
 4انوڇيد 

 ن الِء ڪيو ۽ نه ڪيو/پونجي سيڙهندڙ(Client / investor)گراهڪ –ساله نوٽ 

 ڪيو

ون سان ئي ڪيو. سرافت دالل/(Members / Stock Brokers)ڀاتيوپار رڳو ايڪسچينج جي پنجڪرت  .1
 ايڪسچينج سان پنجڪرت آهي يا نه. سرافت دالل/ڀاتي۾ تپاسي اهو ڏسڻ الِء ته ڇا فالڻي لنڪ 

 فارم ڀرڻ جي زور ڏيو. ‘‘(KYC) سڃاڻي سيڙهندڙگراهڪ/پونجي پنجنجو ’’توهان وپار شروع ڪيو ان کي اڳ  .2

( هٿ ڪرڻ جي زور ڏيو ۽ ان جي پڪ ڪيو ته سمورو وپار ان UCCڪون ) گراهڪ/پونجي سيڙهندڙيگانو  .3

 ڪوڊ جي حيٺ ئي هئي. UCCڄانايل 

 پڙهڻ ۽ صحيح ڪرڻ تي خور ڏيو. “جوکو پڌرائي دستاويز” .4

5. KYC يڪي دالل توڙي توهان ۽ دالل جي منجھ جي ڪاپي هٿ ڪيو ۽/ٻيا دستاويز هٿي ڪيو ج
 ڪارواهت ٿيا آهن.

ڪارواهت ٿيندڙ پوار جي سچائي تپاسو وپار جانچ سويڌا ماردت جيڪا ايڪسچينج جي ويب سائيٽ مارفت  .6

ڏنهن  5ميسر آهي. وپار جي پڌيائي ڪري ٿي سگھجي جتي وپار ڄاڻ ميسر رهندي وپار جي  .هن لنڪ ۾ 
 تائين.

ڪالڪن جي اندر،  24ٺڪي نوٽ الِء زور ڏيو خسوسي نموني ۾ ان هڪ ڪارواهت وپار ساڱي وپار جي  .7

 جي ساڻ وپار جي وچوڙ اجاگر ڪندي. UCCتوهان جي يهاني 

 سرافت دالل/ڀاتيان جي پڪ ڪيو ته ٺڪي جي نوٽن ۾ الڳاپو رکندڙ سموري ڄاڻ آهي جيئن ڪي  .8
 پنجڪريت نمبر، آرڊر نمبر، آرڊر وقت، آرڊر نمبر، وپار نمبر، وپار جا اگھ، ڳڻپ، ڪانوني شرت وغيراه.

 جي دالل ڏانهن. سرافت دالل/ڀاتيجما ڪيل بچيل راشي جي رسيد هٿ ڪيو  .9

نيم، قانون، هاڪا، حدايتون، ڏس، ريگولٽر توڙي ايڪسچينج پاران اتالُء ۽ ٻيناختياريون پاران اهو  نيم، نايب .11
 ڄاڻڻ الَء ته ڀيتي جي ڀيٺ ۾ توهان وٽ ڪيڙها حق آهن.

 کان الڳاپو رکندڙ سمورا انديشا صاف ڪيو. سرافت دالل/ڀاتيڏيتي ليتي کان اڳ پنهنجي  .11

 زور ڏيو.هر نپٽاري ساڱي رسيد هٿ ڪرڻ جي  .12

ڏنهن جي اندر  7پنهنجي خاتي جي نپٽاري الِء مهاڻڪا وڇڙ هٿ ڪرڻ تي زور ڏيو ۽ ڪنهن به گڙبڙي الِء  .13

ڏنهن جي اندر  15سان رابطو ڪيو. جيڪر جواب واجب نه ٿيو ته ان ڪارواهي جي  سرافت دالل/ڀاتي
 ايڪسچينج سان رابطو ڪي.

 پاسو جيڪي توهان جما ڀاڳيدار وٺان هٿ پئي ڪيا.ڏاڍو ڌيان سان ان ڏيتي ليتي ۽ جما جا وچوڙ ت .14

15. DP ( پاران زاهر ڪيل پهچ هدايت رسيديون ڪتابDIS.سوگھو ڪري هٿيڪو ڪيو ) 

( ڄانايل آهي UCCاسي جا نمبر اڳواٽ چپيل آهن، ۽ توهان جو يگانو خاتو نمبر ) DISان جي پڪا ڪيو ته  .16

DIS .ڪتاب ۾ 

سي تائين اوهان ٻاهر آيو يا گھڻو استمعال نه هئڻ جي پنهنجو ڊيميٽ خاتو بند ڪيو جيڪي وڌيڪ ار .17
 حالت ۾.
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وٺان هٿ ڪرڻ نه  سرافت دالل/ڀاتيضروري داللي وقت سان ڀري ۽ رڳو چيڪ ماردت ۽ ان جي رسيد  .18
 وسارو.

موڪلو وڪري جي حالت ۾ يا راشي ڀڳتان ڪيو خريدي جي حالت ۾ پڪ  (Commodities)ڪموڊٽي .19
 ڪيل وقت جي اندر.

 سدت ساڱي الِء خاتي جا رواجي نيم سمجھو ۽ ان تي عمل ڪيو. .21

جي منجھ اختياري واريون شرتيون پڙهيون، سمجھيون ۽  سرافت دالل/ڀاتيان جي پڪ ڪيو تهتوها ن ۽  .21
جي منجھ شرتيو توهان  سرافت دالل/ڀاتيصحيح ڪيون آهن، جيڪر ڪا هجي. اهو ياد ڪيو ته توهان ۽ 

 جي موڪل کان سواِء نٿي مٽجي سگھي.

يڪي توها ن پاران ٿافيل سموري داللي، ڪميشن، في ۽ ٻين خرچن جي پوري ڄاڻ وٺو ج سرافت دالل/ڀاتي .22

 سدت ايڪسچينج ۾ چٽا ڪيا ويا آهن. SEBIجي مڙهيا ويندا ۽ الڳاپيون قانون/حدايتون جيڪي 

کي. ان جي پڪ ڪيو ته توها وٽ دستاويزي  سرافت دالل/ڀاتيڀڳتان خاتي جما چيڪ جي ماردت ڪيو  .23
، ڳڻپ، ڪنهن ڪموڊٽيجي ڀڳتال توڙي جما بابت جنهن ۾ شرويات جي تاريخ،  ڪموڊٽيثبوت آهي 

)گودام جي رسيت جي روپ ۾( جما ڪيا ويا ڪنهن خاتي  ڪموڊٽيبينڪ/ڊميٽ خاتي ايڙهي راشي يا 
 مان.

جي نيڪالي )جيئنب حالت هجي( نه ڪيو ويندو هيڪلي ڪامڪاجي ڏنهن  ڪموڊٽيراشي جو ڀڳتان  .24
ص موڪل ڏني آهي جي اندر ڀڳتان جي رسيد ملڻ ايڪسچينج وٺان، ان حالت ۾ جڏهن توهان خا

پاران خاتو هالئڻ  سرافت دالل/ڀاتيکي توهان جو خاتو هالئن واستي. انڪري، ان حالت ۾  سرافت دالل/ڀاتي
 جو دارومدار هن شرتيون جي آڌار تي ٿيندو.

a)  ايڙهيون پڌرايون رڳو توهان پاران صحيح ڪيو ويندو ن ۽ ان شرت تي ته توهان ڪڏهن به رد ٿا
 به وقت.ڪري سگي ڪنهن 

b)  ڏنهن جي  7جي نوٽس ۾ لکت ۾  سرافت دالل/ڀاتيوچوڙن ۾ سان تڪرار  سرافت دالل/ڀاتيتوهان
اندر پيش ٿا ڪري سگھو وچوڙ يا وپار جي تاريخ کان جيئن به حالت هجي. مسئلي جي حالت ۾ 

تڪليف سيل ڏنهن  گراهڪ/پونجي سيڙهندڙلکت ۾ ڪنهن دير ڪرڻ کان سواِء، مائلي کي 
 کڻي وڃو.

c)  جيڪر توههان خاتي جي سنڀال الِء ڇونڊ ناهي ڪئا آهي ۽ ٻئي ڪامڪارج ڏنهن تائين
سان ان بابت رابطو ڪيو. مسئلي  سرافت دالل/ڀاتيايڪسچينج مان ڀڳتان جي رسيد ناهي ملي ته 

تڪليف  هندڙگراهڪ/پونجي سيڙجي حالت ۾ لکت ۾ ڪنهن دير ڪرڻ کان سواِء، مائلي کي 
 سيل ڏنهن کڻي وڃو.

d) سان پنهنجو بوٻائيل نمبر پنجڪرت ڪيو، وپار جي پڪ ساڱي چيتاُء/ڏيتي  سرافت دالل/ڀاتي

 ڪموڊٽييا اي ميل جي جريع هٿ ڪرڻ الِء، وپاري ڏنهن جي انت تي،  SMSليتي جا وڇوڙ 
 پاران. (Commodity Exchanges)ايڪسچينج

 سرافت دالل/ڀاتيتوهان پاڻ کي وائيکو ڪيو راشي يا ٻئي ملڪيت جي سوگھايپ سنبت جيڪي توهان  .25
پنهنجو ڌنڌو بند  سرافت دالل/ڀاتيوٽ جما رکيا آهن، خاص ڪري جڏهن سدت بزار ۾ باڪي هجڻ يا 

 ڪري يا دوالي ٿي وڃي.

وٽ جما ڪيل راشي توڙي ملڪيت جو دستاويزي ثبوت رکو، اهو  سرافت دالل/ڀاتيمهرباني ڪري  .26
 ڄاڻائندي ته ته ڪنهن خاتي جي نالي توهان جما ڪرايا آهن.



توڙي نامجد ڪيل  سرافت دالل/ڀاتيان حالت ۾ جڏهن توها جا مسئال/مشڪالت/تڪليف الڳوپو رکندڙ  .27
ن کڻو. جيڪر توهان تڏهن به خوش ناهو ايڪسچينج جي اڳيا ڪموڊٽيپاران ناهي نپٽيو ته ان مسئلي کي 

 ڏانهن اهو مسئلو وڌائي ٿا سگھو. SEBIته توهان 

 نه ڪيو

 اڻ پنجڪرت ويچوتري ماڻهو ڏي وٺ نه ڪيو. .1

بازار کان ٻاهر ڏيتي ليتي نه ڪيو مثنل اهو ڏيتي ليتي جيڪي غير قانوني آهن ۽ ايڪسچينج جي دائري کان  .2
 ٻهر هجن.

سان سمجھوتي تي ڪرار نه  سرافت دالل/ڀاتيسان پڪ ڪيل موٽ تي  سرافت دالل/ڀاتيڪڏهن به  .3
 ڪيو.

 ڪڏهن به اشتهار، افواه، مزيدار سجھاُء، پڪائيتي/اڻ پڪائيدي آشواشت موٽ جي هرس ۾ نه فاسو. .4

کان ڪڏهن به روڪ ۾ دالل ڏانهن نه ڪبول ڪيو ۽ نه ئي پنهنجو ڀڳتان روڪ ۾  سرافت دالل/ڀاتي .5
 ڪيو.

 ي دستاويخ جي پڙهڻ کان سواِء ڪڏهن به وپاري شروع نه ڪيو.جوکو پڌرائ .6

 ڪڏهن به وڏي قيمت جي آرڊر نسبت فون تي پڪ ڪرڻ بعد لکڻ نه وسارو. .7

 ڪڏهن به اڻ صحيح ڪيل/ٻٺا رابطا نوٽ/پڪ ميمو ناهي قبول ڪيو. .8

 ڪڏهن به ٺيڪا جا نوٽ/پڪائيتا ميمو قبول ڪيو جيڪي بي اختيار پاتان صحيح ڪيل هجن. .9

 به پنهنڪو انٽرنيٽ خاتي جو ھجھو لفظ ڪنهن سان نه ورچو.ڪڏهن  .11

 جي نيڪالي يا ڀڳتان ۾ دير نه ڪيو. ڪموڊٽي سرافت دالل/ڀاتيڪڏهن به  .11

 ڪڏهن به سيڙاهيپ ۾الڳاپو جوکا نوٽ ڪرڻ ناهي وساريندا. .12

( DPڏيندي يا سانڊو پهچ ڀاڳيداريون ) ڪموڊٽي( صحيح نه ڪندا DISڪڏهن به لسا پهچ حدايت رسيد ) .13
 وٽ. سرافت دالل/ڀاتيوٽ يا 

 ڪڏهن به دالل ايڪسچنج پاران ڄاڻايل هد کان مٿي ناهي ڀريندا. .14

 اختياري واري شخصن جي نجي نالي چيڪ ناهي زاهر ڪندا. .15


