ପରିଶ�
ି -4
ମାଗର୍ଦଶର୍ନ ଟି�ଣୀ –�ାହକମାନ� (client / investor) ପାଇଁ କରଣୀୟ ଏବଂ ବ�ର୍ନୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼କ
ି
କରଣୀୟ
1. ସୁନ�
ି ି ତ କର�ୁ େଯ ଆପଣ େକବଳ ପ�ି କୃତ ଏ�େଚ�ର ସଦସ୍ୟମାନ� (Members / Stock Brokers)
ମା�ମେର କାରବାର କରୁଛ�ି। ଆପଣ ନିମ�ଲିଖିତ ଲି�େର ……………………………ଏହି ସଦସ୍ୟ ଜଣକ
ଏ�େଚ�େର ପ�ୀକୃ ତ େହାଇଛ�ି କି ନା ଜାଣିପାରିେବ।
2. ଆପଣ େ�ଡିଂ ଆର� କରିବା ପୂବର୍ରୁ ସ�ୂ�ର୍ ରୂେପ ‘‘ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ�ୁ (KYC)’’ ଫମ୍ର୍ ପୂରଣ କରିବା
ଉପେର େଜାର ଦିଅ�ୁ ।
3. ଆପଣ ଏକ �ତ� �ାହକ େକାଡ୍ (UCC) ପାଇବା ଉପେର େଜାର ଦିଅ�ୁ ଏବଂ ସମ� କାରବାର UCCେର
ଦିଆଯାଇଥିବା ବ�ର୍ନା ଅନୁ ଯାୟୀ କରାଯାଉଛି ସୁନ�
ି ି ତ କର�ୁ ।
4. ଏକ ମାନା� ‘ରି� ଡି�େକ�ାଜର ଏ�ି େମ�’ )'Risk Disclosure Agreement'( ପଢ଼ିବା ଓ �ା�ର ଉପେର
େଜାର୍ ଦିଅ�ୁ ।
5. ସଦସ୍ୟ�ଠାରୁ ସଦସ୍ୟ� ପାଖେର ଥିବା ଆପଣ� �ାରା ସ�ାଦିତ େହାଇଥିବା ସମ� ଡକୁ ୍ୟେମ�ର KYC
ନକଲ ଅଥର୍ାତ୍ କପି �ା� କର�ୁ ।
6. ଏ�େଚ�ର ସ�ାଦିକ କାଯର୍୍ୟର େବୖଧତା ଯା�୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ�େଚ� େୱବସାଇେ� ନିମଲ
� ିଖିତ ଲି�େର
………………………………ଉପଲ� େ�ଡ୍ ଯା�୍ ବ୍ୟବ�ାେର ପୁନଃଯା�୍ କରିନଅ
ି �ୁ । ଅନ ଲାଇନେର
ଏହି େ�ଡ୍ ସୂଚନା େ�ଡ୍ ତାରିଖର 5 ଦିନ ପଯର୍୍ୟ� କାଯର୍୍ୟଦିବସ ମ�େର ଯା�୍ କରାଯାଇପାରିବ।
7. �ତି ସ�ାଦିତ େ�ଡ୍ ପାଇଁ ନି�ର୍ାରିତ ଫମର୍ାେ� ଯଥାଥର୍ ଭାବେର �ା�ରିତ କ��ାକ� େନାଟ୍ ବା ରାଜିନାମା ଟି�ଣୀ,
ଆପଣ�ର UCC ସହିତ କାରବାରର ବିବରଣୀ ଦଶର୍ାଉଥିବା ଟି�ଣୀ, େ�� 24 ଘ�ା ମ�େର ପାଇବା ଉପେର
ଗୁରୁ� ଦିଅ�ୁ ।
8. ସୁନ�
ି ି ତ କର�ୁ େଯ କ��ାକ� େନାଟ୍ ବା ରାଜିନାମା ଟି�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
ଇତ୍ୟାଦି ଧାରଣ କେର।
9. ମାଜ�ନ୍ ବାବଦକୁ ସଦସ୍ୟ� �ାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା େକାଲ୍ୟାେଟରାଲ୍ ବା ବ�କ ବାବଦକୁ ରସିଦ୍ ହାସଲ
କର�ୁ ।
10. ଏ�େଚ� ତଥା ନିୟ�ଣକାରୀ କ�ର୍ୃପ� ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ�ର୍ୃପ��ର ଆଇନ, ନିୟମାବଳି, ନୀତି,
ବି��ି, ନିେ�ର୍ଶନାମା, ସୂଚନା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆପଣ�ର ତଥା ସଦସ୍ୟ�ର ଅଧିକାର ଓ କ�ର୍ବ୍ୟ ବିଷୟେର ଜାଣ�ୁ ।
11. କାରବାର କରିବା ପୂବର
ର୍ ୁ ସଦସ୍ୟମାନ�ୁ ସମ� ଯଥାଥର୍ �ଶ� ପଚାର�ୁ ଏବଂ େକୗଣସି ସେ�ହ ଥିେଲ ଦୂ ର କର�ୁ ।

12. �ତି ବେ�ାବ� ପାଇଁ ବିଲ୍ ପାଇବା ଉପେର େଜାର୍ ଦିଅ�ୁ ।

13. ଆପଣ� େଲଜର ଆକାଉ�ର ମାସିକ ବିବରଣୀ ମାଗ�ୁ ଏବଂ ଆପଣ� ସଦସ୍ୟମାନ�ର ବିବରଣୀେର େକୗଣସି
ତ�ଟ ି ବିଚୁ୍ୟତି ଥିେଲ 7 କାଯର୍୍ୟ ଦିବସ ମ�େର ଜଣା�ୁ । ଯଦି ତ�ଟ ି ବିଷୟେର ଜବାବ ସେ�ାଷଜନକ ହୁ ଏ ନାହିଁ,
େତେବ କାଯର୍୍ୟାନୁ �ାନର କାରଣର ତାରିଖଠାରୁ 15 କାଯର୍୍ୟ ଦିବସ ମ�େର ଏ�େଚ�କୁ ଏ ବିଷୟେର ଜଣା�ୁ ।
14. ଆପଣ�ର ଜମାକାରୀ ସହଭାଗୀ�ଠାରୁ ଆପଣ �ା� କରୁଥିବା ଉଭେୟ କାରବାର ଏବଂ ଧାରଣା ବ�ବ୍ୟ େଗାଟି
େଗାଟି କରି ଯା�୍ କର�ୁ ।
15. ଡିପି� �ାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା େଡଲି ଭରି ଇନ��ନ ସି�ପ୍ (DIS) ସୁର�ିତ ଭାବେର ରଖିବା ପାଇଁ DP�
�ାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

16. ସୁନ�
ି ି ତ କର�ୁ େଯ DIS ନମ�ର ପୂବର
ର୍ ୁ ମୁ�ିତ େହାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ� ଆକାଉ� ନମ�ର (UCC) DIS
ବହିେର ବ��ତ େହାଇଛି।
17. ଦୀଘର୍ ଦିନ ପଯର୍୍ୟ� ଆପଣ�ର ଅନୁ ପ�ିତ ି ଘଟଣାେର କିମ�ା ଆପଣ ବାରମ�ାର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଘଟଣାେର
ଆପଣ�ର ଡିମାଟ୍ ଆକାଉ� �ି ଜ୍ େହାଇଯାଏ।
18. ଆବଶ୍ୟକ ମାଜ�ନ ଠିକ୍ ସମୟେର େକବଳ େଚକ୍ �ାରା �ଦାନ କର�ୁ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ�ୁ ଏଥିପାଇଁ ରସିଦ୍ ମାଗ�ୁ ।

19. ବି�ି େ��େର (Commodities )ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପହ�ା�ୁ ଏବଂ �ୟ େ��େର ନି�ର୍ାରିତ ସମୟ ମ�େର ରାଶି
େପୖଠ କର�ୁ ।
20. େଡରିେଭଟିଭ��ଡ଼ିକ ପାଇଁ ହିସାବର ମାନା� ବୁ ଝ�ୁ ଏବଂ ଅନୁ ସରଣ କର�ୁ ।

21. େ��ାକୃ ତ ଧାରାଗୁଡ଼କ
ି , ଯଦି କିଛ ି ଥାଏ, ଆପଣ� ମ�େର ଓ ସଦସ୍ୟ� ମ�େର ସହମତି �କାଶ ପାଇଥାଏ
ପଢ଼ିବା, ବୁ ଝବ
ି ା ପେର �ା�ର କରିବା ସୁନ�
ି ି ତ କର�ୁ । �ାନ ଦିଅ�ୁ େଯ ଏହି େ��ାକୃ ତ ଧାରାଗୁଡ଼କ
ି ଉଭୟ
ଆପଣ ଓ ସଦସ୍ୟ� ମ�େର ବୁ ଝାମଣାେର େହାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ� ସ�ତି ବ୍ୟତୀତ ପରିବ�ର୍ନ
କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
22. େ�ଡିଂ ନିମେ� ସଦସ୍ୟ� �ାରା ଆପଣ� ଉପେର ଲାଗୁ େହାଇଥିବା ସମ� େ�ାକେରଜ୍, କମିଶନ୍, ଖ�ର୍ ଏବଂ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଦୟ ଏବଂ SEBI ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବିନମ
ି ୟ (Commodity Exchanges) �ାରା ନି�ର୍ାରିତ �ାସ�ି କ
ବ୍ୟବ�ା/ନିେ�ର୍ଶାବଳି 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� ନିକଟେର ଆପଣ�ର ସିକୁ୍ୟରିଟ ି ଦାଖଲ/ଜମାର ଏକ ଦ�ାବିଜ୍
ଅଥର୍ାତ୍ ଡକୁ ୍ୟେମ� ସମ��ୀୟ �ମାଣ ରହିଛ,ି ଯାହା ତାରିଖ, ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ, ପରିମାଣ, େକଉଁ ବ୍ୟା�/ଡିମାଟ
ଆକାଉ� ସପ�େର (େଗାଦାମ ଘର ରସିଦ୍ ଭାବେର) ଏହି ଟ�ା କିମ�ା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଜମା େହାଇଛି ଏବଂ େକଉଁ
ବ୍ୟା�/ଡିମାଟ ଆକାଉ�ରୁ ଏହା କରାଯାଇଛି ତାହା �କାଶ କରିଥାଏ।
24. ପା�ି େପୖଠ କରିବା କିମ�ା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପହ�ାଇବା (ଘଟଣା ଅନୁ ଯାୟୀ) ଏ�େଚ�ରୁ େପୖଠ ଲାଭ କରିବାର ଏକ
କାଯର୍୍ୟ ଦିବସ ମ�େର ଆପଣ�ୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ସଦସ୍ୟ� ପାଇଁ ଚାଲୁ ଥିବା ଆକାଉ� ଧାରଣ କରିବା
ପାଇଁ ନି��
� �ାଧୀକରଣ ପାଇନାହା�ି। ଏଣୁ, ଏହି ପରିେ��ୀେର ଆପଣ� �ାରା ସଦସ୍ୟ�ୁ ଦିଆଯାଇଥିବା
ରନିଂ ଆକାଉ� �ାଧୀକରଣ ନିମ�ଲିଖିତ ସ�ର୍ ଅନୁ ଯାୟୀ େହବ:
a) ଏପରି �ାଧିକରଣ ଫମର୍େର ଆପଣ ତାରିଖ ପକାଇେବ ଓ େକବଳ ଆପଣ �ା�ର କରିେବ ଏବଂ ଏହା
ଏପରି ଧାରା ଧାରଣ କେର ଯାହାକୁ କି ଆପଣ େଯେକୗଣସି ସମୟେର ଖ�ନ କରିପାରିେବ।
b) ଆକାଉ� ବିବରଣୀ ରୁ ଉପୁଜଥି
ି ବା େଯେକୗଣସି ବିବାଦ �କ୍ େ�ାକର�ୁ ପା�ି/ସିକୁ୍ୟରିଟ ି କିମ�ା ବିବରଣୀ
�ା� କରିବା ତାରିଖ ପରଠାରୁ, ଘଟଣା ଅନୁ ଯାୟୀ, 7 (ସାତ)ଟି କାଯର୍୍ୟ ଦିବସ ମ�େର ଲି ଖିତ ଭାେବ
ସୂଚତ
ି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିବାଦ େ��େର, ବିନା ବିଳମ�େର ଘଟଣାଟିକୁ ଲି ଖିତ ଭାେବ ସ�ୃ� �କ୍
ଏ�େଚ�ର ନିେବଶକାରୀ ଅଭିେଯାଗ �େକା�କୁ େ�ରଣ କର�ୁ ।
c) ଆପଣ ରନିଂ ଆକାଉ� ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମେନାନୟନ କରିନଥିବା ଏବଂ େପ-ଆଉଟ୍ ପା�ି �ା�
କରିବାର ପରବ�ର୍ୀ କାଯର୍୍ୟ ଦିବସେର �ହଣ କରାଯାଇନଥିବା େ��େର, ଦୟାକରି ଘଟଣାକୁ �କ୍
େ�ାକର�ୁ ପଠା�ୁ । ବିବାଦ ରହିଥିବା େ��େର, ସୁନ�
ି ି ତ କର�ୁ େଯ ଆପଣ ସେ� ସେ� ଲି ଖିତ
ଭାେବ ଏକ ଅଭିେଯାଗ ସ�ୃ� �କ୍ ଏ�େଚ�ର ନିେବଶକାରୀ ଅଭିେଯାଗ �େକା� ନିକଟେର ଦାଖଲ
କରିେବ।
d) ଦୟାକରି ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବିନମ
ି ୟ ପାଇଁ କାରବାର ଦିବସର େଶଷେର SMS କିମ�ା ଇେମଲ ମା�ମେର
କାରବାର ବିବରଣୀ/ନି�ିତକରଣ ସତକର୍ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ� ନିକଟେର ଆପଣ�
େମାବାଇଲ ନମ�ର ଏବଂ ଇେମଲ୍ ଆଇଡି ପ�ୀକରଣ କର�ୁ ।

25. ଆପଣ ନିଜକୁ ଆପଣ ସଦସ୍ୟ� ନିକଟେର ଜମା କରୁଥିବା ସ��ି ବା ଟ�ା ବାବଦକୁ ସୁର�ା ସହିତ ପରିଚତ
ି
କରାଇବା ଉଚିତ୍, ବିେଶଷକରି େଯେତେବେଳ କେମାଡିଟ ି େଡରିେଭଟିଭ୍ ମାେକର୍ଟ୍ ବା ସଦସ୍ୟ େଦବାଳିଆ ବା
ଅେଯାଗ୍ୟ େହାଇଯାଆ�ି।
26. ଦୟାକରି ସୁନ�
ି ି ତ କର�ୁ େଯ ଆପଣ ସଦସ୍ୟ ନିକଟେର ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଟ�ା ବା ସ��ି ଜମାର ଏକ
�ାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣ� ପାଖେର ରହିଛ,ି ଯାହାକି େକଉଁ ଆକାଉ�େର ଏପରି ଟ�ା ବା ସ��ି ଜମା
କରାଯାଇଛି ଦଶର୍ାଇଥାଏ।
27. ଜଡ଼ିତ ସଦସ୍ୟ/ ଅଧିକୃ ତ ବ୍ୟ�ି� �ାରା ସମସ୍ୟା/ଆପ�ି/ବିଷୟ ସମାଧାନ େହାଇନପାରିେଲ ଆପଣ ଏହି ବିଷୟକୁ
କେମାଡିଟ ି ଏ�େଚ�କୁ ନିଅ�ୁ । ଯଦି ଆପଣ ଅଭିେଯାଗର ସମାଧାନେର ସ�ୁ � ନୁ ହଁ�ି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟକୁ
SEBI କୁ ଅ�ଗାମୀ କରାଇପାରିେବ।
କର�ୁ ନାହିଁ
1. ଅଣପ�ୀକୃ ତ ମ��ତାକାରୀ� ସହ କାରବାର କର�ୁ ନାହିଁ।
2. ଅଫ୍ ମାେକର୍ଟ୍ କାରବାର େଯପରିକି ଅେବୖଧ ଓ ଏ�େଚ�ର ନ୍ୟାୟି କ ପରିସର ବହିଭୁ ର୍� କାରବାରେର ଅଂଶ�ହଣ
କର�ୁ ନାହିଁ।
3. େକୗଣସି ସଦସ୍ୟ� ସହିତ ନି�ିତ ଆୟ ବ୍ୟବ�ାେର �େବଶ କର�ୁ ନାହିଁ।

4. �େଲାଭନକାରୀ ବି�ାପନ, ଗୁଜବ, ଉେ�ଜନାମୂଳକ ତଥ୍ୟ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆୟ �ତିଶ�ତ ି ଇତ୍ୟାଦି �ାରା �ଭାବିତ
ହୁ ଅ�ୁ ନାହିଁ।
5. ସଦସ୍ୟ�ୁ େକେବବି ନଗଦ ରାଶିେର େପୖଠ କର�ୁ ନାହିଁ/ମାଜ�ନ ଏବଂ ବେ�ାବ� ନଗକ ରାଶି ଭାବେର
ସଦସ୍ୟ�ଠାରୁ ନିଅ�ୁ ନାହିଁ।
6. େକେବବି ବିପଦର ଆଶ�ା ପରି�କାଶ ରାଜିନାମା ପଢ଼ିବା ଓ ବୁ ଝବ
ି ା ପୂବର୍ରୁ କାରବାର ଆର� କର�ୁ ନାହିଁ।

7. ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅଡର୍ର େଫାନେର େଦଇଥିେଲ ଲି ଖିତ ଭାବେର ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଅବେହଳା କର�ୁ ନାହିଁ।
8. େକେବବି �ା�ରିତ େହାଇନଥିବା/ଡୁପି�େକଟ୍ କ��ାକ� େନାଟ୍/ନି�ିତକରଣ େମେମା �ହଣ କର�ୁ ନାହିଁ।

9. େକେବବି ଅନଧିକୃ ତ ବ୍ୟ�ି� �ାରା �ା�ରିତ ଡୁପି�େକଟ୍ କ��ାକ� େନାଟ୍/ନି�ିତକରଣ େମେମା �ହଣ କର�ୁ
ନାହିଁ।
10. ଆପଣ କାହାକୁ ଆପଣ�ର େ�ଡିଂ ଆକାଉ� ପାସୱାଡର୍ ଜଣା�ୁ ନାହିଁ।

11. ସଦସ୍ୟ�ୁ ଆପଣ�ର େପୖଠ/ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପହ�ାଇବାେର ବିଳମ� କର�ୁ ନାହିଁ।

12. େକେବବି ନିେବଶେର ଜଡ଼ିତ ବିପଦର ଆଶ�ା ବିଷୟେର ବିଚାରକରିବାକୁ ଭୁଲ�ୁ ନାହିଁ।
13. େକେବବି ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ସଂଲ� କଲା େବେଳ, ଜମା େଦଲା େବେଳ ଶୂନ୍ୟ େଡଲି ଭରି ଇନ��ନ ସି�ପ୍ (DIS) େର
�ା�ର କର�ୁ ନାହିଁ ଏବଂ/କିମ�ା ସମୟ ସ�ୟ କରିବା ପାଇଁ େସଗୁଡ଼କ
ି ଜମାକାରୀ ସହଭାଗୀବୃ � ବା
ଡିେପାଜିେଟାରୀ ପାଟ�ସିପା� (DP) କିମ�ା ସଦସ୍ୟ� ନିକଟେର ରଖ�ୁ ନାହିଁ।
14. ଏ�େଚ�ର. ନି�ର୍ାରିତ ହାରଠାରୁ ଅତିରି� େ�ାକେରଜ୍ େପୖଠ କର�ୁ ନାହିଁ

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

