
ਅਨੁਲਗ – 6  

ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨ� ਟ - ਿਨਵੇਸ਼ਕ� ਲਈ ਐਕਸਚ�ਜ(ਜ�) ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ� 

ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਤੁਸ� ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ: 

1. ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਕੇਵਲ SEBI ਰਿਜਸਟਰਦ ਿਵਚਿੌਲਆ ਂ ਦ ੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਹ� ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸ� ਸਟਾੱਕ ਐਸਕਚ�ਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

www.exchange.com ਅਤੇ SEBI ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ www.sebi.gov.in `ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚੀ ਤ� ਉਹਨ� ਦਾ SEBI ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੰਬਰ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

2. ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� KYC ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਭਰੋ ਅਤੇ KYC ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵ� ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। 

3. ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ� ਲਏ ਹਨ, ਿਜਵ� ਅਿਧਕਾਰ ਅਤ ੇਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਿਰਸਕ ਿਫਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ, ਸਟਾੱਕ 

ਬ�ੋਕਰ ਦਾ ਪਾਿਲਸੀ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। 

4. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਿਵਚਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ੈਵ-ਇੱਛਕ ਉਪਵਾਰ ਹੋਣ ਜੇ ਹੋਣ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਅਤ ੇ

ਫੇਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ। ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਿਵਚਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰੇ ਉਪਵਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਿਬਨ� � 

ਬਦਲੀ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ।ੇ 

5. ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ�ੋਕਰ ਨ�  ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ� ਕੀ ਬ�ਕੋਰੇਜ, ਕਮੀਸ਼ਨ, ਫੀਸ ਅਤ ੇਹੋਰ ਚਾਰਜ ਲਏ ਹਨ ਅਤ ੇSEBI / ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ 

ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਢੁੱ ਕਵ� ਪ�ਯੋਜਨ/ਸੇਧ� ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੋ। 
6. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਤ� ਮੁਫਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। 

7. ਜੇ ਤੁਸ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੇਕਰ ਦ ੇਪੱਖ ਿਵੱਚ, ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਬ�ਕ ਅਤ ੇਡੀਮੈਟ ਖਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਿਹਤ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਐਟੋਰਨੀ (POA) ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇ

ਹੋ, ਤ� ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ SEBI/ਐਕਸਚ�ਜਸ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਸੇਧ� ਵੇਖੋ। 

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਰਾ 

8. ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਵਲ� ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਅਿਧਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਕੌਨਟ�ੈਲਟ ਨ� ਟ (ECN) ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸ� ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦ ੇਸਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਸ� ਕੰਿਪਯੂਟਰਸ ਤ� ਜਾਣ ੂਨਹ� ਹੋ ਤ� ECN ਦੀ ਚਦੋ ਨਾ ਕਰੋ। 

9. ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਵਪਾਰ ਖਾਤਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸ�ਝਾ ਨਾ ਕਰੋ। 

10. ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕਰੋ। 

11. ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਟਾਕੱ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਅਕਾ�ਟ ਪੇਈ ਚੈਕ ਦਆੁਰਾ ਕਰੋ। ਸਬ-ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੈਕ ਨਾ ਿਦਓ। ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਿਕ ਸਟਾੱਕ 

ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹੁਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ/ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜਮ�� ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਰੀਖ, ਸਿਕ�ਪਟ, 

ਮਾਤ�ਾ, ਐਸੀ ਰਕਮ ਜ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਜੋ ਿਕਸੇ ਬ�ਕ/ਡੀਮੈਟ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਜਮ�ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਬ�ਕ/ਡੀਮ�ਅ ਖਾਤੇ ਤ� ਜਮ��  ਹੈ।  

12. ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ� ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਕੌਨਟ�ਕੈਟ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ 

ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਵਬੈਸਾਈਟ ਉਪਰ ਵੇਰਵਾ ਕੌਨਟ�ੈਕਟ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖ�ਦਾ ਤ� 

ਝੱਟ ਿਨਵੇਸ਼ ਰੋਸ ਸੈ�ਲ ਜ� ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

13. ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਆਉਟ ਿਮਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ� ਇੱਕ 

ਕਾਰਜੀ ਿਦਨ ਦ ੇਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੰਡਸ ਦਾ ਪੇਆਉਟ ਜ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ (ਜੋ ਵੀ ਹੋਵ)ੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਲਈ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ, 

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ: 

ਏ) ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਐਸੇ ਅਿਧਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ� ਹੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਪਵਾਕ ਹੋਵ ੇਕੀ ਤੁਸ� 

ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

ਬੀ) ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿਹਨ�  ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫੰਡਸ ਅਤ ੇਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 



ਜਾਵੇ। ਖਾਤ ੇਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਿਦਆਂ, ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ‘ਖਾਿਤਆ ਂਦਾ ਸਟੈਟਮ�ਟ` ਭੇਜੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫੰਡਸ ਲਈ ਗਾਹਕ 

ਲੈਜਰ ਤ� ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦ ੇਰਿਜਸਟਰ ਤ� ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦ�/ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਿਵਖਾ�ਦਾ ਸੰਖੇਪ 

ਵੇਰਵਾ। ਸਟਟੈਮ�ਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਅਤ ੇਿਗਰਵੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਵੇਗਾ।  

ਸੀ) ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ, ਸਟਾਕੱ ਬ�ੋਕਰ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਪ�ਤੀ ਲੋੜ�ਦਾ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਫੰਡਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ 

ਫੰਡਸ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਅਗਲੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਿਦਨ� ਲਈ ਡੈਰੀਵੇਿਟਵਸ ਮਾਰਿਜਨ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਲੋੜ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਐਕਸਚ�ਜ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਕਦ ਮਾਰਿਕਟ ਲੈਣ-ਦਣੇ ਦ ੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, 

ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਗਾਹਕ� ਵਲ�  ਦਣੇਯੋਗ ਫੰਡਸ ਅਤੇ ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇ-ਇਨ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਰੱਖ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਦ ੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਫੰਡਸ/ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼/ਮਾਰਿਜਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਨਕਦ 

ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਐਸੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮੱੁਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਡੀ) ਅਿਜਹੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਟੇਟਮ�ਟ ਜ� ਿਨਪਟਾਰਾ ਤ� ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਵਾਦ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਫੰਡਸ/ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਜ� ਸਟੇਟਮ�ਟ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਿਮਲਣ ਦੀ 

ਤਾਰੀਖ ਦੇ 7 (ਸੱਤ) ਕਾਰਜੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਿਵੱਚ, ਗੱਲ ਨੰੂ ਿਬਨ� � ਦੇਰੀ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਰੋਸ ਸੈ�ਲ ਜ� ਢੁੱ ਕਵ ੇਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਓ। 

14. ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਲ ੂਖਾਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੁਸ� ਚਣੋ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਵਲ� ਪੇਆਉਟ ਦੇ ਿਨਕਲਣ ਤ� ਅਗਲੇ ਕਾਰਜੀ ਿਦਨ ‘ਤ ੇ

ਫੰਡਸ/ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਆਉਟ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਵਾਦ ਹੈ ਤ� ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਿਕ 

ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਰੋਸ ਸੈ�ਲ ਜ� ਢੁੱ ਕਵ ੇਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। 

15. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ ਤ� ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਟਾਕੱ ਐਕਸਚ�ਜ ਤ� 

ਵਪਾਰ ਦ ੇਿਦਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤ,ੇ SMS ਜ� ਈਮੇਲ ਰਾਹ� ਵਪਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਐਲਰਟ/ਵੇਰਵਾ ਿਮਲਦਾ ਰਹੇ 

ਵਪਾਰਕ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤ ੇ

16. ਜੇਕਰ, ਸਟਾੱਕ ਮ�ਬਰ ਆਪਣੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦਾ ਿਤਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਤ� ਕੱਿਢਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਿ◌ਿਡਫਾੱਲਟ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ; 

ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਪਬਿਲਕ ਨ� ਿਟਸ ਿਦੰਦ ੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ‘ਵਪਾਰ ਿਸਸਟਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਲੈਣ-ਦਣੇ` ਸੰਬੰਿਧਤ 

ਦਾਅਿਵਆ ਂਦਾ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਸਮੇਤ ਿਦੱਤ ੇਸਮ� ਅੰਦਰ ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ 

ਦਰਜ ਕਰੋ। 

17. ਤੁਸ� ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ ਦ ੇਨਾਲ ਪੈਸਾ ਅਤੇ/ਜ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੰੁ ਿਦੱਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਜਾਣ ੂਹੋਵੋ, ਖਾਸ 

ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਜਦ� ਿਡਫਾੱਲਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜ� ਸਟਾੱਕ ਬ�ਕੋਰ ਸੱਖਣਾ ਜ� ਿਦਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸੁ� ਐਸਾ ਪੈਸਾ 

ਅਤੇ/ਜ� ਸਿਕਓਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਿਜੱਥੇ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾਕੱ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਉਪ-ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ 

ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਨਵੇਸ਼ਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਫੰਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਵਾਦ/ਿਸ਼ਕਾਇਤ�: 

18. ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਬ�ੋਕਰ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਦੰਡਾਤਮਕ ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ� ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਨਵੇਸ਼ਕ� 

ਦੀਆ ਂਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਢੁੱ ਕਵ� ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਿਵਖਾਈਆ ਂਹਨ। 

19. ਜੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ/ਸਬ-ਬ�ੋਕਰ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਿਸਆ/ਤਕਲੀਫ/ਰੋਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਟਾਕੱ 

ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹ� ਹੋ ਤ� ਤੁਸ� ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਤੇਜੀ ਦਣੇ ਲਈ 

SEBI ਕੋਲ ਿਲਜਾ ਸਕਦ ੇਹੋ। 

20. ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਿਕ ਸਾਰੇ ਸਟਾੱਕ ਬ�ੋਕਰ/ਸਬ-ਬ�ੋਕਰ� ਨੰੂ SEBI ਵਲ� ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਖਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਰੋਸ ਸੁਧਾਰ 

ਿਵਭਾਗ/ਕਮਪਲਾ ਇੰਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਈਮੇਲ ID ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

 


