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ٹ 43�� �� 	�23 �� �/1ے ہں 	! ا�ٹ�0 ا�/�#(.!ں �� و�, ��)ٹ /5اور ��� �� و�,  ��www.exchange.comٹ

�)ٹ �www.sebi.gov.in ں۔�ب ہ �9 د�1

ں �ہ �پ  .2(�)$ �)*�KYC ں۔�رم �/4? <!ر �9 $=��ے ہں اور >�"� ز��وں �! ��ٹ د�1ے ہA 
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��e �ے ازا"ے �ے ��h4d 3ہں ہں �! �پ /N �)9پ ا� �Lں۔ اا�ٹ�0 ا�/�#(Z �ے ���(ے اس ��shہ �! 9{ �� �/1ے ہ

��sہ اٹ=� �/1ے ہں۔��� �ے ���(ے �ہ �� 
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