
ପରଶିଷି୍ଟ 6 
ମାର୍ଗଦଶଗନ ଟପି୍ପଣୀ – ପୁଞି୍ଜନବିେଶକାରୀଙ୍କ ନମିବେ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜବର ବେଡିିଂ ପାଇ ଁକରଣୀୟ ଏେିଂ େର୍ଜ୍ଗନୀୟ 

େଷିୟରୁ୍ଡ଼କି 

ଆପଣ ବେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରେିା ପୂେଗରୁ 
1. ସୁନଶିି୍ଚତ କରେୁ ବେ ଆପଣ ବକେଳ SEBI ପଞି୍ଜକୃତ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ସହତି ଏେିଂ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର କାରୋର କରୁଛେ।ି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜ 

xxx.exchange.com ଏେିଂ SEBI ବୱେେସାଇଟ୍ www.sebi.gov.inବର ଉପଲବ୍ଧ ତାଲିକାରୁ ଆପଣ ହୁଏତ ବସମାନଙ୍କର ବସହ ି
ପଞି୍ଜକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ୋଞ୍ଚକରପିାରେ।ି 

2.  ସୁନଶିି୍ଚତ କରେୁ ବେ ଆପଣ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ରୂବପ KYC ଫର୍ମଗ ପୂରଣ କରବିେ ଏେିଂ KYC ଫର୍ମଗ ବର ଥିୋ ସୂନୟ ସ୍ଥାନ ର୍ାର ପକାଇ 
କାଟବିଦବେ। 

3. ସୁନଶିି୍ଚତ କରେୁ ବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ୋଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦସ୍ତାେଜି୍ (ଡକୁୟବମଣ୍ଟ) େଥା ଅଧିକାର ୱ ବନୈତକି କର୍ତ୍ଗେୟ, େପିଦ ଆଶଙ୍କା 
ପରପି୍ରକାଶ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ, ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ନୀତ ିୱ ପ୍ରକି୍ରୟା ଡକୁୟବମଣ୍ଟ ପଢଛିେ।ି 

4. ବେଚ୍ଛାକୃତ ଧାରାରୁ୍ଡ଼କି, େଦ ିକଛି ିଥାଏ, ପଢେିା, େୁଝେିା ପବର ୋକ୍ଷର କରେିା ସୁନଶିି୍ଚତ କରେୁ, ଏହ ିବେଚ୍ଛାକୃତ ଧାରାରୁ୍ଡ଼କି ଉଭୟ 
ଆପଣ ୱ ଷଚକ୍ ବରାକରଙ୍କ ମଧ୍ୟବର େୁଝାମଣାବର ବହାଇଥାଏ ଏେିଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମତ ିେୟତୀତ ପରେିର୍ତ୍ଗନ କରାୋଇପାରେି ନାହିଁ। 

5. ବେଡିିଂ ନମିବେ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପବର ଲାରୁ୍ ବହାଇଥିୋ ସମସ୍ତ ବରାକବରଜ୍, କମିଶନ୍, ଖର୍ଚ୍ଗ ଏେିଂ ଅନୟାନୟ ବଦୟ 
ଏେିଂ SEBI/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ନରି୍ଦ୍ଗାରତି ପ୍ରାସଙି୍ଗକ େୟେସ୍ଥା/ନବିଦଗଶାେଳ ିସମେନ୍ଧବର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରେୁ। 

6. ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦତି ବହାଇଥିୋ ସମସ୍ତ ଡକୁୟବମଣ୍ଟର ନକଲ ଅଥଗାତ୍ କପି େନିା ମୂଲୟବର ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କାାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେୁ। 
7. ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ସପକ୍ଷବର ପାୱୋର ଅଫ୍ ଆଟରି୍ଣ୍ (POA - କ୍ଷମତା ପତ୍ର) କାେଗୟକାରୀ କରେିାକୁ ୋହୁଁଥିୋ ବକ୍ଷତ୍ରବର, 

ଆପଣଙ୍କର େୟାଙ୍କ ଏେିଂ ଡମିାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଞ୍ଚାଳନ କରେିାକୁ ଏହାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେୁ, ଦୟାକର ି ଏ ସମ୍ପକଗବର 
SEBI/ଏକ୍ସବେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବହାଇଥିୋ ନବିଦଗଶାେଳ ିବଦଖେୁ। 

କାରୋର ଏେିଂ ମୀମାିଂସା 
8. େଦ ିଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଭାବେ ନଦିିଷ୍ଟ ରୂବପ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାୋଏ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍ ହୁଏତ ଇବଲବକ୍ରାନକି କଣ୍ଟରାକ୍ ବନାଟ୍ 

(ECN) ଜାରି କରପିାରେ।ି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇବମଲ୍ ଆଇଡକୁି ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରେିା ଉେତି। େଦ ିଆପଣ 
କମୁ୍ପୟଟର ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ନାହାେ ିବତବେ ECN ୋଛେୁ ନାହିଁ। 

9. ଅନୟ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରବନଟ୍ ବେଡିିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସୱାଡଗ ପ୍ରଦାନ କରେୁ ନାହିଁ। 
10. ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙୁ୍କ ନର୍ଦ ବରାକଡା ଅଥଗାତ୍ କୟାସ ମାଧ୍ୟମବର ବକୌଣସ ିବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରେୁ ନାହିଁ। 
11. ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ସପକ୍ଷବର ଆକାଉଣ୍ଟବର ବପୈାବୋର୍ୟ  ବେକ୍ ଜରଆିବର ବଦୟ ପ୍ରଦାନ କରେୁ। ଉପବରାକରଙ୍କ ନାମବର ବେକ୍ ଜାରି 

କରେୁ ନାହିଁ। ସୁନଶିି୍ଚତ କରେୁ ବେ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ନକିଟବର ଆପଣଙ୍କର ସକୁିୟରିଟ ିଦାଖଲ/ଜମାର ଏକ ଦସ୍ତାେଜି୍ ଅଥଗାତ୍ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ 
ସମେନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣ ରହଛି,ି ୋହା ତାରଖି, ସି୍କ୍ରପ, ପରମିାଣ, ବକଉଁ େୟାଙ୍କ/ଡମିାଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସପକ୍ଷବର ଏହ ିଟଙ୍କା କମିୋ ସିକୁୟରଟି ିଜମା 
ବହାଇଛ ିଏେିଂ ବକଉଁ େୟାଙ୍କ/ଡମିାଟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହା କରାୋଇଛ ିତାହା ପ୍ରକାଶ କରଥିାଏ। 

12. ଧ୍ୟାନ ଦଅିେୁ ବେ ବେଡ୍ ୋଞ୍ଚ ସୁେଧିା ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର ବୱେେସାଇଟବର ଉପଲବ୍ଧ ରହଛି,ି ବେଉଁାାବର ବେଡର ସେବିଶଷ େେିରଣୀ 
କଣ୍ଟରାକ୍ ବନାଟବର ବେପରି ଉବେଖ ବହାଇଛ ିତାହା ୋଞ୍ଚ ବହାଇପାବର। ବେଉଁ ବକ୍ଷତ୍ରବର ବୱେସାଇଟବର ଥିୋ େେିରଣୀସମୂହ କଣ୍ଟରାକ ୍
ବନାଟବର ଉବେଖ ବହାଇଥିୋ ସେବିଶଷ ସୂେନା ବମଳ ଖାଏ ନାହିଁ, ବସହ ି ପରସିି୍ଥତବିର ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର 
ପୁଞି୍ଜନବିେଶକାରୀ ଅଭିବୋର୍ ପ୍ରବକାଷ୍ଠ ସହ ବୋର୍ାବୋର୍ କରେୁ| 

13. ପ୍ରେଳତି ଅଥଗାତ୍ ରନିିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ େଜାୟ ରଖିୋ ପାଇଁ ଆପଣ ନଦିଷି୍ଟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେିା ବକ୍ଷତ୍ରବର, ଅଥଗ ପଇା କମିୋ ସକୁିୟରଟିରି 
େତିରଣ (ଘଟଣା ୋହା ବହାଇପାବର), ଏକ୍ସବେଞ୍ଜାାରୁ ପଇା ଅଥଗାତ୍ ବପଆଉଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ବହୋର ବର୍ାଟଏି କାେଗୟ ଦେିସ ମଧ୍ୟବର 
ଆପଣଙୁ୍କ କରାୋଇନପାବର। ଅେଶୟ, ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରନିିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ େଳାଇବେ, ୋହାକ ି ନବିମନାକ୍ତ ସର୍ତ୍ଗରୁ୍ଡ଼କି 
ଅନୁସାବର ବହାଇଥାଏ: 

 କ. ଏହ ିକ୍ଷମତାପ୍ରଦାନ ଅଥଗାତ୍ ଅବଥାରାଇବଜସନ୍ ବକେଳ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୋକ୍ଷରତି ବହୋ ସହତି ଏଥିବର ତାରଖି ରହେି ଏେିଂ 
ଏପର ିଧାରା ଧାରଣ କରଥିାଏ ୋହା ମାଧ୍ୟମବର ଆପଣ ତାହା ବେ ବକୌଣସ ିସମୟବର ପ୍ରତୟାହାର କରପିାରିବେ। 

 ଖ. ପାଣ୍ଠି ଏେିଂ ସକୁିୟରଟିରି ପ୍ରକୃତ ମୀମାିଂସା ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାେିେ, ତନି ିମାସବର କମିୋ ମାସକବର ଥବର, ଆପଣଙ୍କ 
ପସନ୍ଦ ଉପବର ନଭିଗର କରଥିାଏ। ଆକାଉଣ୍ଟ େବନ୍ଦାେସ୍ତ କରେିା ସମୟବର, ବରାକର୍ ଜଣଙ୍କ ଆପଣଙୁ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଏକ 
ଆକାଉଣ୍ଟ େେିରଣୀ ପାାଇବେ ୋହା ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ବଲଜରରୁ ଏକ ଉରୃ୍ଦ୍ତ ିଧାରଣ କରିଥାଏ ଏେିଂ ସକୁିୟରଟି ିବରଜଷି୍ଟରଗୁ  
ଏକ ଉରୃ୍ଦ୍ତ ିଧାରଣ କରଥିାଏ ୋହା ପାଣ୍ଠି ଏେିଂ ସକୁିୟରଟିରି ସମସ୍ତ ରସଦି/େତିରଣ ପ୍ରଦଶଗନ କରଥିାଏ। େେିରଣୀଟ ିପାଣ୍ଠି ଏେିଂ 
ସକୁିୟରଟିରି ରକ୍ଷଣ ଏେିଂ େନ୍ଧକ ବହାଇଥିୋ ବସୟାରର ସେବିଶଷ ସୂେନା େୟାଖୟା କରେି, େଦ ିକଛି ିଥାଏ। 

 ର୍. େବନ୍ଦାେସ୍ତ ତାରଖିବର, ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍ ହୁଏତ ୋକି ରହଥିିୋ ବନୈତକି କର୍ତ୍ଗେୟ ପରିବପ୍ରକ୍ଷୀବର ଆେଶୟକ ସକୁିୟରିଟ/ିପାଣ୍ଠି 
ରଖିପାରେ ିଏେିଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପରେର୍ତ୍ଗୀ 5 ଦନି ପାଇଁ ବଡରିବଭଟଭି୍ ମାଜନି୍ ୋକ ି ପୂରଣ କରେିାକୁ ଆେଶୟକ ବହେ ବୋଲି 

http://www.sebi.gov.in/


ଆଶା କରାୋଉଥିୋ ପାଣ୍ଠି ରଖିପାରେ,ି ଏହା ଏକ୍ସବେଞ୍ଜରୁ୍ଡ଼କି ଦ୍ୱାରା ନରି୍ଦ୍ଗାରତି ବହାଇଥିୋ ଉପାୟବର ହସିାେ କରାୋଇଥାଏ, 
ଅଥଗ େଜାର କାରୋର ଅଥଗାତ୍ କୟାସ ମାବକଗଟ ୋଞ୍ଜାକ୍ସନ ଦୃଷି୍ଟରୁ, ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍ ହୁଏତ ଗ୍ରାହକଙ୍କାାରୁ େବନ୍ଦାେସ୍ତ ତାରଖି ପେଗୟେ 
ଏେିଂ ପରେର୍ତ୍ଗୀ ଦନିର େୟେସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ବହୋକୁ ଥିୋ ସମୁଦାୟ ବପ-ଇନ୍ ଅେିିବର୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି ଏେିଂ ସକୁିୟରିଟ ିରଖିପାରେ,ି 
ବସ ହୁଏତ ଅଥଗ େଜାରବର ଏହଭିଳ ିେବନ୍ଦାେସ୍ତ ଦନି କାେଗୟକାରୀ ବହାଇଥିୋ କାରୋରରୁ୍ଡ଼କି ମୂଲୟର େସୃି୍ତତ ପରିସର ପେଗୟେ 
ପାଣ୍ଠି/ସକୁିୟରଟି/ିମାଜନି୍ ରଖିପାରେ।ି 

 ଘ. ଆକାଉଣ୍ଟ େେିରଣୀ କମିୋ େବନ୍ଦାେସ୍ତରୁ ଉପୁଜଥିିୋ ବେବକୌଣସ ିେେିାଦ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙୁ୍କ ପାଣ୍ଠି/ସକୁିୟରଟି ିକମିୋ େେିରଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ 
କରେିା ତାରଖି ପରାାରୁ, ଘଟଣା ଅନୁୋୟୀ, 7 (ସାତ)ଟ ିକାେଗୟ ଦେିସ ମଧ୍ୟବର ଲିଖିତ ଭାବେ ସୂେତି କରେିା ଆେଶୟକ । 
େେିାଦ ବକ୍ଷତ୍ରବର, େନିା େଳିମେବର ଘଟଣାଟକୁି ଲିଖିତ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର ନବିେଶକାରୀ ଅଭିବୋର୍ ପ୍ରବକାଷ୍ଠକୁ 
ବପ୍ରରଣ କରେୁ। 

14. ଆପଣ ରନିିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ େଳାଇୋ ପାଇଁ ମବନାନୟନ କରନିଥିୋ ଏେିଂ ବପ-ଆଉଟ୍ ପାଣ୍ଠି/ସକୁିୟରଟି ିଏକ୍ସବେଞ୍ଜାାରୁ ବପ-ଆଉଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ 
କରେିାର ପରେର୍ତ୍ଗୀ କାେଗୟ ଦେିସବର ଗ୍ରହଣ କରାୋଇନଥିୋ ବକ୍ଷତ୍ରବର, ଦୟାକର ିଘଟଣାକୁ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙୁ୍କ ପାାେୁ। େେିାଦ ରହଥିିୋ 
ବକ୍ଷତ୍ରବର, ସୁନଶିି୍ଚତ କରେୁ ବେ ଆପଣ ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ଲିଖିତ ଭାବେ ଏକ ଅଭିବୋର୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର ନବିେଶକାରୀ ଅଭିବୋର୍ 
ପ୍ରବକାଷ୍ଠ ନକିଟବର ଦାଖଲ କରବିେ। 

15. ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜରୁ ନଦିଷି୍ଟ ବେଡିିଂ ଦେିସ ବଶଷବର, SMS କମିୋ ଇବମଲ୍ ମାଧ୍ୟମବର ବେଡ୍ ସୁନଶିି୍ଚତତା ସତକଗତା/େେିରଣୀ ପ୍ରାପ୍ତ 
କରେିା ପାଇଁ, ଦୟାକର ିଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ନକିଟବର ଆପଣଙ୍କ ବମାୋଇଲ୍ ନମେର ଏେିଂ ଇବମଲ୍ ଆଇଡ ିପଞି୍ଜକୃତ କରେୁ। 

ବେଡିିଂ ସଦସୟତା ସମାପି୍ତ ବହୋ ବକ୍ଷତ୍ରବର 
16. େଦ,ି ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍ ତାଙ୍କର ସଦସୟତା ସମପଗଣ କରେ,ି ସଦସୟ ପଦରୁ େହକିୃତତୃ ହୁଅେ ିକମିୋ ଖିଲାପକାରୀ ଭାବେ ବଘାଷଣା କରାୋଏ 

କୃତଟ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜରୁ୍ଡ଼କି ବସହ ି ପୁଞି୍ଜ ନବିେଶକାରୀଙ୍କାାରୁ, ବକେଳ "ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର ବେଡିିଂ ସଷି୍ଟର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦତି ବହାଇଥିୋ 
କାରୋରରୁ୍ଡ଼କି" ସହତି ଜଡ଼ତି ଦାେରୁି୍ଡ଼କି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କର ି ଏକ ସେଗସାଧାରଣ େ୍ିଞପପି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରଥିାେ।ି ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କରେୁ ବେ 
ଆପଣ ନରି୍ଦ୍ଗାରତି ଅେଧି ମଧ୍ୟବର ଏେିଂ ଦାେକୁି ସମଥଗନ କରୁଥିୋ ଉପେୁକ୍ତ ଡକୁୟବମଣ୍ଟ ସହତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜ ନକିଟବର ଏକ 
ଦାେ ିଦାଖଲ କରବିେ। 

17. ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ନକିଟବର ଆପଣ ଜମା କରଥିିୋ ଟଙ୍କା ଏେିଂ/କମିୋ ସକୁିୟରଟି ି ପ୍ରତ ି ମଞ୍ଜରୁପ୍ରାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସହତି ନଜିକୁ 
ପରେିତି କରାେୁ, େବିଶଷକରି ଏକ ଖିଲାପି ଅଥଗାତ୍ ଡଫିଲ୍ କମିୋ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ ପରିବଶାଧ ଅକ୍ଷମତା କମିୋ ବଦୋଳଆିପଣ ଘଟଣା 
ବକ୍ଷତ୍ରବର ଏେିଂ ଆପଣ ଏହଭିଳ ିଏଥଗ ଏେିଂ/କମିୋ ସକୁିୟରଟି ିପୁନରୁର୍ଦ୍ାର କରପିାରିୋର େସୃି୍ତତ ପରସିର ହୁଏତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜ, 
ବେଉଁାାବର ବେଡ୍ କାେଗୟକାରୀ କରାୋଇଥିଲା, ତାହାର ଆଇନ୍ ୱ ନୟିମାେଳ ି ଏେିଂ ସମୟାନୁୋୟୀ ଲାରୁ୍ ନବିେଶକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା 
ପାଣ୍ଠିର ବୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପରେିାଳତି ବହାଇପାବର। 

େେିାଦ/ଅଭିବୋର୍ 
18. ଦୟାକର ିବନାଟ୍ କରେୁ କ ିମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରକି୍ରୟାର ସେବିଶଷ ସୂେନା, ବରାକର୍ ୱ ପୁଞି୍ଜ ନବିେଶକାରୀଙ୍କ େପିକ୍ଷବର ଦଣ୍ଡନୀୟ କାେଗୟାନୁଷ୍ଠାନ, 

ଷ୍ଟକ୍ ବରାକରଙ୍କ େପିକ୍ଷବର ଅଭିବୋର୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜର ବୱେସାଇଟବର ପ୍ରଦଶତି ବହାଇଥାଏ। 
19. ଆପଣଙ୍କର ୋଦେେିାଦ/ସମସୟା/ଅଭିବୋର୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍/ଉପବରାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ନବହୋ ବକ୍ଷତ୍ରବର ଆପଣ ବସହ ି

ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବେଞ୍ଜ ନକିଟବର ଉପସ୍ଥାପନ କରପିାରେ।ି େଦ ିଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିବୋର୍ର ସମାଧାନ ଉପବର ସେୁଷ୍ଟ 
ନୁହେ ିବତବେ ଆପଣ ବସହ ିଘଟଣାକୁ SEBI ପାଖବର ଉପସ୍ଥାପନ କରପିାରିବେ। 

20. ଧ୍ୟାନ ଦଅିେୁ ବେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ବରାକର୍/ଉପବରାକର୍ ଅଭିବୋର୍ରୁ୍ଡ଼କି ପଞି୍ଜକରଣ କରେିା ଉବଦଶୟବର େତନ୍ତ୍ର ଭାେବର ଅଭିବୋର୍ 
ପ୍ରତକିାର େଭିାର୍/ଅନୁପାଳନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏକ ଇବମଲ୍ ଆଇଡ ିମବନାନୀତ କରିୋ ପାଇଁ SEBI ଦ୍ୱାରା ପରେିାଳତି ବହାଇଥାେ।ି 

 


