
ପରିଶ�ି - 3 (KYC ଡକୁ୍ୟେମ�) 
ସଦସ୍ୟ, (Members / Stock Brokers) ଅଧିକୃତ ବ୍ୟ�ି (Authorized Persons) ଏବଂ �ାହକ�ର ଅଧିକାର (client / 
investor) ଏବଂ େନତୖକି ଦାୟି� ଯାହା SEBI ଏବଂ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏ�େଚ� (Commodity Exchanges) �ାରା 
ନ�ିର୍ାରିତ େହାଇଛ ି
 

1. SEBIର ନୟିମ, ଉପଆଇନ ଓ ବ୍ୟାବସାୟିକ ନୟିମାବଳ ି ଏବଂ େସଗୁଡ଼କି ଅଧୀନେର ସମୟାନୁଯାୟୀ ଜାରି େହାଇଥିବା 
�ଚାର ପ�/ବ�ି�ିେର ବ��ତ େହାଇଥିବା ଏ�େଚ�େର ରହଥିିବା କାରବାର ସହ ସ��ୃ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ(Commodities) 
/ଚୁ�ି/ଅନ୍ୟ ବଷିୟେର �ାହକ �ାହକ) ପୁ�ିନେିବଶ/ବାଣିଜ୍ୟ କରିେବ।  

 
2. ସଦସ୍ୟ, ଅଧିକୃତ ବ୍ୟ�ି ଏବଂ �ାହକ ଏ�େଚ�ର ସମ� ନୟିମ, ଉପନୟିମ ଓ ବ୍ୟାବସାୟିକ ନୟିମାବଳ ିଏବଂ େସଗୁଡ଼କି 

ଅଧୀନେର ଜାରି େହାଇଥିବା �ଚାର ପ�/ବ�ି�ି ଏବଂ SEBIର ଆଇନ ଓ ନୟିମାବଳ ିଏବଂ ସରକାରୀ କ�ର୍ୃ ପ�� �ାସ�ିକ 

ବ�ି�ି ଯାହା ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ େହାଇଥାଏ, ତାହା �ାରା ପରିଚାଳତି େହାଇଥା�।ି  
 

3. ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏବଂ/କମି�ା ଉ�� ଚୁ�ିେର କାରବାର ପାଇ ଁସଦସ୍ୟ� ସାମଥର୍୍ୟ �ତ ି�ାହକ �ତଃ ସ�ୁ� େହେବ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ� 
ମା�ମେର ଏହାର ଆେଦଶ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥା� ିଏବଂ �ାହକ ସଦସ୍ୟ� ମା�ମେର ଆେଦଶ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବା 
ପୂବର୍ରୁ ସଦସ୍ୟ� ଏହ ିସାମଥର୍୍ୟ �ତ ି�ତଃ ସ�ୁ� େହବା ଜାରି ରଖିେବ।  

 
4. ସଦସ୍ୟ ସଦାସବର୍ଦା ନଜିକୁ ନେିଜ �ାହକ�ର ଯଥାଥର୍ତା ଏବଂ ଆଥ�କ �ଛଳତା ଏବଂ �ଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା େସବାଗୁଡ଼କି 

ସହ ସଂପ�ୃ ପୁ�ିନେିବଶ ଉେ�ଶ୍ୟର ଯଥାଥର୍ତାସମ��େର ସ�ୁ� େହେବ।  
 

5. ପରିଚାଳତି େହବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ� ଉ�ରଦାୟି�ର ଯଥାଥର୍ �କୃତ,ି ଯଥା େଯ େକୗଣସ ି �ତବି�କ, 
ଉ�ରଦାୟି� ଏବଂ ସାମଥର୍୍ୟ େଯଉଁଥିେର ସଦସ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ କରିଥାଆ� ିେସ ସମ��େର �ାହକକୁ ସେଚତନ କରିବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ 
ପଦେ�ପ େନେବ।  

 
6. ବୃ�ଗିତ ସତକର୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା 

a. ସଦସ୍ୟ ଆଥ�କ ରାଜନିାମାେର �େବଶ କଲା େବେଳ କମି�ା ଏହା ଅଧିନେର େକୗଣସ ିଦାୟି� ସ�ାଦନା କଲା େବେଳ 
ବୃ�ଗିତ ସତକର୍ତା ଅବଲମ�ନ କରିବା ଉଚତି୍। 

b. ବୃ�ଗିତ ସତକର୍ତାର ଅଥର୍ ଜେଣ ସଦସ୍ୟ ଜେଣ �ାହକ� �ତ ି ନଜିର ଦାୟି� ସ�ାଦନା କଲା େବେଳ ତା�ଠାରୁ 
େଯଉଁ ଦ�ତା ଓ ଯ�ର ମାନା� ଆଶା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଦଶର୍ାଏ, ଯାହାକ ିଏହା ସହତି ସୁସଂଗତ େହାଇଥାଏ- 

 i. ସାଧୁତାପୂ�ର୍ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ; 
 ii. ଉ�ମ ବ�ିାସ ନୀତ;ି 

iii. �ାହକ�ର �ାନର �ର, ଅନୁଭୂତ ିଏବଂ ଅଭି�ତା; 
iv. ଆଥ�କ ଉ�ାଦେର ନହିତି ବପିଦର ଆଶ�ାର �କୃତ ିଓ �କାର * କମି�ା �ାହକ� �ାରା ଉପଲ� କରାଯାଇଥିବା 
ଆଥ�କ େସବା; ଏବଂ 

 v. ସଦସ୍ୟ� ଉପେର �ାହକ େକେତ ଦୂର ନଭିର୍ର କର� ି
*କେମାଡଟି ିେଡରିେଭଟଭି୍ (Commodity Derivatives) କ��ାକ� ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ରାଜନିାମା) 
 

7. ସଦସ୍ୟ ଏବଂ �ାହକ (ମାନ�) ସହତି ସମ� କାରବାରେର (Authorized Persons)ଅଧିକୃତ ବ୍ୟ�ି ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା 
ଓ ସହେଯାଗ �ଦାନ କରିେବ। 

 
 
 
 



 
�ାହକ ସୂଚନା  
 

8. "ଆକାଉ� େଖାଲିବା ଫମର୍"େର ସଦସ୍ୟ� �ାରା ଆବଶ୍ୟକ େହଉଥିବା ସମ� ବବିରଣୀ �ାହକ ସ�ୂ�ର୍ ଭାେବ ସମଥ�ତ ବଶିଦ 
ବବିରଣୀ ସହତି �ଦାନ କରିେବ, ଯାହା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏ�େଚ� /SEBI �ାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ, ବା�ତାମୂଳକ 
କରାଯାଇଛ।ି  

 
9. �ାହକ ଜଣକ ଆକାଉ� େଖାଲିବା ଡକୁ୍ୟେମ�େର ଥିବା ସମ� ବା�ତାମୂଳକ ବ୍ୟବ�ା ସହତି ନଜିକୁ ପରିଚତି କରାଇେବ। 

ସଦସ୍ୟ� �ାରା ନ�ିର୍ାରିତ େଯେକୗଣସି ଅତରିି� ଧାରା କମି�ା ଡକୁ୍ୟେମ� ଅଣ-ବା�ତାମୂଳକ ଅେଟ, �ାହକ� �ାରା, ଏଣୁ 
ନ�ି�� �ହଣୀୟତା ଅନୁଯାୟୀ, �ୀକାର େହାଇଥାଏ। 

 
10. ଆକାଉ� େଖାଲିବା ସମୟେର ଏବଂ ତାପେର ଆକାଉ� େଖାଲିବା ଫମର୍େର �ଦ� ସୂଚନାେର ଯଦ ି େକୗଣସ ି ପରିବ�ର୍ନ 

େହାଇଥାଏ େତେବ �ାହକ ସଦସ୍ୟ�ୁ ତାହା ସେ� ସେ� ସୂଚତି କରିେବ, େଯପରିକ ି ବ� କରିବା ପିଟସିନ୍/ପରିେଶାଧ 
ଅ�ମତା ପିଟସିନ୍ କମି�ା େଯ େକୗଣସ ିବବିାଦ ଯାହାକ ିତା�ର �ମତା ଉପେର �ଭାବ ପକାଉଥାଏ ତାହା ଉପେର ଆଧାରିତ 
ସୂଚନା। �ାହକ ନ�ି�� ଅବଧିେର ସଦସ୍ୟ�ୁ ଆଥ�କ ସୂଚନା �ଦାନ/ଅପେଡଟ୍ କରିେବ।  

 
11. A. ଆଥ�କ ରାଜନିାମାେର �ତକୂିଳ ସ�ର୍ାବଳରୁି ସୁର�ା** 

 
a. ଏକ �ତକୂିଳ ଅଣ ଆେପାଷ ସମାଧାନେଯାଗ୍ୟ ରାଜନିାମା ଅେବଧୖ େହବ। 
b. ଏକ ଶ� ଅେବଧୖ େହାଇଥାଏ ଯଦ ିଏହା – 

i. ଆଥ�କ ରାଜନିାମା ଅଧିନେର ପ�ଗୁଡ଼କିର ଅଧିକାର ଓ ଦାୟି�େର ଆଖିଦୃଶଆି ଅସ�ୁଳନର କାରଣ 
େହାଇଥାଏ, �ାହକ� ପାଇଁ ହାନକିାରକ େହାଇଥାଏ; ଏବଂ 

ii. ସଦସ୍ୟ�ର ଆଇନଗତ �ାଥର୍କୁ ସୁର�ା �ଦାନ କରିବା ପାଇ ଁଯଥାଥର୍ ଭାବେର ଆବଶ୍ୟକ େହାଇନଥାଏ। 
c. ଏକ ସ�ର୍ାବଳ ି ବା�ବେର �ତକୂିଳ କ ି ନା ବଚିାର କରିବା ପାଇଁ େଯଉଁ ବଷିୟଗୁଡ଼କି ବଚିାରକୁ ନଆିଯାଇଥାଏ, 

ଅ�ଭର୍ୁ � କେର – 
i. ଆଥ�କ ରାଜନିାମା ଅଧିନେର କାରବାର କରାଯାଉଥିବା ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବାର �କୃତ;ି 

ii. ସ�ର୍ାବଳ ିେକେତ ଦୂର ��; 
**ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏ�େଚ� �ାରା ଦଆିଯାଉଥିବା ରାଜନିାମା 

iii. �ାହକ ସମାନ �କାରର ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବାଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆଥ�କ ରାଜନିାମା 
ତୁଳନାେର ଏହ ିସ�ର୍ାବଳ ିେକେତ ଦୂର ତୁଳନୀୟ ଏବଂ: 

iv. ସାମ�ିକ ଭାବେର ଆଥ�କ ରାଜନିାମାର ଏବଂ େକୗଣସ ିଅନ୍ୟ ରାଜନିାମାର ସ�ର୍ାବଳ ିସହତି ଯାହା ଉପେର 
ଏହା ନଭିର୍ରଶୀଳ।  

d. ଏକ ସ�ର୍ �� େହାଇଥାଏ ଯଦ ିଏହା – 
i. ସରଳ ଭାଷାେର �କାଶ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକ ି�ାହକ� �ାରା ବୁଝ ିେହବାର ସ�ାବନା ରହଥିାଏ; 

ii. �� ଓ �� ଭାବେର ଉପ�ାପନ କରାଯାଇଥାଏ; ଏବଂ 
iii. ସ�ର୍ �ାରା �ଭାବତି �ାହକ� ପାଇ ଁ��ୁତେର ଉପଲ� ରହଥିାଏ। 

e. ଯଦ ିଏକ ଆଥ�କ ରାଜନିାମାର ସ�ର୍କୁ 11.A.c. ଅଧିନେର �ତକୂିଳ ଭାବେର ନ�ିର୍ାରଣ କରାଯାଏ ପ�ମାେନ ଆଥ�କ 
ରାଜନିାମାର ଅବଶ�ି ସ�ର୍ାବଳ ି�ାରା େକୗଣସ ିଅେବଧୖ ସ�ର୍ାବଳ ିକାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବା ପାଇ ଁେଯାଗ୍ୟ େହବା ପଯର୍୍ୟ� 
ଏହା �ାରା ଅନୁବ�ତି େହବା ଜାରି ରଖିବ। 
 
 

 



 
 
 
11.B. 

a. ‘‘ଅଣ-ମୂଲଚାଲ େଯାଗ୍ୟ ରାଜନିାମା’’ ଅଥର୍ାତ୍ ଏକ ରାଜନିାମା ଯାହାର ସ�ର୍ାବଳ,ି 11.c. ପଏ� ଅଧିନେର ରହଥିିବା 
ସ�ର୍ାବଳ ି ବ୍ୟତୀତ (ନମି�େର ଦଆିଯାଇଥିବା) ପ�ଗୁଡ଼କି ମ�େର ଆଥ�କ ରାଜନିାମାେର ଆେପାଷ ବୁଝାମଣା ହୁଏ 
ନାହିଁ ଏବଂ ଅ�ଭର୍ୁ � କେର 

i. ଏକ ଆଥ�କ ରାଜନିାମା େଯଉଁଥିେର �ାହକ�ର ସ�କର୍ୀୟ, ସଦସ୍ୟ�ର ଆଥ�କ ରାଜନିାମାର ସ�ର୍ାବଳ ି
ନ�ିର୍ାରଣ କରିବାେର ଯେଥ� ଅଧିକ ମୂଲଚାଲ �ମତା ରହଥିାଏ; ଏବଂ 

ii. ଏକ ମାନା� ଫମର୍ ରାଜନିାମା। 
b. “ମାନା� ଫମର୍ ରାଜନିାମା’’ର ଅଥର୍ ଏକ ରାଜନିାମା ଯାହାକ ି11.c. ପଏ�େର ରହଥିିବା ସ�ର୍ାବଳ ିବ୍ୟତୀତ �ାହକ� 

ପାଇଁ ଯଥାଥର୍ ଭାବେର ଆେପାଷ ବୁଝାମଣାେଯାଗ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। 
c. ଏପରିକ ିଯଦ ିେକେତକ ଆଥ�କ ରାଜନିାମାର ସ�ର୍ାବଳ ିଫମର୍େର ଆେପାଷ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହ ିଆଥ�କ 

ରାଜନିାମାକୁ ଅଣ-ଆେପାଷ ବୁଝାମଣା ରାଜନିାମା ଭାବେର ବଚିାର କରାଯାଇପାେର ଯଦ ିଏହା ସୂଚାଉଥାଏ – 
i. ଆଥ�କ ରାଜନିାମାର ଏକ ସାମ�ିକ ଏବଂ ଯଥାଥର୍ ସମୀ�ା; ଏବଂ 

ii. ଆଥ�କ ରାଜନିାମା ପାରିପା��କ ପରି�ିତ ିଯଥାଥର୍ ଭାବେର �ହଣୀୟ େହାଇଥାଏ 
d. ଏକ ଦାବ ିଏହକିେିଯ ଏକ ଆଥ�କ ରାଜନିାମା ଅଣଆେପାଷ ସମାଧାନେଯାଗ୍ୟ ରାଜନିାମା ଏ େ��େର ଏକଚାଟଆି 

ଭାବେର ସଦସ୍ୟ ଅଧିକାର ଧାରଣ କରିଥିବାର ଦଶର୍ାଉଥିବ। 
11. C. 

a. ଆଥ�କ ରାଜନିାମାେର ଏକ ସ�ର୍ ପାଇଁ ଉପେରା� �ଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଦ ିଏହା – 
i. ଆଥ�କ ରାଜନିାମାର ବଷିୟବ�ୁକୁ ବ�ର୍ନା କରୁଥାଏ; 

ii. େପୖଠ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଧାଯର୍୍ୟ କେର, କମି�ା େପୖଠେଯାଗ୍ୟ ମଲୂ୍ୟ ଯାହାକ ିଆଥ�କ ରାଜନିାମା ଅଧିନେର 
ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା ବ୍ୟବ�ା ପାଇଁ ଉ��ି େହାଇଥାଏ ଏବଂ �� ଭାବେର �ାହକ� 
ନକିଟେର �କାଶ କରାଯାଇଥାଏ; କମି�ା 

iii. େକୗଣସ ିଆଇନ କମି�ା ନୟିମ ଅଧିନେର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ବା �କାଶ୍ୟେର ବ�ର୍ନା କରାଯାଇନଥାଏ। 
b. ପଏ� 11.C. ଅଧିନେର ବହଭିର୍ୁ �ି ଏକ ସ�ର୍ �ତ ି�ଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାକ ିଏକ ପରିମାଣର େପୖଠ ସହତି ଜଡତି 

େହାଇଥାଏ, େଯଉଁ ପରିମାଣ େକୗଣସି ନ�ି�� ଘଟଣା ଘଟବିା ବା ନ ଘଟବିା ସହତି ସଂଲ� େହାଇଥାଏ। 
 

12. �କ୍ େ�ାକର ଏବଂ ଉପ-େ�ାକର �ାହକ� ସମ��େର ଆକାଉ� େଖାଲିବା ଫମର୍େର ଉ�ିଖିତ ସମ� ତଥ୍ୟ କମି�ା �ାହକ� 
ସହ ଜଡ଼ତି ଅନ୍ୟ େଯ େକୗଣସ ିସୂଚନା େଗାପନୀୟ ଭାେବ ବଜାୟ ରଖିେବ ଏବଂ େସମାେନ ତାହା େକୗଣସି ଆଇନ/ନୟିାମକ 
ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧୀନେର ଦରକାର ନ େହଉଥିବା �େଳ େକୗଣସ ିବ୍ୟ�ି/ଅଧିକାରୀ�ୁ ପରି�କାଶ କରିେବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ �କ୍ 
େ�ାକର ହୁଏତ �ାହକ� �ତ� �କାଶ୍ୟ ଅନୁମତ ି ମା�ମେର େଯ େକୗଣସ ି ବ୍ୟ�ି କମି�ା ଅଧିକାରୀ�ୁ ତା�ର �ାହକ� 
ସମ��େର ସୂଚନା �କାଶ କରିପାର�।ି  
 

13. A. ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନାର ସୁର�ା ଓ େଗାପନୀୟତା 
a. ‘‘ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନା’’ ଅଥର୍ାତ୍ େକୗଣସି ସୂଚନା ଯାହାକ ି ଏକ �ାହକ� ସ�କ�ତ େହାଇଥାଏ କିମ�ା �ାହକମାନ� 

ପରିଚୟ �କାଶକୁ �ତ୍ୟ� କମି�ା ପେରା� ଭାବେର �କାଶ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ଅ�ଭର୍ୁ � କେର – 
i. ନାମ ଏବଂ େଯାଗାେଯାଗ ସୂଚନା; 

ii. ବ୍ୟ�ିବେିଶଷ� ଘଟଣାେର, ବାେୟାେମ�କି୍ ସୂଚନା 
iii. ଆଥ�କ ଉ�ାଦ ଧାରଣ କମି�ା କାରବାର ସ�କ�ତ ସୂଚନା 
iv. ଆଥ�କ େସବା ବ୍ୟବହାର ସ�କ�ତ ସୂଚନା; କମି�ା 
v. ଏପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଯାହାକ ିନ�ିର୍ାରିତ େହାଇପାେର। 



13. B. 
a. ଜେଣ ସଦସ୍ୟ� ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ – 

i. ଅତରିି� ପରମିାଣର ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନା �ାହକ�ଠାରୁ ସଂ�ହ କରିେବ ନାହିଁ, େକବଳ ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା 
େସବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବଧିାନ ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚନା ସଂ�ହ କରିେବ; 

ii. �ାହକ� ସ�କ�ତ ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନାର େଗାପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିେବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ�କୁ �କାଶ 
କରିେବ ନାହିଁ, େକବଳ ଧାରା 13.B.b. ପଏ� ଅଧିନେର �କାଶ୍ୟେର ଅନୁମତ ିଦଆିଯିବା ବ୍ୟତୀତ; 

iii. �ାହକ� ସହତି ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା େକୗଣସ ିବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନା ସଠକି୍, ଅଦ୍ୟତତି ଏବଂ ସ�ୂ�ର୍ ରହଛି ି
ଏହା ସୁନ�ିିତ କରିବା ପାଇଁ ସା�ମେତ �ୟାସ କରିବା; 

iv. ସୁନ�ିିତ କର� ି େଯ �ାହକ ତା�ର ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇ ଁ ଯେଥ� ଅଭିଗମ୍ୟତା �ା� 
କରିପାରିେବ, ନୟିାମାକ ଧାଯର୍୍ୟ କରିଥିବା େକୗଣସ ିବ୍ୟତ�ିମ ବ୍ୟତୀତ; ଏବଂ 

v. �ାହକ�ୁ �ଭାବଶାଳୀ ସୁେଯାଗେର ତା�ର ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନାେର ସଂେଶାଧନ ପାଇ ଁଅନୁମତ ିେଦବା ଯାହା 
�ାରା ସଦସ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନା ସଠକି, ଅଦ୍ୟତତି ଏବଂ ସ�ୂ�ର୍ ସୁନ�ିିତ କରାଯାଇଥାଏ। 

 
b. ଜେଣ ସଦସ୍ୟ �ାହକ� ସ�କ�ତ ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନା ଏକ ତୃତୀୟ ପ�କୁ �କାଶ କରିପାର� ିେକବଳ ଯଦ ି– 

i. ପରି�କାଶ ପାଇଁ େସମାେନ �ାହକ�ଠାରୁ ଲିଖିତ ସୂଚନା ସମ�ଳତି ସ�ତ ି�ା� କରିଥା�,ି �ାହକ�ୁ ସ�ତ ି
ମନା କରିବା ପାଇଁ �ଭାବଶାଳୀ ସୁେଯାଗ େଦବା ପେର; 

ii. �ାହକ ଏହ ିପରି�କାଶ କରିବା ପାଇ ଁନେି�ର୍ଶ େଦଇଥା�;ି 
iii. ନୟିାମକ ପରି�କାଶ ପାଇଁ ନେି�ର୍ଶ େଦଇଥା� ିବା ଅନୁେମାଦନ କରିଥା�,ି ଏବଂ ଅନ୍ୟଥା ଯଥାଥର୍ ନୀତ ିବା 

ନୟିମ �ାରା ନେିଷଧ େହାଇନଥିେଲ, �ାହକ�ୁ ଏପର ିଆଇନ କିମ�ା ନୟିମ ଅଧିନେର ଏପର ିପରି�କାଶ 
ବେିରାଧେର ଉପ�ାପନା ପାଇଁ ଏକ ସୁେଯାଗ ଦଆିଯାଇଛ;ି 

iv. ଏପରି ପରି�କାଶ େକୗଣସି ନୀତ ି ବା ନୟିମ ଅଧିନେର ଆବଶ୍ୟକ େହାଇଥାଏ ଏବଂ �ାହକ�ୁ ଏପର ି
ନୟିମ ବା ନୀତ ି ଅଧିନେର ଏପର ି ପରି�କାଶ ବେିରାଧେର ଉପ�ାପନା କରିବା ପାଇଁ ସୁେଯାଗ 
ଦଆିଯାଇଥାଏ; 

v. ଏହ ିପରି�କାଶ �ତ୍ୟ� ଭାବେର �ାହକ� ପାଇଁ ଆଥ�କ େସବା କମି�ା ଆଥ�କ ଉ�ାଦର ବଧିାନ ସହତି 
ସ�କ�ତ େହାଇଥାଏ, ଯଦ ିଏହ ିସଦସ୍ୟ - 

1. �ାହକ�ୁ ଆଗୁଆ ଜଣାଇ ଦଅି� ି େଯ ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନା ତୃତୀୟ ପ� ସହତି ଅଂଶଦିାର 
କରାଯାଇପାରବି; ଏବଂ 

2. ତୃତୀୟ ପ� ଏହ ି ଅଂଶେର ଆବଶ୍ୟକ େହଉଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ସମାନ େଶୖଳୀେର ବ୍ୟ�ିଗତ 
ସୂଚନାର େଗାପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ସୁନ�ିିତ କରିବାକୁ ବ୍ୟବ�ା କର�;ି କମି�ା 

vi. ଏହ ିପରି�କାଶ େକୗଣସ ିବପିଦରୁ ସୁର�ା େଦବା ପାଇ ଁକମି�ା �କୃତ ବା ସ�ାବ୍ୟ ଠକାମୀ �ତହିତ କରିବା 
ପାଇଁ, ଅନଧିକୃତ କାରବାର କମି�ା ଦାବରୁି ସୁର�ା ପାଇ ଁକରାଯାଇଥାଏ, ଯଦ ିସଦସ୍ୟ ଏହ ିଅଂଶ ଅଧିନେର 
ଆବଶ୍ୟକ େଶୖଳୀେର ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନାର େଗାପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ� ସହତି ବ୍ୟବ�ା 
କରିଥା� ି। 

c. “ତୃତୀୟ ପ�” ଅଥର୍ାତ୍ ଉ� ସଦସ୍ୟ� ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିବ୍ୟ�ି, ସଦସ୍ୟ ଭାବେର ସମାନ େଗା�ୀର ସଦସ୍ୟ 
େହାଇଥିବା ବ୍ୟ�ି�ୁ ଅ�ଭର୍ୁ � କର ି। 
 
 

14. A. �ାର�ିକ ଭାବେର ଏବଂ �ମାଗତ ଭାବେର ନରିେପ� ପରି�କାଶ ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକତା 
a. ସଦସ୍ୟ ନରିେପ� ଭାବେର ସୂଚନା ପରି�କାଶ ସୁନ�ିିତ କରବିା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକ ି ସୂଚନା ସମ�ଳତି କାରବାର 

ସମ��ୀୟ ନ�ି� ି�ହଣ କରିବା ପାଇଁ �ାହକ� ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକ େହାଇଥାଏ। 
 
 



 
 

b. ନରିେପ� ପରି�କାଶ ପାଇଁ, ଏହ ିସୂଚନା �ଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ – 
i. �ାହକ ଆଥ�କ ରାଜନିାମାେର �େବଶ କରିବାର ଯେଥ� ପୂବର୍ରୁ, ଯାହାଫଳେର �ାହକ�ୁ ସୂଚନା ବୁଝବିା 

ପାଇଁ ଯେଥ� ସମୟ ମିେଳ; 
ii. ଲିଖିତ ଭାବେର ଏପରି େଶୖଳୀେର ଦଆିଯାଇଥାଏ େଯ, �ାହକ ଏକ ନ�ି�� ବଗର୍ର େବାଲି ବୁଝହୁିଏ; ଏବଂ 
iii. ଏପରି େଶୖଳୀେର ଯାହାକ ି�ାହକ�ୁ ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା ସହତି ସମାନ �କାରର ଆଥ�କ 

ଉ�ାଦ ଏବଂ ଆଥ�କ େସବାର ତୁଳନା କରିବାକୁ ସ�ମ େହାଇଥା�।ି 

c. ଏହ ି�କାରର ସୂଚନା ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା ସହତି ସ�କର୍ ସହ �ାହକ� ନକିଟେର �କାଶ କରାଯିବା 
ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକ ିଏ ସ�କ�ତ ସୂଚନା ଅ�ଭର୍ୁ � କରିପାେର - 

i. ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବାର ମୁଖ୍ୟ େବଶୖ�ି୍ୟ ସହତି ଏହାର �ତ�ତା, ଲାଭ, ଏବଂ �ାହକ� ପାଇଁ 
ବପିଦର ଆଶ�ା; 

ii. ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା କମି�ା େଯଉଁ େଶୖଳୀେର ହସିାବ କରାଯାଉଥାଏ ବା େପୖଠ ପାଇଁ ବଚିାର 
କରାଯାଉଥାଏ େସଥି�ତ ି�ାନ ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍; 

iii. ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ ଚୁ�ିେର େକୗଣସ ିସ�ର୍ାବଳରି �ିତ,ି ବହଭିର୍ୁ �ି କମି�ା �ଭାବ; 
iv. ସଦସ୍ୟ�ର ପରିଚୟ, ନୟିାମକ �ିତ ିଏବଂ ଅନୁେମାଦନ ସହତି �କୃତ,ି ଅବଦାନ ଏବଂ ଅଧିକାରଗୁଡ଼କି; 
v. ସଦସ୍ୟ�ର େଯାଗାେଯାଗ ବବିରଣୀ ଓ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ �ାହକ� ମ�େର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ଥିବା 

େଯାଗାେଯାଗ ପ�ତ;ି 
vi. �ାହକ�ର ନ�ିର୍ାରିତ ଅବଧିେର ଏକ ଆଥ�କ ରାଜନିାମାେର ପରିବ�ର୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର; କମି�ା 

vii. େକୗଣସ ିନୟିମ କମି�ା ଆଇନ ଅଧିନେର �ାହକ�ର ଅଧିକାରଗୁଡ଼କି। 
14. B.  

a. ସଦସ୍ୟ ଜେଣ �ାହକ�ୁ ନମି�ଲିଖିତ ପରି�କାଶ ଜାରି ରଖିବା ସହ, ଏହା� �ାରା �ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଆଥ�କ 
ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା �ଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ - 

i. େଯେତେବେଳ �ାହକ �ାର�ିକ ଭାବେର ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା ଉପଲ� କରିଥା� ିେସହ ି
ସମୟେର ପଏ� 14.A. ଅଧିନେର �କାଶତି େହବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସୂଚନାେର େକୗଣସି ଅଥର୍ପୂ�ର୍ 
ପରିବ�ର୍ନ; 

ii. �ାହକ� �ାରା ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଆଥ�କ ଉ�ାଦର କାଯର୍୍ୟଦ�ତା କମି�ା �ିତେିର ପରିବ�ର୍ନ ସ�କ�ତ 
ସୂଚନା, ଯାହାକ ିଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବାେର ଆ�ହ ବା ଅଧିକାର ଅଭିଗମ୍ୟ େହବା ନମିେ� 
ଆବଶ୍ୟକ େହାଇପାେର।; ଏବଂ 

iii. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ଯାହା ନ�ିର୍ାରିତ େହାଇପାେର। 
b. ଏକ �ମାଗତ ପରି�କାଶ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ – 

i. �ଯୁଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ େକୗଣସି ଅଥର୍ପୂ�ର୍ ପରିବ�ର୍ନ ଘଟବିାର ଯଥାଥର୍ ସମୟ ଅବଧି ମ�େର କମି�ା ଯଥାଥର୍ 
ସାମୟିକ ବ୍ୟବଧାନେର; ଏବଂ 

ii. ଲିଖିତ ଭାବେର ଓ ଏପରି େଶୖଳୀେର ଯାହାକ ିେସହ ିବଗର୍ର େହାଇଥିବା �ାହକ ସ�ବତଃ ବୁଝ ିପାର�।ି 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ମାଜ�ନ  
 

15. �ାହକ �ଯୁଜ୍ୟ �ାର�ିକ ମାଜ�ନ, ଅଟକ ମାଜ�ନ, �ତ� ମାଜ�ନ କମି�ା ଏହଭିଳ ିଅନ୍ୟ ମାଜ�ନ ଯାହା ସଦସ୍ୟ ଏ�େଚ� �ାରା 
ଆବଶ୍ୟକ େବାଲି ବଚିାର କରାଯାଇଥାଏ କମି�ା �ାହକ େ�ଡ୍ କରୁଥିବା ଅଂଶ(ଗୁଡ଼କି) ଅଥର୍ାତ୍ େସଗେମ� �ତ ିସମୟାନୁଯାୟୀ 
�ଯୁଜ୍ୟ ମାଜ�ନ SEBI �ାରା ହୁଏତ ନେି�ର୍ଶତି େହାଇପାେର େପୖଠ କରିେବ। ଅତରିି� ମାଜ�ନ ସଂ�ହ କରିବା ପାଇ ଁ (ଯଦଓି 
ଏ�େଚ�, କି�ଅରିଂ ହାଉସ୍/କି�ଅରିଂ କେପର୍ାେରସନ୍ କମି�ା SEBI �ାରା ଆବଶ୍ୟକ େହାଇନଥାଏ) ସଦସ୍ୟ ଜଣକ ନଜିର �ତ� 
ଏବଂ ସ�ୂ�ର୍ ଅଧିକାର ବଳେର ଅନୁମତ�ିା� ଅଟ� ିଏବଂ �ାହକ ଏହଭିଳ ିମାଜ�ନ ନ�ିର୍ାରିତ ସମୟ ମ�େର �ଦାନ କରବିା 
ପାଇ ଁବା� େହେବ।  

 
16. �ାହକ ବୁଝଛି� ି େଯ ତା� �ାରା ମାଜ�ନଗୁଡ଼କିର େଦୟ ସମ� ପାଉଣା ରାଶ ି ସ�ୂ�ର୍ ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ। 

ସୁସ�ତ ଭାେବ ମାଜ�ନଗୁଡ଼କି େଦୟ େସବା ସେ�, �ାହକ ହୁଏତ, ଏହାର େ�ଡ୍ ମୀମାଂସା େ��େର, ଚୁ�ି ହୁଏତ 
ଚ�ିଟ/ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଏହଭିଳ ିଅଧିକ ଅଥର୍ରାଶ,ି �ଦାନ କରିବା ପାଇଁ (କମି�ା �ା� କରିବାକୁ ହକ୍ଦାର)ବା� େହେବ।  

 
 

 
େଦଣେନଣ ଏବଂ ମୀମାଂସା  
 

17. �ାହକ ଏକ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ/େଡରିେଭଟଭି୍ କ��ାକ� ଅଥର୍ାତ୍ ଉ�� ଚୁ�ିର �ୟ କମି�ା ବ�ିୟ ନମିେ� ଲିଖିତ ଭାେବ କମି�ା ଏହଭିଳ ି
ଫମର୍ କମି�ା ଉପାୟେର େଯ େକୗଣସ ିଅଡର୍ର େଦେବ, ତାହା ହୁଏତ �ାହକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଏ ବାବଦେର ଆଇନଗତ ବା ନୟିାମକ 
ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ସୁସଂଗତ ି ସୁନ�ିିତ କରିଥା�,ି ତା� ମିଳତି ସ�ତେିର େହାଇଥାଏ। ସଦସ୍ୟ େକବଳ େସହ ି �ାହକ�ୁ 
ଦଆିଯାଇଥିବା ଅନନ୍ୟ �ାହକ େକାଡ୍େର, ଅଡର୍ର ରଖିବା ଏବଂ �ାହକ� େ�ଡ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବା ସୁନ�ିିତ କରିେବ।  

 
18. �ାହକ�ୁ ସୂଚତି କରିେବ ଏବଂ େ�ଡଂି/ମୀମାଂସା ଚ�, େଦୟ/�ଦାନ ସୂଚୀ, ସମୟାନୁଯାୟୀ େହଉଥିବା େଯ େକୗଣସ ି

ପରିବ�ର୍ନ ସମ��େର ତା�ୁ ଅବଗତ କରାଇେବ, ଏବଂ ସ��ୃ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏ�େଚ� େଯଉଁଠାେର େ�ଡ୍ 
କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଥାଏ ତାହାର ଏହଭିଳ ିସୂଚୀ/��ିୟା ସହତି ତାଳେମଳ ରଖିବା �ାହକ� ଦାୟି� େହବ।  

 
19. ସଦସ୍ୟ ଏହା ସୁନ�ିିତ କରିେବ େଯ �ାହକ� �ାରା ଜମା େହାଇଥିବା ଅଥର୍ ଏକ ପଥୃକ୍ ଆକାଉ�େର ରହବି, ତା�ର ଏହାର 

ଆକାଉ� କମି�ା ଅନ୍ୟ େକହ ି�ାହକ� ଆକାଉ�ଠାରୁ ଭି� େହବ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ� �ାରା ନଜି ପାଇ ଁକମି�ା ଅନ୍ୟ େକହ ି�ାହକ� 
ପାଇ ଁକମି�ା SEBIର ଆଇନ, �ଚାର ପ�, ବ�ି�ି, ନେି�ର୍ଶାବଳ ିଏବଂ/କମି�ା ଏ�େଚ�ର ଆଇନ, ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳ,ି 
ଉପ-ଆଇନ, �ଚାର ପ� ଏବଂ ବ�ି�ିେର ଉ�ିଖିତ ଉେ�ଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉେ�ଶ୍ୟ ପାଇ ଁସଦସ୍ୟ� �ାରା ବ୍ୟବହୃତ େହବ 
ନାହିଁ।  

 
20. ଏ�େଚ� ନଜି ଇ�ାେର ଏହଭିଳ ି େ�ଡଗୁଡ଼କି ଯଥା �ାହକ� ପ�ରୁ କରାଯାଇଥିବା େ�ଡ୍/ଗୁଡ଼କି ବାତଲି୍ େହାଇଥାଏ, 

�ାହକ(ଗଣ)� ସହ ସ��ୃ ଚୁ�ି(ଗୁଡ଼କି) ବାତଲି୍ କରିବା ପାଇ ଁସଦସ୍ୟ�ୁ ଦାୟି� ନ୍ୟ� କରାଯିବ।  
 

21. ଏ�େଚ�େର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉଥିବା କାରବାରଗୁଡ଼କି ଏ�େଚ� ଅଧୀନେର ଜାରି େହାଇଥିବା ଆଇନ, ଉପ-ଆଇନ ଓ 
ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳ ି ଏବଂ �ଚାର ପ� ଏବଂ ବ�ି�ି ଅନୁଯାୟୀ େହାଇଥାଏ େଯଉଁଠାେର େ�ଡ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଥାଏ 
ଏବଂ ଏହଭିଳ ିେ�ଡକୁ ସମ� ପ�ଗୁଡ଼କି ଏହଭିଳ ିନ୍ୟାୟାଳୟର ବଚିାର ପରିସରଭୁ� େହେବ ଯାହା ଏ�େଚ�ର ଉପଆଇନ 
ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳ ି �ାରା ନ�ିର୍ାରିତ େହାଇପାେର େଯଉଁଠାେର ଏ�େଚ�ର ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ 
ନୟିମାବଳ ିଏବଂ ଏହା ଅଧୀନେର ଜାର ିେହାଇଥିବା �ଚାର ପ�/ବ�ି�ିର ବ୍ୟବ�ାଗୁଡ଼କୁି ଲାଗୁ କରିବା ଉେ�ଶ୍ୟେର େ�ଡ୍ 
କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ।  

 



 
େ�ାକେରଜ୍  
 

22. �ାହକ ସଦସ୍ୟ େ�ାକେରଜ୍ ଏବଂ େବଧୖାନକି ଶୁ� ଯାହା ସମୟାନୁଯାୟୀ �ଚଳତି େହଉଥାଏ େସଥିପାଇ ଁ େଦୟ �ଦାନ 
କରିେବ, କାରଣ େସଗୁଡ଼କି �ାହକ� ଆକାଉ�, କାରବାର ଏବଂ ସଦସ୍ୟ �ାହକ�ୁ �ଦାନ କରୁଥିବା େସବାଗୁଡ଼କି �ତ ିଲାଗୁ 
େହାଇଥାଏ। ସଦସ୍ୟ ସ��ୃ �କ୍ ଏ�େଚ�ର ନୟିମ, ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳ ି ଏବଂ ଉପଆଇନ ଏବଂ/କମି�ା SEBIର 
ନୟିମଅନୁଯାୟୀ ଅନୁେମାଦତି ସବର୍ାଧିକ େ�ାକେରଜଠାରୁ ଅଧିକ େ�ାକେରଜ୍ ଲାଗୁ କରିେବ ନାହିଁ।  

 
ସମାପନ ଅଥର୍ାତ୍ ଲିକୁ୍ୟେଡସନ୍ ଏବଂ �ିତ ିବ� କରିବା  
 

23. ସଦସ୍ୟ� ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରଗୁଡ଼କି (ଯଥା ମ��ତା କରବିା ପାଇଁ ଏକ ଘଟଣାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ଅଧିକାର) ପୂବର୍ଧାରଣା ନକରି, 
�ାହକ ବୁଝଛି� ିେଯ �ାହକ� ମାଜ�ନ କମି�ା ଅନ୍ୟ ଅଥର୍ରାଶ,ି ବାକ ିଋଣ, ଇତ୍ୟାଦ ି�ଦାନ ନକରିବା େ��େର ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ, 
�ାହକ ଉ�ରଦାୟି�/େନତୖକି ବପି�େର, େସ େ��େର, ସମ� କମି�ା େଯେକୗଣସ ି�ାହକ �ିତ ିସମାପନ/ବ� କରିବା ଏବଂ 
ଏହଭିଳ ି ସମାପନ/ବ� ��ିୟା ନୟି�ଣ କରିବା ପାଇ,ଁ ସଦସ୍ୟ�ୁ ଅଧିକାର �ଦାନ କରାଯାଇଛ।ି ଏପର ି ଲିକୁଇେଡସନ 
(ନଗଦ ରାଶେିର ରୁପା�ରଣ)/ବ� କରିବା ବାବଦକୁ େକୗଣସ ିଏବଂ ସମ� �ତ ିଏବଂ ଆଥ�କ େଦୟ ଚାଜର୍ କରାଯିବ ଏବଂ 
�ାହକ� �ାରା ବହନ କରାଯିବ।  

 
24. �ାହକ� ମତୁୃ୍ୟ କମି�ା େଦବାଳଆି େହବା ଘଟଣାେର କମି�ା ତା�ର/ଏହାର ଅନ୍ୟଥା କାରବାର ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଯାହା �ୟ କମି�ା 

ବ�ିୟ କରିବା ପାଇଁ �ାହକ ଅଡର୍ର େଦଇଛ� ି ତାହା �ହଣ ଏବଂ େସଥିପାଇ ଁ େଦୟ �ଦାନ କିମ�ା �ଦାନ କମି�ା �ାନା�ର 
କରିବାେର ଅସମଥର୍ େହବା େ��େର, ସଦସ୍ୟ ହୁଏତ �ାହକ� କାରବାର ବ� ଏବଂ �ତ ିଦାବ ିକରିପାର�,ି ଯଦ ିେକୗଣସ ି
ଥାଏ, �ାହକ ଇେ�ଟ ବପି�େର। �ାହକ କମି�ା ତା�ର ମେନାନୀତ ବ୍ୟ�ି ଉ�ରାଧିକାରୀ, ଦାୟାଦ ଏବଂ ସ�� ି �ହୀତା 
ଅଥର୍ାତ୍ ଆସାଇନ ିେଯେକୗଣସି ବଳକା ପା� ିପାଇବାକୁ ହକଦାର୍ େହେବ, ଯାହା ହୁଏତ େସଥିରୁ ଉ�� େହାଇଥାଏ। �ାହକ 
�ାନ େଦବା ଉଚତି େଯ, ମେନାନୀତ ବ୍ୟ�ି� ସପ�େର ପା�/ି ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ସଦସ୍ୟ� �ାରା ଆଇନଗତ 
ଉ�ରାଧିକାରୀଉ�ରାଧିକାରୀ� ବାବଦକୁ େବଧୖ ନ�ିାଦନ େହବ।  

 
ବବିାଦ ସମାଧାନ  
 

25. ଏହା ମା�ମେର ସଂଘଟତି ସମ� କାରବାର େ��େର ସଦସ୍ୟ �ାହକ� ଅଭିେଯାଗ �ତକିାର କରିବାେର ସହେଯାଗ 
କରିେବ। 

 
26. �ାହକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ ଜମା, ମାଜ�ନ ଅଥର୍ ଇତ୍ୟାଦ ିସହତି ଜଡ଼ତି େଯେକୗଣସ ିଦାବ ିଏବଂ/କମି�ା ବବିାଦକୁ ଏ�େଚ�ର ଆଇନ, 

ଉପଆଇନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳ ି ଅଧୀନେର ମ��ତା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିେବ େଯଉଠଁାେର େ�ଡ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ 
େହାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅଧୀନେର ଜାରି େହଉଥିବା �ଚାର ପ�/ବ�ି�ି ହୁଏତ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ େହାଇପାେର।  

 
27. �ାହକ/ସଦସ୍ୟ ବୁଝଛି� ି େଯ �ାହକ/ସଦସ୍ୟ�ର ଯଦ ି େକୗଣସ ି ବବିାଦ ରହଥିାଏ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ �ମତା�ା� 

�ତନିଧିି� �ାରା ଜାରି େହାଇଥିବା ନେି�ର୍ଶାବଳ ି�ାହକ/ସଦସ୍ୟ� ପାଇଁ ବା�ତାମୂଳକ େହବ ତାହା ସ��ୃ �ାହକ/ ସଦସ୍ୟ� 
ପ�ରୁ ବବିାଦର ମୀମାଂସା କରବିା ପାଇଁ ନଯୁି� େସହ ି�ତନିଧିି� �ମାଣ ଥିବା ପ� ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ େହାଇଥାଏ। 

 
28. �େତ୍ୟକ ସଦସ୍ୟ� ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା େହଉଛ ିଏକ �ଭାବଶାଳୀ ଅଭିେଯାଗ ଶୁଣାଣି ବ୍ୟବ�ା ସ�ିୃ କରବିା ଯାହାକ ିସମ� 

�ାହକ� �ତ ିଅଭିଗମ୍ୟତା େହବ 



a. ଜେଣ ସଦସ୍ୟ ତା� �ାରା �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା କମି�ା ତା� ତରଫରୁ �ରିତ ଏବଂ ନରିେପ� ଭାବେର ଏହାର 
�ାହକ�ୁ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଅଥର୍େନତୖକି େସବା �ହଣ କରିବାକୁ ଓ ଅଭିେଯାଗ ଶୁଣାଣି 
କରିବା ପାଇଁ ଏକ �ଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବ�ା �ାପନ େହବା ଆବଶ୍ୟକ। 

b. ଜେଣ ସଦସ୍ୟ ଜେଣ �ାହକ�ୁ ଜଣାଇ େଦେବ େଯ, �ାହକ� ସହତି ସ�କର୍ ଆର�େର ଏବଂ ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ି
ସମୟେର େଯେତେବେଳ �ାହକ� �ାରା ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏହା - 

i. �ାହକ�ର େକୗଣସ ିଅଭିେଯାଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାହିଁବାର ଅଧିକାର; 
ii. ସଦସ୍ୟ� �ାରା ଏହାର �ାହକ� �ାରା ଅଭିେଯାଗ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇ ଁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା 

��ିୟାଗୁଡ଼କି। 
 

29. A. �ାହକ� ପାଇଁ ପରାମଶର୍ର ଉପଯୁ�ତତା 
ପରାମଶର୍ �ହଣ କରିବାର ଅଧିକାର େହଉଛ ି ଏହକିିେଯ �ାହକ�ର ଯଥାଥର୍ ବ୍ୟ�ିଗତ ପରି�ିତକୁି ବଚିାର କର ି େଯପରକି ି
�ାହକ�ର ପରି�ିତ ିଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃ�ିେର ରଖି ଉପଯୁ� ପରାମଶର୍ �ା� କରିବାର ଅଧିକାର। ଏହ ିଦାୟି� �ାହକ�ୁ 
ଏବଂ ନୟିାମକ କ�ର୍ୃ ପ��ୁ େସବା �ଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟ�ି�ର ପରାମଶର୍ େଦବା େ��େର �ଯୁଜ୍ୟ େହାଇଥାଏ। �ାହକ ଏବଂ 
ନୟି�ଣକାରୀ ଏପରି ପରାମଶର୍ ଆବଶ୍ୟକ େହବା ନମିେ� ଆଥ�କ ଉ�ାଦ ଏବଂ ଆଥ�କ େସବା ବଗର୍େର ନ�ି�� ବଗର୍ ଚ�ିତି 
କରିପାର�।ି 

a. ଜେଣ ସଦସ୍ୟ� ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ – 
i. �ାହକ�ର ବ୍ୟ�ିଗତ ପରି�ିତ ିବଷିୟେର ସଠକି ଏବଂ ଯେଥ� ସୂଚନା ହାସଲ କରିବାକୁ �ୟାସ କରିବା; 

ଏବଂ 
ii. ସୁନ�ିିତ କର�ୁ େଯ �ାହକ�ର ଯଥାଥର୍ ବ୍ୟ�ିଗତ ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଷିୟେର ଯଥାଥର୍ ବଚିାର କରବିା ପେର 

�ାହକ�ୁ ଉପଯୁ� ପରାମଶର୍ ଦଆିଯାଇଛ।ି  
b. ଯଦ ି ଏହା �ାହକ� ପାଇଁ ଯଥାଥର୍ ଭାବେର �� େହାଇଛ ି େଯ �ାହକ� ବଷିୟେର ଯଥାଥର୍ ବ୍ୟ�ିଗତ ପରି�ିତ ି

ସ�କ�ତ ତଥ୍ୟ ଅସ�ୂ�ର୍ କମି�ା ତ�ଟପିୂ�ର୍, େତେବ ସଦସ୍ୟ �ାହକ�ୁ ଅସ�ୂ�ର୍ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା ଭିତେିର 
କାଯର୍୍ୟାନୁ�ାନର ଫଳାଫଳ ବଷିୟେର ସତକର୍ କରିେଦଇପାରିେବ। 

c. ଯଦ ିସଦସ୍ୟ� �ାରା �ାହକ� ପାଇ ଁଅନୁପଯୁ� ନ�ିର୍ାରିତ ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା �ାହକ ଉପଲ� 
କରାଇବାକୁ ଚାହଁା�,ି ସଦସ୍ୟ- 

i. �� ଭାବେର �ାହକ�ୁ ଲିଖିତ ଭାବେର ପରାମଶର୍ ଜଣାଇ. ଦେବ ଏବଂ ଏହା �ାହକ ବୁଝପିାରିବା ପରି 
ଢ଼�େର କରିେବ; ଏବଂ 

ii. େକବଳ ପଏ�୍ 29.A.a ସହତି ସୁସଂଗତ ି �ଦଶର୍ନ କରିବା ପେର ଏବଂ �ାହକ�ଠାରୁ ଲିଖିତ �ୀକୃତ ି
ହାସଲ କରିବା ପେର �ାହକ� ଦ�ାରା ଅନୁେରାଧ କରାଯାଇଥିବା ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା 
�ଦାନ କରିପାର�।ି 
 

30. ��ର ମୁକାବଲିା କରିବା 
�ାହକ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ�ର �ାଥର୍ ମ�େର େକୗଣସ ି ବବିାଦ ଉପୁଜବିା ଘଟଣାେର, �ାହକ� �ାଥର୍କୁ �ାଧାନ୍ୟ ଦଆିଯିବା 
ଆବଶ୍ୟକ। 

a. ସଦସ୍ୟ କରବିା ଆବଶ୍ୟକ – 
i. �ାହକ�ୁ େକୗଣସ ି�ାଥର୍େର �� ବଷିୟେର ଏବଂ ସଦସ୍ୟ�ୁ �ହଣ କରିଥିବା ବବିାଦୀୟ ପାରିେତାଷି କମି�ା 

�ାହକ�ୁ ପରାମଶର୍ େଦବା ପାଇଁ �ା� କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଥିବା ରାଶ ିବଷିୟେର �ାହକ�ୁ ସୂଚନା ଦଅି�ୁ; 
ଏବଂ 

ii. ଯଦ ି ସଦସ୍ୟ ଜାଣ� ି କମି�ା ଯଥାଥର୍ ଭାବେର େକୗଣସ ି ବବିାଦ ବଷିୟେର ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁା�,ି �ାହକ� 
�ାଥର୍କୁ �ାଧାନ୍ୟ ଦଅି�ୁ 



1. ଏହା�ର ନଜିର �ାଥର୍ ଏବଂ �ାହକ�ର �ାଥର୍; କମି�ା 
2. ଜଡ଼ତି ସଦସ୍ୟ�ର �ାଥର୍ ଏବଂ �ାହକ�ର �ାଥର୍, େଯଉଁଠାେର ସଦସ୍ୟ ଜେଣ ଆଥ�କ �ତନିଧିି 

େହାଇଥା�।ି 
b. 16a.i ପଏ�୍ ଅଧିନେର ରହଥିିବା ସୂଚନା �ାହକ�ୁ ଲିଖିତ ଭାବେର ଏବଂ �ାହକ ବୁଝପିାରିବା ଭଳ ି େଶୖଳୀେର 

ଦଆିଯାଇଛ ିଏବଂ ଏହ ିସୂଚନା �ା�ିର ଏକ ଲିଖିତ �ା�ି �ୀକାର ରସିଦ୍ �ାହକ�ଠାରୁ ହାସଲ କରାଯିବା ଉଚତି। 
c. ଏହ ିବଭିାଗେର ‘‘ବବିାଦୀୟ ପାରିେତାଷିକ’’ ଅଥର୍ାତ୍ େକୗଣସ ିସୁବଧିା, ଆଥ�କ କମି�ା ଅଣଆଥ�କ, ସଦସ୍ୟ �ାହକ� 

ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟ�ି�ଠାରୁ ଆହରଣ କରିଥା�,ି ଯାହାକ ି�ାହକ�ୁ ସଦସ୍ୟ� �ାରା ଦଆିଯାଇଥିବା ପରାମଶର୍ ଯଥାଥର୍ 
ଭାବେର �ଭାବତି କରିଥିବା ପରେି��ୀେର େହାଇଥାଏ। 

 
ସ�କର୍ର ଅବସାନ  
 

31. ସଦସ୍ୟ ଏବଂ �ାହକ� ମ�େର ଏହ ି ସ�କର୍ ବାତଲି୍ େହବ ଯଦ ି ସଦସ୍ୟ େକୗଣସ ି କାରଣ ପାଇଁ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ 
ଏ�େଚ�ର ଜେଣ ସଦସ୍ୟ େହବା ବରିତ ହୁଅ� ି ଯଥା ସଦସ୍ୟ� ଖିଲାପି, ମତୁୃ୍ୟ, ଇ�ଫା କମି�ା ବହ�ିରଣ କମି�ା ଯଦ ି
ଏ�େଚ� �ାରା �ମାଣପ�ଟ ିବାତଲି୍ େହବା କାରଣରୁ ସଦସ୍ୟତା ର� ହୁଏ।  

 
32. ଅନ୍ୟ ପ��ୁ େକୗଣସ ିକାରଣ ନ ଦଶର୍ାଇ, ଅନ୍ୟ ପ�ମାନ�ୁ ଏକ ମାସରୁ ଉ�ର୍ ସମୟ ପୂବର୍ରୁ ଲିଖିତ ଭାେବ େନାଟସି୍ େଦଇ, 

ସଦସ୍ୟ, ଅଧିକୃତ ବ୍ୟ�ି ଏବଂ �ାହକ େସମାନ� ମ�େର ଥିବା ସ�କର୍ ବାତଲି୍ କରିବା ପାଇଁ ହକଦାର୍ େହେବ। ଏହଭିଳ ି
େକୗଣସ ିବାତଲି୍ ସେ�, ଏହ ିସ�କର୍ର ଅବସାନ ଘଟବିା ପବୂର୍ରୁ �େବଶ କରାଯାଇଥିବା କାରବାର େ��େର କମି�ା େସଥିରୁ 
ଉପୁଜଥିିବା ପ�ମାନ�ର ଅଧିକାର, ଉ�ରଦାୟି� ଏବଂ ଦାୟ ବଳବ�ର ରହବି, ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ସ��ୃ ପ� କମି�ା 
ତା�ର/ଏହାର ଉ�ରାଧିକାରୀ, କାଯର୍୍ୟନବିର୍ାହକାରୀ, ବ୍ୟବ�ାପକ, ଆଇନଗତ �ତନିଧିି କମି�ା ଉ�ରାଧିକାରୀ� �ତ ି
ନ୍ୟ�/ବା�ତାମୂଳକ େହବ।  

 
33. ଅଧିକୃତ ବ୍ୟ�ି� ମତୁୃ୍ୟ/େସ େଦବାଳଆି େହବା ଘଟଣା େ��େର କମି�ା େବାଡର୍ ସହତି ତା�ର/ତାହାର ପ�ିକରଣ ବାତଲି୍ 

େହବା େ��େର କମି�ା/�କ୍ ଏ�େଚ� �ାରା ଉପେ�ାକରର ମାନ୍ୟତା �ତ୍ୟାହାର େହବା େ��େର କମି�ା/କାରଣ ଯାହାେହଉ 
ଥାଉନା କାହିଁକ,ି ସଦସ୍ୟ� �ାରା ଉପେ�ାକର� ସହତି ଚୁ�ି ର� େହବା ଘଟଣାେର, �ାହକ�ୁ ଏପର ିର� ଘଟଣା ବଷିୟେର 
ଅବଗତ କରାଯିବ ଏବଂ �ାହକ�ୁ ସଦସ୍ୟ� �ତ୍ୟ� �ାହକ ଭାବେର ବେିବଚନା କରାଯିବ ଏବଂ �ାହକ ସଦସ୍ୟ�ୁ 
େସମାନ� ସ�କର୍ ବାତଲି୍ କରିବା ସମ��େର ତା�ର/ତାହାର ଇ�ାକୁ ଏକ ମାସରୁ ଉ�ର୍ ସମୟ ପବୂର୍ରୁ ଲିଖିତ ଭାେବ େନାଟସି୍ 
େଦଇ େସ ବଷିୟେର ନଜଣାଇବା �େଳ, ସଦସ୍ୟ, ଉପେ�ାକର ଏବଂ �ାହକ�ୁ ନୟି�ଣ କରୁଥିବା "ଅଧିକାର ଏବଂ େନତୖକି 
ଦାୟି�" ଡକୁ୍ୟେମ�ର ସମ� ଧାରା ପୂବର୍ ପର ିଲାଗୁ େହବା ଜାରି ରହବି।  

 
ଅତରିି� ଅଧିକାର ଏବଂ େନତୖକି ଦାୟି�  
 

34. ସଦସ୍ୟ ଏବଂ �ାହକ SEBI ଏବଂ ସ��ୃ ଏ�େଚ� େଯଉଁଠାେର େ�ଡ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଥାଏ େସଗୁଡ଼କି �ାରା 
ସମୟାନୁଯାୟୀ ଜାର ି େହାଇଥିବା ଆଇନ, ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳ,ି ଉପ ଆଇନ, �ଚାର ପ�, ବ�ି�ି ଏବଂ ନେି�ର୍ଶାବଳ ି
ଅନୁଯାୟୀ େସମାନ�ର ଆଥ�କ ବଷିୟଗୁଡ଼କିର ସମାଧାନ ଏବଂ ମୀମାଂସା କରେିବ।  

 
35. ଏହଭିଳ ିଫମର୍ାଟେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉଥିବା େ�ଡ୍ ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ତା�ର �ାହକମାନ� ପାଇଁ ଏକ ଚୁ�ି େନାଟ୍ ଜାରି କରିେବ, 

ଯାହା ହୁଏତ ଏ�େଚ� �ାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ ନ�ିର୍ାରିତ େହାଇଥାଏ, ଯାହା ସମ� କାରବାର ଯଥା ଅଡର୍ର ନମ�ର, େ�ଡ୍ 
ନମ�ର, େ�ଡ୍ ସମୟ, େ�ଡ୍ ମୂଲ୍ୟ, େ�ଡ୍ ପରମିାଣ, ଉ�� ଚୁ�ି, �ାହକ େକାଡ, େ�ାକେରଜ୍, ଲାଗୁ େହାଇଥିବା ସମ� େଦୟ 
ସମ��େର ସବେିଶଷ ତଥ୍ୟର େରକଡର୍ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ େସଥିେର ପୂରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ େହଉଥିବା ଅନ୍ୟ 
ସମ� �ାସ�ିକ ସୂଚନା ରହଥିାଏ ଏବଂ ଏ�େଚ� �ାରା ନ�ିର୍ାରିତ ସମୟ ମ�େର ଏବଂ ଏହଭିଳ ି ଉପାୟେର ଜାରି 



େହାଇଥାଏ। ସଦସ୍ୟ ପୁ�ି ନେିବଶକାରୀଗଣ�ୁ ଚୁ�ି େନାଟକୁ ହାଡର୍ କପି ଏବଂ/କମି�ା ଡଜିଟିାଲ୍ ଦ�ଖତ ବ୍ୟବହାର କର ି
ଇେଲେକ��ାନକି୍ ଫମର୍ ମା�ମେର େ�ଡ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବାର 24 ଘ�ା ମ�େର ପଠାଇେବ।  

 
36. ଯଦ ିଏପରି ପରି�ିତ ିଉପୁେଜ େତେବ ସଦସ୍ୟ େଯଉଁଠାେର େ�ଡ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଥାଏ େସହ ିଏ�େଚ�ଠାରୁ େଦୟ �ା� 

କରିବାର େଗାଟଏି କାଯର୍୍ୟ ଦବିସ ମ�େର ଜାରି େହାଇଥିବା ଆଇନ, ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳ,ି ଉପ ଆଇନ, �ଚାର ପ� 
ଅନୁସାେର �ାହକ�ୁ େପଆଉଟ୍ ପା�ରି େଦୟ �ଦାନ କମି�ା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବତିରଣ କରିେବ, ଅନ୍ୟଥା �ାହକ� �ାରା ନ�ିର୍ାରିତ 
େହାଇନଥିବା �େଳ ଏବଂ ସମୟାନୁଯାୟୀ ସ��ୃ ଏ�େଚ�, େଯଉଁଠାେର େ�ଡ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଥାଏ, ତାହା �ାରା 
ନ�ିର୍ାରିତ ଏହଭିଳ ିଚୁ�ି ଓ ସ�ର୍ାବଳ ିଅନୁଯାୟୀ େହାଇଥାଏ।  

 
37. ସ��ୃ ଏ�େଚ�, େଯଉଁଠାେର େ�ଡ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଥାଏ, ତାହା �ାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ ନ�ିର୍ାରିତ େହାଇପାେର, ଯାହା 

ଏପରି ସମୟ ଅବଧି ଏବଂ ଫମର୍ାଟେର ଏହାର �େତ୍ୟକ �ାହକ� ନମିେ� ସଦସ୍ୟ ଉଭୟ ପା�ି ଏବଂ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ 

ସ�ୂ�ର୍ “ଆକାଉ�ରର ବବିରଣୀ” ପଠାଇେବ। ବବିରଣୀଟ ିଏହା ମ� �କାଶ କରିବ େଯ �ାହକ ବବିରଣୀେର ତ�ଟ,ି ଯଦ ିକଛି ି
ଥାଏ, ଏହ ିକାରବାର ସ�ାଦତି େହାଇଥିବା ଯଥାଥର୍ ଏ�େଚ� �ାରା ସମୟ ସମୟେର ନ�ିର୍ାରିତ ସମୟ ମ�େର, ସଦସ୍ୟ 
(�କ୍ େ�ାକର) ରସିଦ୍ ପାଇବା ସମୟଠାରୁ ଜଣାଇେବ। 

 
 

38. ସଦସ୍ୟ �ାହକ� ନକିଟକୁ େଦନୖକି ଭି�େିର ମାଜ�ନ େ�ଟେମ� ପଠାଇେବ। େଦନୖକି ମାଜ�ନ େ�ଟେମ�େର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଷିୟ 
ମ�େର ସହପା��କ ଜମା, ସହପା��କ ଉପେଯାଗ ଏବଂ ସହପା��କ �ିତ ି(ଉପଲ� ବଳକା ଅଥର୍/�ାହକ�ଠାରୁ ମିଳବିାକୁ ଥିବା 
େଦୟ) ସହତି ନଗଦ ଅଥର୍, �ାୟୀ ଜମା ରସିଦ (FDRs), ବ୍ୟା� ଗ୍ୟାେର�,ି ଓୟାର୍ହାଉସ୍ ରସଦି୍ , ସିକୁ୍ୟରିଟରି ଭାଗ ଭାଗ 
କରିବା ଅଥର୍ାତ୍ େ�କ୍ ଅପ୍ ସାମିଲ ରହବିା ଉଚତି।  

 
39. �ାହକ ସୁନ�ିିତ କରିେବ େଯ ସଦସ୍ୟ� ସହ ସ�କର୍େର ରହବିା ପାଇଁ ତା�ର ଆବଶ୍ୟକ �ମତା ରହଛି,ି ଏହା କରିବା ପାଇଁ 

େସ �ମତା�ା� ଅଟ� ିଏବଂ ତା�ର େନତୖକି ଦାୟି� ଓ ନମି�େର ଥିବା ଅ�ୀକାର ସ�ାଦନ କରବିା ପାଇ ଁେସ ସମଥର୍ ଅଟ�।ି 
ସମ� କାରବାର ଅନୁପାଳନ ସୁନ�ିିତ କରିବା ପାଇ ଁ ସମ� କାଯର୍୍ୟାନୁ�ାନ �ହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, େଯଉଁଥିକୁ �ାହକ 
ହୁଏତ �େବଶ କରିପାର� ିେସହ ିକାରବାର �େବଶ େହବା ପୂବର୍ରୁ ତାହା �ାହକ� �ାରା ସ�ୂ�ର୍ େହବ।  

 
40. ଯଦ,ି େଯଉଁଠାେର �ାହକ ତା�ର ସଦସ୍ୟ �ତ୍ୟାପର୍ଣ କର�,ି ସଦସ୍ୟ ଦାବ,ି ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ, ନେିବଶକ�ଠାରୁ ଆହ�ାନ କରି 

ସାବର୍ଜନୀନ ଭାବେର ବ�ି�ି �କାଶ କର�।ି ଯଦ ିଏ�େଚ�ର େ�ଡଂି ସି�ମେର ଦାବ ିସ�କ�ତ େକୗଣସ ିକାରବାର ସ�ାଦତି 
େହାଇଥାଏ I, ସୁନ�ିିତ କର�ୁ େଯ �ାହକ ନ�ିର୍ାରିତ ସମୟ ମ�େର ଏବଂ ସହାୟକ ଦଲିଲ ସହତି ତା�ର ଦାବ ିଏ�େଚ�େର 
�ାପନ କରିେବ। 

 
41. A. ଅସମୀଚନି ଆଚରଣରୁ ସୁର�ା ଯାହାକ ିମିଥ୍ୟା ଉେ�ଶ୍ୟ �େଣାଦତି ଆଚରଣ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଆଚରଣକୁ ଅ�ଭର୍ୁ � 

କେର 
a. ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା ସ�କ�ତ ଅସମୀଚନି ଆଚରଣ ନେିଷଧ। 
b. “ଅସମୀଚନି ଆଚରଣ’’ ଅଥର୍ାତ୍ ସଦସ୍ୟ କମି�ା ଏହାର ଆଥ�କ �ତନିଧିିମାନ� �ାରା େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟ ବା ଅବେହଳା 

ଯାହାକ ି�ାହକ�ର ସୂଚନା ସମ�ଳତି କାରବାର ନ�ି� ି�ହଣ ସମାଥର୍୍ୟକୁ ବାଧିତ କରିଥାଏ ବା ମହ�ପୂ�ର୍ ଭାବେର 
ବାଧିତ କରିବାର ସ�ାବନା ରହଥିାଏ ଏବଂ ଅ�ଭର୍ୁ � କେର - 

i. ପଏ� 41.B ଅଧିନେର �ା� ଆଚରଣ 
ii. ପଏ� 41.C ଅଧିନେର ଅପମାନଜନ ଆଚରଣ 

iii. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଚରଣ ନ�ିର୍ାରିତ େହାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ 
41. B.  



a. ସଦସ୍ୟ�ର କମି�ା ଏହାର ଆଥ�କ �ତନିଧିିମାନ�ର ନ�ିର୍ାୟକ ବଷିୟ ସ�କର୍େର �ା� ଆଚରଣ ଯାହାକ ି�ାହକ�ୁ 
କାରବାର ସ�କ�ତ ନ�ି� ି େନବା େ��େର ଯଦ ି �ାହକ ସଠକି୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥାେ�, ଅନ୍ୟ କାଯର୍୍ୟପ�ା �ହଣ 
କରିଥାେ� ଏବଂ ଏହ ିଆଚରଣ ଜଡ଼ତି କେର - 

i. �ାହକ�ୁ ଭୁଲ୍ କମି�ା ସଦସ୍ୟ ବା ଆଥ�କ �ତନିଧିି ସତ୍ୟ େବାଲି ବ�ିାସ କରୁନଥିବା ତଥ୍ୟ �ଦାନ କରିବା; 
କମି�ା 

ii. �ାହକ�ୁ ସଠକି୍ ସୂଚନା ଏପର ି ଭାବେର �ଦାନ କରିେବ ଯାହାକ ି ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟ େଦଉଥିବ ବା �ା�କିର 
େହାଇଥିବ। 

b. ପଏ� 41.B.a ଅଧିନେର େକୗଣସି ଆଚରଣ �ା�କିର େବାଲି ନ�ିର୍ାରଣ କରିବା େ��େର, ନମି�ଲିଖିତ ବଷିୟଗୁଡ଼କୁି 
“ନ�ିର୍ାୟକ ବଷିୟ” ଭାବେର ବଚିାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ- 

i. ଅଥର୍େନତୖକି ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବାର ମୁଖ୍ୟ େବଶୖ�ି୍ୟଗୁଡ଼କି ସହତି �ତ�ତା, ଲାଭ ଏବଂ �ାହକ� 
�ତ ିବପିଦର ଆଶ�ା; 

ii. ନ�ି�� ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା ପାଇ ଁ �ାହକ�ର ଚାହଦିା କମି�ା �ାହକ� ପାଇଁ ଏହାର 
ଉପଯୁ�ତା; 

iii. ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା କମି�ା େଯଉଁ େଶୖଳୀେର ହସିାବ କରାଯାଉଥାଏ ବା େପୖଠ ପାଇଁ ବଚିାର 
କରାଯାଉଥାଏ େସଥି�ତ ି�ାନ ଦଆିଯିବା ଉଚତି୍; 

iv. ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ ଚୁ�ିେର େକୗଣସ ିସ�ର୍ାବଳରି �ିତ,ି ବହଭିର୍ୁ �ି କମି�ା �ଭାବ, ଯାହାକ ିେସହ ି
ଆଥ�କ ଉ�ାଦ ପରିେ��ୀେର ଅଥର୍ପୂ�ର୍ ସ�ର୍ାବଳ ିେହାଇଥାଏ; 

v. ସଦସ୍ୟ�ର ପରିଚୟ, ନୟିାମକ �ିତ ିଏବଂ ଅନୁେମାଦନ ସହତି �କୃତ,ି ଅବଦାନ ଏବଂ ଅଧିକାରଗୁଡ଼କି; 
ଏବଂ 

vi. େକୗଣସ ିନୟିମ କମି�ା ଆଇନ ଅଧିନେର �ାହକ�ର ଅଧିକାରଗୁଡ଼କି। 
41. C. 

a. ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା ସହତି ସ�କ�ତ ଜେଣ ସଦସ୍ୟ�ର ବା ଆଥ�କ �ତନିଧିି�ର ବ୍ୟବହାର 
ଅପମାନଜନକ େହାଇଥାଏ, ଯଦ ିଏହା - 

i. ଧମକ ଚମକ କମି�ା ଅଯଥା �ଭାବ ଜଡ଼ତି କେର; ଏବଂ  
ii. �ାହକ�ୁ ଏପରି କାରବାର ସ�କ�ତ ନ�ି� ି େନବାକୁ ପେଡ଼ ବା େନବାର କାରଣ ହୁଏ ଯାହାକ ି ଅନ୍ୟଥା 

�ାହକ େନଇନଥା�।ି 
b. ଏକ ଆଚରଣ ଧମକ ଚମକ କମି�ା ଅଯଥା �ଭାବ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଚରଣ କ ି ନା ନ�ିର୍ାରଣ କରିବାେର, 

ନମି�ଲିଖିତ ବଷିୟଗୁଡ଼କି ବଚିାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ – 
i. ସମୟ, ଅବ�ାନ, �କୃତ ିଏବଂ ଆଚରଣର �ାୟି�; 

ii. ଅପମାନଜନକ ଭାଷା କମି�ା ଆଚରଣ ଓ ଧମକ ଚମକର ବ୍ୟବହାର; 
iii. �ାହକ�ର େକୗଣସ ି ନ�ି�� ଦୁଭର୍ାଗ୍ୟ କମି�ା ପରି�ିତରି େଶାଷଣ େଯଉଁ ବଷିୟେର ସଦସ୍ୟ ସେଚତନ 

ଥାଆ�,ି ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଆଥ�କ େସବା ସ�କ�ତ �ାହକ� ନ�ି�କୁି �ଭାବତି କରିଥା�;ି 
iv. ସଦସ୍ୟ� �ାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଣ-ଚୁ�ିଭି�କି �ତବି�କ ଯାହାକ ି ସଦସ୍ୟ� �ାରା ଲାଗୁ 

କରାଯାଇଥାଏ, େଯେତେବେଳ �ାହକ ଏକ ଆଥ�କ ଚୁ�ି ଅଧିନେର ନଜିର ଅଧିକାର �େୟାଗ କରିବାକୁ 
ଇଛା କର�,ି ଅ�ଭର୍ୁ � କର ି– 

v. ଆଥ�କ ଚୁ�ି ର� କରବିା ପାଇଁ ଅଧିକାର; 
vi. ଅନ୍ୟ ଆଥ�କ ଉ�ାଦ କମି�ା ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ�ୁ ସୁଇଚ୍ କରବିା ପାଇ ଁଅଧିକାର ଏବଂ 

vii. କାଯର୍୍ୟାନୁ�ାନ ପାଇଁ ଧମକ, େକଉଁ ପରି�ିତେିର ଧମକ ଦଆିଯାଇଛ ିତାହା ଉପେର ନଭିର୍ର କର ି। 
 
 
 



େବଦୁୖ୍ୟତକି ଚୁ�ି ଟ�ିଣୀ ଅଥର୍ାତ୍ ଇେଲେକ��ାନକି୍ କ��ାକ� େନାଟ୍ (ECN)  
 

42. �ାହକ ଇେଲେକ��ାନକି୍ ଫମର୍ ମା�ମେର ଚୁ�ି େନାଟ୍ �ହଣ କରିବାକୁ ବାଛବିା େ��େର, ଆଇଡ ି (�ାହକ� ଦ�ାରା ସ�ିୃ 
କରାଯାଇଥିବା) ସଦସ୍ୟ� ପାଇ ଁ (ଦୟାକର ି ପରିଶ�ି A ର ପରିଶ�ି 3 େଦଖ�ୁ)। ସଦସ୍ୟ ସୁନ�ିିତ କରିେବ େଯ ସମ� 
ନୟିମାବଳ/ିବ୍ୟବସାୟ ଆଇନ/ଅଧିନୟିମ/ସମୟ ସମୟେର ଏ ସ�କର୍େର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବ�ି�ି ସହତି ଏହା ସୁସଂଗତ 
ଅେଟ, ଏକ ଉପଯୁ� ଇେମଲ୍ ଆଇଡ ିସଦସ୍ୟ�ୁ �ଦାନ କରିେବ। ଇେମଲ୍ ଆଇଡେିର େକୗଣସ ିପରିବ�ର୍ନ େ��େର �ାହକ 
ନେିଜ ଏକ ପ� �ାରା ସଦସ୍ୟ�ୁ େଯାଗାେଯାଗ କରିେବ। ଯଦ ି�ାହକ ଜଣକ ଇ�ରେନଟ୍ େ�ଡଂି ପାଇଁ ମେନାନୟନ କର�,ି 
ଇେମଲ୍ ଆଇଡରି ପରିବ�ର୍ନ ଅନୁେରାଧ �ାହକ� ପାଇଁ ଉ��ି ୟୁଜର ଆଇଡ ିଏବଂ ପାସଓ�ାଡର୍ �ାରା ସୁର�ିତ ଆକେସସ 
ମା�ମେର କରାଯାଇପାେର।  

 
43. ସଦସ୍ୟ ସୁନ�ିିତ କରିେବ େଯ ଇେମଲ୍ ମା�ମେର େ�ରିତ େହାଇଥିବା ସମ� ECN ଡଜିଟିାଲ୍ ଭାେବ �ା�ରିତ, 

ଏନ�ିପ�ଯୁ�, ଅଣ-େହରେଫର େଯାଗ୍ୟ େହବ ଏବଂ IT ଆଇନ, 2000ର ବ୍ୟବ�ାଗୁଡ଼କି ଅନୁପାଳନ କରିବ। ECN ଏକ 
ସଂଲ� ଅଥର୍ାତ୍ ଆଟାଚେମ� ଭାେବ ଇେମଲ୍ ମା�ମେର େ�ରିତ େହବା େ��େର, ସଂଲ� େହାଇଥିବା ଫାଇଲ୍ ଡଜିଟିାଲ୍ 
ଦ�ଖତ, ଏନ�ିପ�ଯୁ� ଏବଂ ଅଣ-େହରେଫର େଯାଗ୍ୟ ସହତି ସୁର�ିତ ମ� େହବ।  

 
44. �ାହକ ମେନ ରଖିେବ େଯ େଫରିଥିବା େମଲ୍ ବ�ି�ି ସଦସ୍ୟ� �ାରା �ା� ନେହବା େ��େର �ାହକ� ଇେମଲ୍ ଆଇଡେିର 

ଚୁ�ି େନାଟ୍ ବତିରଣ ଅଥର୍ାତ୍ େଡଲିଭରି ଭାବେର ବଚିାରଣୀୟ େହବ।  
 

45. ସଦସ୍ୟ ECN ଏବଂ ଇେମଲର �ା�ି �ୀକାର ଏକ ସଫ� ଏବଂ ଅଣ-େହରେଫର େଯାଗ୍ୟ ରୂପେର ରଖିେବ ଯାହା IT ଆଇନ, 
2000ର ବ୍ୟବ�ା ଅନୁପାଳନ କରିବା ନମିେ� ଏ�େଚ� �ାରା ନ�ିର୍ାରିତ ଉପାୟେର ଏବଂ ସମୟାନୁଯାୟୀ SEBI/ 
ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏ�େଚ� �ାରା ଜାରି େହାଇଥିବା �ଚଳତି ଆଇନ/ �ଚାର ପ�/ନେି�ର୍ଶାବଳ ିଅନୁଯାୟୀ େହାଇଥାଏ। 
ବତିରଣର �ମାଣ ଯଥା ଚୁ�ି ଟ�ିଣୀ େ�ରଣ କରିବା ସମୟେର କ�ୁ୍ୟଟର �ାରା ସ�ିୃ େହାଇଥିବା ଲଗ୍ ରିେପାଟର୍ SEBI/ 
ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏ�େଚ�ର �ଚଳତି ନୟିମାବଳ ିଅଧୀନେର ନ�ିର୍ାରିତ େହାଇଥିବା ଆଇନ/ �ଚାର ପ�/ନେି�ର୍ଶାବଳ ି
ଏକ ନ�ି�� ଅବଧି ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ� �ାରା ସାଇତ ିରଖାଯିବ। ଲଗ୍ ରିେପାଟର୍ ଚୁ�ି ଟ�ିଣୀର ସବେିଶଷ ସୂଚନା �ଦାନ କରିବ 
ଯାହା �ାହକ�ୁ/ନାକଚ କମି�ା ପୁଣି େଫରିଥିବା ଇେମଲକୁ ବତିରଣ ଅଥର୍ାତ୍ େଡଲିଭରି େହାଇନଥାଏ। ସଦସ୍ୟ ସବର୍ଦା ତା� 
�ାରା େଫରିଥିବା େମଲର ବ�ି�ି �ା� ସୁନ�ିିତ କରିେବ, ତାହା େସ SEBI/ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏ�େଚ�ର �ଚଳତି 
ନୟିମାବଳ ିଅଧୀନେର ନ�ି�� ଅବଧି ମ�େର କରିେବ, ଯାହା ଜାରି େହାଇଥିବା �ଚଳତି ଆଇନ/ �ଚାର ପ�/ନେି�ର୍ଶାବଳ ି
ଅନୁଯାୟୀ େହାଇଥାଏ।  

 
46. େଯଉଁ �ାହକମାେନ ଚୁ�ି ଟ�ିଣୀ ଅଥର୍ାତ୍ କ��ାକ� େନାଟକୁ େବଦୁୖ୍ୟତକି ଆକାରେର �ହଣ କରବିା ପାଇଁ ଚାହା� ି ନାହିଁ େସ 

େ��େର ସଦସ୍ୟ େସହ ି �ାହକ�ୁ �ତ୍ୟ� ପ�ତେିର କ��ାକ� େନାଟ୍ (ଚୁ�ି ଟ�ିଣୀ) ପଠାଇବା ଜାରି ରଖିେବ। ECN 
�ାହକ� ନକିଟେର ନ ପହ�ବିା କମି�ା �ାହକ�ର ଇେମଲ୍ ଆଇଡ ି�ାରା �ତ୍ୟାଖ୍ୟାନ େହବା େ��େର, ସଦସ୍ୟ SEBI/ 
ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏ�େଚ�ର �ଚଳତି ନୟିମାବଳ ିମ�େର ନେି�ର୍ଶାବଳ/ିନୟିମ, ଜାରି େହାଇଥିବା ଆଇନ, ବ୍ୟବସାୟ 
ନୟିମାବଳ,ି �ଚାର ପ� ଅନୁସାେର ଅଧୀନେର ନ�ି�� ଅବଧି ମ�େର �ାହକ�ୁ �ତ୍ୟ� ରୂେପ କ��ାକ� େନାଟ୍ ପଠାଇେବ 
ଏବଂ ଏହଭିଳ ି�ତ୍ୟ� ଚୁ�ି ଟ�ିଣୀ ଅଥର୍ାତ୍ ଫିଜକିାଲ୍ କ��ାକ� େନାଟ୍ ବତିରଣ ଅଥର୍ାତ୍ େଡଲିଭରିର �ମାଣ ସାଇତ ିରଖିେବ।  

 
47. �ାହକ�ୁ ECNର ଇେମଲ୍ େଯାଗାେଯାଗ ସହତି, ସଦସ୍ୟ ଏକା ସ�େର ତା�ର ନାମିତ େଓ�ବସାଇଟ ଯଦ ି ରହଥିାଏ 

େସଥିେର ECN ସୁର�ିତ ଉପାୟେର �କାଶନ କରିେବ ଏବଂ �ାହକ�ୁ ସ��ୃ ଆକେସସ୍ ସାମଥର୍୍ୟ �ଦାନ କରିେବ ଏବଂ 
ଏଥିପାଇଁ, ଏକ �ତ� ୟୁଜର େନମ୍ ଏବଂ ପାସଓ�ାଡର୍ �ାହକ�ୁ ଆବ�ତି କରିେବ, େଯଉଁଥିେର �ାହକ େବଦୁୖ୍ୟତକି ଭାେବ 
କ��ାକ� େନାଟ୍ େସଭ୍ କରିବା ସହତି ତା’ର �ି� ବାହାର କରିବା ବକି� ରହବି।  

 



48. ଇେଲେକ��ାନକି୍ କ��ାକ� େନାଟ୍ (ECN) େଘାଷଣାନାମା ଫମର୍ �ାହକ�ଠାରୁ ହାସଲ କରାଯାଇଥାଏ। େଯଉଁମାେନ 
ଇେଲେକ��ାନକି୍ ଫମର୍େର କ��ାକ� େନାଟ୍ �ା� କରିବାକୁ ଇଛା �କାଶ କରିଥା� ିଏହ ିେଘାଷଣାନାମା �ାହକ� �ାରା ଖ�ନ ନ 
େହବା ପଯର୍୍ୟ� େବଧୖ ରହବି। 

 
 
 
 
 
 
ଆଇନ ଏବଂ ବଚିାର ବ୍ୟବ�ା  
 

49. ଏହ ିଡକୁ୍ୟେମ�େର �ିରୀକୃତ ନ�ି�� ଅଧିକାର ବ୍ୟତୀତ, ସଦସ୍ୟ, ଅଧିକୃତ ବ୍ୟ�ି ଏବଂ �ାହକ ଅନ୍ୟ େଯ େକୗଣସ ିଅଧିକାର, 
ଯାହା ଏ�େଚ�ର ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଏବଂ ନୟିମାବଳ ିେଯଉଁଥିେର �ାହକ େ�ଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିଥା� ିଏବଂ ଏହା 
ଅଧୀନେର ଜାର ିେହାଇଥିବା �ଚାର ପ�/ବ�ି�ି କମି�ା SEBIର ଆଇନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳ ିଅଧୀନେର ସଦସ୍ୟ କମି�ା 
�ାହକ�ର ଅଧିକାର ରହଥିାଇପାେର, ତାହା �େୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ହକ୍ଦାର େହେବ।  

 
50. ଏହ ିଡକୁ୍ୟେମ� ବ୍ୟବ�ାଗୁଡ଼କି ସବର୍ଦା ସରକାରୀ ବ�ି�ି, SEBI �ାରା ଜାରି େହାଇଥିବା େଯେକୗଣସ ିଆଇନ, ନୟିମାବଳ,ି 

ନେି�ର୍ଶାବଳ ି ଏବଂ �ଚାର ପ�/ବ�ି�ି ଏବଂ ସ��ୃ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏ�େଚ� େଯଉଁଠାେର େ�ଡ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ 
େହାଇଥାଏ ତାହାର �ଚାର ପ�, ଆଇନ୍ , ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳ ିଏବଂ ଜାରି େହାଇଥିବା ଆଇନ, ଯାହା ହୁଏତ ସମୟାନୁଯାୟୀ 
ଲାଗୁ େହାଇପାେର, ତାହା ଅନୁଯାୟୀ େହବ।  

 
51. ସଦସ୍ୟ ଏବଂ �ାହକ ମ��ି� �ାରା ମ��ତା ଏବଂ ଆେପାଷସମାଧାନ ଆଇନ, 1996 ଅଧୀନେର ଦଆିଯାଇଥିବା େଯ 

େକୗଣସ ିରାୟକୁ ମାନେିବ। ଆବଶ୍ୟ ଯଦ ିଉଭୟ ପ� ରାୟ ଉପେର ସ�ୁ� ନଥା�,ି ଆେବଦନ କରିବାର ଏକ ବ୍ୟବ�ା ମ� 
ରହଛି।ି  

 
52. ଏହ ି ଡକୁ୍ୟେମ�େର ବ୍ୟବହୃତ େହାଇଥିବା ଶ� ଏବଂ ବ�ବ୍ୟ ଯାହା ଏଠାେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା �ସ� 

ଆବଶ୍ୟକ କରୁନଥିବା �େଳ, ଏ�େଚ�/ SEBI ଅଧୀନେର ଜାରି େହାଇଥିବା ଆଇନ, ଜାରି େହାଇଥିବା ଆଇନ ଏବଂ 
ନେି�ର୍ଶାବଳୀ/ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳ ିଓ �ଚାର ପ�/ବ�ି�ି ଅନୁସାେର ନ୍ୟ� େହାଇଥିବା ସମାନ ଅଥର୍ ରହଥିାଏ।  

 
53. ସଦସ୍ୟ� �ାରା େଯାଡା େହାଇଥିବା ସମ� େ��ାକୃତ/ଅଣ-ବା�ତାମୂଳକ ଧାରାଗୁଡ଼କି/ଡକୁ୍ୟେମ� ଏ�େଚ�/ SEBIର 

ଆଇନ/ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳ/ିବ�ି�ି/�ଚାର ପ�ର ଉ�ଂଘନ କେର ନାହିଁ। ଏହ ି େ��ାକୃତ ଧାରାଗୁଡ଼କି/ଡକୁ୍ୟେମ� 
(ଗୁଡ଼କି)େର େଯେକୗଣସ ିପରିବ�ର୍ନ 15 ଦନିର ଅ�ୀମ େନାଟସି୍ ଦଆିଯାଇ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକାର ଏବଂ େନତୖକି ଦାୟି� 
ଯାହାକ ି ଏ�େଚ�/ SEBI �ାରା ଉ�ିଖିତ େହାଇଛ ି େସଥିେର େଯେକୗଣସ ି ପରିବ�ର୍ନ େ��େର �ାହକ� ଦୃ�ିେଗାଚର 
କରାଯିବ।  

 
54. ଯଦ ିପ�ଗୁଡ଼କିର ଅଧିକାର ଓ େନତୖକି ଦାୟି� SEBIର ଆଇନ କମି�ା ସ��ୃ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏ�େଚ� େଯଉଁଠାେର 

େ�ଡ୍ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଥାଏ ତାହାର ଉପଆଇନ, ଆଇନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳେିର ପରିବ�ର୍ନ େହବା କାରଣରୁ 
ବଦଳଥିାଏ, ଏହଭିଳ ିପରବି�ର୍ନଗୁଡ଼କି ଏହ ିଡକୁ୍ୟେମ�େର ଉେ�ଖ େହାଇଥିବା ପ�ଗୁଡ଼କିର ଅଧିକାର ଓ େନତୖକି ଦାୟି�େର 
ପରିବ�ର୍ନ �ରୂପ ଅ�ଭର୍ୁ � େହାଇଥାଏ।  

 
55. ସଦସ୍ୟ ଆକାଉ� ବବିରଣୀ �ତ ିମାସେର ବା�ବ ରୂପେର େସମାନ�ର �ାହକ�ୁ ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ େହାଇଥାଏ। 

 
 



 
 
 

ସଦସ୍ୟ� �ାରା �ାହକ�ୁ �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଇ�ରେନଟ୍ ଏବଂ ଓୟାରେଲସ୍ େଟେକ�ାେଲାଜ ିଆଧାରିତ �ଡଂି ସୁବଧିା 
(ଅଧିକାର ଏବଂ େନତୖକି ଦାୟି� ଡକୁ୍ୟେମ�(ଗୁଡ଼କି)େର ଉ�ିଖିତ ସମ� ଧାରାଗୁଡ଼କି �ଯୁଜ୍ୟ େହବ। ଅତରିି� ଭାବେର, ଏଠାେର 

ଉ�ିଖିତ ଧାରାଗୁଡ଼କି ମ� ଲାଗୁ େହବ।) 
 
1.  ଓୟାରେଲସ୍ େଟେକ�ାେଲାଜ ିବ୍ୟବହାର କରି ଇ�ରେନଟ୍ ଆଧାରିତ େ�ଡଂି (IBT) ଏବଂ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ େ�ଡଂି �ଦାନ କରିବା 

ପାଇ ଁସଦସ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ ଅଟ� ିତାହା ଡଭିାଇସଗୁଡ଼କି େଯପରିକ ିେମାବାଇଲ େଫାନ, ଡାଟା କାଡର୍ ସହତି ଲାପଟପ୍, ଇତ୍ୟାଦ ି
ଯାହା ଇ�ରେନଟ୍ େ�ାେଟାକଲ୍ (IP) ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଅ�ଭର୍ୁ � କରିବ। ସଦସ୍ୟ ଓୟାରେଲସ୍ 
େଟେକ�ାେଲାଜ ି ବ୍ୟବହାର କରି ଇ�ରେନଟ୍ ଆଧାରିତ େ�ଡଂି ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ େ�ଡଂି ପାଇ ଁ �ଯୁଜ୍ୟ ସମ� ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼କି 
ପୂରଣ କରିେବ ଯାହା ହୁଏତ SEBI ଏବଂ ଏ�େଚ� �ାରା ସମୟାନୁଯାୟୀ ନ�ିର୍ାରିତ େହାଇପାେର।  

 
2.   ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟେର ପୁ�ିନେିବଶ/େ�ଡଂି କରିବା ପାଇଁ �ାହକ ଇ�ୁକ ଅଛ� ିଏବଂ ଏଥିପାଇଁ, �ାହକ ହୁଏତ ଇ�ରେନଟ୍ ଆଧାରିତ 

େ�ଡଂି ସୁବଧିା କମି�ା ଓୟାରେଲସ୍ େଟେକ�ାେଲାଜରି ବ୍ୟବହାର ମା�ମେର ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ େ�ଡଂି ପାଇ ଁଇ�ୁକ ଅଛ�।ି ସଦସ୍ୟ 
�ାହକ�ୁ ସଦସ୍ୟ� IBT େସବା �ଦାନ କରିେବ ଏବଂ �ାହକ ସଦସ୍ୟ� IBT େସବାର ସୁବଧିା ହାସଲ କରିେବ, ତାହା 
SEBI/ଏ�େଚ�ର ବ୍ୟବ�ାଗୁଡ଼କି ଏବଂ �ଦ� ସଦସ୍ୟ� IBT େସବାେର ନ�ିର୍ାରିତ ଚୁ�ି ଏବଂ ସ�ର୍ାବଳ ିଆଧାରେର ଏବଂ 
ଅନୁସାେର େହାଇଥାଏ, େସଗୁଡ଼କି ଏ�େଚ�/ SEBI �ାରା ନ�ିର୍ାରିତ ସ�ର୍ଗୁଡ଼କି ଆଧାରେର େହାଇଥାଏ।  

 
3.  ସଦସ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ େ�ଡଂି ସହତି ସ�ିଳତି େବଶୖ�ି୍ୟ, ବପିଦ ଆଶ�ା, ଦାୟି�େବାଧତା, େନତୖକି ଦାୟି� ଏବଂ ଉ�ରଦାୟି� 

ଓୟାରେଲସ୍ େଟେକ�ାେଲାଜ/ିଇ�ରେନଟ୍ କମି�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସ ିେଟେକ�ାେଲାଜ ିମା�ମେର �ାହକ�ର ଦୃ�ିେଗାଚର କରିେବ।  
 
4.  ସଦସ୍ୟ� IBT ସି�ମ ମନକୁ ମନ �ାଥମିକ ପାସଓ�ାଡର୍ ପଲିସ ିଯାହା ଏ�େଚ�/ SEBI �ାରା ନ�ିର୍ାରିତ ସ�ର୍ାବଳ ିଆଧାରେର 

ନ�ି�� େହାଇଥାଏ ତାହା ସମ��େର ସଦସ୍ୟ �ାହକ�ୁ ଅବଗତ କରାଇେବ।  
 
5.  ୟୁଜରେନମ୍ ଓ ପାସଓ�ାଡର୍କୁ େଗାପନୀୟ ଓ ସୁର�ିତ ରଖିବା ପାଇଁ �ାହକ ଦାୟୀ ରହେିବ ଏବଂ େସ ଏ�ର୍ େହାଇଥିବା ବା 

�େବଶ କରାଯାଇଥିବା ସମ� ଅଡର୍ର ଏବଂ �ାହକ� ୟୁଜରେନମ୍ ଏବଂ/କମି�ା ପାସଓ�ାଡର୍ ବ୍ୟବହାର ସଦସ୍ୟ� IBT ସି�ମ 
ମା�ମେର େଯେକୗଣସି ବ୍ୟ�ି� �ାରା କରାଯାଇଥିବା କାରବାର ପାଇ ଁଏକା� ଭାବେର ଦାୟୀ ରହେିବ, େସହ ିବ୍ୟ�ି ତାହା 
କରିବା ପାଇଁ �ମତା�ା� େହାଇଥା�ୁ ଅବା ନେହାଇଥା�ୁ ତାହା ଯାହା େହଉନା କାହିଁକ।ି ଆହୁରି ମ� �ାହକ ଅବଗତ ଅଛ� ି
େଯ ଅଡର୍ର ରାଉେଟଡ୍ ସି�ମ �ାରା ଓୟାରେଲସ୍ େଟେକ�ାେଲାଜ ିମା�ମେର ଇ�ରେନଟ୍ େ�ଡଂି/ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ େ�ଡଂି ପାଇଁ 
�ମାଣୀକରଣ େଟେକ�ାେଲାଜ ିଏବଂ କଡ଼ା ନରିାପ�ା ଉପାୟ ଆବଶ୍ୟକ େହାଇଥାଏ ଏବଂ �ାହକ ତା�ର ପାସଓ�ାଡର୍ ଏବଂ/କମି�ା 
ତା�ର �ାଧିକୃତ �ତନିଧିି� ବଷିୟେର େକୗଣସ ି ତୃତୀୟ ପ� ଯଥା ସଦସ୍ୟ କମର୍ଚାରୀ ଏବଂ ଡଲିର�ୁ �କାଶ ନକରିବା 
ସୁନ�ିିତ କରିବା ପାଇଁ ଅ�ୀକାର କରିଛ�।ି 

 
6.  �ାହକ ଯଦ ିତା�ର ପାସଓ�ାଡର୍ ଭୁଲି ଯାଇଛ�,ି ସଦସ୍ୟ� IBT ସି�ମେର ନରିାପ�ା େଦାଷ ତ�ଟ ିଆବ�ିାର କରଛି�,ି ତା�ର 

ୟୁଜରେନମ୍/ପାସଓ�ାଡର୍/ଆକାଉ� ମା�ମେର ଅସାମ�ସ୍ୟ/ଅନଧିକୃତ ଆକେସସ୍ ଆବ�ିାର/ସେ�ହ କର� ି େତେବ �ାହକ 
ଏହଭିଳ ିଅଣ�ାଧିକୃତ ବ୍ୟବହାରର ସବେିଶଷ ସୂଚନା, ତାରିଖ, ଉପାୟ ଏବଂ ଏପର ିଅନଧିକୃତ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦ ିେଯାଗଁୁ 
�ଭାବତି େହାଇଥିବା କାରବାରଗୁଡ଼କି ବଷିୟେର ଲିଖିତ ଭାବେର ସେ� ସେ� ସଦସ୍ୟ�ୁ ସୂଚତି କରିେବ।  

 
7.  ଓୟାରେଲସ୍ େଟେକ�ାେଲାଜ ିମା�ମେର ଇ�ରେନଟ୍/ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟେର ରୁଟଂି ଅଡର୍ର ପାଇ ଁଏକ େସବା ହାସଲ କରିବା ସହତି 

ଜଡ଼ତି ବପିଦଗୁଡ଼କି ବଷିୟେର ପୂ�ର୍ ଅବଗତ ଅଛ� ି ଏବଂ ବପିଦଗୁଡ଼କି ବୁଝଛି� ି ଏବଂ େଯଉଁ ଉପାୟେର େହଉନା କାହିଁକ ି



�ାହକ ୟୁଜରେନମ୍/ପାସଓ�ାଡର୍େର କରାଯାଇଥିବା େଯେକୗଣସ ିଏବଂ ସମ� କାଯର୍୍ୟ ପାଇ ଁ�ାହକ ସ�ୂ�ର୍ ରୂେପ ଉ�ରଦାୟୀ 
ଏବଂ ଦାୟୀ ରହେିବ।  

 
8. ସଦସ୍ୟ �ାହକ� ଅନୁେରାଧେର ଇେମଲ୍ ମା�ମେର ଅଡର୍ର/େ�ଡ୍ ସୁନ�ିିତତା ସୂଚନା େ�ରଣ କରିେବ। �ାହକ ଅବଗତ 

ଅଛ� ି େଯ ଅଡର୍ର/େ�ଡ୍ ସୁନ�ିିତତା ସୂଚନା ମ� େଓ�ବ୍ େପାଟର୍ାଲେର �ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। �ାହକ ଓୟାରେଲସ୍ 
େଟେକ�ାେଲାଜ ିବ୍ୟବହାର କରି େ�ଡ୍ କରୁଥିବା େ��େର, ସଦସ୍ୟ �ାହକ� ଡଭିାଇସେର ଅଡର୍ର/େ�ଡ ସୁନ�ିିତତା ସୂଚନା 
େ�ରଣା କରିେବ।  

 
9.  �ାହକ ଅବଗତ ଅଛ� ି େଯ ଇ�ରେନଟ୍ ମା�ମେର େ�ଡଂି ଅେନକ ଅନ�ି�� ବଷିୟ ଜଡ଼ତି କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଟଳି 

ହାଡର୍ଓୟାର, ସଫ�ଓୟାର, ସ�ିମ, େଯାଗାେଯାଗ ଲାଇନ, େପରିେଫରାଲ, ଇତ୍ୟାଦ ିବାଧା ଉପୁଜବିା ଏବଂ ବ�ି�ି େହବା �ତ ି
ସେମ�ଦନଶୀଳ ଅେଟ। ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏ�େଚ� େକୗଣସ ି �ତନିଧିି� କରିନଥା� ି କମି�ା �ତଶି�ତ ି େଦଇନଥା� ି େଯ ବନିା 
ବାଧାେର ସବୁ ସମୟେର ସଦସ୍ୟ� IBT େସବା �ାହକ� ପାଇ ଁଉପଲ� େହବ।  

 
10.  ସଦସ୍ୟ� IBT ସି�ମ କମି�ା େସବା କମି�ା ଏ�େଚ�ର େସବା କମି�ା ସି�ମର େଯେକୗଣସ ିର�, ଅ�ରାୟ, ଅଣ-ଉପଲ�ତା 

କମି�ା ଖରାପ େହବା ଘଟଣାେର କମି�ା ସଦସ୍ୟ/ଏ�େଚ� ନୟି�ଣ ବାହାେର େକୗଣସ ି କାରଣ ପାଇଁ �ାହକ/ 
ସଦସ୍ୟ/ଏ�େଚ� େ��େର େଯେକୗଣସ ିଲି�୍/ସି�ମ ସଫଳତା ପାଇ ଁଅଣ-କାଯର୍୍ୟକାରିତା ନମିେ� ଏ�େଚ� କମି�ା ସଦସ୍ୟ� 
ବପି�େର �ାହକ�ର େକୗଣସ ିଦାବ ିରହବି ନାହିଁ। 


