
ପରିଶ�ି - 4 

ମାଗର୍ଦଶର୍ନ ଟ�ିଣୀ –�ାହକମାନ� (client / investor) ପାଇଁ କରଣୀୟ ଏବଂ ବ�ର୍ନୀୟ ବଷିୟଗୁଡ଼କି 

କରଣୀୟ  

1. ସୁନ�ିିତ କର�ୁ େଯ ଆପଣ େକବଳ ପ�ିକୃତ ଏ�େଚ�ର ସଦସ୍ୟମାନ� (Members / Stock Brokers) 
ମା�ମେର କାରବାର କରୁଛ�।ି ଆପଣ ନମି�ଲିଖିତ ଲି�େର ……………………………ଏହ ିସଦସ୍ୟ ଜଣକ 
ଏ�େଚ�େର ପ�ୀକୃତ େହାଇଛ� ିକ ିନା ଜାଣିପାରିେବ। 

2. ଆପଣ େ�ଡଂି ଆର� କରିବା ପୂବର୍ରୁ ସ�ୂ�ର୍ ରୂେପ ‘‘ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ�ୁ (KYC)’’ ଫମ୍ର୍ ପୂରଣ କରିବା 
ଉପେର େଜାର ଦଅି�ୁ। 

3. ଆପଣ ଏକ �ତ� �ାହକ େକାଡ୍ (UCC) ପାଇବା ଉପେର େଜାର ଦଅି�ୁ ଏବଂ ସମ� କାରବାର UCCେର 
ଦଆିଯାଇଥିବା ବ�ର୍ନା ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଉଛ ିସୁନ�ିିତ କର�ୁ। 

4. ଏକ ମାନା� ‘ରି� ଡ�ିେକ�ାଜର ଏ�ିେମ�’ )'Risk Disclosure Agreement'( ପଢ଼ବିା ଓ �ା�ର ଉପେର 
େଜାର୍ ଦଅି�ୁ। 

5. ସଦସ୍ୟ�ଠାରୁ ସଦସ୍ୟ� ପାଖେର ଥିବା ଆପଣ� �ାରା ସ�ାଦତି େହାଇଥିବା ସମ� ଡକୁ୍ୟେମ�ର KYC 
ନକଲ ଅଥର୍ାତ୍ କପି �ା� କର�ୁ। 

6. ଏ�େଚ�ର ସ�ାଦକି କାଯର୍୍ୟର େବଧୖତା ଯା� ୍ କରବିା ପାଇଁ ଏ�େଚ� େୱବସାଇେ� ନମି�ଲିଖିତ ଲି�େର  
………………………………ଉପଲ� େ�ଡ୍ ଯା�୍ ବ୍ୟବ�ାେର ପୁନଃଯା�୍ କରିନଅି�ୁ। ଅନ ଲାଇନେର 
ଏହ ିେ�ଡ୍ ସୂଚନା େ�ଡ୍ ତାରିଖର 5 ଦନି ପଯର୍୍ୟ� କାଯର୍୍ୟଦବିସ ମ�େର ଯା�୍ କରାଯାଇପାରବି। 

7. �ତ ିସ�ାଦତି େ�ଡ୍ ପାଇଁ ନ�ିର୍ାରିତ ଫମର୍ାେ� ଯଥାଥର୍ ଭାବେର �ା�ରିତ କ��ାକ� େନାଟ୍ ବା ରାଜନିାମା ଟ�ିଣୀ, 
ଆପଣ�ର UCC ସହତି କାରବାରର ବବିରଣୀ ଦଶର୍ାଉଥିବା ଟ�ିଣୀ, େ�� 24 ଘ�ା ମ�େର ପାଇବା ଉପେର 
ଗୁରୁ� ଦଅି�ୁ। 

8. ସୁନ�ିିତ କର�ୁ େଯ କ��ାକ� େନାଟ୍ ବା ରାଜନିାମା ଟ�ିଣୀ ସମ� ଯଥାଥର୍ ସୂଚନା ଯଥା ସଦସ୍ୟ ପ�ୀକରଣ 
ନମ�ର, ଅଡର୍ର ନମ�ର, ଅଡର୍ର ତାରିଖ, ଅଡର୍ର ସମୟ, େ�ଡ୍ ନମ�ର, େ�ଡ୍ ହାର, ପରିମାଣ, ମ��ତା ଧାରା 
ଇତ୍ୟାଦ ିଧାରଣ କେର। 

9. ମାଜ�ନ୍ ବାବଦକୁ ସଦସ୍ୟ� �ାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା େକାଲ୍ୟାେଟରାଲ୍ ବା ବ�କ ବାବଦକୁ ରସିଦ୍ ହାସଲ 
କର�ୁ। 

10. ଏ�େଚ� ତଥା ନୟି�ଣକାରୀ କ�ର୍ୃ ପ� ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ�ର୍ୃ ପ��ର ଆଇନ, ନୟିମାବଳ,ି ନୀତ,ି 
ବ�ି�ି, ନେି�ର୍ଶନାମା, ସୂଚନା ଇତ୍ୟାଦରୁି ଆପଣ�ର ତଥା ସଦସ୍ୟ�ର ଅଧିକାର ଓ କ�ର୍ବ୍ୟ ବଷିୟେର ଜାଣ�ୁ। 

11. କାରବାର କରବିା ପୂବର୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନ�ୁ ସମ� ଯଥାଥର୍ �ଶ� ପଚାର�ୁ ଏବଂ େକୗଣସ ିସେ�ହ ଥିେଲ ଦୂର କର�ୁ। 
12. �ତ ିବେ�ାବ� ପାଇଁ ବଲି୍ ପାଇବା ଉପେର େଜାର୍ ଦଅି�ୁ। 
13. ଆପଣ� େଲଜର ଆକାଉ�ର ମାସିକ ବବିରଣୀ ମାଗ�ୁ ଏବଂ ଆପଣ� ସଦସ୍ୟମାନ�ର ବବିରଣୀେର େକୗଣସି 

ତ�ଟ ି ବଚୁି୍ୟତ ି ଥିେଲ 7 କାଯର୍୍ୟ ଦବିସ ମ�େର ଜଣା�ୁ। ଯଦ ି ତ�ଟ ି ବଷିୟେର ଜବାବ ସେ�ାଷଜନକ ହୁଏ ନାହିଁ, 
େତେବ କାଯର୍୍ୟାନୁ�ାନର କାରଣର ତାରିଖଠାରୁ 15 କାଯର୍୍ୟ ଦବିସ ମ�େର ଏ�େଚ�କୁ ଏ ବଷିୟେର ଜଣା�ୁ। 

14. ଆପଣ�ର ଜମାକାରୀ ସହଭାଗୀ�ଠାରୁ ଆପଣ �ା� କରୁଥିବା ଉଭେୟ କାରବାର ଏବଂ ଧାରଣା ବ�ବ୍ୟ େଗାଟ ି
େଗାଟ ିକରି ଯା�୍ କର�ୁ। 

15. ଡପିି� �ାରା ଜାର ିକରାଯାଇଥିବା େଡଲିଭରି ଇନ��ନ ସି�ପ୍ (DIS) ସୁର�ିତ ଭାବେର ରଖିବା ପାଇଁ DP� 
�ାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। 



16. ସୁନ�ିିତ କର�ୁ େଯ DIS ନମ�ର ପୂବର୍ରୁ ମୁ�ିତ େହାଇଛ ି ଏବଂ ଆପଣ� ଆକାଉ� ନମ�ର (UCC) DIS 
ବହେିର ବ��ତ େହାଇଛ।ି 

17. ଦୀଘର୍ ଦନି ପଯର୍୍ୟ� ଆପଣ�ର ଅନୁପ�ିତ ିଘଟଣାେର କମି�ା ଆପଣ ବାରମ�ାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଘଟଣାେର 
ଆପଣ�ର ଡମିାଟ୍ ଆକାଉ� �ିଜ୍ େହାଇଯାଏ। 

18. ଆବଶ୍ୟକ ମାଜ�ନ ଠକି୍ ସମୟେର େକବଳ େଚକ୍ �ାରା �ଦାନ କର�ୁ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ�ୁ ଏଥିପାଇଁ ରସିଦ୍ ମାଗ�ୁ। 
19. ବ�ିି େ��େର (Commodities )ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପହ�ା�ୁ ଏବଂ �ୟ େ��େର ନ�ିର୍ାରିତ ସମୟ ମ�େର ରାଶ ି

େପୖଠ କର�ୁ। 
20. େଡରିେଭଟଭି��ଡ଼କି ପାଇଁ ହସିାବର ମାନା� ବୁଝ�ୁ ଏବଂ ଅନୁସରଣ କର�ୁ। 
21. େ��ାକୃତ ଧାରାଗୁଡ଼କି, ଯଦ ି କଛି ି ଥାଏ, ଆପଣ� ମ�େର ଓ ସଦସ୍ୟ� ମ�େର ସହମତ ି �କାଶ ପାଇଥାଏ 

ପଢ଼ବିା, ବୁଝବିା ପେର �ା�ର କରିବା ସୁନ�ିିତ କର�ୁ। �ାନ ଦଅି�ୁ େଯ ଏହ ିେ��ାକୃତ ଧାରାଗୁଡ଼କି ଉଭୟ 
ଆପଣ ଓ ସଦସ୍ୟ� ମ�େର ବୁଝାମଣାେର େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ� ସ�ତ ି ବ୍ୟତୀତ ପରିବ�ର୍ନ 
କରାଯାଇପାରବି ନାହିଁ। 

22. େ�ଡଂି ନମିେ� ସଦସ୍ୟ� �ାରା ଆପଣ� ଉପେର ଲାଗୁ େହାଇଥିବା ସମ� େ�ାକେରଜ୍, କମିଶନ୍, ଖ�ର୍ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଦୟ ଏବଂ SEBI ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବନିମିୟ (Commodity Exchanges) �ାରା ନ�ିର୍ାରିତ �ାସ�ିକ 
ବ୍ୟବ�ା/ନେି�ର୍ଶାବଳ ିସମ��େର ଏକ �� ଧାରଣା �ା� କର�ୁ। 

23. (Members / Stock Brokers) ସଦସ୍ୟ� ସପ�େର ଆକାଉ�େର େପୖଠେଯାଗ୍ୟ େଚକ୍ ଜରିଆେର େଦୟ 
�ଦାନ କର�ୁ। ସୁନ�ିିତ କର�ୁ େଯ ସଦସ୍ୟ� ନକିଟେର ଆପଣ�ର ସିକୁ୍ୟରିଟ ିଦାଖଲ/ଜମାର ଏକ ଦ�ାବଜି୍ 
ଅଥର୍ାତ୍ ଡକୁ୍ୟେମ� ସମ��ୀୟ �ମାଣ ରହଛି,ି ଯାହା ତାରିଖ, ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ, ପରିମାଣ, େକଉ ଁ ବ୍ୟା�/ଡମିାଟ 
ଆକାଉ� ସପ�େର (େଗାଦାମ ଘର ରସଦି୍ ଭାବେର) ଏହ ିଟ�ା କମି�ା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଜମା େହାଇଛ ିଏବଂ େକଉ ଁ
ବ୍ୟା�/ଡମିାଟ ଆକାଉ�ରୁ ଏହା କରାଯାଇଛ ିତାହା �କାଶ କରିଥାଏ। 

24. ପା� ିେପୖଠ କରିବା କମି�ା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପହ�ାଇବା (ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ) ଏ�େଚ�ରୁ େପୖଠ ଲାଭ କରିବାର ଏକ 
କାଯର୍୍ୟ ଦବିସ ମ�େର ଆପଣ�ୁ ଦଆିଯିବ ନାହିଁ, ଯଦ ିଆପଣ ସଦସ୍ୟ� ପାଇ ଁଚାଲୁଥିବା ଆକାଉ� ଧାରଣ କରିବା 
ପାଇ ଁ ନ�ି�� �ାଧୀକରଣ ପାଇନାହା�।ି ଏଣୁ, ଏହ ି ପରିେ��ୀେର ଆପଣ� �ାରା ସଦସ୍ୟ�ୁ ଦଆିଯାଇଥିବା 
ରନଂି ଆକାଉ� �ାଧୀକରଣ ନମି�ଲିଖିତ ସ�ର୍ ଅନୁଯାୟୀ େହବ: 

a) ଏପରି �ାଧିକରଣ ଫମର୍େର ଆପଣ ତାରିଖ ପକାଇେବ ଓ େକବଳ ଆପଣ �ା�ର କରିେବ ଏବଂ ଏହା 
ଏପରି ଧାରା ଧାରଣ କେର ଯାହାକୁକ ିଆପଣ େଯେକୗଣସ ିସମୟେର ଖ�ନ କରିପାରିେବ। 

b) ଆକାଉ� ବବିରଣୀ ରୁ ଉପୁଜଥିିବା େଯେକୗଣସ ିବବିାଦ �କ୍ େ�ାକର�ୁ ପା�/ିସିକୁ୍ୟରିଟ ିକମି�ା ବବିରଣୀ 
�ା� କରିବା ତାରିଖ ପରଠାରୁ, ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ, 7 (ସାତ)ଟ ିକାଯର୍୍ୟ ଦବିସ ମ�େର ଲିଖିତ ଭାେବ 
ସୂଚତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବବିାଦ େ��େର, ବନିା ବଳିମ�େର ଘଟଣାଟକୁି ଲିଖିତ ଭାେବ ସ��ୃ �କ୍ 
ଏ�େଚ�ର ନେିବଶକାରୀ ଅଭିେଯାଗ �େକା�କୁ େ�ରଣ କର�ୁ। 

c) ଆପଣ ରନଂି ଆକାଉ� ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମେନାନୟନ କରିନଥିବା ଏବଂ େପ-ଆଉଟ୍ ପା� ି �ା� 
କରିବାର ପରବ�ର୍ୀ କାଯର୍୍ୟ ଦବିସେର �ହଣ କରାଯାଇନଥିବା େ��େର, ଦୟାକର ି ଘଟଣାକୁ �କ୍ 
େ�ାକର�ୁ ପଠା�ୁ। ବବିାଦ ରହଥିିବା େ��େର, ସୁନ�ିିତ କର�ୁ େଯ ଆପଣ ସେ� ସେ� ଲିଖିତ 
ଭାେବ ଏକ ଅଭିେଯାଗ ସ��ୃ �କ୍ ଏ�େଚ�ର ନେିବଶକାରୀ ଅଭିେଯାଗ �େକା� ନକିଟେର ଦାଖଲ 
କରିେବ। 

d) ଦୟାକର ି ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବନିମିୟ ପାଇ ଁ କାରବାର ଦବିସର େଶଷେର SMS କମି�ା ଇେମଲ ମା�ମେର 
କାରବାର ବବିରଣୀ/ନ�ିିତକରଣ ସତକର୍ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ� ନକିଟେର ଆପଣ� 
େମାବାଇଲ ନମ�ର ଏବଂ ଇେମଲ୍ ଆଇଡ ିପ�ୀକରଣ କର�ୁ। 



25. ଆପଣ ନଜିକୁ ଆପଣ ସଦସ୍ୟ� ନକିଟେର ଜମା କରୁଥିବା ସ�� ିବା ଟ�ା ବାବଦକୁ ସୁର�ା ସହତି ପରିଚତି 
କରାଇବା ଉଚତି୍, ବେିଶଷକର ି େଯେତେବେଳ କେମାଡଟି ି େଡରିେଭଟଭି୍ ମାେକର୍ଟ୍ ବା ସଦସ୍ୟ େଦବାଳଆି ବା 
ଅେଯାଗ୍ୟ େହାଇଯାଆ�।ି 

26. ଦୟାକରି ସୁନ�ିିତ କର�ୁ େଯ ଆପଣ ସଦସ୍ୟ ନକିଟେର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଟ�ା ବା ସ�� ି ଜମାର ଏକ 
�ାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣ� ପାଖେର ରହଛି,ି ଯାହାକ ି େକଉଁ ଆକାଉ�େର ଏପର ି ଟ�ା ବା ସ�� ି ଜମା 
କରାଯାଇଛ ିଦଶର୍ାଇଥାଏ। 

27. ଜଡ଼ତି ସଦସ୍ୟ/ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟ�ି� �ାରା ସମସ୍ୟା/ଆପ�/ିବଷିୟ ସମାଧାନ େହାଇନପାରିେଲ ଆପଣ ଏହ ିବଷିୟକୁ 
କେମାଡଟି ି ଏ�େଚ�କୁ ନଅି�ୁ। ଯଦ ି ଆପଣ ଅଭିେଯାଗର ସମାଧାନେର ସ�ୁ� ନୁହଁ� ି ଆପଣ ଏହ ି ବଷିୟକୁ 
SEBI କୁ ଅ�ଗାମୀ କରାଇପାରିେବ। 

 
କର�ୁ ନାହିଁ 

1. ଅଣପ�ୀକୃତ ମ��ତାକାରୀ� ସହ କାରବାର କର�ୁ ନାହିଁ। 
2. ଅଫ୍ ମାେକର୍ଟ୍ କାରବାର େଯପରକି ିଅେବଧୖ ଓ ଏ�େଚ�ର ନ୍ୟାୟିକ ପରିସର ବହଭିର୍ୁ � କାରବାରେର ଅଂଶ�ହଣ 

କର�ୁ ନାହିଁ। 
3. େକୗଣସ ିସଦସ୍ୟ� ସହତି ନ�ିିତ ଆୟ ବ୍ୟବ�ାେର �େବଶ କର�ୁ ନାହିଁ। 
4. �େଲାଭନକାରୀ ବ�ିାପନ, ଗୁଜବ, ଉେ�ଜନାମୂଳକ ତଥ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆୟ �ତଶି�ତ ିଇତ୍ୟାଦ ି �ାରା �ଭାବତି 

ହୁଅ�ୁ ନାହିଁ। 
5. ସଦସ୍ୟ�ୁ େକେବବ ି ନଗଦ ରାଶେିର େପୖଠ କର�ୁ ନାହିଁ/ମାଜ�ନ ଏବଂ ବେ�ାବ� ନଗକ ରାଶ ି ଭାବେର 

ସଦସ୍ୟ�ଠାରୁ ନଅି�ୁ ନାହିଁ। 
6. େକେବବ ିବପିଦର ଆଶ�ା ପର�ିକାଶ ରାଜନିାମା ପଢ଼ବିା ଓ ବୁଝବିା ପୂବର୍ରୁ କାରବାର ଆର� କର�ୁ ନାହିଁ। 
7. ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅଡର୍ର େଫାନେର େଦଇଥିେଲ ଲିଖିତ ଭାବେର ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଅବେହଳା କର�ୁ ନାହିଁ। 
8. େକେବବ ି�ା�ରିତ େହାଇନଥିବା/ଡୁପି�େକଟ୍ କ��ାକ� େନାଟ୍/ନ�ିିତକରଣ େମେମା �ହଣ କର�ୁ ନାହିଁ। 
9. େକେବବ ି ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟ�ି� �ାରା �ା�ରତି ଡୁପି�େକଟ୍ କ��ାକ� େନାଟ୍/ନ�ିିତକରଣ େମେମା �ହଣ କର�ୁ 

ନାହିଁ। 
10. ଆପଣ କାହାକୁ ଆପଣ�ର େ�ଡଂି ଆକାଉ� ପାସୱାଡର୍ ଜଣା�ୁ ନାହିଁ। 
11. ସଦସ୍ୟ�ୁ ଆପଣ�ର େପୖଠ/ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପହ�ାଇବାେର ବଳିମ� କର�ୁ ନାହିଁ। 
12. େକେବବ ିନେିବଶେର ଜଡ଼ତି ବପିଦର ଆଶ�ା ବଷିୟେର ବଚିାରକରିବାକୁ ଭୁଲ�ୁ ନାହିଁ। 
13. େକେବବ ିପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ସଂଲ� କଲା େବେଳ, ଜମା େଦଲା େବେଳ ଶୂନ୍ୟ େଡଲିଭରି ଇନ��ନ ସି�ପ୍ (DIS) େର 

�ା�ର କର�ୁ ନାହିଁ ଏବଂ/କମି�ା ସମୟ ସ�ୟ କରିବା ପାଇ ଁ େସଗୁଡ଼କି ଜମାକାରୀ ସହଭାଗୀବୃ� ବା 
ଡେିପାଜେିଟାରୀ ପାଟ�ସିପା� (DP) କମି�ା ସଦସ୍ୟ� ନକିଟେର ରଖ�ୁ ନାହିଁ। 

14. ଏ�େଚ�ର. ନ�ିର୍ାରିତ ହାରଠାରୁ ଅତରିି� େ�ାକେରଜ୍ େପୖଠ କର�ୁ ନାହିଁ 

15. ଅଧିକୃତ ବ୍ୟ�ି� (Authorized Persons) ନାମେର େଚକ୍ ଜାରି କର�ୁ ନାହିଁ। 


