
பிற்சேர்க்கை - 4 

பங்கு தரைர்ைள், துகை தரைர்ைள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்ைளின் 

உரிகமைளும் பபாறுப்புைளும் 

SEBI மற்றும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வரையரையிட்டபடி 

1. எக்ஸ்சேஞ்சுகள் / இந்திய பங்கு மற்றும் பரிவர்த்தணை வாரியம் (SEBI) வகுத்திருக்கும் 

விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் விதிமுணைகளில் மற்றும் இவற்ணை அனுேரித்து 

அவ்வப்சபாது வவளியிடப்பட்ட சுற்ைைிக்ணககள் / அைிக்ணககளில் காைப்படும் பங்கு 

ஆவைங்கள் / ஒப்பந்தங்கள் / இதர ோதனங்களில் வாடிக்ணகயாளர் முதலீடு வேய்வார் / 

வர்த்தகங்கணள சமற்வகாள்ள சவண்டும்.  

2.  எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வகுத்திருக்கும் விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் விதிமுணைகளுக்கும், 

அவற்ைின் கீழ் அவ்வப்சபாது வவளியிடப்பட்டும் சுற்ைைிக்ணககள்/ அைிக்ணககள் மற்றும் 

SEBIயின் விதிகள் மற்றும் விதிமுணைகள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளால் அவ்வப்சபாது 

வழங்கப்பட்டு நணடமுணையிலிருக்கும் அைிவிப்புகள் ஆகியவணவ அணனத்திற்கும் பங்கு 

தரகர், துணை தரகர் மற்றும் வாடிக்ணகயாளர் கட்டுப்பட்டிருப்பார்கள்.  

3.  பங்குகள் மற்றும்/ அல்லது டிணரசவடிவ்ஸ் ஒப்பந்தங்களில் வர்த்தகம் வேய்ய பங்கு தரகர் 
நிணலயில் இருந்து வாடிக்ணகயாளர் தன்ணன திருப்தி வேய்ய சவண்டும், பங்கு தரகர் 

மூலமாக தன் கட்டணளகணள நிணைசவற்ைிக்வகாள்ளவும் வாடிக்ணகயாளர் விரும்ப 

சவண்டும், கூடசவ பங்கு தரகர் மூலமாக வர்த்தகத்ணத நிணைசவற்ைிக்வகாள்வதற்கு 

முன்னால் ஒவ்வவாரு முணையும் அப்படிப்பட்ட பங்கு தரகர் நிணலயில் இருந்து தன்ணனசய 
திருப்தி வேய்துவகாள்ள சவண்டும்.  

4.  வாடிக்ணகயாளரின் நிதிநிணலத் தகுதி மற்றும் தான் வழங்கும் சேணவகளுக்கான முதலீட்டு 

சநாக்கங்கள் ஆகியவணக குைித்து பங்கு தரகர் வதாடர்ந்து தன்ணனசய திருப்தி வேய்து 

வர்த்தகங்கணள சமற்வகாள்ள சவண்டும்.  

5.  தன்னுணடய தகுதிநிணல மற்றும் வரம்புகளுக்கு உட்பட்ட துல்லியமான வபாறுப்புகணள 

அனுேரித்து பங்கு தரகராக தான் பங்கு வர்த்தக நடவடிக்ணககணள சமற்வகாள்வணத 

வாடிக்ணகயாளருக்கு அவர் புரிய ணவக்க சவண்டும்.  

6.  துணை தரகணரப் வபாறுத்த வணரயில், பங்கு தரகருக்குத் சதணவப்படும் உதவிகணள அளித்து 

வாடிக்ணகயாளருடன்(வாடிக்ணகயாளருடன்) அவர் சமற்வகாள்ளும் அணனத்து 

நடவடிக்ணககளிலும் துணை தரகர் ஒத்துணழக்க சவண்டும்.  



வாடிக்கையாளர் விபரங்ைள்  

7.  ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள்/SEBI அவ்வப்சபாது கட்டாயமாக்கப்பட்டு இருக்கும் ேம்பந்தப்பட்ட 

ஆவைங்களுடன் பங்கு தரகருக்குத் சதணவப்படும் அணனத்து விபரங்கணளயும் அவரிடம் 

வபற்ை ‘கைக்கு வதாடங்கும் படிவத்தில்’ வாடிக்ணகயாளர் முழுணமயாகச் ேமர்ப்பிக்க 

சவண்டும்.  

8.  கைக்கு வதாடங்கும் படிவ ஆவைங்களில் குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அணனத்து அத்தியாவேிய 

ஷரத்துக்கணளயும் வாடிக்ணகயாளர் வதளிவாகத் வதரிந்து வகாள்ள சவண்டும். 

வாடிக்ணகயாளர் ஏற்றுக்வகாண்ட நிபந்தணனகள் மற்றும் வணரயணைகள் படி, பங்கு தரகர் 

சகட்கும் இதர கூடுதல் ஆவைங்கள் கட்டாயமற்ைணவ.  

9.  கைக்கு வதாடங்கப்பட்ட காலத்திலும் அல்லது அதற்குப் பிைகும் ‘கைக்கு வதாடங்கும் 

படிவத்தில்’ குைிப்பிட்ட வேய்திகளில் ஏதாவது மாற்ைம் நிகழும் பட்ேத்தில், முடித்துக் 

வகாள்ளும் மனு தாக்கல்/ வநாடிப்பு நிணல மனு தாக்கல் அல்லது வாடிக்ணகயாளரின் 

தாங்குதிைன் பாதிப்பணடவது சபால் இருக்கும் எந்த ஒரு தகராறு விபரங்கள் உட்பட்ட 

வேய்திகணள, வாடிக்ணகயாளர் ஏற்றுக் வகாண்டிருக்கும் நிபந்தணனகள் மற்றும் 

வணரயணைகளுக்கு உட்பட்டு அவற்ணை பங்கு தரகருக்கு தாமதிக்காமல் வதரியப்படுத்த 

சவண்டியது கட்டாயமாகக் கருதப்படும். காலவணர இணடவவளிகளில் பங்கு தரகருக்கு தன் 

நிதிநிணல குைித்த ேமீப விபரங்கணள வாடிக்ணகயாளர் வதரியப்படுத்திக் வகாண்டிருக்க 

சவண்டும்.  

10.  கைக்கு வதாடங்கும் படிவத்தில் அல்லது சவறு விதத்தில் வபைப்பட்ட வாடிக்ணகயாளர் 

ேம்பந்தப்பட்ட தகவல்கணள பங்கு தகரரும் துணை தரகரும் இரகேியத்துடன் பாதுகாக்க 

சவண்டும், ேட்டம்/ஒழுங்குமுணை விதிமுணைகணளத் தவிர்த்து சவறு யாருக்கும்/ 

அதிகாரத்திற்கும் அவற்ணைத் வதரியப்படுத்தக் கூடாது. என்ைாலும், வாடிக்ணகயாளர் 

விருப்பப்பட்டு பங்கு தரகருக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் சபாது வாடிக்ணகயாளர் அனுமதிக்கும் 

தகவல்கணள பங்கு தரகரின் வாடிக்ணகயாளர் என்ை வணகயில் அனுமதிக்கப்பட்ட 

தகவல்கணளத் வதரிவிப்பதில் தணடயில்ணல.  

மார்ஜின்ைள்  

11.  வபாருந்தும் ஆரம்ப மார்ஜின்கள், நிறுத்திணவப்பு மார்ஜின்கள், ேிைப்பு மார்ஜின்கள் அல்லது 
வாடிக்ணகயாளர் சமற்வகாள்ளும் வர்த்தகங்களில் ேம்பந்தப்பட்ட பிரிவு/பிரிவுகளுக்கு 

அவேியம் என்று அவ்வப்சபாது பங்கு தரகர் அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச் அல்லது SEBI 
குைிப்பிட்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட இதர மார்ஜின்கணள வாடிக்ணகயாளர் கட்டாயம் வேலுத்த 

சவண்டும். பங்கு தரகர் தன் வோந்த விருப்ப அதிகாரத்தின்படி கூடுதல் மார்ஜின்கணள 

விதிக்கும் சபாது (எக்ஸ்சேஞ்ச், கிளியரிங் ஹவுஸ்/ கிளியரிங் கார்வபாசரஷன் அல்லது SEBI 



அவற்ணை விதித்திருக்காத சபாதிலும்) குைிப்பிட்ட காலவணரக்குள் வாடிக்ணகயாளர் கட்டாயம் 

வேலுத்தியாக சவண்டும்.  

12.  இவ்வாறு வாடிக்ணகயாளர் வேலுத்தும் மார்ஜின்கணள, வாடிக்ணகயாளர் வேலுத்த சவண்டிய 

பாக்கி வதாணககணள முழுவதுமாகச் வேலுத்திவிட்டதாக எடுத்துக்வகாள்ளப்பட மாட்டாது 

என்பணத வாடிக்ணகயாளர் புரிந்து வகாண்டிருக்கிைார். இவ்வாறு வாடிக்ணகயாளர் வதாடர்ந்து 

மார்ஜின்கணளச் வேலுத்திக் வகாண்டிருந்தாலும், வர்த்தகங்கள் வேட்டில்வமன்ட் சததியில், 

ஒப்பந்தத்தில் விதிக்கப்பட்டுள்ளபடி/சதணவப்படுகின்ைபடி கூடுதல் வதாணககணள 

வாடிக்ணகயாளர் வேலுத்த (அல்லது உரிணமயுடன் திருப்பிப் வபை) வபாறுப்சபற்றுக் வகாள்வார்.  

பரிவர்த்தகைைளும் பேட்டில்பமன்ட்ைளும்  

13.  பங்குகணள/டிணரசவடிவ் ஒப்பந்தங்கணள பங்கு தரகர் வாங்க அல்லது விற்க வாடிக்ணகயாளர் 

வகாடுக்கும் கட்டணளகள் எழுத்து பூர்வமாக அல்லது அத்தணகய வடிவத்தில் அல்லது 

முணையில் பங்கு தரகரும் வாடிக்ணகயாளரும் பரஸ்பரம் ஒப்புக்வகாண்டபடி இருக்கும். 

வாடிக்ணகயாளருக்குக் வகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் யூனிக் கிணளயன்ட் சகாட் -ஐ 

(வாடிக்ணகயாளரின் பிரத்திசயக அணடயாள எண்) பயன்படுத்திசய பங்கு தரகர் 

வாடிக்ணகயாளரின் சகாரிக்ணககணளச் வேயல்படுத்தி வர்த்தகத்ணத முடிக்க சவண்டும்.  

14.  டிசரடிங் (வர்த்தகம்) / வேட்டில்வமன்ட் சுழற்ேிகள், வடலிவரி/சபமண்ட் அட்டவணைகள், 

அவ்வப்சபாது அவற்ைில் வேய்யப்படும் மாற்ைங்கள் ஆகியவற்ணை பங்கு தரகர் 

வாடிக்ணகயாளருக்குத் வதரிவித்துக் வகாண்டிருப்பார். வர்த்தகங்கள் சமற்வகாள்ளப்படும் 

ேம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்ேின் அட்டவணைகள்/ நணடமுணைகளுக்கு இைங்கி வேயல்பட 

வாடிக்ணகயாளர் வபாறுப்சபற்றுக்வகாள்ள சவண்டும்.  

15.  வாடிக்ணகயாளர் நம்பி வகாடுத்திருக்கும் பைம் / பங்குகணள பங்கு தரகர் ஒரு தனி கைக்கில் 

ணவத்திருக்க சவண்டும், அந்த கைக்கு தன் வோந்த கைக்கு அல்லது சவறு 

வாடிக்ணகயாளரின் கைக்கிலிருந்து சவறுபட்டிருக்க சவண்டும்; விதிகள், விதிமுணைகளில் 

குைிப்பிடப்பட்டிருப்பணவ, SEBI வழிநடத்தல் குைிப்புகள் மற்றும் / அல்லது விதிகள், 

எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் துணை விதிகள், சுற்ைைிக்ணககள் மற்றும் அைிக்ணககளில் 

குைிப்பிட்டிருப்பணவ தவிர்த்து தன் வோந்த உபசயாகத்திற்கு அல்லது சவறு வாடிக்ணகயாளர் 

உபசயாகத்திற்கு அணதப் பயன்படுத்தக் கூடாது.  

16.  எக்ஸ்சேஞ்சு/ எக்ஸ்சேஞ்சுகள் தானாகசவ முன்வந்து வாடிக்ணகயாளர் ோர்பாகச் வேய்யப்பட்ட 

ஒப்பந்தங்கள் உள்பட அதுசபான்ை ஒப்பந்தங்கணள அைவு வேய்யும் சபாது (நீக்கிவிடும் சபாது) 

அணவ அதன் காரைமாகசவ அைவு வேய்யப்பட்டதாகக் வகாள்ளப்படும், பங்கு தரகரும் 

ேம்பந்தப்பட்ட தன் வாடிக்ணகயாளருடனான ஒப்பந்தம் / ஒப்பந்தங்கணள அைவு வேய்ய உரிணம 

வபற்ைிருப்பார்.  



17. எக்ஸ்சேஞ்சுகளில் சமற்வகாள்ளப்பட்ட பரிவர்த்தணனகள் அணனத்தும் ேம்பந்தப்பட்ட 

எக்ஸ்சேஞ்ச் விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுணை விதிகளுக்கும் அவற்ைின் கீழ் 

வேய்யப்பட்ட சுற்ைைிக்ணககள்/ அைிக்ணககளுக்கு உட்பட்டிருக்கும்; வர்த்தகம் 

சமற்வகாள்ளப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்ேின் விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுணை 

விதிகள், அவற்ைின் கீழ் வேய்யப்பட்ட சுற்ைைிக்ணககள் / அைிக்ணககள்படி நடவடிக்ணககணளச் 

வேயல்படுத்த வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்ட அணனத்து பார்டிகளும் எக்ஸ்சேஞ்ச் துணை விதிகள் 

மற்றும் ஒழுங்குமுணை விதிகளில் குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நீதிமன்ை அதிகார வரம்பிற்கு 

உட்பட்டிருப்பார்கள்.  

தரகுக் ைட்டைம்  

18.  பங்கு தரகர் வாடிக்ணகயாளருக்கு வழங்கும் பரிவர்த்தணனகளுக்கு வாடிக்ணகயாளர் கைக்கில் 

சேர்க்கப்படும் தரகுக் கட்டைங்கணளயும் அந்தந்த கால கட்டத்தில் வசூலிக்கப்படும் இதர பிை 

ேட்டபூர்வ வரிகணளயும் வாடிக்ணகயாளர் பங்கு தரகருக்குச் வேலுத்த சவண்டும். பங்கு தரகர் 

வசூலிக்கும் தரகுக் கட்டைங்கள் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் விதிகள், ஒழுங்குமுணை விதிகள் 

மற்றும் துணை விதிகள் மற்றும் / அல்லது SEBI விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுணை விதிகள் 

குைிப்பிட்டிருக்கும் அதிகபட்ே தரகுக் கட்டைத்திற்கு மிணகப்படாமல் இருக்கும்.  

ைகைப்பு மற்றும் நிகைகமகய மூடுதல்  

19.  பங்கு தரகரின் இதர பிை உரிணமகளுக்கு பங்கம் விணளயாமல் (பிரச்ணனணய தீர்ப்பாயத்திற்கு 

எடுத்துச் வேல்லும் உரிணம உட்பட) வாடிக்ணகயாளர் வேலுத்த சவண்டிய மார்ஜின்கள் அல்லது 

சவறு பாக்கி வதாணககள், நிலுணவ வதாணககள் சபான்ைவற்ணை வசூலிக்கும் வபாருட்டு 

வாடிக்ணகயாளரின் நிணலணமணய முழுவதுமாகசவா / பகுதியாகசவா கணலத்து விடும் / 

மூடிவிட்டு இந்த நடவடிக்ணககளால் கிணடக்கும் வதாணகணயக் வகாண்டு வாடிக்ணகயாளரின் 

வபாறுப்புகள் / கடணமகணளச் ேரிவேய்யும் உரிணம பங்கு தரகர் வபற்ைிருக்கிைார் என்பணத 

வாடிக்ணகயாளர் புரிந்து வகாண்டிருக்கிைார். இந்த கணலப்பு / மூடிவிடும் நடவடிக்ணககளால் 

விணளயும் அணனத்து நஷ்டங்கள் மற்றும் நிதிக் கட்டைங்கள் முழுவதும் வாடிக்ணகயாளர் 

கைக்கில் சேர்க்கப்படும், அவர் மட்டுசம இதற்குப் வபாறுப்சபற்றுக்வகாள்ள சவண்டும்.  

20.  வாடிக்ணகயாளர் மரைம் அல்லது வநாடிப்பு நிணல காரைமாக அவர்/ அந்த அணமப்பு வதாணக 

வபை முடியாத அல்லது வேலுத்த முடியாத நிணலணம அல்லது அவர் கட்டணள பிைப்பித்து 

வாங்கப்பட்ட அல்லது விற்கப்பட்ட பங்கு ஆவைங்கணள மாற்ைிக் வகாடுக்கவியலாத நிணல 

சதான்றும் சபாது, வாடிக்ணகயாளரின் நிணலணமணய முடித்து விட்டு அதனால் விணளந்த 

நஷ்டங்கணள வாடிக்ணகயாளரின் வோத்துகளிலிருந்து வசூலிக்கும் உரிணம பங்கு தரகர் 

வபற்ைிருப்பார். இந்த நடவடிக்ணகயில் மீந்திருக்கும் வதாணககளுக்கு வாடிக்ணகயாளர் அல்லது 

அவரால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள், வாரிசுரிணமயர், வாரிசுதாரர்கள், உரிணமமாற்ைம் 

வபற்ைவர்கள் உரிணம வபற்ைிருப்பார்கள். பைம் / பங்கு ஆவைங்கணள நியமிக்கப்பட்டவர் 

வபயரில் பங்கு தரகர் மாற்ைிக் வகாடுத்துவிடும் நடவடிக்ணக, ேட்டரீதியான வாரிணேப் 



வபாறுத்த வணரயில் முணையாகச் வேய்யப்பட்ட வேயலாகக் கருதப்படும் என்பணத 

வாடிக்ணகயாளர் முக்கியமாகக் கவனிக்க சவண்டும்.  

21.  பைம் வேலுத்த / வடலிவரி வேய்யத் தவறும் அல்லது அணதச் ோர்ந்த வாடிக்ணகயாளர் 

வேய்ணககணள பங்கு தரகர் எக்ஸ்சேஞ்ேின் கவனத்திற்குக் வகாண்டுவர சவண்டும். இது 

சபான்ை தவைிணழக்கும் வாடிக்ணகயாளர் ஒரு நிறுவனம் / பார்ட்னர்ஷிப் / தனியுரிணம 

நிறுவனம் அல்லது சவறு ேட்டரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அணமப்பாக இருக்கும்பட்ேத்தில், 

அதன் இயக்குனர்(கள்) / புரசமாட்டர்(கள்)/ பார்ட்னர்(கள்)/ உரிணமயாளர் வபயர்கணள பங்கு 

தரகர் நடவடிக்ணக சமற்வகாள்ளப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு(களுக்கு) வதரிவிக்க சவண்டும்.  

தைராறு தீர்வு 

22.  ேம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சுகள் மற்றும் SEBIணயத் வதாடர்பு வகாள்ளும் விபரங்கணள பங்கு 

தரகர் வாடிக்ணகயாளருக்குத் வதரியப்படுத்துவார்.  

23.  பங்கு தரகர் மூலமாகச் வேய்யப்பட்ட அணனத்து பங்கு ஆவைங்கள் வடலிவரியில் குணைபாடு, 

வடலிவரி குணைபாடுகணளக் கணலத்தல் சபான்ை மறுப்புகணள தீர்த்துக்வகாள்ள எடுக்கப்படும் 

நடவடிக்ணககளில் பங்கு தரகர் முழுணமயாக ஒத்துணழப்பார்.  

24.  வடபாேிட்டுகள், மார்ஜின் வதாணக சபான்ைவற்ைிலிருந்து எழும் சகட்புரிணமகள் மற்றும் / 

அல்லது தகராறுகணள எக்ஸ்சேஞ்ச் விதிகள், துணை விதிகள், ஒழுங்குமுணை விதிகள் 

மற்றும் அவற்ைின் கீழ் நடப்பிலிருக்கும் அவ்வப்சபாது வேய்யப்பட்ட சுற்ைைிக்ணககள் / 

அைிக்ணககள் படி நடுவர் தீர்ப்புக்கு எடுத்துச் வேல்ல சவண்டும்.  

25.  பங்கு தரகரும் அவர் வாடிக்ணகயாளரும் ஒப்பந்த ரீதியாக ஈடுபட்டு சமற்வகாண்ட வர்த்தக 

நடவடிக்ணககளில் எழுந்த தகராறுகணள நடுவர் தீர்ப்புக்கு எடுத்துச் வேன்று விணரந்து 

தீர்த்துக்வகாள்ள அணனத்து நடவடிக்ணககணளயும் பங்கு தரகர் எடுத்து நடுவர் தீர்ப்புகளுக்குக் 

கட்டுப்பட்டு நடந்து வகாள்வார்.  

26.  வாடிக்கையாளர்/பங்குதரைர் தகராறுகணள விோரித்து தீர்ப்பு வழங்க அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட 

பிரதிநிதி முடிவுவேய்து வாடிக்ணகயாளர்/ பங்கு தரகருக்கு வழங்கப்படும் எந்த ஒரு தீர்ப்புக்கும் 

தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட எழுத்துகளுக்கு வாடிக்ணகயாளர் / பங்கு தரகர் கட்டுப்பட்டு நடந்துவகாள்ள 

சவண்டும் என்பணத வாடிக்ணகயாளர்/பங்கு தரகர் புரிந்துவகாள்கிைார்.  

உறகவ முடித்துக்பைாள்ளுதல்  

27.  எந்த ஒரு காரைத்திற்காகவும், பங்கு தரகரின் இயலாணம, மரைம், பைி துைப்பு அல்லது 

வவளிசயற்ைம் அல்லது இயக்குனர் ேணப உரிமத்ணத அைவு வேய்தல் நிகழ்வுகள் 

உள்ளிட்டணவ, பங்கு தரகரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் உரிமம் நீக்கமணடயும் சபாது, பங்கு தரகருக்கும் 

வாடிக்ணகயாளருக்கும் இணடசயயுள்ள உைவும் முடிவணடந்துவிடும்.  



28.  எந்த ஒரு காரைத்ணதயும் கூைாமல் பங்கு தரகர், துணை தரகர் மற்றும் வாடிக்ணகயாளர் 

அவர்களுக்கு இணடசயயுள்ள உைணவ முைித்துக்வகாள்ளும் உரிணம வபற்ைிருப்பார்கள் 

என்ைாலும், ஒருவர் மற்ைவருக்கு குணைந்தபட்ேம் எழுத்துபூர்வ ஒரு மாத கால அவகாேம் 

வகாடுக்க சவண்டும். இந்த உரிணமக்கு எந்த பங்கமும் விணளயாமல், உைவுமுணைணய 

முடித்துக்வகாள்வதற்கு முன்னர் இரு தரப்பினரும் ஈடுபட்டிருந்த பரிவர்த்தணனகளில் எழுந்த 

உரிணமகள், வபாறுப்புகள், கடணமகளுக்கு அவர்கள் வபாறுப்சபற்ைவர்களாகசவ இருப்பார்கள், 

அத்துடன் இரு தரப்பினரின் வாரிசுதாரர்கள், நிணைசவற்றுனர்கள், நிருவாகிகள், ேட்டரீதியான 

பிரதிநிதிகள் மற்றும் வழிவந்தவர்கள், அந்தந்த முணை ோர்ந்து, வபாறுப்சபற்ைவர்களாகசவ 

இருப்பார்கள்/ கருதப்படுவார்கள்.  

29.  ஒருசவணள எந்த ஒரு காரைத்திற்காகவாவது, துகை தரைருக்கு மரைம்/ வநாடிப்பு நிணல 

ஏற்பட்டால் அல்லது இயக்குநர் ேணப அங்கீகாரத்ணத அைவுவேய்ததால் அல்லது ஸ்டாக் 

எக்ஸ்சேஞ்ச் அங்கீகாரத்ணத திரும்பப் வபற்று நீக்கியதால் மற்றும் / அல்லது பங்கு தரகருடன் 

ஒப்பந்தத்ணத முடித்துக் வகாண்டதால் ஒரு துணை தரகரின் நிணல முடிவுக்கு வருமானால், 

இந்த தகவல் வாடிக்ணகயாளருக்குத் வதரிவிக்கப்பட்டு, வாடிக்ணகயாளர் பங்கு தரகரின் சநரடி 

வதாடர்பில் இருப்பதாகக் கருதப்படும்; இதற்கிணடயில் வாடிக்ணகயாளர் தன் உைவுமுணைணய 

முடித்துக்வகாள்ள விருப்பம் வதரிவித்து ஒரு மாத கால அவகாேத்திற்குக் குணையாமல் 

எழுத்துபூர்வமாக பங்கு தரகருக்குத் வதரிவித்திருக்காத பட்ேத்தில், பங்கு தரகர், துணை தரகர் 

மற்றும் வாடிக்ணகயாளர் ஆகிசயாணரக் கட்டுப்படுத்தும் ‘உரிணமகளும் வபாறுப்புகளும்’ 

ஆவைம் (ஆவைங்கள்) பங்கமணடயாமல் நடப்பில் இருப்பதாகசவ வகாள்ளப்படும்.  

கூடுதல் உரிகமைளும் பபாறுப்புைளும்  

30.  பங்கு தரகர் மூலமாக வாடிக்ணகயாளர் சமற்வகாண்ட நடவடிக்ணககணளச் ோர்ந்த 

வாடிக்ணகயாளருக்குரிய டிவிவடண்ட்கள், உரிணமகள் அல்லது சபானஸ் பங்குகள் சபான்ை 

உரிணமகணளக் பாதுகாக்கத் சதணவயான அணனத்து நடவடிக்ணககணளயும் பங்கு தரகர் 

எடுப்பணத உறுதிவேய்வதுடன், எந்த வாடிக்கையாளருடன் மற்றும் எந்த 
வாடிக்கையாளருக்ைாை அவர் மூலமாக பங்கு வர்த்தகங்கணள சமற்வகாள்ளப்பட்டசதா 
அவருக்கு தீங்கு விணளயும் எணதயும் பங்கு தரகர் வேய்ய மாட்டார்.  

31.  ேம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சுகள் மற்றும் SEBIயின் விதிகள், ஒழுங்குமுணை விதிகள், துணை 

விதிகள், சுற்ைைிக்ணககள், அைிக்ணககள் மற்றும் வழிநடத்தல் குைிப்புகணளச் ோர்ந்து பங்கு 

தரகரும் அவர் வாடிக்ணகயாளரும் நிணைசவற்ைப்பட்ட வர்த்தங்களுக்கான தங்கள் 

கைக்குகணள வழக்கமான கால இணடவவளிகளில் ேரிவேய்துவகாள்ள சவண்டும்.  

32.  வாடிக்ணகயாளர் ோர்பாக பங்கு தரகர் சமற்வகாள்ளும் ஒவ்வவாரு வர்த்தக நடவடிக்ணகக்கு 

எக்ஸ்சேஞ்சுகள் அவ்வப்சபாது நணடமுணையில் ணவத்திருக்கும் வடிவத்தில் ஒப்பந்த ரேீது 

ஒன்ணை பங்கு தரகர் வழங்குவார். இவ்வாறு வழங்கப்படும் ஒப்பந்த ரேீதில் ஆர்டர் எண், 

வர்த்தக எண், வர்த்தக சநரம், வர்த்தக விணல, வர்த்தக அளவு, டிணரசவடிவ்ஸ் ஒப்பந்த 



விபரங்கள், வாடிக்ணகயாளர் சகாட், தரகுக் கட்டைம், விதிக்கப்பட்ட அணனத்து வரிகள் 

சபான்ைணவ உள்ளிட்ட தகவல்கள் அணனத்தும் அதில் எழுதப்பட்டிருப்பசதாடு இதர 

வபாருத்தமான விபரங்களும் முணையாக நிரப்பப்பட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் விதித்திருக்கும் 

காலவணரக்குள் அது பரிந்துணரத்திருக்கும் விதத்தில் அனுப்பி ணவக்க சவண்டும். வர்த்தக 

நடவடிக்ணக சமற்வகாண்ட ஒரு சவணல தினம் முடிவணடவதற்குள் முதலீட்டாளர்களுக்கு 

பங்கு தரகர் இலக்கமுணை ணகவயாப்பமிட்டு அச்ேடிக்கப்பட்ட/ எலக்ட்ரானிக் ரேீணத அனுப்பி 
ணவக்க சவண்டும்.  

33.  வர்த்தகம் நிணைசவற்ைப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் அவ்வப்சபாது வகுத்து நணடமுணையிலிருக்கும் 

நிபந்தணனகள் மற்றும் வணரயணைகளுக்கு உட்பட்டு வாடிக்ணகயாளர் சவறு எணதயும் 
குைிப்பிட்டுருக்காத பட்ேத்தில் வர்த்தகம் நடந்த எக்ஸ்சேஞ்ேிலிருந்து பங்கு தரகருக்கு சப 

அவுட் கிணடத்த ஒரு சவணல நாளுக்குள் அவர் தன் வாடிக்ணகயாளருக்கு பைம் வேலுத்த 

சவண்டும் அல்லது பங்கு ஆவைங்கணளக் வகாடுத்துவிட சவண்டும்.  

34.  வர்த்தகம் சமற்வகாள்ளப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் அவ்வப்சபாது வகுக்கும் காலவணரக்குள் பைம் 

மற்றும் பங்கு ஆவை வர்த்தகங்கள், வபாருந்துவது சபால், ோர்ந்த முழு விபரங்கள் அடங்கிய 

‘கைக்கு அைிக்ணககணள’பங்கு தரகர் தன்னுணடய ஒவ்வவாரு வாடிக்ணகயாளருக்கும் 

அனுப்பி ணவப்பார். இவ்வாறு அனுப்பப்படும் அைிக்ணக வடிவம் மற்றும் காலவணர 

ேம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வகுத்த காலவணரணயயும் வடிவத்ணதயும் அனுேரித்து 

இருக்கும். கைக்கு அைிக்ணகயில் ஏசதனும் தவறுகள் இருக்கும் பட்ேத்தில் அைிக்ணக கிணடத்த 

குைிப்பிட்ட காலவணரக்குள் வாடிக்ணகயாளர் பங்கு தரகருக்குத் வதரிவிக்க சவண்டும் என்ை 

வர்த்தகம் நிணைசவற்ைப்பட்ட ேம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்ேின் விதிமுணைணயச் சுட்டிக்காட்டும் 

அைிவிப்பும் அதில் அச்ேிடப்பட்டிருக்கும்.  

35.  தினேரி மார்ஜின் அைிக்ணககணளயும் பங்கு தரகர் அவர் வாடிக்ணகயாளருக்கு அனுப்பி 
ணவப்பார். இதர பிை விபரங்களுடன், அளிக்கப்பட்ட துணை பிணையங்கள் விபரம், துணை 

பிணையம் பயன்படுத்தப்பட்ட நிலவரம், பைம், நிரந்தர ணவப்பு நிதி ரேீதுகள் (எஃப்டிஆர்-கள்), 

வங்கி உத்தரவாதம் மற்றும் பங்கு ஆவைங்கள் ஆகிய பிரிவுகளில் பிரிக்கப்பட்ட துணை 

பிணைய படிநிணல (மீதமிருக்கும் இருப்பு / வாடிக்ணகயாளர் வேலுத்த சவண்டிய பாக்கி) 
விபரங்களும் அதில் காைப்படும்.  

36.  பங்கு தரகருடன் உைவுமுணை ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டு அதன் வபாறுப்புகணளயும் 

கடணமகணளயும் நிணைசவற்றும் ேட்டரீதியான ஆற்ைல் இருப்பணதயும், அதற்குரிய அதிகாரம் 

தனக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பணதயும் வாடிக்ணகயாளர் கட்டாயம் உறுதி வேய்துவகாள்ள 

சவண்டும். அணனத்து வர்த்தக நடவடிக்ணககணள சமற்வகாள்ளத் சதணவயான இைக்க 

நணடமுணைகணள சமற்வகாள்ள முடிவணத வாடிக்ணகயாளர் பங்கு தரகருடன் வர்த்தக 

நடவடிக்ணககணள சமற்வகாள்வதற்கு முன்னதாகசவ நிச்ேயம் வேய்துவகாண்ட பிைசக 

வர்த்தக நடவடிக்ணககளில் ஈடுபட சவண்டும்.  



மின்ைணு ஒப்பந்த ரேதீுைள் (இேிஎன்)  

37.  வர்த்தக ஒப்பந்த ரேீதுகணள எலக்ட்ரானிக் வடிவத்தில் வபை வாடிக்ணகயாளர் ஒப்புதல் 

அளித்திருக்கும் பட்ேத்தில், அதற்குப் வபாருந்தும் மின்னஞ்ேல் முகவரி ஒன்ணை 

வாடிக்ணகயாளர் பங்கு தரகருக்குத் வதரியப்படுத்த சவண்டும். மின் அஞ்ேல் முகவரியில் 

ஏசதனும் மாற்ைம் நிகழும் சபாது அந்த மாற்ைங்கள் ோர்ந்த விபரங்கணள காகிதத்தில் 

முணையாக எழுதி பங்கு தரகருக்கு அனுப்பி ணவக்க சவண்டும். வாடிக்ணகயாளர் தன் 

வர்த்தகங்கணள இணையதளம் மூலமாகச் வேய்ய சதர்ந்வதடுத்திருக்கும் பட்ேத்தில், 

மின்னஞ்ேல் முகவரி மாற்ைம் குைித்த தகவல்கணள பாதுகாக்கப்பட்ட அணுகுமுணை வழியாக 

வாடிக்ணகயாளர் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச் வோல்ணலப் 

பயன்படுத்தி பங்கு தரகருக்குத் வதரியப்படுத்த சவண்டும்.  

38.  மின்னஞ்ேல் மூலமாக அனுப்பப்படும் வர்த்தக ஒப்பந்த ரேீதுகளில் (இேிஎன்) பங்கு தரகர் 

இலக்கமுணையில் ணகவயாப்பமிட சவண்டும், மணை குைியடீாக்கப்பட்டிருக்க சவண்டும், 

இணடபுகுந்து திருத்தப்படாததாகவும் அத்துடன் அணவ தகவல் வதாழில்நுட்ப ேட்டம், 2000 

விதிமுணைகளுடன் இைக்கமாக இருப்பணதயும் உறுதிவேய்ய சவண்டும். மின்னஞ்சல் 
மூலமாை ஒரு இகைப்பாை இசிஎன் அனுப்பப்பட்டால், இகைக்ைப்பட்ட கைாப்பும் 
இலக்ைமுகையில் கையயாப்பமிடப்பட்டிருக்ை கவண்டும், மகை குைியடீாக்ைபப்ட்டிருக்ை 
கவண்டும், இகடபுகுந்து திருத்தப்படாததாைவும் இருக்ை கவண்டும்.  

39.  பங்கு தரகருக்கு மின்அஞ்ேல் சபாய் சேரவில்ணல என்ை பவுன்ஸ்ட் வமயில் அைிக்ணக 

கிணடக்காத வணர மின்அஞ்ேல் வழியாக அனுப்பப்பட்ட ஒப்பந்த ரேீது வாடிக்ணகயாளர் 

அளித்திருக்கும் மின்அஞ்ேல் முகவரியில் சேர்க்கப்பட்டுவிட்டதாகசவ கருதப்படும்.  

40.  தகவல் வதாழில்நுட்ப ேட்டம், 2000 மற்றும் அவ்வப்சபாது SEBI/ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் 

வகுத்து நடப்பிலிருக்கும் விதிகள்/ ஒழுங்குமுணை விதிகள்/ சுற்ைைிக்ணககள்/ வழிநடத்தல் 

குைிப்புகணளச் ோர்ந்த நணடமுணை வழக்கங்களுக்கு ஏற்ப பங்கு தரகர் இேிஎன், மின்அஞ்ேல் 

கிணடக்கப்வபற்ை தகவல் ஆகியவற்ணை இணடபுகுந்து திருத்தவியலாத வடிவ வமன் 

நகல்களாக ேம்பந்தப்பட்ட அதிகாரங்கள் குைிப்பிட்டிருப்பது சபால் பங்கு தரகர் பாதுகாப்பாக 

ணவத்துக்வகாள்ள சவண்டும். SEBI/ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் ஒழுங்குமுணை விதிகணள 

அனுேரித்து நடப்பிலிருக்கும் வழக்கத்ணத ஒட்டி வடலிவரி வேய்யப்பட்ட ோன்றுகணள 

அதாவது மின்அஞ்ேலில் ஒப்பந்த ரேீதுகணள அனுப்பும் சவணளயில் ேிஸ்டம் உற்பத்தி 
வேய்யும் நடவடிக்ணக அைிக்ணககணள பங்கு தரகர் குைிப்பிட்ட காலத்திற்கு பாதுகாத்து 

ணவத்துக்வகாள்ள சவண்டும். ஒப்பந்த ரேீதுகணள வாடிக்ணகயாளருக்கு/ இவமயில் 

நிராகரித்தணவ அல்லது பவுன்ஸ்ட் சபக் ஆகி வடலிவரி வேய்யப்படாத விபரங்கள் நடவடிக்ணக 

அைிக்ணகயில் பதிவு வேய்யப்பட்டிருக்கும். பவுன்ஸ்ட் வமயில்ஸ் தகவல் கிணடக்கப்வபற்ை 

விபரங்கணள முடிந்த வணரயில் சேகரிக்க அணனத்து முயற்ேிகணளயும் SEBI/ஸ்டாக் 

எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் விதிகள் நணடமுணைபடுத்தப்படும் வழக்கத்ணத ஒட்டி குைிப்பிட்ட 

காலவணரக்குள் பங்கு தரகர் அணனத்து ேமயங்களிலும் வேய்ய சவண்டும்.  



41. மின்அஞ்ேலில் எலக்ட்ரானிக் வடிவ ஒப்பந்த ரேீதுகணளப் வபை விரும்பாத 

வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு அச்ேடித்த காகித ஒப்பந்த ரேீதுகணள பங்கு தரகர் வதாடர்ந்து 

அனுப்பிக் வகாண்டிருப்பார். வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு இேிஎன்கள் எங்வகல்லாம் வடலிவரி 

வேய்யப்படவில்ணலசயா அல்லது வாடிக்ணகயாளர் மின்அஞ்ேல் முகவரி 

நிராகரித்திருக்கிைசதா (பவுன்ஸிங் ஆஃப் வமயில்ஸ்), அச் ேமயங்களில் காகிதத்தில் அச்ேடித்த 

ஒப்பந்த ரேீதுகணள வாடிக்ணகயாளருக்கு SEBI/ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் விதிகணள 

அனுேரிக்கும் நணடமுணை வழக்கத்ணத ஒட்டிய காலவணரக்குள் பங்கு தரகர் அனுப்பி ணவக்க 

சவண்டும், இவ்வாறு காகிக ஒப்பந்த ரேீதுகள் வடலிவரி வேய்யப்பட்ட நிரூபைங்கணள பங்கு 

தரகர் சேமித்து ணவத்திருக்க சவண்டும்.  

42.  வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு மின்அஞ்ேலில் இேிஎன்கணள அனுப்பி ணவப்பதுடன், பங்கு தரகர் 

பராமரிக்கும் வோந்த இணைய தளத்திலும், அவ்வாறு ஒன்று இருந்தால், அவற்ணைப் பிரசுரிக்க 

சவண்டும். பாதுகாப்பு காவலுடன் பராமரிக்கப்படும் இந்த இணைய தளத்தில் 

வாடிக்ணகயாளர்கள் இவற்ணை அணுகி ஒப்பந்த ரேீதுகணளப் பதிவிைக்கம் வேய்ய, 

விரும்பினால் அச்ேடித்துக்வகாள்ளும் வேதியும், இதற்வகன்று தனிப்பட்ட பயனர் வபயரும் 

கடவுச் வோல்லும் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்க சவண்டும்.  

ேட்டமும் ஆட்ேி எல்கையும்  

43.  பங்கு தரகர், துணை தரகர் மற்றும் வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு இந்த ஆவைத்தில் 

வழங்கப்பட்டிருக்கும் குைிப்பிட்ட உரிணமகளுக்கும் சமலாக வர்த்தக நடவடிக்ணககளுக்கு 

வாடிக்ணகயாளர் சதர்ந்வதடுக்கும் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுணை விதிகள் அவற்ைின் கீழ் வேய்யப்பட்ட சுற்ைைிக்ணககள்/ அைிக்ணககள் அல்லது 

SEBI வகுத்திருக்கும் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுணை விதிகள் வழங்கும் உரிணமகணளயும் 

அவர்கள் வபற்ைிருப்பார்கள்.  

44.  இந்த ஆவைத்தில் வகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஷரத்துக்கள் அணனத்தும் எப்வபாழுதும் அந்தந்த 

காலகட்டத்தில் நணடமுணையிலிருக்கும் அரசு அைிவிப்புகள், SEBI வவளியிடும் விதிகள், 

ஒழுங்குமுணை விதிகள், வழிநடத்தல் குைிப்புகள், சுற்ைைிக்ணககள்/ அைிக்ணககள் மற்றும் 

வர்த்தகத்திற்குத் சதர்ந்வதடுத்த ேம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வகுத்திருக்கும் விதிகள், 

ஒழுங்குமுணை விதிகள் மற்றும் துணை விதிகளுக்கு உட்பட்டதாகசவ இருக்கும்.  

45.  நடுவர் தீர்ப்பாயம் மற்றும் ேமரேம் ேட்டம், 1996-ன் கீழ் நடுவர்(கள்) அளித்த தீர்ப்புகளுக்கு பங்கு 

தரகர் மற்றும் வாடிக்ணகயாளர் கட்டாயம் கட்டுப்பட சவண்டும். ஒருசவணள நடுவர் தீர்ப்பு இரு 

தரப்பினரில் யாருக்காவது திருப்தி அளிக்கவில்ணல என்ைால், ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் 

அணமப்பில் சமல்முணையடீு வேய்வதற்கும் வேதி வேய்து வகாடுக்கப் பட்டிருக்கிைது.  

46.  இந்த ஆவைத்தில் பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கும் வார்த்ணதகளுக்கும் வோற்பதங்களுக்கும், 

பிரசயாகம் வேய்யப்பட்டிருக்கும் சூழ்நிணலகளில் மாற்ைங்கள் இல்லாத பட்ேத்தில், SEBI/ 
எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வகுத்திருக்கும் விதிகள், துணை விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுணை விதிகள், 



அவற்ைின் கீழ் வேய்யப்பட்ட சுற்ைைிக்ணககள்/ அைிக்ணககளில் புரிந்துவகாள்ளப்படும் 

அர்த்தங்கணளசய வகாள்ள சவண்டும்.  

47. பங்கு தரகர் தானாகச் சேர்த்திருக்கும் ஷரத்துகள் / ஆவைங்கள் அணனத்தும் SEBI/ 
எக்ஸ்சேஞ்சுகள் வகுத்திருக்கும் விதிகள்/ ஒழுங்குமுணை விதிகள்/அைிக்ணககள்/ 

சுற்ைைிக்ணககளிலிருந்து மீைியதாக இருக்கக் கூடாது. தானாகச் சேர்த்திருக்கும் ஷரத்துகள் / 

ஆவைத்தில்(ஆவைங்களில்) மாற்ைம் வேய்வதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்னர் அைிக்ணக விட 

சவண்டும். எக்ஸ்சேஞ்சுகள்/ SEBI குைிப்பிட்டிருக்கும் உரிணமகள் மற்றும் வபாறுப்புகளில் 

வேய்யப்படும் மாற்ைங்கணள வாடிக்ணகயாளர்கள் கவனத்திற்கு பங்கு தரகர் வகாண்டு வேல்ல 

சவண்டும்.  

48.  ேம்பந்தப்பட்டவர்களின் உரிணமகள் மற்றும் வபாறுப்புகளில் வேய்யப்படும் மாற்ைங்கள் SEBI 
வகுத்திருக்கும் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுணை விதிகளில் ஏற்படும் மாற்ைங்களால் அல்லது 

வர்த்தகங்கள் சமற்வகாள்ளப்படும் எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் துணை விதிகள், விதிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுணை விதிகளில் நிகழும் மாற்ைங்களால் விணளந்திருக்கிைது என்ைால், அப்படிப்பட்ட 

மாற்ைங்கள் இந்த ஆவைத்தில் குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும் உரிணமகள் மற்றும் வபாறுப்புகளிலும் 

திருத்தப்பட்ட மாற்ைங்கள் வேய்யப்பட்டிருப்பதாக கருதப்படும்.  



இன்டர்பநட் மற்றும் ஒயர்பைஸ் படக்ைாைஜி அடிப்பகடயில் வர்த்தைம் பேய்ய பங்கு 

தரைர்ைள் வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு வழங்கும் வேதி (‘உரிரமகளும் பபாறுப்புகளும்’ 
ஆவணத்தில் (ஆவணங்களில்) குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அரைத்து ஷைத்துகளும் 
பபாருந்தும். கூடுதலாக, கீசே பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஷைத்துகளும் பபாருந்தும்.) 

 

1.  இன்டர்வநட் சபஸ்டு டிசரடிங் (ஐபிடி) மற்றும் வேக்யூரிடி டிசரடிங் வேதிகணள வமாணபல் 

சபான், சடட்டா கார்டு சேர்க்கப்பட்ட லாப்டாப் சபான்ைவற்ைிலிருந்து இன்டர்வநட் 

புவராவடாசகால் (ஐபி) பயன்படுத்தி ஒயர்வலஸ் வதாழில்நுட்பம் மூலமாக வர்த்தகம் வேய்யும் 

உரிணம பங்கு தரகருக்கு அளிக்கப் படுகிைது. இது சபான்ை இன்டர்வநட் சபஸ்ட் டிசரடிங் / 

வேக்யூரிடி டிசரடிங் சமற்வகாள்ள SEBI மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்சுகள் அந்தந்த கால கட்டத்தில் 

வகுக்கும் அணனத்து வபாருந்தும் விதிகளுக்கும் பங்கு தரகர் கட்டாயம் இைங்கி 
நடந்துவகாள்ள சவண்டும்.  

2.  ஒரு வாடிக்ணகயாளர் முதலீடு வேய்ய / பங்கு ஆவைங்களில் வர்த்தகம் வேய்ய விரும்பம் 

வகாண்டு அதற்காக இன்டர்வநட் சபஸ்ட் டிசரடிங் அல்லது ஒயர்வலஸ் வடக்னாலஜி மூலமாக 

வேக்யூரிடி டிசரடிங் வேய்ய ஆர்வப்படலாம். இதுசபான்ை ேமயங்களில், ேந்பந்தப்பட்ட ஸ்டாக் 

எஸ்க்சேஞ்ச் பங்கு தரகரின் ஐபிடி சேணவணய பங்கு தரகரின் வாடிக்ணகயாளரும் பயன்படுத்த 

அனுமதிக்கும், வாடிக்ணகயாளரும் இச் சேணவணயப் பயன்படுத்திக்வகாள்ளலாம் என்ைாலும் 

இந்த அனுமதி SEBI/ எக்ஸ்சேஞ்சுகளின் ஷரத்துகள், நிபந்தணனகள் மற்றும் வணரயணைகளுக்கு 

உட்பட்டதாகவும், பங்கு தரகரின் ஐபிடி இணைய தள பயன்பாடு நிபந்தணனகள் மற்றும் 

வணரயணைகளுக்கு உட்பட்டும், எக்ஸ்சேஞ்சுகள் / SEBI ஆகியணவ குைிப்பிட்டிருக்கும் 

விதிகணளச் ோர்ந்தும் இருக்கும்.  

3.  ஒயர்வலஸ் வதாழில்நுட்பம்/ இன்டர்வநட்/ ஸ்மார்ட் ஆர்டர் ரூட்டிங் மூலமாகச் வேய்யப்படும் 

பங்கு வர்த்தகங்களின் ேிைப்பம்ேங்கள், அபாய இடர்கள், வபாறுப்புகள், கடணமகள் மற்றும் 

பிணைப்வபாறுப்புகணள பங்கு தரகர் வாடிக்ணகயாளருக்கு எடுத்துக் கூை சவண்டும், கூடசவ 

சவறு வதாழில்நுட்பங்கள் மூலம் வேய்யப்படும் வர்த்தகங்கணளக் குைித்தும் 

வாடிக்ணகயாளருக்கு பங்கு தரகர் எடுத்துணரக்க சவண்டும்.  

4.  பங்கு தரகரின் ஐபிடி ேிஸ்டம் தானாகசவ ஆரம்ப கடவுச்வோல்ணல உற்பத்தி வேய்யும் 

என்பணதயும், எக்ஸ்சேஞ்சுகள்/SEBI பரிந்துணரத்திருக்கும் விதிகணள அனுேரித்து கடவுச் வோல் 

பாலிேி வகுக்கப்பட்டிருக்கிைது என்பணதயும் பங்கு தரகர் வாடிக்ணகயாளரிடம் வதரிவிக்க 

சவண்டும்.  

5.  பயனர் வபயர் மற்றும் கடவுச் வோல்ணல இரகேியமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் ணவத்துக் 

வகாள்ளும் வபாறுப்பு வாடிக்ணகயாளணரசய ோர்ந்திருக்கும். பங்கு தரகரின் ஐபிடி ேிஸ்டத்தில் 

பயனர் வபயணரயும் கடவுச் வோல்ணலயும் பயன்படுத்தி வேய்யப்படும் அணனத்து 

கட்டணளகளுக்கும், சமற்வகாள்ளப்படும் அணனத்து நடவடிக்ணககளுக்கும், இவ்வாறு 



வேய்பவர் வாடிக்ணகயாளரால் அனுமதிக்கப் பட்டிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், 

வாடிக்ணகயாளசர பிணைவபாறுப்பு ஏற்றுக்வகாள்ள சவண்டும். இன்டர்வநட் டிசரடிங் / 

ஒயர்வலஸ் வடக்னாலஜி மூலம் வேக்யூரிடீஸ் டிசரடிங் வேய்வதற்கு ஆர்டர் ரூட்வடட் ேிஸ்டம் 

உறுதியளித்தல் வதாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் கண்டிப்பான காவல் பாதுகாப்பு நடவடிக்ணககள் 

அவேியப்படும் என்பணதயும் வாடிக்ணகயாளர் வதரிந்து ணவத்திருக்க சவண்டும், கூடசவ 

வாடிக்ணகயாளர் மற்றும்/ அல்லது அவர் அதிகாரம் வபற்ை பிரதிநிதியின் பயனர் வபயர் மற்றும் 

கடவுச்வோல்ணல சவறு யாருக்கும், பங்கு தரகர் அலுவலக பைியாளர் உட்பட, வதரிவிக்கக் 

கூடாது என்பணதயும் வாடிக்ணகயாளர் புரிந்து ணவத்திருக்க சவண்டும்.  

6.  வாடிக்ணகயாளர் ஒருசவணள தன் கடவுச்வோல்ணல மைந்து விட்டார் என்ைால், பங்கு தரகரின் 

ஐபிடி ேிஸ்டத்தில் குணைபாடுகள் இருப்பது வதரிய வந்தால், முரண்பாடுகள் / தவறுகணள 

இருப்பணத கண்டு வகாண்டால் / இருப்பதாகச் ேந்சதகித்தால் / அதிகாரம் அளிக்கப்படாதவர் 

வாடிக்ணகயாளரின் பயனர் வபயணரயும் கடவுச் வோல்ணலயும்/ கைக்ணகயும் 

பயன்படுத்தியிருக்கிைார் என்ை ேந்சதகம் சதான்ைினால் அதன் முழு விபரங்கணள, 

அனுமதிக்கப்படாத பயன்பாட்ணட, நடவடிக்ணக நிகழ்ந்திருக்கும் சததி, நடந்திருக்கும் விதம், 

நடவடிக்ணக விபரங்கள் ஆகியவற்ணைக் குைிப்பிட்டு நடவடிக்ணக நடந்திருப்பணதத் வதாடர்ந்து 

வாடிக்ணகயாளர் பங்கு தரகருடன் வதாடர்பு வகாண்டு அவருக்குத் வதரிவிக்க சவண்டும்.  

7.  இன்டர்வநட்/ஒயர்வலஸ்வதாழில்நுட்பம் மூலம் வேய்யப்படும் பங்கு வர்த்தகங்கள், 

அனுப்பப்படும் கட்டணளகள் வேதிகளிலுள்ள அபாய இடர்கணள வாடிக்ணகயாளர் 

முழுணமயாகப் புரிந்து வகாண்டிருக்க சவண்டும், வாடிக்ணகயாளர் பயனர் வபயரில்/கடவுச் 

வோல் மூலமாகச் வேய்யப்படும் அணனத்து நடவடிக்ணககளுக்கும் வாடிக்ணகயாளர் 

பிணைவபாறுப்பு ஏற்றுக்வகாள்ள சவண்டும் என்பணத வதளிவாக வாடிக்ணகயாளர் புரிந்து 

வகாண்டிருக்கிைார்.  

8.  வாடிக்ணகயாளரின் சவண்டுசகாளுக்கு இைங்கி கட்டணள/வர்த்தக வைிக உறுதிப்பாடு 

தகவணல மின்அஞ்ேல் மூலம் பங்கு தரகர் அனுப்பி ணவப்பார். வவப் சபார்ட்டலிலும் கட்டணள/ 

வர்த்தக வைிக உறுதிப்பாடு தகவல் கிணடப்பணத வாடிக்ணகயாளர் வதரிந்து ணவத்திருப்பார். 

ஒயர்வலஸ் வதாழில்நுட்பம் வழியாக வாடிக்ணகயாளர் வர்த்தகம் வேய்யும் சபாது, 

கட்டணள/வர்த்தக வைிக உறுதிப்பாடு தகவணல வாடிக்ணகயாளர் கருவிக்கு பங்கு தரகர் 

அனுப்பி ணவப்பார்.  

9.  இன்டர்வநட் மூலம் வேய்யப்படும் வர்த்தங்கள் ேிக்கலான ஹார்ட்சவர், ோஃப்ட்சவர், 

ேிஸ்டம்ஸ், கம்யூனிசகஷன் ணலன்ஸ், வபரிஃவபரல்ஸ் சபான்ை பல நிச்ேயமில்லாத 

நிகழ்வுகணளச் ேந்திக்க சவண்டியிருக்கும் என்பணதயும், இணடத்தடங்கல்கள், 

இடப்வபயர்ச்ேிகள் சபான்ைணவகளுக்கு உட்பட்டிருக்கும் என்பணதயும் வாடிக்ணகயாளர் புரிந்து 

ணவத்திருக்கிைார். பங்கு தரகரின் ஐபிடி சேணவ எல்லா சநரத்திலும் எப்வபாழுதும் 

தடங்கலில்லாமல் கிணடத்துக் வகாண்டிருக்கும் என்பதான தர உறுதிணய எணதயும் பங்கு தரகர் 

அல்லது எக்ஸ்சேஞ்ச் அளிக்கவில்ணல.  



10.  பங்கு தரகரின் ஐபிடி ேிஸ்டம் இணட நிறுத்தம் வேய்யப்படுதல், தடங்கல், வதாடர்பு 

கிணடக்காமலிருத்தல் அல்லது ேரியாக சவணல வேய்யாமல் இருத்தல் அல்லது பங்கு தரகர் / 

எக்ஸ்சேஞ்ேின் கட்டுப்பாட்டிற்கு மீைிய எந்த காரைத்திற்காகவாவது வாடிக்ணகயாளர் / பங்கு 

தரகர் / எக்ஸ்சேஞ்ச் பக்கத்திலிருந்து வதாடர்பு கிணடக்காததால் / ேிஸ்டம் வேயலிழப்பால் 

எக்ஸ்சேஞ்ேின் சேணவ அல்லது ேிஸ்டம் அல்லது வாடிக்ணகயாளரின் கட்டணளகள் 

நிணைசவற்ைப்படாமல் சபாதல் காரைத்திற்காக வாடிக்ணகயாளர் எக்ஸ்சேஞ் அல்லது பங்கு 

தரகருக்கு எதிராக எந்த சகட்புரிணமணயயும் வேய்ய முடியாது.  


