
ਅਨੁਲਗ – 4 

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ, ਸਬ-ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ

SEBI ਅਤ ੇਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦਿੇਸ਼ਤ ਮੁਤਾਬਕ 

1. ਗਾਹਕ ਐਕਸਚ�ਜ�/ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਐਡਂ ਐਕਸਚ�ਜ ਬੋਰਡ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਅਤੇ ਉਹਨ� ਹੇਠ ਸਮ� ਸਮ� ‘ਤ ੇ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ� ਿਟਸ� ਦੇ ਿਨਯਮ�, ਉਪ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਧਾਨ� ਿਵੱਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਿਨਯਮ� ਦ ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਕੋਨਟ�ਕੈਟਸ/ਹੋਰ ਇਨਸਟਰੂਮ�ਟਸ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਐਕਸਚ�ਜ� ਿਵੱਚ 

ਸੌਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

2. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ, ਸਬ-ਬ�ਕੋਰ ਅਤ ੇਗਾਹਕ, ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮ�,ਉਪਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਵਧਾਨ� ਅਤੇ ਉਹਨ� 

ਹੇਠ ਸਮ� ਸਮ� ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ� ਿਟਸ� ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਜਾਰੀ SEBI ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ� 

ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢੁੱ ਕਵ� ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣਗੇ । 

3. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਜ� ਡੈਿਰਵੇਿਟਵਸ ਕੋਨਟ�ੈਕਟਸ ਿਵੱਚ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ 

ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਰਾਹ� ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਿਦਆਂ ਗਾਹਕ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਸਟਾਕੱ 

ਬ�ੋਕਰ ਰਾਹ� ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਮਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸਟਾਕੱ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ 

ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 

4. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਦ�ੜਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਿਤ 

ਢੁੱ ਕਵ� ਿਨਵੇਸ਼ ਮੰਤਵ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 

5. ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਦੀ ਦਣੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਤ ੇਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਾਣ ੂਕਰਾਉਣ 

ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਦੀਸੀਮਾਵ� ਸਮੇਤ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤ ੇਸਮਰਥਾ ਦ ੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ 

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

6. ਗਾਹਕ/ਗਾਹਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੌਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਸਬ-ਬ�ੋਕਰ ਸਟਾਕੱ ਬ�ੋਕਰ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 

ਉਸ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  

7. ਗਾਹਕ, ਸਹਾਇਕ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦ ੇਨਾਲ, ‘ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ’ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ 

ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਵੇਰਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਸਮ� ਸਮ� ਤ ੇਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ/SEBI ਵੱਲ� ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

8. ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ�ਯੋਜਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏਗਾ। ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ 

ਵੱਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾਵ� ਜ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਹਕ ਵੱਲ� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਮੁਤਾਬਕ 

ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। 



9. ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਸਮ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ‘ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਵਲੇ ਫਾਰਮ’ ਦੇ ਿਵੱਚ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਗਾਹਕ ਝੱਟ ਹੀ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਯਾਚਨਾ ਦਾ ਸਮੇਟਨਾ/ਿਦਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਮੱੁਕਦਮਾ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ’ਤ ੇ

ਦ�ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਿਨਯਤ ਸਮ� ਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੰੂ ਆਰਿਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ/ਅਪਡੇਟ 

ਕਰੇਗਾ। 

10. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਬ�ੋਕਰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ�ਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜ� ਗਾਹਕ 

ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ, ਿਸਵਾਇ 

ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਨੰੂਨੀ/ਿਨਯਾਮਕ� ਲੋੜ� ਹੇਠ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਆਪਣ ੇਗਾਹਕ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕਰੇ।  

ਮਾਰਿਜਨ 

11. ਗਾਹਕ ਲਾਗੂ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਮਾਰਿਜਨ,ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮਾਰਿਜਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਰਿਜਨ ਜ� ਐਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰਿਜਨ ਭਰੇਗਾ ਜੋ 

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਜ� ਐਕਸਚ�ਜ ਦਆੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਫੇਰ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ SEBI ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼� 

ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨ� ਿਹੱਿਸਆਂ ਨਾਮ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਨੰੂ 

ਆਪਣ ੇਇੱਕਲੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਿਵਵੇਕ ਿਵੱਚ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਿਜਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰੇ (ਭਾਵ� ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ 

ਐਕਸਚ�ਜ,ਕਲੀਏਿਰੰਗ ਹਾਉਜ਼/ਕਲੀਏਿਰੰਗ ਿਨਗਮ ਜ� SEBI ਵੱਲ� ਨਹ� ਹੈ), ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ 

ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਸਮ� ਿਸਰ ਐਸੇ ਮਾਰਿਜਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।  

12. ਗਾਹਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਵੱਲ� ਮਾਰਿਜਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਦੇਣਦਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤ ੇਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਿਜਨ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ, ਉਸ 

ਦੇ ਵਪਾਰ ਦ ੇਸੈਟਲਮ�ਟ ‘ਤੇ, ਕੌਨਟ�ੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ� ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਭਰਨ (ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ)ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮ�ਟ (ਿਨਪਟਾਰਾ)  

13. ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਕਓਰਟੀ/ਡੈਿਰਵੇਿਟਵ ਕੌਨਟ�ੈਕਟ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦ ੇਆਰਡਰ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਜ� ਫੇਰ 

ਐਸੇ ਰੂਪ ਜ� ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਦਵੇੇਗਾ ਿਜਸ ਦੀ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਟਾਕੱ ਬ�ੋਕਰ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਟਾੱਕ 

ਬ�ੋਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਿਕ ਕੇਵਲ ਉਸ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਪੁਰਦ ਯੁਿਨਕ ਕਲਾਏਟਂ ਕੋਡ ਿਵੱਚ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ 

ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ। 

14. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਮ� ਸਮ� ਤ ੇਵਪਾਰ/ਸੈਟਲਮ�ਟ ਸਾਇਕਲ, ਡਿਲਵਰੀ/ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਿਡਯੂਲ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੇੇਗ� ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹ ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾਕੱ ਐਕਸਚ�ਜ ਦ ੇ

ਸ਼ਿਡਯੂਲ/ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰੇ ਿਜੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

15. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਗਾਹਕ ਵੱਲ� ਜਮ�ਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ/ਸਿਕਓਰਟੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖ ਖਾਤ ੇ ਿਵੱਚ 

ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣ ੇਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਦ ੇਖਾਤ ੇਤ� ਵੱਖ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱਲ� ਖੁਦ 

ਲਈ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਸਵਾਏ ਉਹਨ� ਮਕਸਦ� ਦੇ ਜੋ SEBI ਦੇ ਿਨਯਮ, 



ਿਵਧਾਨ, ਸਰਕੁਲਰ, ਨ� ਿਟਸ, ਸੇਧ� ਅਤੇ/ਜ� ਐਕਸਚ�ਜ ਦ ੇਿਨਯਮ, ਿਵਧਾਨ, ਉਪ-ਿਨਯਮ, ਸਰਕੁਲਰ ਅਤੇ ਨ� ਿਟਸ� 

ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

16. ਿਜੱਥੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਆਪਣ ੇਹੀ ਮਤ ੇਤੇ ਵਪਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ, ਉਹਨ� ਵਪਾਰ� ਸਮੇਤ ਜੋ ਗਾਹਕ 

ਦੇ ਵੱਲ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੱਦ ਮੰਨ�  ਜਾਣਗੇ, ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੰੂ ਗਾਹਕ/ਗਾਹਕ� ਦ ੇਨਾਲ ਕ�ਮਵਾਰ ਕੌਨਟ�ਕੈਟ 

ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

17. ਐਕਸਚ�ਜ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਚ�ਜ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤ ੇ

ਿਵਧਾਨ ਅਤ ੇ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ� ਿਟਸ ਦ ੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤ ੇ ਐਸੇ ਵਪਾਰ ਪ�ਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ� ਨ�  ਐਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇ

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਐਕਸਚ�ਜਸ ਦੇ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੋਵ ੇ

ਿਜੱਥੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਿਜਹਾ ਐਕਸਚ�ਜ� ਦੇ ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਹੇਠ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੇ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਪ�ਯਜੋਨ� ਨੰੂ ਅਮਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਬ�ੋਕਰੇਜ  

18. ਗਾਹਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੰੂ ਬ�ੋਕਰੇਜ ਅਤੇ ਿਵਧਾਿਨਕ ਖਰਚ ਭਰੇਗਾ ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਿਜਸ ਤਰ�� 

ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਲੈਣ-ਦਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਦੰਦੇ ਹੈ। 

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨ�  ਉਹ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਬ�ੋਕਰੇਜ ਚਾਰਜ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦ ੇ ਿਨਯਮ, 

ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤ/ੇਜ� SEBI ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ�ਵਾਨਤ ਹੋਣ।  

ਿਲਕੁਇਡੇਸ਼ਨ (ਿਦਵਾਲਾ) ਅਤ ੇਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤ� ਬੰਦ ਕਰਨਾ 

19. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� � (ਿਕਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਸਮੇਤ) 

ਗਾਹਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਾਰਿਜਨ ਜ� ਹੋਰ ਰਕਮ, ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦਾ ਿਰਣ, ਆਿਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ 

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜ� ਸਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਿਲਕੁਇਡਟੇ/ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤ ੇਐਸੇ 

ਿਲਕੁਇਡਟੇ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਜ� ਆਈ ਰਕਮ ਨੰੂ, ਜੋ ਹੋਵ,ੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ/ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣ ੇ

ਐਡਜਸਟ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਿਲਕੁਇਡਟੇ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਜ� ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ� ਸਾਰੀ ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਖਰਚ ਗਾਹਕ ਤ� 

ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਉਸ ਨ�  ਭਰਨ�  ਹਨ। 

20. ਗਾਹਕ ਦੀ ਮੌਤ ਜ� ਿਦਵਾਲੀਆਪਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਜ� ਜੋ ਗਾਹਕ ਨ�  ਖਰੀਦਣ ਜ� ਵਚੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ 

ਉਹ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਨੰੂ, ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰਨ ਜ� ਡਿਲਵਰ ਕਰਨ ਜ� ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਰਿਹਣ ਤ ੇ

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ� ਗਾਹਕ ਦੀ 

ਜਾਇਦਾਦ ਿਵਰੱੁਧ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਜੇ ਕੱੁਝ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਦਾ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਗਾਹਕ ਜ� ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜਦ ਿਵਅਕਤੀ, ਵਾਰਸ, ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਦਾਰ। ਗਾਹਕ ਇਸ 

ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖੇਗਾ ਿਕ ਨਾਮਜਦ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਫੰਡ/ਸਿਕਓਰਟੀ ਦਾ ਟ��ਸਫਰ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਵੱਲ� ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਵਾਰਸ ਦ ੇਿਵਰੱੁਧ ਵੈਧ ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।  

21. ਗਾਹਕ ਵੱਲ� ਭੁਗਤਾਨ/ਡਿਲਵਰੀ ਅਤ ੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪੱਖ� ਿਵੱਚ ਉਕਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਟਾਕੱ ਬ�ੋਕਰ ਢੁੱ ਕਵ� 

ਐਕਸਚ�ਜ ਦ ੇਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ ੇਉਕਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਗਾਹਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਤੀ/ 



ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ/ਪ�ਪੋਰਾਈਟਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜ� ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਲੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤ� ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ�/ਪ�ਮੋੋਟਰ/ਪ�ੋਮੋਟਰ�/ਪਾਰਟਨਰ/ਪਾਰਟਨਰ�/ਪਰਾਈਟਰ/ਪਰਾਈਟਰ� ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ 

ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਵੱਲ� ਢੁੱ ਕਵ� ਐਕਸਚ�ਜ/ਐਕਸਚ�ਜ� ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਵਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ  

22.  ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਐਕਸਚ�ਜ ਅਤ ੇSEBI ਦਾ ਢੁੱ ਕਵ� ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

23.  ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤ ੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਖਰਾਬ 

ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ, ਖਰਾਬ ਡਿਲਵਰੀ, ਆਿਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦਵੇਗੇਾ। 

24. ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ, ਮਾਰਿਜਨ ਆਿਦ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ/ਜ� ਿਵਵਾਦ� ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਸਾਲਸੀ 

ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਐਕਸਚ�ਜ/ਐਕਸਚ�ਜ� ਦ ੇ ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ, ਿਵਧਾਨ� ਤਿਹਤ ਕਰਨਗੇ ਿਜੱਥੇ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਹੇਠ ਸਮ� ਸਮ� ਤ ੇਲਾਗੂ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ� ਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ।  

25. ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਿਵੱਚ� �ਠੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ 

ਛੇਤੀ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਿਵੱਚ ਿਦੱਤ ੇਸਾਲਸੀ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

26. ਗਾਹਕ/ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ/ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਤ� ਿਕਸੇ 

ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਗਾਹਕ/ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਲਈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੋਵਗੇੀ, ਉਸ ਪੱਤਰ 

ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਦੱਸੇ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਨੰੂ ਦੱਸੇ ਗਾਹਕ/ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱਲ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨਾ 

27. ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ 

ਦਾ ਮ�ਬਰ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ ਉਕਾਈ, ਮੌਤ, ਅਸਤੀਫਾ ਜ� ਕੱਢਣ ਕਾਰਣ 

ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਖ਼ਤਮ ਜਾਏ ਜੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲ� ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

28. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ, ਸਬ- ਬ�ੋਕਰ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇੱਕ 

ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਦਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਿਦੱਤ ੇਿਬਨ� �, ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਖਾਤਮੇ ਦ ੇਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦ ੇਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਕੀਤ ੇਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਿਵੱਚ� ਜ� 

ਉਹਨ� ਦੇ ਕ�ਮਵਾਰ ਵਾਰਸ, ਅਮਲਦਾਰ, ਪ�ਬੰਧਕ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ�ਿਤਿਨਧੀ ਜ� ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਪ�ਿਤ ਲਾਗੂ/ਬੰਦਸ਼ਕਾਰੀ 

ਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ 

29. ਸਬ-ਬ�ਕੋਰ ਦੀ ਮੌਤ/ਿਦਵਾਲੀਆਪਣ ਜ� ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜ�/ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ 

ਵੱਲ� ਸਬ- ਬ�ਕੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤ/ੇਜ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱਲ� ਸਬ- ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਣ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ

ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਗਾਹਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਸਟਾਕੱ ਬ�ੋਕਰ, ਸਬ- ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਪ�ਬੰਧ 

ਵਾਲੇ ‘ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂਧਾਰਾਵ� ਅਮਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, 



ਜੱਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਗਾਹਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਇੱਕ 

ਮਹੀਨ�  ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਨ� ਿਟਸ ਨਹ� ਿਦੰਦਾ। 

ਵਧੇਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ  

30. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦ ੇਰਾਹ� ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨ� ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਦ ੇਿਡਵੀਡ�ਡ, ਅਿਧਕਾਰ ਜ� ਬਨੋਸ 

ਸ਼ੇਅਰਸ, ਆਿਦ ਅਿਧਕਾਰ� ਬਾਰੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਯੋਗ ਸੱੁਰਿਖਆ ਿਮਲੇ ਅਤ ੇਉਹ 

ਐਸਾ ਕੱੁਝ ਨਾ ਕਰੇ ਿਜਸ ਦ ੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦ ੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ� ਿਜਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਨ�  

ਸਿਕਓਰਟੀ ਿਵੱਚ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਕੀਤ ੇਹੋਣ। 

31. ਿਜੱਥੇ ਵਪਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, SEBI ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵ� ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਿਵਧਾਨ, ਉਪ-ਿਨਯਮ, ਅਤ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੁਲਰ, 

ਨ� ਿਟਸ ਅਤ ੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦ ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਅਤ ੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣ ੇ ਖਾਿਤਆ ਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਤ ੇ

ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਣਗੇ। 

32. ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਕੀਤ ੇਵਪਾਰ ਲਈ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਾਟਕ� ਨੰੂ 

ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦ ੇਿਰਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੌਨਟ�ੈਕਟ ਨ� ਿਟਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵਗੇਾ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ, 

ਵਪਾਰ ਨੰਬਰ, ਵਪਾਰ ਸਮ�, ਵਪਾਰ ਮੱੁਲ, ਵਪਾਰ ਸੰਿਖਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਸ ਕੌਨਟ�ੈਕਟ, ਕਲਾਏਟਂ ਕੋਡ, 

ਬ�ੋਕਰੇਜ, ਸਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਰਿਚਆ ਂਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤ ੇਉਸ ਸਾਰੇ ਢੁੱ ਕਵ� ਵੇਰਵ ੇਸਮੇਤ ਜੋ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਐਸੇ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਸੇ ਸਮ� ਸਮ� ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਬ�ੋਕਰ ਟ�ਡੇਜ਼ ਦ ੇ

ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਿਨਵਸ਼ੇਕ� ਨੰੂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਾਹ� ਅਤੇ/ਜ� ਿਡਿਜਟਲ 

ਦਸਤਖਤ ਵਰਤ ਕੇ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕ�ਟ�ੈਕਟ ਨ� ਿਟਸ ਭਜੇੇਗਾ। 

33. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਮਾਮਲੇ ਦ ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੰਡਸ ਜ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ 

ਢੁੱ ਕਵ� ਐਕਸਚ�ਜ ਤ� ਪੇਆਉਟ ਦੀ ਰਸੀਦ ਿਮਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜੀ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਜੱਥ ੇਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, 

ਬਸ਼ਰਤ ੇਗਾਹਕ ਵੱਲ� ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੋਵ ੇਅਤ ੇਐਸੇ ਿਨਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤ� ਅਧੀਨ ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤ ੇਉਸ ਢੁੱ ਕਵ� 

ਐਕਸਚ�ਜ ਵੱਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਿਜੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

34. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ‘ਖਾਤੇ ਦਾ 

ਸਟੇਟਮ�ਟ’ ਭੇਜੇਗਾ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਐਸੇ ਸਮ� ਅੰਦਰ, ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਉਸ ਢੁੱ ਕਵ� 

ਐਕਸਚ�ਜ ਵੱਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੋਵ ੇਿਜੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਸਟੇਟਮ�ਟ ਨ�  ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ 

ਨੰੂ ਰਸੀਦ ਿਮਲਣ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਨ�  ਸਟਟੇਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆ ਂਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਸਮ� 

ਅੰਦਰ, ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤ ੇਉਸ ਢੁੱ ਕਵ� ਐਕਸਚ�ਜ ਵੱਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਿਜੱਥ ੇਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

35. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨ�  ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਜਨ ਸਟੇਟਮ�ਟ� ਭਜੇਣੀਆ ਂਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਿਜਨ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਮ�ਾ ਕੀਤ ੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਵਰਿਤਆ ਕੋਲੈਟਰਲ ਅਤ ੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਅਵਸਥਾ (ਉਪਲਬਧ 

ਬਕਾਇਆ/ਗਾਹਕ ਵੱਲ� ਦੇਣਯੋਗ) ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਦ, ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਰਸੀਦ (FDRs), ਬ�ਕ ਗਰੰਟੀ ਅਤ ੇ

ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਬ�ੇਕ ਅੱਪ।  



36. ਗਾਹਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਿਕ ਉਸ ਕੋਲ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤ ੇ

ਅਿਧਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਹ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧੀ ਿਨਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਗਾਹਕ ਵੱਲ� ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ 

ਉਹ ਇਹ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਕਰੇ। 

ਇਲੈਟ�ਾਿਨਕਿਨਕ ਕੋਨਟ�ੈਕਟ ਨ� ਟ (ECN) 

37. ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕੋਨਟ�ੈਕਟ ਨ� ਟ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ 

ਢੁੱ ਕਵ� ਈਮੇਲ-ਆਈਡੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਈਮੇਲ-ਆਈਡੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੰੂ 

ਿਫਿਜ਼ਕਲ ਪੱਤਰ ਰਾਹ� ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਨ�  ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚਣੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤ� ਈਮੇਲ-ਆਈਡੀ ਿਵੱਚ 

ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਗਾਹਕ ਦ ੇਖਾਸ ਯੂਜਰ ਆਈਡੀ ਅਤ ੇਪਾਸਵਰਡ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਸੱੁਰਿਖਅਕ ਪਹੰੁਚ ਦੁਆਰਾ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

38. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ECN ਿਡਿਜਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ,ੇ ਕੋਡ ਕੀਤੇ, 

ਦਖਲ-ਰਿਹਤ ਹੋਣ ਅਤੇ IT ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਪ�ਯੋਜਨ� ਦ ੇਨਾਲ ਪਾਲਣਸ਼ੀਲ ਵੀ। ਜੇਕਰ, ECN ਿਕਸੇ ਅਟਚੈਮ�ਟ 

ਰਾਹ� ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਅਟਚੈ ਕੀਤੀ ਫਾਇਲ ਵੀ ਿਡਿਜਟਲ ਦਸਤਖਤ, ਕੋਡ ਅਤੇ ਦਖਲ-ਰਿਹਤ 

ਹੋਣ ਦਆੁਰਾ ਸੱੁਰਿਖਅਤ ਹੋਵੇ। 

39. ਗਾਹਕ ਨ�  ਇਸਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾਕੱ ਬ�ੋਕਰ ਵੱਲ� ਬਾ�ਸ ਹੋਈ ਮੇਲ ਦੇ ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ-ਿਮਲਣ ‘ਤ ੇ

ਕੌਨਟ�ੈਕਟ ਨ� ਟ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਹੋਵਗੇੀ। 

40. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ECN ਅਤ ੇਈਮੇਲ ਦ ੇਐਕਨ� ਲੇਜਮ�ਟ ਨੰੂ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ (ਸੋਫਟ ਕਾਪੀ) ਅਤੇ ਦਖਲ-ਰਿਹਤ ਰੂਪ 

ਿਵੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਐਕਸਚ�ਜ ਵੱਲ� IT ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਪ�ਯੋਜਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ SEBI/ਸਟਾਕੱ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਮ/ਿਵਧਾਨ/ਸਰਕੁਲਰ/ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦ ੇ

ਤਿਹਤ ਆ�ਦਾ ਹੈ। ਡਿਲਵਰੀ ਦਾ ਸਬਤੂ, ਮਤਲਬ ਕੌਨਟ�ੈਕਟ ਨ� ਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮ� ਿਸਸਟਮ ਵੱਲ� ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 

ਿਰਪੋਰਟ ਨੰੂ SEBI/ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ� ਹੇਠ ਦੱਸੀ ਿਮਆਦ ਲਈ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਵੱਲ� ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 

ਲਾੱਗ ਿਰਪੋਰਟ ਉਹਨ� ਕੌਨਟ�ੈਕਟ ਨ� ਟਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਨਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ/ਈ-ਮੇਲ 

ਨਾ ਮੰਜੂਰ ਜ� ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਮਿਕਨ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇਗਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ 

SEBI/ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦ ੇਿਵਧਾਨ� ਹੇਠ ਦੱਸੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਸ ਵੱਲ� ਹਰ ਸਮ� ਬਾ�ਸ ਹੋਈਆ ਂਮੇਲਸ ਦੀ 

ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਮਲਦੀ ਰਹੇ। 

41. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਿਫਿਜਕਲ ਕੌਨਟ�ਕੈਟ ਨ� ਟ ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨ� ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਜੋ ਕੌਨਟ�ੈਕਟ ਨ� ਟ ਇਲੈਕ��ਾਿਨਕ 

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ ਨਹ� ਕਰਦੇ। ਿਜੱਥੇ ਵੀ ECN ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਿਡਿਲਵਰ ਨਾ ਕੀਤ ੇਹੋਣ ਜ� ਗਾਹਕ ਦੀ 

ਈਮੇਲ ID ਵੱਲ� ਨਾ-ਮੰਜੂਰ (ਮੇਲ ਦਾ ਬਾ�ਸ ਹੋਣਾ) ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੋਣ ਤ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ SEBI/ਸਟਾੱਕ 

ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਵਧਾਨ� ਹੇਠ ਦੱਸੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਫਿਜਕਲ ਕੌਨਟ�ੈਕਟ ਨ� ਟ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਿਫਿਜਕਲ 

ਕੌਨਟ�ੈਕਟ ਨ� ਟ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। 



42. ਗਾਹਕ ਨੰੂ ECN ਈਮੇਲ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨ�  ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਨਯਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਜੇ ਹੈ, 

ECN ਨੰੂ ਸੱੁਰਿਖਅਤ ਢੰਗ ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਢੁੱ ਕਵ� ਪਹੰੁਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇ

ਮਕਸਦ ਲਈ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਯਿੁਨਕ ਯੂਜਰ ਨ� ਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸਪੁਰਦ ਕਰੇਗਾ, ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਇਸ ਦ ੇਿਵਕਲਪ ਦ ੇ

ਨਾਲ ਿਕ ਉਹ ਕੌਨਟ�ੈਕਟ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟੌਿਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤ/ੇਜ� ਉਸ ਦਾ ਿਪ�ੰ ਟ ਆਉਟ ਲੈ ਸਕੇ। 

ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ  

43. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ, ਸਬ-ਬ�ੋਕਰ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ 

ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਜ� ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਉਸ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ� 

ਹੇਠ ਹੋਣ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਹੇਠ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ� ਿਟਸ ਜ� SEBI ਦੇ 

ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹੋਣ।  

44. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪ�ਯੋਜਨ ਹਮੇਸ਼� ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨ� ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਯਮ, ਿਵਧਾਨ, ਿਨਰਦੇਸ਼ 

ਅਤੇ SEBI ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ� ਿਟਸ, ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾਕੱ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਿਨਯਮ 

ਿਜੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮ� ਸਮ� ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਣ। 

45. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਅਤ ੇ ਗਾਹਕ ਆਰਬੀਟ�ੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਕਨਸੀਿਲਏਸ਼ਨ ਐਕਟ,1996 ਹੇਠ ਸਾਲਸ ਦਆੁਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤ ੇ

ਿਨਰਣੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਲਸੀ ਿਨਰਣੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਸਟਾਕੱ ਐਕਸਚ�ਜ� ਦ ੇ

ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਯੋਜਨ ਵੀ ਹੈ। 

46. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਭਾਵ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨ� 

ਦਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਐਕਸਚ�ਜ/SEBI 

ਦੇ ਿਨਯਮ/ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ� ਅਤ ੇਇਹਨ� ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਸਰਕੁਲਰ/ਨ� ਿਟਸ ਿਵੱਚ ਸਪੁਰਦ ਹੋਏ ਸਨ। 

47. ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਦਆੁਰਾ ਿਮਲਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਵਾਧੂ ਸਵ-ੈ ਇੱਛਕ ਧਾਰਾਵ�/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਕਸਚ�ਜ/SEBI ਦ ੇ

ਿਨਯਮ/ਿਵਧਾਨ/ਨ� ਿਟਸ/ਸਰਕੁਲਰ ਦ ੇ ਿਵਪਰੀਤ ਨਹ� ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇ ਹਨ। ਐਸੀਆ ਂ ਸਵ-ੈ ਇੱਛਕ 

ਧਾਰਾਵ�/ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 15 ਿਦਨ� ਦੇ ਨ� ਿਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ 

ਐਕਸਚ�ਜ/SEBI ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਗਾਹਕ� ਦ ੇ

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।  

48. SEBI ਦ ੇਿਨਯਮ ਅਤ ੇਿਵਧਾਨ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ� ਿਜੱਥ ੇਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਸ ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਦ ੇ

ਉਪ-ਿਨਯਮ, ਿਨਯਮ ਅਤ ੇਿਵਧਾਨ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਅਤ ੇਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚ 

ਫਰਕ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਐਸਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱਲ�  ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਪ�ਦਾਨ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨ� ਲਾੱਜੀ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ 

(‘ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵ� ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ 

ਧਾਰਾਵ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।) 



1. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਅਧਾਰਤ ਟ�ੇਿਡੰਗ (IBT) ਅਤੇ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਟ�ੇਿਡੰਗ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨ� ਲਾੱਜੀ ਰਾਹ� 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਲੈਪਟਾੱਪ, ਆਿਦ ਵਰਗੇ 

ਉਪਕਰਨ ਜੋ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਪ�ਟੋੋਕੋਲ (IP) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ SEBI ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਦਆੁਰਾ 

ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨ� ਲਾੱਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਦਆ ਂ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਅਧਾਰਤ 

ਵਪਾਰ/ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਵਪਾਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਾਰੀਆ ਂਲੋੜ� ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ। 

2. ਗਾਹਕ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼/ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਗਾਹਕ 

ਇੰਟਰਨ� �ਟ ਅਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ� ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨ� ਲਾਜੱੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਹ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦ ੇ ਵਪਾਰ 

ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਕੱ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ IBT ਸੇਵਾ 

ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤ ੇ ਗਾਹਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ IBT ਸੇਵਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ, SEBI/ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਪ�ਯੋਜਨ� ਅਤ ੇ

ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੀ IBT ਵੈਬਸਾਇਟ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ� ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਉਹ 

ਐਕਸਚ�ਜ਼/SEBI ਵੱਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ� ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ। 

3. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨ� ਲਾੱਜੀ/ਇੰਟਰਨ� ਟ/ਸਮਾਰਟ ਆਰਡਰ ਰੂਿਟੰਗ ਦੇ ਰਾਹ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ 

ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜੋਖਮ, ਜਵਾਬਦਹੇੀ, ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਰੀਆਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇਗਾ ਜ� ਹੋਰ 

ਕੋਈ ਟਕੈਨ� ਲਾੱਜੀ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਵੱਲ� ਗਾਹਕ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਈ ਜਾਵ।ੇ 

4. ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵੇਗਾ ਿਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਦਾ IBT ਿਸਸਟਮ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤ ੇ

ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਿਲਸੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਐਕਸਚ�ਜ਼/SEBI ਵੱਲ� ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਿਨਯਮ� ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। 

5. ਗਾਹਕ ਯੂਜਰ ਨ� ਮ ਅਤ ੇਪਾਸਵਰਡ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤ ੇਗਾਹਕ ਦਾ ਯੂਜਰ 

ਨ� ਮ ਅਤ/ੇਜ� ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਦਆ ਂਸਟਾਕੱ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ IBT ਿਸਸਟਮ ਰਾਹ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ 

ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ� ਐਸਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹ ਸੱਭ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਸੀ ਜ� ਨਹ�। ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਹਕ ਇਸ ਤ� ਜਾਣ ੂ ਹੈ ਿਕ ਆਰਡਰ ਰੂਟਡੇ ਿਸਸਟਮ ਰਾਹ� 

ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨ� ਲਾੱਜੀ ਰਾਹ� ਇੰਟਰਨ� ਟ ਵਪਾਰ/ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਵਪਾਰ ਦ ੇਲਈ ਪ�ਮਾਣੀਕਰਨ ਟੈਕਨ� ਲਾੱਜੀ ਅਤ ੇ

ਸਖਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਦਮ� ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਿਕ ਗਾਹਕ ਅਤੇ/ਜ� ਉਸਦ ੇ

ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰੂ ਖੋਿਲ�ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਦੇ ਡੀਲਰ� 

ਸਮੇਤ। 

6. ਗਾਹਕ ਝੱਟ ਹੀ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੰੂ ਿਲਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱ ਲ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ/ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ IBT ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੁਕਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਕਾਈ ਲੱਭਦਾ/ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ/ਆਪਣ ੇ

ਯੂਜਰ ਨ� ਮ/ਪਾਸਵਰਡ ਰਾਹ� ਅਣਅਿਧਕਾਿਰਤ ਪਹੰੁਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਅਣਅਿਧਕਾਿਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਵੇੇ, ਤਾਰੀਖ, ਢੰਗ ਅਤੇ ਐਸੇ ਅਣਅਿਧਕਾਿਰਤ ਇਸਤੇਮਲ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਿਦ।  

7. ਗਾਹਕ ਇਸ ਤ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨ� ਲਾੱਜੀ ਰਾਹ� 

ਇੰਟਰਨ� ਟ/ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਵਪਾਰ ਦ ੇਰੂਿਟੰਗ ਆਰਡਰ ਲਈ ਸਰਿਵਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ ਅਤ ੇਿਕਸੇ 

ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਦੇ ਯੂਜਰਨ� ਮ/ਪਾਸਵਰਡ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਾਹਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਦੇਣਦਾਰ ਅਤ ੇ

ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 



8. ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਆਰਡਰ/ਵਪਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਇਸ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੈ ਿਕ 

ਆਰਡਰ/ਵਪਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਗਾਹਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨ� ਲਾੱਜੀ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਦਆਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਆਰਡਰ/ਵਪਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗਾਹਕ ਦ ੇਉਪਕਰਨ ਉਪਰ 

ਭੇਜੇਗਾ। 

9. ਗਾਹਕ ਇਸ ਤ� ਜਾਣੂ ਹੈ ਿਕ ਇੰਟਰਨ� ਟ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਕਈ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਟਲ 

ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਿਸਸਟਮ, ਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨ�, ਪੈਰੀਫੇਰਲਸ, ਆਿਦ ਰੁਕਾਵਟ� ਅਤ ੇ ਖਲਲ ਦੇ ਪ�ਤੀ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ� ਵਰੰਟੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਿਕ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦਾ 

IBT ਿਸਸਟਮ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸਮ� ਿਬਨ� � ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗਾ। 

10. ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਜ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦ ੇਿਖਲਾਫ਼ ਇਹਨ� ਕਾਰਣ� ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹ� ਿਮਲੇਗਾ: ਮੁਅੱਤਲੀ, 

ਰੁਕਾਵਟ, ਨਾ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਜ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦ ੇIBT ਿਸਸਟਮ ਜ� ਸੇਵਾ ਜ� ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ ਜ� 

ਿਵਗਾੜ ਜ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ/ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਣ ਲਈ ਗਾਹਕ/ਸਟਾੱਕ 

ਬ�ੋਕਰ/ਐਕਸਚ�ਜ਼ ਿਵਖੇ ਿਲੰਕ/ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਜ� ਉਸਦ ੇਹਦਾਇਤ� ਦਾ ਨਾ-ਅਮਲ ਹੋਣਾ।  


