಯವ್ಾಗುಯ ಹಾಗೆ ಯಾಯುದ  ಯಸುಗಶಃ ಬದಲಾಯಣೆಯಿಂದ ಅಥವ್ಾ ಸಮಂಜಸವ್ಾದ ಆಯ ಣೃ 

ಮಧಯಂ ರಗಳೂಳಗೆ ಸೂೃಗವ್ಾದ ಸಮಯದೂಳಗೆ; ಮ ುಗ  

ii. ಲ್ಲಖಿ ವ್ಾಗ ಹಾಗೂ ಆ ಯಗಣಕೆು ಸೆ ರಿದ ಗ್ಾಾಹೃರು ಅಥಣ ಮಾಡಿಕೊಳುಳಯ ಸಾಧಯತೆಯಿರುಯ ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ. 

 

ಮಾಜಿಣನುಗಳು 

 

15. ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಗ್ಾಾಹೃನು ವ್ಾಯಪಾರ ಮಾಡುಯ ವಿಭಾಗ(ಗಳಿಗೆ)ಕೆು SEBI ಸೂರ್ಚಸುಯ ಅಥವ್ಾ  ಸದಸಯರು ಅಥವ್ಾ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜ 

ಅಗ ಯವಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುಯ ಮ ುಗ ಅನಾಯವ್ಾಗುಯ ಆರಂಭಿೃ ಮಾಜಿಣನ್, ವಿದ ಹೂ ಲ್ಲಾಂಗ್ ಮಾಜಿಣನ್ (ಮೂಲದ ಲೆಿ  

ಮುರಿದುಕೊಳುಳಯ), ವಿಶ ಷ್ ಮಾಜಿಣನ್ ಅಥವ್ಾ ಇ ರ ಅಂ ಹ ಮಾಜಿಣನುಗಳನುು ಗ್ಾಾಹೃನು ಪಾಯತ್ತಸಬ ೃು.  ಸದಸಯರು  ನುದ   

ಸಾಂ  ವಿವ ಚನಯ ಮ ರೆಗೆ ಹಚುುಯರಿ ಮಾಜಿಣನನುು (ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜ/ ಅಥವ್ಾ SEBI ಕೊ ರಿರದಿದದರೂ) ಸಂಗಾಹಸಲು ಅನುಮತ್ತಯಿದ 

ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃನು ಅಂ ಹ ಮಾಜಿಣನುಗಳನುು ನಿಗದಿ  ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಪಾಯತ್ತಸಬ ೃು. 

16. ಮಾಜಿಣನುಗಳನುು ಪಾಯತ್ತಸಿದ ಕ್ಷರ್ಕೆು ಎಲಿ ಬಾಿಗಳನುು ಪಾಯತ್ತಸಿದಂತೆ ಆಗುಯುದಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ಗ್ಾಾಹೃನು ತ್ತಳಿದಿರಬ ೃು. 

ಮಾಜಿಣನುಗಳನುು ಬಿಡದ ಪಾಯತ್ತಸುತ್ತಗದದರೂ ಗ್ಾಾಹೃನು  ನು ವ್ಾಯಪಾರದ  ಲೆೃು ಚುೃಗಮಾಡುವ್ಾಗ ೃರಾರಿನ ಪ್ಾಕಾರ ನಿ ಡಬ ಕಾದ  

ಇ ರ ಮೊ ಗಗಳನುು ಪಾಯತ್ತಸಬ ಕಾಗು ಗದ (ಅಥವ್ಾ ಸಿಾ ೃರಿಸಲು ಹಿುರು ಗದ). 

 

ಯಯಯಹಾರಗಳು ಮ ುಗ ಲೆೃು ಫೈಸಲುಗಳು 

 

17. ಸದಸಯರು ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃರು ಪ್ರಸಪರ ಒಪಿಪರುಯಂತೆ ಲ್ಲಖಿ  ಅಥವ್ಾ ಇನಾಯಯುದ  ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ಗ್ಾಾಹೃನು ಒಂದು  

ಸರೃು/ಡೆರಿವ ಟಿಯುಗಳನುು ಕೊಳಳಲು/ಮಾರಲು ಆದ ಶ ನಿ ಡಬಹುದು.  ಸದಸಯರು ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ನಿ ಡಿರುಯ ಶ್ಾಸನಾ ಮೃ ಬದಧತೆಗಳು 

ಪ್ೂರೆೈಸಲಪಟಿಟವಯಂದು ಖರ್ಚ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಬ ೃು. ಸದಸಯರು, ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ನಿ ಡಿರುಯ ಯುನಿಕ್ಸ  ಕೆಿೈಂಟ್  ಕೊ ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾ ಾವ  

ಗ್ಾಾಹೃನ ವ್ಾಯಪಾರಗಳ ಆದ ಶಗಳನುು ಕೊಡಬಹುದು ಮ ುಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು . 

18. ಸದಸಯರು, ಟ್ಟಾ ಡಿಂಗ್/ಸೆಟ್ಲೆಮಂಟ್ ಚೃಾಗಳನುು, ಡೆಲ್ಲಯರಿ/ಪಾಯತ್ತ ವ ಳಾಪ್ಟಿಟಗಳನುು, ಕಾಲಕಾಲಕೆು ಅಯುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುಯ 

ಬದಲಾಯಣೆಗಳನುು ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ತ್ತಳಿಸುತ್ತಗರಬ ೃು. ಅದ  ರಿ ತ್ತ,  ನು ಟ್ಟಾ ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ವ ಳಾಪ್ಟಿಟಗಳ/ಕಾಯಣವಿಧಾನಗಳನುು  

ಅನುಸರಿಸುಯುದು  ಗ್ಾಾಹೃನ ಜವ್ಾಬಾದರಿಯಾಗರು ಗದ. 

19.  ಸದಸಯರು, ಗ್ಾಾಹೃನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ  ಹರ್ಯನುು ಒಂದು  ಪ್ಾತೆಯ ೃ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬ ೃು, ಅದು  ಅಯನ/ ನು ಸಾಂ ದ  ಖಾತೆ 

ಅಥವ್ಾ ಇನಾಯಯುದ   ಗ್ಾಾಹೃನ ಖಾತೆಯಿಂದ  ಪ್ಾತೆಯ ೃವ್ಾಗರಬ ೃು ಮ ುಗ  ಸದಸಯರು ಅದನುು  ನಗ್ಾಗಲ್ಲ ಅಥವ್ಾ  ಇ ರ ಯಾಯುದ   

ಗ್ಾಾಹೃನಿಗ್ಾಗಲ್ಲ ಅಥವ್ಾ SEBI ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು, ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು, ನೂ ಟಿಸುಗಳು, ಮಾಗಣದಶಣೃಗಳು ಮ ುಗ/ಅಥವ್ಾ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜಿನ 

ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು, ವ್ಾಯಪಾರ ನಿಯಮಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು, ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು ಮ ುಗ ನೂ ಟಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿಸಿರುಯ ಉದದ ಶಗಳಲಿದ   

ಇ ರ ಉದದ ಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು. 

20.   ಒಂದ  ವ ಳ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜ ತ್ಾನಾಗಯ  ಗ್ಾಾಹೃನ ಪ್ರವ್ಾಗ ಮಾಡುಯ ಟ್ಟಾ ಡ್ ೃೂಡ ಸೆ ರಿದಂತೆ ಎಲಿ ಟ್ಟಾ ಡುಗಳನುು ರದುದಪ್ಡಿಸಿದ ರೆ  

ಸದಸಯರು ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದ ಅಂ ಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುು ರದುದಪ್ಡಿಸುಯ ಹೃುನುು ಹೂಂದಿರುತ್ಾಗರೆ. 

21. ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುಯ ಯಯಯಹಾರಗಳು ಟ್ಟಾ ಡ್ ನಡೆಯುಯ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜನ ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮ ುಗ ವ್ಾಯಪಾರ 



  

 

ನಿಯಮಗಳು ಮ ುಗ ಅಯುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿ ಡಿರುಯ ಸುತೊಗ ಲೆಗಳಿಗೆ / ನೂ ಟಿಸುಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟರು ಗವ, ಮ ುಗ ಅಂ ಹ ಟ್ಟಾ ಡಿನ ಎಲಿ 

ಪ್ಕ್ಷಗಳೂ  ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜನ ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮ ುಗ ವ್ಾಯಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮ ುಗ ಅಯುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿ ಡಿರುಯ 

ಸುತೊಗ ಲೆಗಳಲ್ಲಿ/ ನೂ ಟಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಳಿರುಯುದನುು ಜಾರಿಗೆ  ರಲು ಅಂ ಹ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜುಗಳ ಬೈಲಾಗಳು ಮ ುಗ ವ್ಾಯಪಾರ 

ನಿಯಮಗಳು ನಿದಿಣಷ್ಟವ್ಾಗ ಹ ಳುಯ ನಾಯಯಾಲಯದ ವ್ಾಯಪಿಗಗೆ ಒಳಪ್ಡುತ್ಾಗರೆ. 

 

ಬೂಾ ೃರೆ ಜ 

 

22.   ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುಯಂತೆ, ಗ್ಾಾಹೃನ ಖಾತೆಗೆ ಅನಾಯವ್ಾಗುಯಂತೆ,  ಸದಸಯರು ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ನಿ ಡುಯ ಸೆ ವಗಳಿಗೆ  ಗ್ಾಾಹೃನು 

 ಬೂಾ ೃರೆ ಜ ಮ ುಗಶ್ಾಸನಬದಧ ಸುಂೃಗಳನುು ಪಾಯತ್ತಸಬ ೃು.  ಸದಸಯರು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಸರೃು ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜುಗಳು ಮ ುಗ/ ಅಥವ್ಾ 

 SEBI ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು   ವ್ಾಯಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಮತ್ತಸಿರುಯ ಗರಿಷ್ಠ ಬೂಾ ೃರೆ ಜಗಂ  ಹಚುು ಬೂಾ ೃರೆ ಜನುು 

 ತೆಗೆದುಕೊಳುಳಯಂತ್ತಲಿ. 

 

ಸಮಾಪ್ನ ಮ ುಗ ಕೊಿ ಸ್ ಔಟ್ ಸಿಿತ್ತ 

 

23.  ಒಂದು ವ ಳ ಗ್ಾಾಹೃನು ಮಾಜಿಣನ್, ಬಾಿ ಮೊ ಗಗಳು ಅಥವ್ಾ ಇನಾಯಯುದ  ಮೊ ಗಗಳನುು ಪಾಯತ್ತಸದಿದದರೆ  ಸದಸಯರು  ನು ಇ ರ 

ಹೃುುಗಳನುು ೃಳದುಕೊಳಳದ (ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧಯಸಿಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಯೂ ಸೆ ರು ಗದ) ಗ್ಾಾಹೃನ ಎಲಿ ಅಥವ್ಾ ಯಾಯುದ   ಸಿಿತ್ತಗಳನುು 

ಸಮಾಪ್ನ / ಕೊಿ ಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ  ಮೊ ಗಯನುು ಗ್ಾಾಹೃನ ಹೂಣೆಗಳು / ಬಾಧಯತೆಗಳು, ಇತ್ಾಯದಿ  ಏನಿವಯ  ಅಯುಗಳಿಗೆ 

ಹೂಂದಿಸಬಹುದು. ಅಂ ಹ ಸಮಾಪ್ನ / ಕೊಿ ಸ್ ಔಟ್ ಸನಿುವ ಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟ್ಾದ ಯಾಯುದ  ಮ ುಗ ಎಲಿ ನಷ್ಟಗಳನುು ಮ ುಗ 

ಹರ್ಕಾಸಿನ ಚಾಜಣಗಳನುು ಗ್ಾಾಹೃನ  ಭರಿಸಬ ಕಾಗು ಗದ . 

24.  ಒಂದು ವ ಳ ಗ್ಾಾಹೃ ಸ ಗರೆ ಅಥವ್ಾ ಅಯನು ಕೊಳಳಲು ಅಥವ್ಾ ಮಾರಲು ಆದ ಶಸಿರುಯ ಸರೃುಗಳನುು ಡೆಲ್ಲಯರ್ ಮಾಡಲು  ಅಥವ್ಾ 

ಯಗ್ಾಣಯಣೆ ಮಾಡಲು   ಹರ್ ಸಿಾ ೃರಿಸಲು ಅಥವ್ಾ ಪಾಯತ್ತಸಲು  ಅಸಮಥನಾದರೆ ಅಂ ಹ ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ  ಸದಸಯರು ಗ್ಾಾಹೃನ 

ಯಯಯಹಾರಯನುು ಕೊಿ ಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟ್ಾದರೆ ಅದನುು ಗ್ಾಾಹೃನ ಸಂಪ್ತ್ತಗಗೆ ಹೂಂದಿಸಬಹುದು . ಇದರಿಂದ 

ಬಂದ ಹಚುುಯರಿ ಮೊ ಗಯನುು ಗ್ಾಾಹೃ ಅಥವ್ಾ ಅಯನ ನಾಮಿನಿಗಳು, ಉ ಗರಾಕಕಾರಿಗಳು, ವ್ಾರಸುದಾರರು ಮ ುಗ ಹಸಾಗಂ ರ 

ಗ್ಾಾಹಗಳು ಕೆಿ ಮ್ ಮಾಡ್ಾಬಹುದು. ಗ್ಾಾಹೃನು ಗಮನಿಸಬ ೃು: ನಾಮಿನಿಯ ಪ್ರವ್ಾಗ ಮಾಡಿದ  ನಿಕ / ಸರೃುಗಳು ಯಗ್ಾಣಯಣೆ 

ಕಾನೂನು ಸಮಮ  ವ್ಾರಸುದಾರನ ವಿರುದಧ ಸಿಂಧುವ್ಾದ ನಿಯಣಹಣೆಯಾಗರು ಗದ . 

 

ವ್ಾಯಜಯ ಪ್ರಿಹಾರ 

 

25.  ನು ಮೂಲೃ ನಡೆದ  ಎಲಿ ಯಯಯಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದ  ದೂರುಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು  ಸದಸಯರು ಸಹೃರಿಸಬ ೃು. 

26. ಗ್ಾಾಹೃ ಮ ುಗ  ಸದಸಯರು ಡಿಪಾಜಿಟ್, ಮಾಜಿಣನ್ ಹರ್, ಇತ್ಾಯದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದ  ಯಾಯುದ   ಕೆಿ ಮ್ ಮ ುಗ/ಅಥವ್ಾ 

 ವ್ಾಯಜಯಗಳನುು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಟಾ ಡ್ ನಡೆದಿರು ಗದೂ  ಅಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜಿನ ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮ ುಗ ವ್ಾಯಪಾರ ನಿಯಮಗಳು 

 ಮ ುಗ ಅಯುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ಜಾರಿಯಾಗುಯ ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು/ ನೂ ಟಿಸುಗಳ ಪ್ಾಕಾರ ಮಧಯಸಿಿಕೆಗೆ ಒಪಿಪಸಬ ೃು. 

27. ವ್ಾಯಜಯ ಪ್ರಿಹಾರಕಾುಗ ಗ್ಾಾಹೃನ / ಸದಸಯರು ಅಕೃತ  ಪ್ಾತ್ತನಿಕ ನಿ ಡಿದ  ಸೂಚನಗಳು ಅಂ ಹ ಪ್ಾತ್ತನಿಕಗೆ ಅಕಕಾರ ನಿ ಡುಯ 

 ಪ್ ಾದಲ್ಲಿರುಯ ಪ್ಾಕಾರ ಗ್ಾಾಹೃ/ಸದಸಯರನುು ಬಂಕಸು ಗವ. 

28. ಪ್ಾತ್ತ ಸದಸಯರೂ ಅಯರ ಎಲಾಿ ಗ್ಾಾಹೃರೂ ಪ್ಾವ ಶಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ೃುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪ್ರಿಹಾರ ಯಯಯಸೆಿಯನುು 

 ಹೂಂದಿರಬ ಕಾದ ಅಯಶಯೃತೆ  

a. ಒಬಬ ಸದಸಯರು ತ್ಾಯು ಒದಗಸಿದ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನುಗಳು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದಂತೆ ಗ್ಾಾಹೃರಿಂದ 

ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾದ ದೂರುಗಳನುು  ನು ಪ್ರವ್ಾಗ ಸಕಾಲ್ಲೃವ್ಾಗ ಹಾಗೂ ನಾಯಯ ರ್ಚ  ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಿಾ ೃರಿಸಲು ಮ ುಗ 

ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯಯಯಸೆಿಯನುು ಹೂಂದಿರಬ ೃು.  



  

 

b. ಒಬಬ ಸದಸಯರು ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಅಯರ ಜೂತೆಗನ ಬಾಂಧಯಯದ ಪಾಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಮಾಹತ್ತಯು  

ಅಗ ಯವ್ಾಗಬಹುದಾದ ಇ ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಯುಗಳ ಬಗೆೆ ಹ ಳಬ ೃು -  

i. ಯಾಯುದ  ದೂರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರಯನುು ಪ್ಡೆಯುಯ ಗ್ಾಾಹೃರ ಹೃುು; ಮ ುಗ  

ii.  ನು ಗ್ಾಾಹೃರಿಂದ ದೂರುಗಳನುು ಸಿಾ ೃರಿಸಲು ಮ ುಗ ಅಯುಗಳನುು ನಿವ್ಾರಿಸಲು ಸದಸಯರು ಅನುಸರಿಸುಯ 

ಪ್ಾಿಾಯಗಳು.  

29. A. ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಸಲಹ ನಿ ಡುಯ ಸೂೃಗತೆ 

ಗ್ಾಾಹೃರ ಆರ್ಥಣೃ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತ ಮ ುಗ ಅಗ ಯಗಳಂಥ ಸಂಬಂಕ  ವೈಯಿಗೃ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಸೂೃಗವ್ಾಗರುಯ ಸಲಹಯನುು 

ಸಿಾ ೃರಿಸುಯ ಹೃುು. ಈ ಬಾಧಯತೆ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಸಲಹ ನಿ ಡುಯ ಯಯಿಗಗಳಿಗೆ ಅನಾಯಿಸು ಗದ ಮ ುಗ ನಿಯಂ ಾೃರು ಅಂ ಹ ಸಲಹಯನುು 

ಅಗ ಯವ್ಾಗ ನಿ ಡಬ ಕಾದ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನುಗಳು ಮ ುಗ ಸೆ ವಗಳ ವಿಭಾಗಗಳನುು ಸೂರ್ಚಸಬಹುದು.  

a. ಒಬಬ ಸದಸಯರು ಇಯುಗಳನುು ಮಾಡಬ ೃು- 

i. ಒಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರ ಸಂಬಂಕ  ವೈಯಿಗೃ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಗಳ ಬಗೆೆ ಸರಿಯಾದ ಮ ುಗ ಸೂೃಗ ಮಾಹತ್ತ ಪ್ಡೆಯಲು ಎಲಾಿ 

ಪ್ಾಯ ುಗಳನುು ಮಾಡುಯುದು; ಮ ುಗ 

ii. ಗ್ಾಾಹೃರ ಸೂೃಗವ್ಾದ ವೈಯಿಗೃ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ ನಂ ರ ನಿ ಡಿದ ಸಲಹ ಗ್ಾಾಹೃರು 

ಸೂೃಗವ್ಾಗದಯಂದು ಖರ್ಚ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳಯುದು. 

b. ಒಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದ ಸೂೃಗವ್ಾದ ವೈಯಿಗೃ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಗಳ ಬಗೆೆ ಲಭಯವಿರುಯ ಮಾಹತ್ತ ಅಪ್ೂರ್ಣವ್ಾಗದ ಅಥವ್ಾ 

ನಿಖರವ್ಾಗಲಿವಂದು ಸದಸಯರಿಗೆ ಸಕಾರರ್ವ್ಾಗ ಸಪಷ್ಟವ್ಾದಲ್ಲಿ, ಸದಸಯರು ಅಪ್ೂರ್ಣ ಮಾಹತ್ತ ಅಥವ್ಾ ಅಸಮಪ್ಣೃವ್ಾದ 

ಮಾಹತ್ತಯ ಆಧಾರದ ಮ ಲೆ ಮುಂದುಯರೆಯುಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆೆ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಎಚುರಿಕೆ ನಿ ಡಬ ೃು.  

c. ಒಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರು ಸದಸಯರ ಪ್ಾಕಾರ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಸೂೃಗಯಲಿದ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಯನುು ಪ್ಡೆಯುಯ 

ಉದದ ಶ ಹೂಂದಿದದಲ್ಲಿ ಸದಸಯರು -  

i. ಸಪಷ್ಟವ್ಾಗ ಲ್ಲಖಿ  ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅಯರ ಸಲಹಯನುು ಗ್ಾಾಹೃರು ಅಯರು ಅಥಣ ಮಾಡಿಕೊಳುಳಯ ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ 

ತ್ತಳಿಸಬ ೃು; ಮ ುಗ  

ii. ಅಂಶ 29.A.a ಯನುು ಪಾಲ್ಲಸಿದ ಮ ಲೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಾಾಹೃರಿಂದ ಲ್ಲಖಿ  ಸಿಾ ೃತತ್ತ ಪ್ಡೆದ ಮ ಲಷ್ಟ  ಗ್ಾಾಹೃರು 

ವಿನಂತ್ತಸಿದ ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಯನುು ನಿ ಡಬಹುದು. 

30.  ಹತ್ಾಸಿಗಯ ಘಷ್ಣಣೆಯನುು ಪ್ರಿಹರಿಸುಯುದು 

ಒಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರ ಹತ್ಾಸಿಗಗಳು ಮ ುಗ ಸದಸಯರ ಹತ್ಾಸಿಗಗಳ ನಡುವ ಯಾಯುದ  ಘಷ್ಣಣೆಯಿದದಲ್ಲಿ, ಗ್ಾಾಹೃರ ಹತ್ಾಸಿಗಗಳಿಗೆ ಹರ್ಚುನ 

ಆದಯತೆ ನಿ ಡಬ ೃು.  

a. ಒಬಬ ಸದಸಯರು ಇಯುಗಳನುು ಮಾಡಬ ೃು- 

i. ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಸಲಹ ನಿ ಡಲು ಸದಸಯರು ಸಿಾ ೃರಿಸಿದ ಅಥವ್ಾ ಸಿಾ ೃರಿಸುಯುದನುು ನಿರಿ ಕ್ಷಿಸುಯ ಯಾಯುದ  ಸಂಘಷ್ಣದ 

ಸಂಭಾಯನಯೂ ಸೆ ರಿದಂತೆ ಯಾಯುದ  ಹತ್ಾಸಿಗ ಸಂಘಷ್ಣದ ಬಗೆಗನ ಮಾಹತ್ತಯನುು ಒಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ 

ಒದಗಸುಯುದು; ಮ ುಗ  

ii. ಒಬಬ ಸದಸಯರಿಗೆ ಇಯುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘಷ್ಣದ ಬಗೆೆ ಗೊತ್ತಗದದರೆ ಅಥವ್ಾ ಗೊತ್ತಗರುಯ ನಿರಿ ಕ್ಷೆಯಿದದರೆ ಗ್ಾಾಹೃರ 

ಹತ್ಾಸಿಗಗಳಿಗೆ ಆದಯತೆ ನಿ ಡುಯುದು- 

1.  ನು ಸಾಂ  ಹತ್ಾಸಿಗಗಳು ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃರ ಹತ್ಾಸಿಗಗಳು; ಅಥವ್ಾ  

2. ಸದಸಯ ಆರ್ಥಣೃ ಪ್ಾತ್ತನಿಕಯಾಗದಾದಗ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಸದಸಯರು ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃರ ನಡುವಿನ ಹತ್ಾಸಿಗಗಳು 



  

 

b. ಅಂಶ 16a.i. ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹತ್ತಯನುು ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಲ್ಲಖಿ ವ್ಾಗ ಹಾಗೂ ಅಯರು ಅಥಣ ಮಾಡಿಕೊಳಳಬಹುದಾದ 

ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಿ ಡಬ ೃು ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃರಿಂದ ಮಾಹತ್ತಯನುು ಪ್ಡೆದ ಲ್ಲಖಿ  ರಶ ದಿಯನುು ಪ್ಡೆಯಬ ೃು.  

c. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ "ಸಂಘಷ್ಣಭರಿ  ಸಂಭಾಯನ"ಯಂದರೆ ಸದಸಯರು ಗ್ಾಾಹೃರಲಿದ ಒಬಬ ಯಯಿಗಯಿಂದ ಈ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ 

ಒಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ನಿ ಡುಯ ಸಲಹಯ ಮ ಲೆ ಪ್ಾಭಾಯ ಬಿ ರು ಗದಂದು ಸಕಾರರ್ವ್ಾಗ ನಿರಿ ಕ್ಷಿಸಿ ನಿ ಡಲಾದ ವಿತ್ತಗ ಯ ಅಥವ್ಾ 

ವಿತ್ತಗ ಯಯಲಿದ ಯಾಯುದ  ಪ್ಾಯ ಜನವನುುಯ ಅಥಣ ನಿ ಡು ಗದ. 

 

ಸಂಬಂಧಯನುು ಕೊನಗೊಳಿಸುಯುದು 

 

31. ಸದಸಯರು ಲೊ ಪ್, ಸಾಯು, ರಾಜಿ ನಾಮ ಅಥವ್ಾ ಉಚಾಾಟ್ನ ಅಥವ್ಾ ಬೂ ಡಿಣನಿಂದ  ಸಟಿಣಫಿಕೆ ಟಿನ ರದದತ್ತ ಸೆ ರಿದಂತೆ ಯಾಯುದ  

ಕಾರರ್ಗಳಿಗೆ  ಸದಸಯರು ಸರೃು ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜಿನ ಸದಸಯನಾಗರುಯುದು ಕೊನಯಾದರೆ  ಸದಸಯರು ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃನ  ನಡುವಿನ ಈ 

ಸಂಬಂಧಯನುು ಅಂ ಯಗೊಳುಳ ಗದ. 

32. ೃನಿಷ್ಠ 1 ತ್ತಂಗಳ ನೂ ಟಿಸನುು ನಿ ಡಿ  ಸದಸಯರು, ಅಕೃತ  ಯಯಿಗ ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃ  ಮಮ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಯನುು ಇ ರ  ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ 

ಯಾಯುದ  ಕಾರರ್ಗಳನುು ನಿ ಡದ  ಅಂ ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧಯನುು ಅಂ ಯಗೊಳಿಸುಯ ಮುನು ಮಾಡಿದ  

ಯಯಯಹಾರಗಳಿಂದ  ಬರುಯ ಎಲಿ ಹೃುುಗಳು, ಬಾಧಯತೆಗಳು ಮ ುಗ ಹೂಣೆಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳುಳ ಗವ ಮ ುಗ ಆಯಾ ಪ್ಕ್ಷಗಳನುು ಅಥವ್ಾ 

 ಅಯರ ವ್ಾರಸುದಾರರು / ನಿವ್ಾಣಹೃರು / ಆಡಳಿ ಗ್ಾರರು /ಕಾನೂನು ಸಮಮ  ಪ್ಾತ್ತನಿಕಗಳು ಅಥವ್ಾ ಉ ಗರಾಕಕಾರಿಗಳನುು 

ಬಂಕಸು ಗವ. 

33. ಒಂದ  ವ ಳ ಅಕೃತ  ಯಯಿಗ ಸ ಗರೆ / ದಿವ್ಾಳಿಯಾದರೆ ಅಥವ್ಾ ಬೂ ಡಿಣನ ಜೂತೆಗನ ಅಯನ / ಅದರ ರಿಜಿಸೆರ ಷ್ನ್ ರದಾದದರೆ ಅಥವ್ಾ 

ಸರೃು ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜ ಅಕೃತ  ಯಯಿಗಯ ಮಾನಯತೆಯನುು ಹಂದಕೆು ಪ್ಡೆದರೆ ಮ ುಗ/ ಅಥವ್ಾ ಯಾಯುದ   ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗ  ಸದಸಯರು 

ಸಬ್ ಬೂಾ ೃರ್ ಜೂತೆಗನ ಒಪ್ಪಂದಯನುು ಕೊನಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಂ ಹ ಅಂ ಯಯನುು ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಬ ೃು ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃನನುು ನ ರ 

ಸಾಟಕ್ಸ ಬೂಾ ೃರ್ನ ಗ್ಾಾಹೃನಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗು ಗದ ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃನು ಸದಸಯರಿಗೆ  ಮಿಮಬಬರ ಸಂಬಂಧಯನುು ಕೊನಗೊಳಿಸುಯ 

ಉದದ ಶಯನುು ೃನಿಷ್ಠ 1 ತ್ತಂಗಳ ಲ್ಲಖಿ  ಪ್ೂಯಣಭಾವಿ ನೂ ಟಿಸಿನ ಮೂಲೃ ತ್ತಳಿಸಿರದಿದದರೆ  ಸದಸಯರು   ಅಕೃತ  ಯಯಿಗ, ಮ ುಗ 

ಗ್ಾಾಹೃನನುು ಪಾಲ್ಲಸುಯ ’ಹೃುುಗಳು ಮ ುಗ ಬಾಧಯತೆಗಳ’ ಎಲಿ ೃಲಮುಗಳೂ ಮುಂದುಯರಿಯು ಗವ. 

 

ಹಚುುಯರಿ ಹೃುುಗಳು ಮ ುಗ ಬಾಧಯತೆಗಳು 

 

34. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಟಾ ಡ್ ನಡೆದಿರು ಗದೂ   ಆ SEBI ಮ ುಗ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜುಗಳು ನಿ ಡಿರುಯ ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು, ವ್ಾಯಪಾರ 

ನಿಯಮಗಳು,  ಬೈಲಾಗಳು, ವಿಯರಗಳು, ಗ್ಾಾಹೃನ ಕೊ ಡ್, ಬೂಾ ೃರೆ ಜ, ವಿಕಸಿದ  ಎಲಿ ಸುಂೃಗಳು, ಇತ್ಾಯದಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 

ಎಲಿ ಯಯಯಹಾರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನುು ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜ ತ್ತಳಿಸಿರುಯ ರಿ ತ್ತಯಲೆಿ  ಭತ್ತಣ ಮಾಡಿ ನಿ ಡಬ ೃು.  ಸದಸಯರು ಈ ಕಾಂಟ್ಾಾಯಕ್ಸಟ 

ನೂ ಟ್ುಗಳನುು ಟ್ಟಾ ಡ್ ನಡೆದ  ಒಂದು  ಕೆಲಸದ ದಿನದ ಒಳಗ್ಾಗ ಹಾಡ್ಣ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮ ುಗ/ಅಥವ್ಾ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸಹ ಬಳಸಿ ಇಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ 

ನಮೂನಯಲ್ಲಿೃಳುಹಸಬ ೃು. 

35. ನಡೆಸಿದ ಟ್ಟಾ ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸದಸಯರು  ನು ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಾಾಯಕ್ಸಟ ನೂ ಟ್ ಅನುು ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸುಯ 

ನಮೂನಯಲ್ಲಿ ನಿ ಡಬ ೃು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆದ ಶದ ಸಂಖ್ಯಯ, ಟ್ಟಾ ಡ್ ನಂಬರ್, ಟ್ಟಾ ಡ್ ಸಮಯ, ಟ್ಟಾ ಡ್ ಬಲೆ, ಟ್ಟಾ ಡ್ ಪ್ಾಮಾರ್, 

ಡೆರಿವಟಿ ವ್ಸ  ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಯರಗಳು, ಗ್ಾಾಹೃನ ಕೊ ಡ್, ಬೂಾ ೃರೆ ಜ, ವಿಕಸಿದ ಎಲಿ ಸುಂೃಗಳು, ಇತ್ಾಯದಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲಿ 

ಯಯಯಹಾರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನುು ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ತ್ತಳಿಸಿರುಯ ರಿ ತ್ತಯಲೆಿ  ಭತ್ತಣ ಮಾಡಿ ನಿ ಡಬ ೃು.  ಸದಸಯರು ಈ ಕಾಂಟ್ಾಾಯಕ್ಸಟ 

ನೂ ಟ್ುಗಳನುು ಟ್ಟಾ ಡ್ ನಡೆದ 24 ತ್ಾಸುಗಳ ಒಳಗ್ಾಗ ಹಾಡ್ಣ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮ ುಗ/ಅಥವ್ಾ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸಹ ಬಳಸಿ ಇಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ 

ನಮೂನಯಲ್ಲಿ ೃಳುಹಸಬ ೃು. 

36. ಸದಸಯರು, ಗ್ಾಾಹೃನು ಅನಯಥಾ ಹ ಳಿರದಿದದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಟಾ ಡ್ ನಡೆದಿರು ಗದೂ   ಆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜನಿಂದ  ’ಪ  ಔಟ್’ ಅನುು 

ಪ್ಡೆದ ನಂ ರ ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ಸಂದಭಾಣನುಸಾರ ಹರ್ಯನುು ’ಪ  ಔಟ್’ ಮಾಡಬ ೃು ಅಥವ್ಾ  ಸರೃುಗಳು   ಬೈಲಾಗಳು  ವ್ಾಯಪಾರ 

ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು ಡೆಲ್ಲಯರಿ ಮಾಡಬ ೃು ಮ ುಗ; ಇದು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜ ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುಯ 



  

 

ೃರಾರುಗಳು ಮ ುಗ ಷ್ರ ುಗಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟರು ಗದ. 

37. ಸದಸಯರು ಪ್ಾತ್ತಯಬಬ ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೂ ನಿಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸರೃುಗಳರಡೃೂು  ನು ಪ್ಾತ್ತಯಬಬ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೂ ಸಂಬಂಕಸಿದಂತೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆು 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ಸೂರ್ಚಸಬಹುದಾದ ಆಯ ಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಹ ಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಾಯಪಾರ ಮಾಡಲಪಟ್ಾಟಗ ಕಾಲಕಾಲಕೆು 

ಒಂದು ಸಂಪ್ೂರ್ಣವ್ಾದ  ’ಸೆಟ ಟ್ಮಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ’ ೃಳುಹಸಬ ೃು. ಈ ಹ ಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಗ್ಾಾಹೃನು  ಪ್ುಪಗಳ ನಾದರೂ ಇದದರೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ಸೂರ್ಚಸಬಹುದಾದ ಆಯ ಣದೂಳಗೆ  ಸದಸಯರಿಗೆ (ಸಾಟಕ್ಸ ಬೂಾ ೃರ್) ತ್ತಳಿಸಬ ೃು ಎಂದೂ ಹ ಳಿಕೆ 

ನಿ ಡಬ ೃು. ಎಲಿ  

38. ಸದಸಯರು, ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಪ್ಾತ್ತದಿನ ’ ಮಾಜಿಣನ್’ ಹ ಳಿಕೆಗಳನುು ೃಳುಹಸಬ ೃು. ಬ ರೆ ವಿಯರಗಳ ಜೂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿಣನ್ ಹ ಳಿಕೆಯು ಜಮಾ 

ಮಾಡಿದ , ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಮ ಲಾಧಾರಗಳ ವಿಯರಗಳು ಮ ುಗ ಮ ಲಾಧಾರಗಳ ಸಿಿತ್ತಗತ್ತ (ಲಭಯವಿರುಯ ಶಲುು/ಗ್ಾಾಹೃನಿಂದ  ಬರಬ ಕಾದ  

ಬಾಿ) ಜೂತೆಗೆ ನಗದು, ನಿಶು  ಠ ಯಣಿ ರಸಿ ತ್ತಗಳು (FDR), ಬಾಯಂಕ್ಸ ಗ್ಾಯರಂಟಿ ಮ ುಗ ವ ರ್ ಹೌಸ್ ರಸಿ ತ್ತಗಳು ಸೆೃುಯರಿಟಿ ಸ್ ಎಂದ 

ವಿಭಾಗಸಿ ವಿಯರಗಳನುು ನಿ ಡಬ ೃು. 

39. ಗ್ಾಾಹೃನು,  ಸದಸಯರು ಜೂತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ  ಬಳಸಲು ತ್ಾನು ಅಗ ಯವ್ಾದ  ಕಾನೂನು ಸಾಮಥಯಣಯನುು, ಅಕಕಾರಯನುು ಹೂಂದಿರುಯುದಾಗ 

ಮ ುಗ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಯ ಹೂಣೆ ಮ ುಗ ಬಾಧಯತೆಗಳನುು ನರವ ರಿಸುಯ ಸಾಮಥಯಣಯನುು ಹೂಂದಿರುಯುದಾಗ ಖಾತ್ತಾಪ್ಡಿಸಬ ೃು. 

ಈ ಯಯಯಹಾರಗಳನುು ಪಾಾರಂಭಿಸುಯ ಮುನು ಎಲಿ ಯಯಯಹಾರಗಳನುು ಪ್ೂರೆೈಸಲು ಅಗ ಯವ್ಾದ   ಎಲಿ ಕಾಯಣಗಳನುು ಮಾಡಿ 

ಮುಗಸಲಾಗದ  ಎಂದು ಗ್ಾಾಹೃನು ಖಾತ್ತಾಪ್ಡಿಸಬ ೃು. 

40. ಒಬಬ ಸದಸಯರು  ನು ಸದಸಯ ಾಯನುು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಸದಸಯರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ (ಇನಾಸಟರ್ ) ಯಾಯುದಾದರೂ 

ಹೃುುಸಾಧನಗಳಿದದಲ್ಲಿ ಅಯುಗಳಿಗ್ಾಗ ಆಹಾಾನಿಸಿ ಸಾಯಣಜನಿೃ ಸೂಚನ ನಿ ಡುತ್ಾಗರೆ. ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ನ ವ್ಾಯಪಾರ ಯಯಯಸೆಿಯಲ್ಲಿ 

ಕಾಯಣಗ ಗೊಂಡ ಯಹವ್ಾಟ್ುಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂಕಸಿದ ಹೃುುಸಾಧನಗಳಿದದಲ್ಲಿ ಗ್ಾಾಹೃರು ನಿಗದಿ  ಅಯಕಯಳಗೆ ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜ ನಲ್ಲಿ 

ಹೃುುಸಾಧನಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ಾಗರೆ ಮ ುಗ ಬಂಬಲ ದಾಖಲೆಗಳನುು ನಿ ಡುತ್ಾಗರೆಂದು ಖರ್ಚ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಳ.  

 

41. A. ಅನಾಯಯಯು  ನಡಯಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಂದನಾ ನಿ ತ್ತಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡ ಅನಾಯಯದ ನಡಯಳಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ 

a. ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನುಗಳು ಅಥವ್ಾ ಆರ್ಥಣೃ ಸೆ ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದ ಅನಾಯಯಯು  ನಡಯಳಿಕೆಯನುು ನಿಷ್ ಕಸಲಾಗದ.  

b. "ನಾಯಯಸಮಮ ಯಲಿದ ನಡಯಳಿಕೆ" ಎಂದರೆ ಒಬಬ ಸದಸಯರು ಅಥವ್ಾ ಅಯರ ಹರ್ಕಾಸು ಪ್ಾತ್ತನಿಕಯಿಂದ ಉಂಟ್ಾಗುಯ ಅಥವ್ಾ 

ಉಂಟ್ಾಗದಿರುಯ ಒಂದು ನಡಯಳಿಕೆಯಾಗದುದ ಇದು ಮಾಹತ್ತಪ್ೂರ್ಣ ಯಯಯಹಾರದ ನಿಧಾಣರ ಕೆೈಗೊಳುಳಯ ಗ್ಾಾಹೃರ 

ಸಾಮಥಯಣಯನುು ಗಮನಾಹಣವ್ಾಗ ೃುಗೆಸು ಗದ, ಅಥವ್ಾ ಗಮನಾಹಣವ್ಾಗ ೃುಗೆಸುಯ ಸಾಧಯತೆಯಿರು ಗದ ಮ ುಗ ಅದು 

ಇಯುಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದ -  

i. ಅಂಶ 41.B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ುಪ ನಡಯಳಿಕೆ  

ii. ಅಂಶ 41.C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದನಾ ಮೃ ನಡಯಳಿಕೆ 

iii. ನಿದಿಣಷ್ಟಪ್ಡಿಸಬಹುದಾದ ಇಂ ಹ ಇ ರ ನಡಯಳಿಕೆ. 

41. B.  

a. ಗ್ಾಾಹೃರು ಒಂದು ನಿಧಾಣರಯನುು ಸಾಮಾನಯವ್ಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳಳದಿರುತ್ತಗದದರೂ ಅಯರು ಬ ರೆ ರಿ ತ್ತಯ ನಿಧಾಣರಯನುು 

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳಯಂತೆ ಮಾಡುಯ ಅಂಶಕೆು ಸಂಬಂಕಸಿದಂತೆ ಒಬಬ ಸದಸಯರು ಅಥವ್ಾ ಅಯರ ಹರ್ಕಾಸು ಪ್ಾತ್ತನಿಕಯ ನಡಯಳಿಕೆ-  

i. ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಅಸಮಪ್ಣೃ ಮಾಹತ್ತ ನಿ ಡುಯುದು ಅಥವ್ಾ ಸದಸಯರು ಅಥವ್ಾ ಆರ್ಥಣೃ ಪ್ಾತ್ತನಿಕಯು ನಿಜವಂದು ನಂಬದ 

ಮಾಹತ್ತಯನುು ನಿ ಡುಯುದು; ಅಥವ್ಾ 

ii. ಮೊ ಸಗೊಳಿಸುಯ ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ನಿಖರವ್ಾದ ಮಾಹತ್ತಯನುು ನಿ ಡುಯುದು.  

b. ಅಂಶ 41.B.a, ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿ ತ್ತ  ಪಪ  ಎಂಬುದನುು ನಿಧಣರಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗನ ಅಂಶಗಳನುು "ನಿಣಾಣಯೃ 

ಅಂಶಗಳಂದು" ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ ೃು -  



  

 

i. ಒಂದು ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಯ ಪ್ಾಮುಖ ವೈಶಷ್ಟಯಗಳು, ಅದರ ಪ್ಾಯ ಜನಗಳು ಮ ುಗ 

ಗ್ಾಾಹೃರಿಗರುಯ ಅಪಾಯಗಳೂ ಸೆ ರಿದಂತೆ; 

ii. ನಿದಿಣಷ್ಟ ಹರ್ಕಾಸಿನ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಯ ಗ್ಾಾಹೃರ ಅಗ ಯ ಅಥವ್ಾ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಅದರ ಸೂೃಗತೆ;  

iii. ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಗೆ ನಿ ಡಬ ಕಾದ ಪ್ರಿಗರ್ನ ಅಥವ್ಾ ಪ್ರಿಗರ್ನಯನುು ನಿ ಡಬ ಕಾದ 

ವಿಧಾನ; 

iv. ಆ ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದಕೆು ಸಂಬಂಕಸಿದಂತೆ ಯಸುಗ ನಿಯಮವ್ಾಗರುಯ ಯಾಯುದ  ನಿಯಮದ ಅಸಿಗ ಾ, ಹೂರಗಡುವಿಕೆ 

ಅಥವ್ಾ ಪ್ರಿಣಾಮ; 

v. ಗುರು ು, ನಿಯಂ ಾೃ ಸಿಿತ್ತ ಮ ುಗ ಸದಸಯ ಾಯೂ ಸೆ ರಿದಂತೆ ಸದಸಯರ ಸಾರೂಪ್, ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಮ ುಗ ಹೃುುಗಳು; 

ಹಾಗೂ 

vi. ಯಾಯುದ  ಕಾನೂನು ಅಥವ್ಾ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಾಾಹೃರ ಹೃುುಗಳು. 

41. C. 

a. ಒಂದು ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದಂತೆ ಒಬಬ ಸದಸಯರು ಅಥವ್ಾ ಅಯರ ಹರ್ಕಾಸು ಪ್ಾತ್ತನಿಕಯ 

ಯ ಣನ ಹ ಗದದಲ್ಲಿ ನಿಂದನಾ ಮೃವ್ಾಗದ -  

i. ದಬಾಬಳಿಕೆ ಅಥವ್ಾ ಅನುರ್ಚ  ಪ್ಾಭಾಯದ ಬಳಕೆಯನುು ಒಳಗೊಂಡಿದ; ಮ ುಗ  

ii. ಗ್ಾಾಹೃರು ಅನಯಥಾ ತೆಗೆದುಕೊಳಳದಿದದ ಯಯಯಹಾರದ ನಿಧಾಣರಯನುು ಗ್ಾಾಹೃರು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು 

ಕಾರರ್ವ್ಾಗು ಗದ 

b. ಒಂದು ನಡಯಳಿಕೆಯು ದಬಾಬಳಿಕೆಯ ಅಥವ್ಾ ಅನುರ್ಚ  ಪ್ಾಭಾಯಯನುು ಬಳಸು ಗದಯ  ಎಂಬುದನುು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು 

ಕೆಳಗನಯುಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ ೃು -  

i. ನಡಯಳಿಕೆಯ ಸಮಯ, ಸಿಳ, ಸಾರೂಪ್ ಅಥವ್ಾ ನಿರಂ ರತೆ;  

ii. ಬದರಿಕೆ ಅಥವ್ಾ ನಿಂದನಯ ಭಾಷ್ ಅಥವ್ಾ ನಡತೆಯ ಬಳಕೆ;  

iii. ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಹರ್ಕಾಸು ಸೆ ವಗೆ ಸಂಬಂಕಸಿದಂತೆ ಗ್ಾಾಹೃರ ನಿಧಾಣರದ ಮ ಲೆ ಪ್ಾಭಾಯ ಬಿ ರಲು 

ಸದಸಯರಿಗೆ ತ್ತಳಿದಿರುಯ ಗ್ಾಾಹೃರ ಯಾಯುದ  ನಿದಿಣಷ್ಟ ದುರದತಷ್ಟ ಅಥವ್ಾ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಯ ಶೂ ಷ್ಣೆ; 

iv. ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದದ ಹೃುುಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಾಾಹೃರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಯಸುಯ ಸದಸಯರು ಹ ರಿದ ಯಾಯುದ  

ೃರಾರಿನದದಲಿದ ಅಡೆ ಡೆಗಳು, ಅಯುಗಳು ಇಯುಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರು ಗವ-  

v. ಆರ್ಥಣೃ ಒಪ್ಪಂದಯನುು ರದುದಗೊಳಿಸುಯ ಹೃುು;  

vi. ಮತೊಗಂದು ಆರ್ಥಣೃ ಉ ಪನು ಅಥವ್ಾ ಮತೊಗಬಬ ಸದಸಯರಿಗೆ ಬದಲಾಗುಯ ಹೃುು ಮ ುಗ  

vii. ಬದರಿಕೆಯನುು ಮಾಡಿದ ಸಂದಭಣಗಳನುು ಅಯಲಂಬಿಸಿ ಯಾಯುದ  ಕೆಲಸಯನುು ಮಾಡುಯ ಬದರಿಕೆ. 

 

ಇಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ ಕಾಂಟ್ಾಾಯಕ್ಸಟ ನೂ ಟ್  (ECN) 

 

42. ಒಂದು ವ ಳ ಗ್ಾಾಹೃನು ಕಾಂಟ್ಾಾಯಕ್ಸಟ ನೂ ಟ್ನುು ಇಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಸಿಾ ೃರಿಸುಯ ಆಯು ಮಾಡಿದದರೆ, ಅಯನು ಸದಸಯರಿಗೆ 

ಸರಿಯಾದ  ಇ-ಮ ಲ್  ಐಡಿಯನುು (ಗ್ಾಾಹೃರು ಸತಷ್ಟಟಸಿದುದ) ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ (ಅನುಬಂಧ 3ರ ಪ್ರಿಶಷ್ಟ Aಯನುು ನೂ ಡಿ). ಸದಸಯರು ಈ 

ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಹೂರಡಿಸಿದ ಎಲಿ ನಿಯಮಗಳು/ವ್ಾಯಪಾರ ನಿಯಮಗಳು/ಬೈಲಾಗಳು/ಸುತೊಗ ಲೆಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಲಾಗದಯಂದು 

ಖರ್ಚ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಬ ೃು. ಹಾಡ್ಣ ಕಾಪಿಯಲೆಿ  ನಿ ಡಬ ೃು. ಗ್ಾಾಹೃನು ಇಂಟ್ರ್ನಟ್  ಟ್ಟಾ ಡಿಂಗ್  ಆಯುಮಾಡಿದದರೆ  ಇಮ ಲ್  ಐಡಿ 



  

 

ಬದಲಾಯಣೆಯನುು ಗ್ಾಾಹೃನ ನಿದಿಣಷ್ಟ ’ಯೂಸರ್ ಐಡಿ’ ಮ ುಗ ಪಾಸ್ಯಡ್ಣಬಳಸಿ ಸುಭದಾ ಯಯಯಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಕೊ ರಬ ಕಾಗು ಗದ. 

43. ಇಮ ಲ್ ಮೂಲೃ ೃಳುಹಸಿದ  ಎಲಿ ECNಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಸಹ, ಎನ್ಿಾಪಟಡ್ ಇದುದ ಅದನುು ಯಾರೂ ಅೃಾಮವ್ಾಗ ತ್ತದದಲು 

ಆಗಬಾರದು ಮ ುಗ ಐಟಿ ಕಾಯಿದ, 2000, ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಅನುಸಾರ ಇರಬ ೃು. ಅೃಸಾಮತ್  ಸದಸಯರು ಗ್ಾಾಹೃನ ECN ಇಮ ಲ್ 

ಐಡಿಗೆ ೃಳುಹಸಿದ  ’ಕಾಂಟ್ಾಾಯಕ್ಸಟ ನೂ ಟ್’ ಮ ಲ್ ಬೌನ್  ಆದರೆ ಅದನುು ಡೆಲ್ಲಯರಿ ಆಗದಯಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುಯುದು. 

44. ಸದಸಯರಿಂದ ಬೌನ್  ಆದ ಮ ಲ್ ಅನುು ಪ್ಡೆಯದಿರುಯುದು ಗ್ಾಾಹೃರ ಇಮ ಲ್  IDಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಾಾಕ್ಸಟ ನೂ ಟ್ ನ 

ವಿ ರಣೆಯಾಗರುಯುದಕೆು ಸಮನಾಗರು ಗದ ಎನುುಯುದನುು ಗ್ಾಾಹೃರು ಗಮನಿಸಬ ೃು. 

45. ಸದಸಯರು ೃಳುಹಸಿದ  ಇಮ ಲ್ನ ECN ಮ ುಗ ಸಿಾ ೃತ  ಪಾಯತ್ತ ಯನುು IT ಕಾಯಿದ, 2000 ಉಪ್ಬಂಧಗಳ ಪ್ಾಕಾರ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜ 

ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸುಯಂತೆ ಮ ುಗ SEBI/ಸರೃು ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿ ಡುಯ ಚಾಲ್ಲಗಯಲ್ಲಿರುಯ  ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು/ವ್ಾಯಪಾರ 

ನಿಯಮಗಳು/ ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು/ SEBI ಮಾಗಣದಶಣೃಗಳ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ ಹಾಗೂ ಅೃಾಮವ್ಾಗ ತ್ತದದಲು ಸಾಧಯವಿಲಿದ  ನಮೂನಯಲ್ಲಿ  

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬ ೃು. ಡೆಲ್ಲಯರಿ ರುಜುವ್ಾತ್ಾಗ ಸಿಸಟಂ ಉ ಪತ್ತಗ ಮಾಡುಯ ಲಾಗ್ ರಿಪೂ ಟ್ಣ ಅನುು  ಸದಸಯರು SEBI/ಸರೃು ಎಕ್ಸ  

ಚ ಂಜುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುಯ ಅಯಕಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳಬ ೃು. ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಯರಿ ಆಗದಿದದರೂ/ ಇಮ ಲುಗಳು ತ್ತರಸುತ  

ಅಥವ್ಾ ಬೌನ್  ಆಗದದರೂ ಲಾಗ್ ರಿಪೂ ಟಿಣನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಾಾಯಕ್ಸಟ ನೂ ಟ್ುಗಳ ವಿಯರಗಳು ದೂರೆಯು ಗವ. 

46. ಕಾಂಟ್ಾಾಯಕ್ಸಟ ನೂ ಟ್ುಗಳನುು ಇಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯುಯ  ಆಯು ಮಾಡದಿದದ  ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ  ಸದಸಯರು ಭೌತ್ತೃ  ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ 

ೃಳುಹಸಬ ೃು. ಎಲೆಿಲ್ಲಿ  ECNಗಳನುು  ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಯರಿ ಮಾಡಿಲಿ/ಇಮ ಲು IDಗಳು ತ್ತರಸುತ  ಅಥವ್ಾ ಬೌನ್  ಆಗವಯ  

ಅಲೆಿಲಿ  ಸದಸಯರು SEBI/ಸರೃು ಎಕ್ಸ  ಚ ಂಜುಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕೆು ನಿ ಡುಯ ಚಾಲ್ಲಗಯಲ್ಲಿರುಯ ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುಯ 

ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಭೌತ್ತೃ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಾಾಯಕ್ಸಟ ನೂ ಟ್ುಗಳನುು ೃಳುಹಸಬ ೃು ಮ ುಗ ಅಯುಗಳ ೃಳಿಸುವಿಕೆ ಡೆಲ್ಲಯರಿ ಬಗೆೆ 

ರುಜುವ್ಾ ನುು ಇರಿಸಿಕೊಳಳಬ ೃು. 

47. ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ECNಗಳನುು ೃಳುಹಸುಯುದ ರ ಜೂತೆಗೆ  ಸದಸಯರು ECNಗಳನುು  ನು ನಿಗದಿ   ವಬ್-ಸೆೈಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಭದಾವ್ಾದ  ರಿ ತ್ತಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ಾೃಟಿಸಬ ೃು. ಈ ಉದದ ಶಕಾುಗ ಅಯನು ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ಒಂದ  ವಿಶಷ್ಟ ’ಯೂಸರ್ ಹಸರು’ ಮ ುಗಪಾಸ್ಯಡಣನುು ನಿ ಡಬ ೃು ಜೂತೆಗೆ 

ಕಾಂಟ್ಾಾಯಕ್ಸಟ ನೂ ಟ್ನುು ಇಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಮ ುಗ/ಅಥವ್ಾ ಪಿಾಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೌತ್ತೃ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಟಿಟಕೊಳುಳಯ 

ಆಯುಯನುು ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ಕೊಡಬ ೃು. 

48. ಕಾಂಟ್ಾಾಕ್ಸಟ ನೂ ಟ್ ಅನುು ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯಬಯಸುಯ ಗ್ಾಾಹೃರಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ಸ ಕಾಂಟ್ಾಾಕ್ಸಟ ನೂ ಟ್ 

(ECN) ಘೂ ಷ್ಣಾ ಪ್ ಾ. ಗ್ಾಾಹೃರು ಹಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳಯಯರೆಗೂ ಈ ಘೂ ಷ್ಣೆ ಮಾನಯವ್ಾಗರು ಗದ. 

 

ಕಾನೂನು ಮ ುಗ ವ್ಾಯಪಿಗ 

49. ಈ ಕಾಗದಪ್ ಾದಲ್ಲಿ ಹ ಳಿರುಯ ನಿದಿಣಷ್ಟ ಹೃುುಗಳ ಜೂತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸಯರು, ಅಕೃತ  ಯಯಿಗ ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃ, ಯಾಯ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜಿನಲ್ಲಿ 

ಟ್ಟಾ ಡ್ ಮಾಡಲು ಗ್ಾಾಹೃ ಆಯು ಮಾಡಿದಾದನೂ  ಆ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜಿನ ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮ ುಗ ವ್ಾಯಪಾರ ನಿಯಮಗಳು 

ಮ ುಗಅಯುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿ ಡಿದ ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು/ನೂ ಟಿಸುಗಳ ಅಥವ್ಾ SEBI ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು ಮ ುಗ ನಿಬಂಧನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಇರುಯ ಯಾಯುದ    ಹೃುುಗಳನುು ಚಲಾಯಿಸುಯ ಅಕಕಾರಯನುುಹೂಂದಿರುತ್ಾಗರೆ. 

50. ಈ ಕಾಗದ ಪ್ ಾದ  ಉಪ್ಬಂಧಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುಯ ಯಾಯ ೂಗ ಸಕಾಣರಿ ಅಕ ಸೂಚನಗಳು, SEBI ನಿ ಡುಯ  ಯಾಯುದ  

ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು, , ಮಾಗಣದಶಣೃಗಳು ಮ ುಗ ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು/ನೂ ಟಿಸುಗಳಿಗೆ ಮ ುಗಎಲ್ಲಿ ಟ್ಟಾ ಡ್ ನಡೆಯು ಗದೂ   ಆ ಸಾಟಕ್ಸ ಎಕ್ಸ

ಚ ಂಜಿನ ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು,ವ್ಾಯಪಾರ ನಿಯಮಗಳು, ಮ ುಗಬೈಲಾಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟರು ಗವ. 

51. ಸದಸಯರು ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃ ಮಧಯಸಿಿಕೆ ಮ ುಗ ಸಮನಾಯ ಕಾಯಿದ 1996 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಮಾಡಿದ  ಯಾಯುದ   ಮಧಯಸಿಿಕೆ 

ತ್ತ ಪಿಣಗೆ ಬದಧರಾಗರುತ್ಾಗರೆ. ಆದರೆ ಈ ತ್ತ ಪಿಣನ ಬಗೆೆ ಯಾಯುದ  ಪ್ಕ್ಷಕೆು ಅಸಮಾಧನವಿದದರೆ ಸರೃು ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜುಗಳ ಒಳಗೆ  ಅಪಿ ಲ್ಲಗೆ 

ಒಂದು ಅಯಕಾಶವಿದ. 

52. ಈ ಕಾಗದ ಪ್ ಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುಯ ಆದರೆ ನಿದಿಣಷ್ಟವ್ಾಗ ವಿಯರಿಸಿರದ ಪ್ದಗಳು ಮ ುಗ ಅಭಿಪಾಾಯಗಳಿಗೆ, ಸಂದಭಣಯು ಅನಯಥಾ   

ಕೊ ರದಿದದರೆ, ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜುಗಳು/SEBI ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು  ಮ ುಗ ವ್ಾಯಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮ ುಗ 

ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು/ನೂ ಟಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯ ಜಿಸಿರುಯ ಅಥಣಯನು  ಹೂಂದಿರು ಗವ. 



  

 

53. ಸದಸಯರು ಸೆ ರಿಸಿರಬಹುದಾದ  ಎಲಿ ಹಚುುಯರಿ ಸಾಯಂಪಾ ರಿ  ೃಲಮುಗಳು/ಕಾಗದ ಪ್ ಾಗಳು ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜುಗಳು/SEBI 

ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮ ುಗ ವ್ಾಯಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮ ುಗ ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು/ನೂ ಟಿಸುಗಳನುು ಉಲಿಂಘಿಸುಯಂತ್ತರಬಾರದು. 

ಅಂ ಹ ಸಾಯಂಪಾ ರಿ  ೃಲಮು/ಕಾಗದ ಪ್ ಾಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಪ್ೂಯಣಭಾವಿ ನೂ ಟಿಸನುು ನಿ ಡಬ ೃು. ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜುಗಳು/ SEBI ನಿಗದಿ 

ಪ್ಡಿಸಿರುಯ ಹೃುುಗಳು ಮ ುಗ ಬಾಧಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾಯಣೆ ಮಾಡುಯುದಿದದರೆ ಅದನುು ಗ್ಾಾಹೃರ ಗಮನಕೆು  ರಬ ೃು. 

54.  SEBI ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮ ುಗ ವ್ಾಯಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮ ುಗ ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು/ನೂ ಟಿಸುಗಳ ಅಥವ್ಾ ಸದರಿ ಟ್ಟಾ ಡಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜಿನ ನಿಯಮಾಯಳಿಗಳು, ಬೈಲಾಗಳು ಮ ುಗ ವ್ಾಯಪಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮ ುಗ ಸುತೊಗ ಲೆಗಳು/ನೂ ಟಿಸುಗಳ 

ಪ್ಾಕಾರ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಹೃುುಗಳು ಮ ುಗ ಬಾಧಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಯ ಯಯವ್ಾದರೆ ಈ ಕಾಗದ ಪ್ ಾಗಳಲ್ಲಿರುಯ ಹೃುುಗಳು 

ಮ ುಗ ಬಾಧಯತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಬದಲಾದಯುಗಳನುು ಅಳಯಡಿಸಿಕೊಳಳಲಾಗದ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗು ಗದ. 

55.  ಸದಸಯರು ಪ್ಾತ್ತ ತ್ತಂಗಳೂ ಅಯರ ಗ್ಾಾಹೃರಿಗೆ ಖಾತೆಯ ಹ ಳಿಕೆಯನುು ೃಳಿಸಬ ೃು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ಸದಸಯರುಗಳು ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ಒದಗಸುಯ ಇಂಟ್ರ್ನಟ್ ಮ ುಗ ವೈರ್ಲೆಸ್  ಂ ಾಜ್ಞಾನ 

ಆಧಾರಿ  ಟ್ಟಾ ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯ 

(’ಹೃುುಗಳು ಮ ುಗ ಬಾಧಯತೆಗಳು’ ಪ್ ಾದಲ್ಲಿ ಹ ಳಿರುಯ ಎಲಿ ೃಲಮುಗಳೂ ಅನಾಯವ್ಾಗು ಗವ. ಜೂತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ ಳುಯ ೃಲಮುಗಳೂ 

ಅನಾಯವ್ಾಗು ಗವ). 

 

1. ಸದಸಯರು ಇಂಟ್ರ್ನಟ್ ಆಧಾರಿ  ಟ್ಟಾ ಡಿಂಗ್ (IBT)  ಮ ುಗ  ಸರೃುಗಳು ಟ್ಟಾ ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವೈರ್ಲೆಸ್  ಂ ಾಜ್ಞಾನ ಒದಗಸಲು 

ಅಹಣನಾಗದುದ    ಇದರಲ್ಲಿ  ಬಳಸುಯ ಇಂಟ್ರ್ನಟ್  ಪೂಟ್ಟೂಣಕೊಲೊ (IP) ಡಿವೈಸ್ಗಳಾದಂ ಹ ಮೊಬೈಲ್ ಫೂ ನ್, ಡೆ ಟ್ ಕಾಡ್ಣ 

ಸಹ  ಲಾಯಪ್ಟ್ಾಪ್, ಇತ್ಾಯದಿ  ಸಾಧನಗಳೂ ಸೆ ರು ಗವ. ಈ ಬಗೆೆ SEBI ಮ ುಗ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜುಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆು ನಿದಿಣಷ್ಟವ್ಾಗ  

ತ್ತಳಿಸುಯ ಯಯರ್ಲೆಸ್  ಂ ಾಜ್ಞಾನಯನುು ಬಳಸಿದ  ಇಂಟ್ರ್ನಟ್ ಆಧಾರಿ   ಟ್ಟಾ ಡಿಂಗ್/ ಸರೃು ಟ್ಟಾ ಡಿಂಗ್ಗೆ ಅನಾಯಿಸುಯ   ಎಲಿ  

ಅಗ ಯಗಳನೂು  ಸದಸಯರು ಪ್ೂರೆೈಸಬ ೃು. 

2. ಗ್ಾಾಹೃನು ಸರೃುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡುಯ/ಟ್ಟಾ ಡ್ ಮಾಡುಯ ಇಚಾಯುಳಳಯನಾಗರುತ್ಾಗನ. ಈ ಉದದ ಶಕಾುಗ ಅಯನು ಇಂಟ್ರ್ ನಟ್ ಆಧಾರಿ  

ಟ್ಟಾ ಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯ ಅಥವ್ಾ ವೈರ್ಲೆಸ್  ಂ ಾಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ  ಸರೃುಗಳ ಟ್ಟಾ ಡಿಂಗ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ಾಗನ.  ಸದಸಯರು ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ IBT 

ಸೆ ವಯನುು ಒದಗಸಬ ೃು, ಮ ುಗ ಗ್ಾಾಹೃನು ಸಾಟಕ್ಸ ಬೂಾ ೃರನ IBT ಸೆ ವಯನುು ಪ್ಡೆದುಕೊಳಳಬ ೃು. ಆದರೆ ಇದು  SEBI /ಎಕ್ಸ

ಚ ಂಜುಗಳ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮ ುಗ ಸಾಟಕ್ಸ ಬೂಾ ೃರನ IBT ವಬ್-ಸೆೈಟಿನಲ್ಲಿ ಒದಗಸಿರುಯ  ೃರಾರುಗಳು ಮ ುಗ ಷ್ರ ುಗಗಳಿಗೆ 

ಬದಧವ್ಾಗರು ಗದ . ಆದರೆ ಮೂಲ ಃ ಇಯು SEBI/ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜುಗಳು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿರುಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವ್ಾಗರಬ ೃು. 

3. ಸದಸಯರು ವೈರ್ಲೆಸ್  ಂ ಾಜ್ಞಾನ/ಇಂಟ್ರ್ನಟ್/ಸಾಮಟ್ಣ ಆಡಣರ್ ರೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವ್ಾ  ಇನಾಯಯುದ    ಂ ಾಜ್ಞಾನದ  ಜೂತೆಗೆ ಬರುಯ 

ಲಕ್ಷರ್ಗಳು,ಅಪಾಯಗಳು,ಹೂಣೆಗಳು,ಬಾಧಯತೆಗಳು ಮ ುಗ ಜವ್ಾಬಾದರಿಗಳನುು ಗ್ಾಾಹೃನ ಗಮನಕೆು  ರಬ ೃು. 

4. ಆರಂಭದ ಪಾಸ್ಯಡಣನುು ಸದಸಯರ IBT ಸಿಸಟಂ ತ್ಾನ  ಉ ಪತ್ತ ಮಾಡು ಗದ ಮ ುಗ ಇದು ಪಾಸ್ಯಡ್ಣ ಪಾಲ್ಲಸಿ SEBI/ಎಕ್ಸ

ಚ ಂಜುಗಳ ಮಾನೃಗಳ ಪ್ಾಕಾರ ಇದಯಂದು ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಬ ೃು. 

5. ಯೂಸರ್ ನ ಮ್ ಮ ುಗ ಪಾಸ್ಯಡ್ಣ ಅನುು ಗ್ೌಪ್ಯವ್ಾಗಟ್ುಟಕೊಳಳಬ ಕಾಗದುದ ಗ್ಾಾಹೃನ ಹೂಣೆ. ಅಯನು ಅನುಮತ್ತಸಿರಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ 

ಅಯನ ಯೂಸರ್ ನ ಮ್ ಮ ುಗ ಪಾಸ್ಯಡ್ಣ ಅನುು ಬಳಸಿ ಸದಸಯರ IBT ಯಯಯಸೆಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲಿ ಆದ ಶಗಳು ಮ ುಗ 

ಯಯಯಹಾರಗಳಿಗೆ ಗ್ಾಾಹೃನ  ಜವ್ಾಬಾದರ,. ವೈರ್ಲೆಸ್   ಂ ಾಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಆಡಣರ್  ರೂಟ್ಟಡ್  ಸಿಸಟಂ ಮೂಲೃ ಮಾಡುಯ ಇಂಟ್ರ್ನಟ್  

ಟ್ಟಾ ಡಿಂಗ್/ ಸರೃುಗಳು   ಟ್ಟಾ ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಅಕೃತ ಗೊಳಿಸುಯ  ಂ ಾಜ್ಞಾನಗಳು ಮ ುಗ ೃಟ್ುಟನಿಟ್ಾಟದ  ಸರೃು ೃಾಮಗಳು ಅಗ ಯ ಎಂದು  

ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ತ್ತಳಿದಿರಬ ೃು. ಗ್ಾಾಹೃನು  ನು/ ನು ಅಕೃತ  ಪ್ಾತ್ತನಿಕಯ ಪಾಸ್ ಯಡಣನುು ಅನಯ ಯಯಿಗಗಳಿಗೆ, ಸದಸಯರ ಸಿಬಬಂದಿ ಮ ುಗ 

ಡಿ ಲರೂಗಳೂ ಸೆ ರಿದಂತೆ ಬಹರಂಗಪ್ಡಿಸುಯುದಿಲಿ ಎಂದು ಭರಯಸೆ ನಿ ಡುತ್ಾಗನ. 

6. ಅೃಸಾಮತ್ ಪಾಸ್ಯಡ್ಣ ಮರೆ ರೆ, IBT ಸಿಸಟಂನಲ್ಲಿ ಸರೃು ದೂ ಷ್ಗಳು ೃಂಡುಬಂದರೆ,  ನು ಯೂಸರ್  ನ ಮ್/ಪಾಸ್ಯಡ್ಣ/ಖಾತೆ 

ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನಕೃತ  ಯಯಿಗಗಳು ಯಯಯಹರಿಸಿದಾದರೆಂದು  ಪ್ತೆಗಯಾದರೆ/ಅನುಮಾನಪ್ಟ್ಟರೆ ಗ್ಾಾಹೃನು  ಕ್ಷರ್ವ  ಸದಸಯರಿಗೆ 

ಲ್ಲಖಿ ವ್ಾಗ ತ್ತಳಿಸಬ ೃು.ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂೃ,ವಿಧಾನ,ಅನಕೃತ  ಯಯಯಹಾರಗಳು ಇತ್ಾಯದಿ ವಿಯರಗಳನುು ನಿ ಡಬ ೃು. 

7. ಸದಸಯರು ವೈರ್ಲೆಸ್  ಂ ಾಜ್ಞಾನ/ಇಂಟ್ರ್ನಟ್/ಸಾಮಟ್ಣ ಆಡಣರ್ ರೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವ್ಾ  ಇನಾಯಯುದ    ಂ ಾಜ್ಞಾನದ  ಜೂತೆಗೆ ಬರುಯ 

ಲಕ್ಷರ್ಗಳು, ಅಪಾಯಗಳು, ಹೂಣೆಗಳು, ಬಾಧಯತೆಗಳು ಮ ುಗ ಜವ್ಾಬಾದರಿಗಳು ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ತ್ತಳಿದಿರಬ ೃು. ಅಯನು ಅನುಮತ್ತಸಿರಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ 

ಸಾಟಕ್ಸ ಬೂಾ ೃರನ IBT ಯಯಯಸೆಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲಿಆದ ಶಗಳು ಮ ುಗ ಯಯಯಹಾರಗಳಿಗೆ ಗ್ಾಾಹೃನ  ಪ್ೂರ್ಣ ಜವ್ಾಬಾದರ. 

8. ಗ್ಾಾಹೃನು ಕೊ ರಿದರೆ  ಸದಸಯರು ಆಡಣರ್/ಟ್ಟಾ ಡ್ ಧತಢ ೃರರ್ಯನುು ಇಮ ಲ್ ಮೂಲೃ ಮಾಡುತ್ಾಗನ. ಇದು ವಬ್ ಪೂ ಟ್ಣಲ್ನಲೂಿ 

ಸಿಗು ಗದ. ಒಂದೂಮಮ ಗ್ಾಾಹೃನು ವೈರ್ಲೆಸ್  ಂ ಾಜ್ಞಾನಯನುು ಬಳಸುತ್ತಗದದರೆ  ಸದಸಯರು ಆಡಣರ್/ಟ್ಟಾ ಡ್ ಧತಢ ೃರರ್ಯನುು 

ಗ್ಾಾಹೃನ ಸಾಧನಕೆು ೃಳುಹಸುತ್ಾಗನ. 

9. ಇಂಟ್ರ್ನಟ್ ಮೂಲೃ ಟ್ಟಾ ಡಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಅನ ೃ ಅನಿಶು ತೆಗಳು ಮ ುಗ ಸಂಿ ರ್ಣ ಹಾಡ್ಣವ ರ್, ಸಾಫ್ಟವ ರ್, ಸಿಸಟಂಗಳು,  

ಸಂಯಹನಯ ಲೆೈನುಗಳು, ಇತ್ಾಯದಿ  ಇತ್ಾಯದಿ  ಇರು ಗವ. ಇಯು ಅಡಚಣೆ ಮ ುಗ ಸಿಳಾಂ ರಗಳಿಂದ  ೃೂಡಿರು ಗವ ಎಂಬುದ  ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ 

ತ್ತಳಿದಿರಬ ೃು. ಯಾಯುದ   ಅಡಚಣೆ ಇಲಿದ  ಸದಾ ಕಾಲ ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ IBT ಸೆ ವಗಳನುು ಒದಗಸಲಾಗು ಗದ  ಎಂದು   ಸದಸಯರು/ಎಕ್ಸ



  

 

ಚ ಂಜ ಯಾಯುದ   ಭರಯಸೆ ನಿ ಡುಯುದಿಲಿ. 

10. ಸಾಟಕ್ಸ ಬೂಾ ೃರನ IBT ಸಿಸಟಂ ಅಥವ್ಾ ಸೆ ವ ಅಥವ್ಾ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜಿನ ಸೆ ವಗಳ ಅಮಾನ ುಗ, ಅಡಚಣೆ, ಅಲಭಯತೆ ಅಥವ್ಾ  ಪ್ುಪ 

ನಿಯಣಹಣೆಗೆ ಅಥವ್ಾ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜ/ಸದಸಯರ ನಿಯಂ ಾರ್ದಲ್ಲಿಲಿದ  ಕಾರರ್ದಿಂದ  ಗ್ಾಾಹೃ/ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜ/ ಸದಸಯರು ೃಡೆ ಏನಾದರೂ 

ಸಂಪ್ೃಣ/ಸಿಸಟಂ ವೈಫಲಯವ್ಾದರೆ, ಗ್ಾಾಹೃನಿಗೆ ಎಕ್ಸ ಚ ಂಜ/ ಸದಸಯರು ವಿರುದಧ ಯಾಯುದ  ಕೆಿ ಮ್ ಇರುಯುದಿಲಿ. 


