
 
അനുബന്ധം 4 

ഓഹരി ദല്ല ാൾമാരുടേയും സബ് ട്ബാക്കർമാരുടേയും ക്ല യന്റുക്ളുടേയും അവക്ാശങ്ങളും 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും 

SEBI-യുടേയും ഓഹരി വിപണിക്ളുടേയും നിർടേശ്പക്ാരം 
 
1. ഓഹരി വിപണിക്ൾ/ സസക്യൂ രിറ്റീസ് ആന്്റ എക്്സ് ടേഞ്്ച ടബാർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI) 

ക്ൂോസെ ഇേയ്ക്കിസേ പുറസെേുവിക്കുന്ന സർക്കുല്റുക്ൾ എന്നിവക്ളുസേ േട്ടങ്ങൾ, 
ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ എന്നിവ നിർവേിക്കസെട്ട ടപാസല് ഓഹരി വിപണിയിസല് 
ഇേപാേുക്ൾക്്ക അംഗീക്രിച്ച സസക്യൂ രിറ്റിക്ൾ/ ടക്ാൺ്ോക്്േുക്ൾ/ മറ്്റ ഉപക്രണങ്ങൾ 
എന്നിവക്ളിൽ ക്ല യന്റിന് നിടേപിക്കാം/ ട്േഡ് നേത്താം.  

 
2. ഓഹരി ദല്ല ാൾ, സബ് ട്ബാക്കർ, ക്ല യന്്റ എന്നിവർ ഓഹരി വിപണിയുസേ നിയമങ്ങൾ, 

ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, ഇവയ്ക്കു ക്ീഴിൽ വീെരണം സേയ്യസെേുന 
സർക്കുല്റുക്ൾ/ടനാട്ടീസുക്ൾ എന്നിവയും SEBI-യുസേ നിയമങ്ങളും നിയ്ന്ത്ണങ്ങളും 
ക്ാല്ാക്ാല്ങ്ങളിൽ ്പാബല്യത്തില്ാക്ുന്ന സർക്കാർ അടൊറിറ്റിക്ളുസേ ഉേിെമായ 
വിജ്ഞാപനങ്ങളും പാല്ിക്കാൻ ബാധ്യസഥരാണ്.  

  
3. സസക്യൂ രിറ്റിക്ൾ ക്ൂോസെ/അസല്ല ങ്കിൽ സഡറിടവറ്റീവ് സ് ടക്ാൺ്ോക്് േുക്ളിൽ ഇേപാേുക്ൾ 

നേത്താനുള്ള ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ക്ഴിവ് ക്ല യന്റിന് സവയം ടബാധ്യസെട്ടിരിക്കണം. ക്ൂോസെ, 
ഓഹരി ദല്ല ാളില്ൂസേ ഓർഡറുക്ൾ നേൊക്കുന്നെിനു മുമ്്പ ഓഹരി ദല്ല ാളിന് അെിനുള്ള ക്ഴിവ് 
ക്ല യന്റിന് ടനരിട്ടു ടബാധ്യസെട്ടിരിക്കണം.  

 
4. നൽക്ുന്ന ടസവനവുമായി ബന്ധസെട്്ട, ക്ല യന്റിസന്റ സാമ്പത്തിക് ഭ്ദെ, അെിസന്റ വാസ്െവം, 

അവരുസേ നിടേപ ല്േയങ്ങൾ എന്നിവസയക്കുറിച്്ച ഓഹരി ദല്ല ാളിന് സവയം 
ടബാധ്യസെട്ടിരിക്കണം. 

  
5. ഓഹരി ദല്ല ാൾമാർ െങ്ങൾ ്പവർത്തിക്കുന്ന െട്ടക്ത്തിസന്റ പരിമിെിക്ൾ ബാധ്യെ, ക്ഴിവ്  

എന്നിവ അേക്കം ബിസിനസ് നേത്താനുള്ള ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ പരിമിെിക്ളുസേ സവഭാവം 
എന്നിവ ക്ല യന്റിസന അറിയിക്കാനുള്ള നേപേിക്ൾ ഓഹരി ദല്ല ാൾമാർ എേുടക്കണ്ടൊണ്.  

 
6. ക്ല യന്റു(ക്ൾ)മായുള്ള എല്ല ാ ഇേപാേുക്ളില്ും സബ് ട്ബാക്കർമാർ, ഓഹരി ദല്ല ാൾമാർക്്ക 

ആവശയമായ സഹായങ്ങൾ സേടയ്യണ്ടൊണ്.  
 
ക്ല യന്്റ വിവരം 
 
7. 'അക്കൗണ്്ട ഓെണിംഗ് ടഫാം'' ആവശയസെേുന്ന മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും, ഓഹരി 

വിപണിക്ൾ/SEBI സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള പിന്ത്ുണ വിവരങ്ങളേക്കം 
ക്ല യന്്റ സമർെിടക്കണ്ടൊണ്. 

 
8.  അക്കൗണ്്ട ഓെണിംഗ് ്പമാണത്തിസല് നിർബന്ധമായ വയവസഥക്സളക്കുറിച്്ച ക്ല യന്്റ സവയം 

പരിേിെമാടക്ണ്ടൊണ്. ഓഹരി ദല്ല ാൾ ആവശയസെേുന്ന ഏെു അധ്ിക് ടക്ല ാസുക്ളും 
്പമാണങ്ങളും, ക്ല യന്്റ അംഗീക്രിച്ച േട്ടങ്ങളും നിബന്ധനക്ളും അനുസരിച്്ച, നിർബന്ധമല്ല .  

 



9. അക്കൗണ്്ട െുറക്കുന്ന സമയത്്ത അക്കൗണ്്ട ഓെണിംഗ് ടഫാമിൽ നിങ്ങൾ നൽക്ിയ 
വിവരങ്ങളിൽ അേച്ചുപൂട്ടൽ ഹർജി/പാെരത്ത ഹർജി അസല്ല ങ്കിൽ സവത്തിൻടമൽ 
ഏസെങ്കില്ും ഭൗെിക് ബാധ്യെക്ൾ അേക്കം എസന്ത്ങ്കില്ും മാറ്റങ്ങൾ ഉസണ്ടങ്കിൽ ക്ല യന്്റ അെു 
ടരഖാമൂല്ം ഓഹരി ദല്ല ാളിസന അറിയിടക്കണ്ടൊണ്. ക്ല യന്്റ െസന്റ സാമ്പത്തിക് വിവരങ്ങൾ 
ആനുക്ാല്ിക്മായി ഓഹരി ദല്ല ാളിസന അറിയിച്ചിരിടക്കണ്ടൊണ്.  

 
10. അക്കൗണ്്ട ഓെണിംഗ് ടഫാമിൽ നൽക്ിയിട്ടുള്ള അസല്ല ങ്കിൽ ക്ല യന്റിസന സംബന്ധിക്കുന്ന 

മടറ്റസെങ്കില്ും വിവരങ്ങൾ ഓഹരി ദല്ല ാളും സബ് ട്ബാക്കറും സവക്ാരയമായി 
സൂേിടക്കണ്ടൊണ്. നിയമ/നിയ്ന്ത്ണ ആവശയങ്ങൾക്കു ടവണ്ടിയല്ല ാസെ മറ്റു വയക്തിക്ൾക്്ക 
/അധ്ിക്ൃെർക്്ക അെ് സവളിസെേുത്തുവാൻ പാേുള്ളെല്ല . എന്നിരുന്നാല്ും, െസന്റ ക്ല യന്റിസന്റ 
സമ്മെടത്താേുക്ൂേി ഓഹരി ദല്ല ാൾക്്ക അവരുസേ വിവരങ്ങൾ മറ്റു വയക്തിക്ൾക്്ക അസല്ല ങ്കിൽ 
അധ്ിക്ാരിക്ൾക്്ക സവളിസെേുത്താവുന്നൊണ്.  

 
മാർജിനുക്ൾ 
 
11. ക്ല യന്്റ ട്േഡിംഗ് നേത്തുന്ന വിഭാഗ(ങ്ങൾ)ത്തിനു ബാധ്ക്മായി, ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ഓഹരി 

വിപണി അവശയസമന്നു ക്രുെുന്ന അസല്ല ങ്കിൽ SEBI-യുസേ സമയാസമയങ്ങളില്ുള്ള 
നിർടേശങ്ങളനുസരിച്്ച ക്ല യന്്റ, ഇനിഷ്യൽ മാർജിൻ, വിെ് ടഹാൾഡിംഗ് മാർജിൻ, സ്സപഷ്യൽ 
മാർജിൻ അസല്ല ങ്കിൽ അെുടപാസല്യുള്ള മറ്റു മാർജിനുക്ൾ നൽടക്ണ്ടൊണ്. അധ്ിക് 
മാർജിനുക്ൾ ടശഖരിക്കുന്നെിനുള്ള അധ്ിക്ാരം ഓഹരി ദല്ല ാളിനു നൽക്ിയിട്ടുണ്്ട (ഓഹരി 
വിപണി, ക്ല ിയറിംഗ് ഹൗസ്/ക്ല ിയറിംഗ് ടക്ാർെടറഷ്ൻ അസല്ല ങ്കിൽ SEBI എന്നിവർ 
ആവശയസെേുന്നിസല്ല ങ്കിൽ ടപാല്ും), ക്ൂോസെ, അത്തരം മാർജിനുക്ൾ ക്ൃെയമായ സമയത്തു 
െസന്ന നൽടക്ണ്ടെ് ക്ല യന്റീസന്റ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.  

 
12. ക്ല യന്്റ നൽക്ുന്ന മാർജിൻ, അവശയമായ എല്ല ാ ക്ുേിശശ ിക്ക്ളുടേയും ഋണടമാേനമാക്ുന്നില്ല  

എന്്ന എല്ല ാ ക്ല യന്റുക്ളും മനസസ ില്ാക്കിയിരിടക്കണ്ടൊണ്. സഥിരമായി മാർജിൻ 
നൽക്ിസക്കാണ്ടിരിക്കുക്യാസണങ്കിൽക്കൂേി, അെിസന്റ ട്േഡ് ഒത്തുെീർൊക്കുന്നെിനു ടവണ്ടി 
ക്ല യന്്റ േില്ടൊൾ, ടക്ാൺ്ോക്്േ് അനുശാസിക്കുന്നെ് / ആവശയസെേുന്നെ് അനുസരിച്്ച 
ക്ൂേുെൽ െുക്ക്ൾ നൽടക്ണ്ടൊയി വരും (അസല്ല ങ്കിൽ ല്ഭിക്കാൻ അർഹെയുണ്ടായിരിക്കും).  

  
ഇേപാേുക്ളും െീർൊക്കല്ുക്ളും  
 
13. ക്ല യന്റും ഓഹരി ദല്ല ാളും പരസ്പരം സമ്മെിച്ചെു ടപാസല്, ക്ല യന്റിന് ഒരു 

സസക്യൂ രിറ്റി/സഡറിടവറ്റീവ്സ് ടക്ാൺ്ോക്്േ് വാങ്ങുന്നെിടനാ വിൽക്കുന്നെിടനാ 
ടരഖാമൂല്ടമാ അസല്ല ങ്കിൽ ടഫാം വഴിടയാ ഓർഡർ നൽക്ാവുന്നൊണ്. അെ് ഓഹരി ദല്ല ാൾ, 
ആ ക്ല യന്റിനു നൽക്ിയിരിക്കുന്ന യുണീക്് ക്ല യന്്റ ടക്ാഡിൽക്കൂേി മാ്െമായിരിക്കണം 
ഓർഡർ ടപല സ് സേയ്യുക്യും ട്േഡ് നേെില്ാക്കുക്യും സേയ്യുന്നെ് എന്്ന ഉറൊക്കണം.  

 
14. ട്േഡിംഗ്/സസറ്റിൽസമന്്റ േ്ക്ങ്ങൾ, സഡല്ിവറി/ടപസമന്്റ സമയ്ക്മങ്ങൾ, 

സമയാസമയങ്ങളിസല് മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവസയക്കുറിച്്ച ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ക്ല യന്റിസന 
അറിയിടക്കണ്ടെും ഓർമ്മസെേുടത്തണ്ടെുമാണ്. െിരിച്്ച, ക്ല യന്്റ, ട്േഡിംഗ് നേത്തസെേുന്ന 
ബന്ധസെട്ട ഓഹരി വിപണിയിസല് അത്തരം സമയ്ക്മങ്ങൾ/നേപേി്ക്മങ്ങൾ 
പാല്ിക്കുക്യും സേടയ്യണ്ടൊണ്.  

 



15. ക്ല യന്്റ നിടേപിച്ച പണം/സസക്യൂ രിറ്റിക്ൾ, ഓഹരി ദല്ല ാൾ അവരുസേ/അയാളുടേയും 
മറ്റുള്ളവരുടേയും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വയെയസ്െമായി ഒരു ്പടെയക് അക്കൗണ്ടിൽ 
സൂേിക്കുന്നു എന്്ന ഉറെു വരുടത്തണ്ടെും ഓഹരി ദല്ല ാൾ െനിക്കു ടവണ്ടിടയാ 
മറ്റുള്ളവർക്കു ടവണ്ടിടയാ അസല്ല ങ്കിൽ, SEBI ക്ൂോസെ/ അസല്ല ങ്കിൽ ഓഹരി വിപണിയിസല് 
േട്ടങ്ങൾ, ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, സർക്കുല്റുക്ൾ, ടനാട്ടിസുക്ൾ എന്നിവയിൽ 
നിർവേിക്കസെട്ട ഉടേശയങ്ങൾക്കു ടവണ്ടിയല്ല ാത്ത മസറ്റാരു ഉടേശയത്തിനും ടവണ്ടിടയാ 
ഉപടയാഗിക്കില്ല ാ എന്്ന ഉറെു വരുടത്തണ്ടൊണ്. 

  
16. ഓഹരി വിപണി (ക്ൾ), ട്േഡ് (ക്ൾ) സവടമധ്യാ റോക്കുക്യാസണങ്കിൽ, അത്തരത്തില്ുള്ള 

എല്ല ാ ട്േഡുക്ളും, ക്ല യന്റിനു ടവണ്ടി നേത്തിയിട്ടുള്ള ട്േഡ് (ക്ൾ)-ഉം അേക്കം, അക്കാരണം 
സക്ാണ്ടുെസന്ന റോയിടൊക്ുന്നൊയിരിക്കും. ക്ല യന്റു (ക്ൾ)മായുള്ള അൊെു ടക്ാൺ്ോക്്േ് 
റോക്കാനുള്ള അധ്ിക്ാരം ഓഹരി ദല്ല ാളിനുണ്്ട.  

 
17. ഓഹരി വിപണിക്ളിൽ നേൊക്കസെേുന്ന ഇേപാേുക്ൾ, അെ് നേെില്ാക്കുന്ന ഓഹരി 

വിപണിയുസേ േട്ടങ്ങൾ, ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, അെിടേൽ പുറസെേുവിക്കുന്ന 
സർക്കുല്റുക്ൾ/ടനാട്ടീസുക്ൾ എന്നിവയ്ക്കു വിടധ്യവും, എല്ല ാ ക്േിക്ളും ഈ 
ഓഹരിവിപണിക്ളുസേ ഈ നിയമങ്ങൾ, ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ അെിൻക്ീഴിൽ 
വിെരണം സേയ്യസെേുന്ന സർക്കുല്റുക്ൾ/ടനാട്ടീസുക്ൾ എന്നിവയുസേ സ്പാവിഷ്നുക്ൾ 
്പാബല്യത്തില്ാക്കുക് എന്ന ല്േയടത്താസേ ഈ ട്േഡ് നേെില്ാക്കിയ 
ഓഹരിവിപണിക്ളുസേ ബബടല്ാക്ളില്ും നിയ്ന്ത്ണങ്ങളില്ും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
നിയമാധ്ിക്ാരപരിധ്ിയില്ുള്ള ടക്ാേെിയിൽ ആ ട്േഡ് സമർെിടക്കണ്ടെും ആണ്.  

 
ട്ബാക്കടറജ് 
 
18. ഓഹരി ദല്ല ാൾ ക്ല യന്റിനു നൽക്ുന്ന ടസവനത്തിനും ക്ല യന്റിസന്റ ഇേപാേുക്ൾക്കും 

അക്കൗണ്ടിനും, ഇേയ്ക്കിസേ നില്വില്ിരിക്കുന്ന നിരക്കുക്ളും ട്ബാക്കടറജും ക്ല യന്്റ ഓഹരി 
ദല്ല ാളിനു നൽടക്ണ്ടൊണ്. ബാധ്ക്മായ ഓഹരി വിപണിക്ളിസല് േട്ടവും നിയ്ന്ത്ണ 
്പക്ാരവും ക്ൂോസെ/ അസല്ല ങ്കിൽ SEBI-യുസേ േട്ടവും നിയ്ന്ത്ണ ്പക്ാരവും 
അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ട്ബാക്കടറജിൽ ക്ൂേുെൽ നിരക്്ക ഒരു ഓഹരി ദല്ല ാളിനും 
ഈോക്കാവുന്നെല്ല .  

 
ല്ിക്വിടഡഷ്നും ടക്ല ാസ് ഔട്്ട ഓഫ് സപാസിഷ്നും 
  
19. ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ മറ്്റ അവക്ാശങ്ങസളക്കുറിച്്ച (ഒരു വിഷ്യം ആർബിട്േഷ്നു റഫർ 

സേയ്യുന്നെേക്കം) ഒരു മുൻവിധ്ിയും ക്ൂോസെ, മാർജിൻ ടപസമന്്റ, മറ്റു െുക്ക്ൾ, ഔട്്ട 
സ്റ്റാൻഡിംഗ് സഡബ്റ്റുക്ൾ എന്നിവ നൽക്ാെിരിക്കുന്നെു സക്ാണ്്ട, ഒരു ക്ല യന്റിസന്റ 
ഏസെങ്കില്ും അസല്ല ങ്കിൽ എല്ല ാ സപാസിഷ്നുക്ളും ല്ിക്വിടഡറ്്റ /ടക്ല ാസ് ഔട്്ട സേയ്യാൻ ഓഹരി 
ദല്ല ാളിന് അധ്ിക്ാരമുസണ്ടന്നു ക്ല യന്്റ മനസസ ില്ാക്കിയിരിക്കണം. അത്തരം ല്ിക്വിടഡഷ്നിൽ 
നിന്നും ല്ഭിക്കുന്ന െുക് ഉപടയാഗിച്്ച ക്ല യന്റിസന്റ ബാധ്യെക്ൾ/ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, 
എസന്ത്ങ്കില്ുമുസണ്ടങ്കിൽ, െീർക്കുന്നൊയിരിക്കും. ല്ിക്വിടഡഷ്ൻ/ടക്ല ാസ് ഔട്ടിൽ നിന്നും 
ഉണ്ടാക്ുന്ന ഏസെങ്കില്ും നഷ്്േടമാ അസല്ല ങ്കിൽ സാമ്പത്തിക് നിരക്കുക്ടളാ ക്ല യന്്റ 
വഹിടക്കണ്ടടൊ അസല്ല ങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും ഈോക്കുന്നടൊ ആയിരിക്കും.  

 
20. ക്ല യന്്റ  മരണസെേുക്ടയാ പാെരാക്ുക്ടയാ അസല്ല ങ്കിൽ വാങ്ങുന്നെിടനാ വിൽക്കുന്നെിടനാ 

ക്ല യന്്റ ഓർഡർ സേയ്െ സസക്യൂ രിറ്റിയുസേ ടപസമന്്റ നേത്തുന്നെിടനാ സവീക്രിക്കുന്നെിടനാ, 



അസല്ല ങ്കിൽ സഡല്ിവർ സേയ്യുന്നെിടനാ ്ോൻസ്ഫർ സേയ്യുന്നെിടനാ അടേഹത്തിന് /അെിന് 
ക്ഴിവില്ല ാസെയായിത്തീർന്നാൽ, ഓഹരി ദല്ല ാളിന് ക്ല യന്റിസന്റ ഇേപാേ് ടക്ല ാസ് ഔട്്ട സേയ്യാനും 
ക്ല യന്റിസന്റ വസ്െുവക്ക്ൾക്്ക, ഉസണ്ടങ്കിൽ, എെിസര നഷ്്േങ്ങൾക്്ക, എസന്ത്ങ്കില്ും 
ഉസണ്ടങ്കിൽ, അവക്ാശം ഉന്നയിക്കാനും ക്ഴിയും. ഇെിസന്റ ഫല്മായി വരുന്ന ബാക്കി 
െുക്യ്ക്്ക, ക്ല യന്്റ, അവരുസേ ടനാമിനി, അനന്ത്രാവക്ാശി, പിന്ത്ുേർച്ചക്കാർ, നിയുക്തർ 
എന്നിവർക്്ക അവക്ാശമുണ്ടായിരിക്കും. നിയമപരമായ പന്ത്ുേർച്ചക്കാരസനെിസര, ക്ല യന്്റ, 
ടനാമിനിയുസേ ടപരിടല്യ്ക്്ക ഫണ്ടുക്ളുസേ/സസക്യൂ രിറ്റിയുസേ ബക്മാറ്റം നേത്തുന്നെ് 
സാധ്ുവായ ഒരു വിേുെൽ ആയിരിക്കും.  

 
21. ക്ല യന്റിസന്റ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ടപസമന്്റ/സഡല്ിവറി വീഴ്േക്ളും ബന്ധസെട്ട 

വശങ്ങസളക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങളും ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണിയുസേ 
്ശദ്ധയിൽ സക്ാണ്ടുവടരണ്ടൊണ്. വീഴ്േ വരുത്തിയ ക്ല യന്്റ ഒരു ടക്ാർെടററ്്റ എന്റിറ്റിടയാ/ 
പാർട്്ടണർഷ്ിടൊ/സ്പാബ്പറ്ററി സഥാപനടമാ അസല്ല ങ്കിൽ മടറ്റസെങ്കില്ും അസവാഭാവിക്മായ 
നിയമ സഥാപനടമാ ആസണങ്കിൽ, അെിസന്റ ഡയറക്്േർ(മാർ)/ സ്പാടമാട്ടർ(മാർ)/ 
സ്പാബ്പറ്റർ എന്നിവരുസെ ടപര് (ക്ൾ) യഥാവിധ്ി ്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണിസയ(ക്സള) 
ഓഹരി ദല്ല ാൾ അറിയിച്ചിരിടക്കണ്ടൊണ്.  

  
െർക്കത്തിൽസപട്ട െീരുമാനങ്ങൾ 
 
22. ബന്ധസെട്ട ഓഹരി വിപണിടയയും SEBI-ടയയും ബന്ധസെേുന്നെിനുള്ള ്പസക്തമായ 

വിവരങ്ങൾ ഓഹരി ദല്ല ാൾ ക്ല യന്റിനു നൽടക്ണ്ടൊണ്. 
  
23. ഓഹരി ദല്ല ാൾ വഴി നേത്തിയ എല്ല ാ ഇേപാേുക്ളും സംബന്ധിച്ച പരാെി 

പരിഹരിക്കുന്നെിനായും, സഷ്യറുക്ളുസേ ടമാശസെട്ട സഡല്ിവറിയുസേ എെിർെുക്ൾ നീക്കം 
സേയ്യാനും, ഒരു ടമാശസെട്ട സഡല്ിവറിയുസേ സെറ്റുെിരുത്തല്ിനും ഓഹരി ദല്ല ാൾ 
സഹക്രിടക്കണ്ടൊണ്.  

 
24. നിടേപങ്ങൾ, മാർജിൻ പണം, െുേങ്ങിയവയുമായി ബന്ധസെട്്ട അവക്ാശവാദങ്ങൾ 

അസല്ല ങ്കിൽ/ക്ൂോസെ െർക്കങ്ങൾ എന്നിവ ട്േഡ് നേൊക്കസെേുന്ന ഓഹരി വിപണിക്ളുസേ 
േട്ടങ്ങൾ, ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, ക്ാല്ാക്ാല്ങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കുക്യും 
നേെില്ാക്കുക്യും സേയ്യുന്ന സർക്കുല്റുക്ൾ/ടനാട്ടീസുക്ൾ എന്നിവ ്പക്ാരം ക്ല യന്റിടനാ 
ഓഹരി ദല്ല ാളിടനാ സറഫർ സേയ്യാവുന്നൊണ്.  

 
25. ഓഹരി ദല്ല ാളും ക്ല യന്റും െമ്മിൽ ഏർസെട്ട ഇേപാേുക്ളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന 

ഏസെങ്കില്ും ആർബിട്േഷ്ൻ നേപേിക്ളുസേ സപസട്ടന്നുള്ള െീർെുക്ൽെിക്കൾ ഓഹരി ദല്ല ാൾ 
ഉറെു വരുത്തണം, ക്ൂോസെ അത്തരം നേപേി്ക്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള െീർെുക്ൾ 
നേെില്ാക്കാനുള്ള ബാധ്യെയും അടേഹത്തിനായിരിക്കും.  

 
26. ഒരു െർക്ക പരിഹാരത്തിനായി ഒരു അംഗീക്ൃെ ്പെിനിധ്ി പുറസെേുവിച്ച ക്ല യന്്റ/ഓഹരി 

ദല്ല ാൾ നിർടേശങ്ങൾ, എസന്ത്ങ്കില്ും ഉസണ്ടങ്കിൽ, അെ് ക്ല യന്്റ/ഓഹരി ദല്ല ാളുമായി 
ഇേപാേുക്ൾ നേത്താൻ ആ ്പെിനിധ്ിസയ ആംഗീക്ാരസെേുത്തുന്ന ക്ത്്ത 
ക്രാറനുസരിച്ചുള്ളൊയിരിക്കണം എന്്ന ക്ല യന്്റ /ഓഹരി ദല്ല ാൾ മനസില്ാക്കിയിരിക്കണം.  

 
 



ബന്ധം അവസാനിെിക്കൽ 
 
27. ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ഭാഗത്തും നിന്നും സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്േ, മരണം, രാജി, പുറത്താക്കൽ, 

അസല്ല ങ്കിൽ ടബാർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്്റ റോക്കുന്നു െുേങ്ങിയ ക്ാരണങ്ങളാൽ അംഗെവം 
അവസാനിക്കുന്നെു ക്ാരണം ഓഹരി വിപണിയിസല് അംഗെവം നഷ്്േമാക്ുക്യാസണങ്കിൽ 
ഓഹരി ദല്ല ാളും ക്ല യന്റും െമ്മില്ുള്ള ബന്ധം അവസാനിെിക്കാൻ ക്ഴിയുന്നൊണ്.  

 
28. മറുക്േിയ്ക്്ക  ഒരു മാസത്തിൽ ക്ുറയാത്ത സമയത്തിൽ ടരഖാമൂല്മുള്ള ടനാട്ടീസ് നൽക്ി, 

ക്ാരണസമാന്നും ക്ാണിക്കാസെ, ഓഹരി ദല്ല ാൾ, സബ് ട്ബാക്കർ, ക്ല യന്്റ എന്നിവർക്്ക അവർ 
െമ്മില്ുള്ള ബന്ധം അവസാനിെിക്കാനുള്ള അവക്ാശമുണ്്ട. ബന്ധം അവസാനിെിസച്ച 
ങ്കിൽത്തസന്നയും, ബന്ധം അവസാനിെിക്കുന്നെിന് മുമ്്പ ക്േിക്ൾ ഏർസെട്ടിരുന്ന 
ഇേപാേുക്ളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്ന എല്ല ാ അവക്ാശങ്ങളും, ബാധ്യെക്ളും 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അൊെ് ക്േിക്ളുസേ ടമൽ അസല്ല ങ്കിൽ അയാളുസേ/അെിസന്റ 
പിന്ത്ുേർച്ചക്കാർ, നേത്തിെുക്ാർ, ക്ാരയനിർവാഹക്ർ, നിയമപരമായ ്പെിനിധ്ിക്ൾ, 
അനന്ത്രാവക്ാശി എന്നിവരുസേടമൽ െസന്ന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നൊയിരിക്കും..  

 
29. സബ് - ട്ബാക്കറുസേ മരണം/ പാെരത്തം അസല്ല ങ്കിൽ ഏസെങ്കില്ും ക്ാരണത്താൽ 

അയാളുസേ/ അെിസന്റ ടബാർഡില്ുള്ള രജിസ്ട്േഷ്ൻ റോക്കിയാൽ അസല്ല ങ്കിൽ/ ഓഹരി 
വിപണി സബ് - ട്ബാക്കർ എന്ന അംഗീക്ാരം പിൻവല്ിക്കുന്നുസവങ്കിൽ ക്ൂോസെ/അസല്ല ങ്കിൽ 
സബ് - ട്ബാക്കറുമായുള്ള ക്രാർ ഓഹരി ദല്ല ാൾ അവസാനിെിക്കുന്നുസവങ്കിൽ, അത്തരം 
അവസാനിെിക്കല്ിസനക്കുറിച്്ച ക്ല യന്റിസന അറിയിക്കുക്യും അെിസനത്തുേർന്്ന ക്ല യന്റിസന 
ഓഹരി ദല്ല ാളുമായുള്ള ടനരിട്ടുള്ള ക്ല യന്്റ ആയി ക്രുെസെേുക്യും, ഒരു മാസത്തിൽ 
ക്ുറയാസെയുള്ള ടരഖാമൂല്മുള്ള ടനാട്ടീസ് വഴി അവരുസേ ബന്ധം അവസാനിെിക്കാൻ 
ൊൽപരയസെേുന്നു എന്്ന ക്ല യന്്റ ഓഹരി ദല്ല ാസള അറിയിക്കാത്ത പേം, സബ് 
ട്ബാക്കടറയും ഓഹരി ദല്ല ാളിടനയും നിയ്ന്ത്ിക്കുന്ന 'അവക്ാശങ്ങളും 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും' ്പമാണത്തിസല്(ങ്ങളിസല്) എല്ല ാ നിബന്ധനക്ളും ്പാബല്യത്തിൽ 
ആയിരിക്കുക്യും സേയ്യും.  

 
അധ്ിക് അവക്ാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും 

 
30. ഓഹരി ദല്ല ാൾ വഴി ഇേപാേുക്ൾ നേത്തിയ ഡിവിഡന്റിനും ടബാണസ് സഷ്യറിനും മറ്റുമുള്ള 

ക്ല യന്റിസന്റ അവക്ാശം സംരേിക്കുസമന്നും, ആരുമായാടണാ, ആർക്കുടവണ്ടിയാടണാ 
സസക്യൂ രുറ്റിക്ളിൽ ഇേപാേുക്ൾ നേത്തിയെ് ആ ക്ല യന്റിന് ഉപ്ദവമുണ്ടാക്കുന്നസൊന്നും 
സേയ്യിസല്ല ന്നും ഓഹരി ദല്ല ാൾ ഉറെു നൽക്ണം.  

 
31.ട്േഡ് നേൊക്കസെേുന്ന ്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണിക്ളുസേയും SEBI-യുടേയും േട്ടങ്ങൾ, 

ബബടല്ാക്ൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, സർക്കുല്റുക്ൾ, ടനാട്ടീസുക്ൾ എന്നിവ ്പക്ാരം ക്ല യന്റും 
ഓഹരി ദല്ല ാളും അവരുസേ അക്കൗണ്ടുക്ൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ സപാരുത്തസെേുത്തുക്യും 
െീർൊക്കുക്യും സേയ്യുക്.  

 
32. ഓഹരി വിപണിക്ൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർടേശിച്ചെു ്പക്ാരം, ഓർഡർ നമ്പരുക്ളുസേ 

വിശദാംശങ്ങൾ, ട്േഡ് നമ്പർ, ട്േഡ് സേയ്െ സമയം, ട്േഡ് സേയ്െ വില്, ട്േഡ് സേയ്െ 
അളവ്, റിടവറ്റീവ്സ് ടക്ാൺ്ോക്്േുക്ളുസേ വിശദാംശങ്ങൾ, ക്ല യന്്റ ടക്ാഡ്, ട്ബാക്കടറജ്, 
ഈോക്കിയ നിരക്കുക്ൾ െുേങ്ങിയ എല്ല ാ ഇേപാേുക്ളുടേയും ടരഖക്ൾ അേങ്ങിയ ഒരു 
ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ട ഓഹരി ദല്ല ാൾ ഇഷ്യൂ  സേടയ്യണ്ടൊണ്, ക്ൂോസെ, അെു സംബന്ധിച്ച 



മസറ്റല്ല ാ ്പസക്തമായ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിെിച്്ച വിപണി നിർടേശിക്കുന്ന രീെിയിൽ, 
നിർടേശിക്കുന്ന സമയത്്ത സമർെിടക്കണ്ടൊണ്. ട്േഡ് നേെില്ാക്കിയെിസന്റ ഒരു 
്പവൃത്തിദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഹാർഡ് ടക്ാെി ക്ൂോസെ/ അസല്ല ങ്കിൽ ഇല്ക്്ട്ോണിക്് 
മാർഗത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സിടേച്ചർ ഉപടയാഗിച്ചുസക്ാണ്്ട ഓഹരി ദല്ല ാൾ നിടേപക്ർക്്ക 
ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്ടുക്ൾ അയയ് ടക്കണ്ടൊണ്.  

 
33. ക്ല യന്്റ മറ്റുവിധ്ത്തിൽ നിർടേശിച്ചിട്ടിസല്ല ങ്കിൽ, ട്േഡ് ഇേയ്ക്കിസേ നേൊക്കസെേുന്ന 

്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിർടേശിച്ച നിബന്ധനക്ൾക്കും ഉപാധ്ിക്ൾക്കും 
വിടധ്യമായി, ട്േഡ് നേൊക്കസെേുന്ന ്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നുള്ള 
ടപഔട്്ട രസീെ് ല്ഭിച്്ച ഒരു ്പവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽത്തസന്ന ഓഹരി ദല്ല ാൾ ഫണ്ടുക്ൾ 
അസല്ല ങ്കിൽ സസക്യൂ രിറ്റിക്ളുസേസഡല്ിവറി, ഏൊടണാ ്പസക്തം അെ്, ക്ല യന്റിന് അയച്ചു 
സക്ാേുടക്കണ്ടൊണ്.  

 
34. ട്േഡ് സമയാസമയങ്ങളിൽ നേൊക്കസെേുന്ന ്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിർടേശിച്ച 

്പക്ാരമുള്ള ക്ാല്ാവധ്ിയില്ും ഘേനയില്ും നിശ്ചിെ സമയത്തിനുള്ളില്ും, ഫണ്ടുക്ളുടേയും 
സസക്യൂ രിറ്റിക്ളുടേയും സംപൂർണണ  'സ്ടറ്ററ്്റ സമന്്റ ഓഫ് അക്കൗണ്്ടസ്' ഓഹരി ദല്ല ാൾ 
ബന്ധസെട്ട ഓടരാ ക്ല യന്റിനും അയച്ചു സക്ാേുക്കണം. ഓഹരി ദല്ല ാളിൽ നിന്നുള്ള സ്ടറ്ററ്്റ സമന്്റ 
ല്ഭിച്ച ഉേൻ, സ്ടറ്ററ്്റ സമന്റിനുള്ളിസല് സെറ്റുക്ൾ, എസന്ത്ങ്കില്ും ഉസണ്ടങ്കിൽ, ട്േഡ് ഇേയ്ക്കിസേ 
നേൊക്കസെേുന്ന ്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണി നിർടേശിച്ച ്പക്ാരമുള്ള നിശ്ചിെ 
സമയത്തിനുള്ളിൽ റിടൊർട്്ട സേയ്യണസമന്നും സ്ടറ്ററ്്റ സമന്്റ നിഷ്് ക്ർഷ്ിച്ചിരിക്കുന്നു.  

 
35. ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ദിവടസനയുള്ള മാർജിൻ സ്ടറ്ററ്്റ സമന്റുക്ൾ ക്ല യന്റുക്ൾക്്ക അയച്ചു 

സക്ാേുക്കണം. ദിവടസനയുള്ള മാർജിൻ സ്ടറ്ററ്്റ സമന്റിൽ, മറ്റു പല്െിടനാേുസമാെം, പണം, 
ഫിക്്സ്ഡ് ഡിടൊസിറ്്റ സറസീപ്റ്്റസ് (FDRs), ബാങ്്ക ഗയാരണ്ടി, സസക്യൂ രിറ്റി എന്നിവയുസേ 
ട്ബക്്ക -അെിസനാെം, നിടേപിച്ച സക്ാളാറ്ററൽ, ഉപടയാഗിച്ച സക്ാളാറ്ററൽ, സക്ാളാറ്ററല്ിസന്റ 
നില് (ല്ഭയമായ ബാല്ൻസ് / ക്ല യന്റിൽ നിന്നുമുള്ള ക്ുേിശശ ിക്) എന്നിവയുസേ വിശദാംശങ്ങളും 
ഉൾസെേുത്തണം.  

 
36. ഓഹരി ദല്ല ാളുമായി ബന്ധസെേുന്നെിന് ആവശയമായ നിയമ പരമായ ടശഷ്ിയും, 

ആധ്ിക്ാരിക്െയും ൊസഴെറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വയവഹാരങ്ങളും നിറടവറ്റുവാനുള്ള 
്പാപ്െിയും െനിക്കുസണ്ടന്്ന ക്ല യന്്റ ഉറെുവരുടത്തണ്ടെുണ്്ട. എല്ല ാ ഇേപാേുക്ളുടേയും - 
ക്ല യന്്റ ക്േന്നിരിക്കാവുന്നെും ഇത്തരം ഇേപാേുക്ളിൽ ക്േക്കുന്നെിനു മുമ്്പ ക്ല യന്്റ 
പൂർത്തീക്രിച്ചെുമായ - അനുവർത്തിെവം ഉറെു വരുത്തുന്നെിനായി എല്ല ാ നേപേിക്ളും 
എേുക്കണം.  

 
ഇല്ക്്ട്ോണിക്്  ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ടസ് (ECN) 
 
37. ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ട ഇല്ട്ോണിക്് മാർഗത്തിൽ ല്ഭിക്കുവാൻ ക്ല യന്്റ 

െിരസഞ്ഞേുക്കുസന്നങ്കിൽ, അടേഹം, ശരിയായ ഒരു ഇ-സമയിൽ ഐഡി ഓഹരി ദല്ല ാളിനു 
നൽടക്ണ്ടൊണ്. ഇ-സമയിൽ ഐഡിയിൽ എസന്ത്ങ്കില്ും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ുസന്നങ്കിൽ, ഒരു 
ക്ത്തു വഴി ക്ല യന്്റ, ഓഹരി ദല്ല ാളിസന അറിയിടക്കണ്ടൊണ്. ക്ല യന്്റ ഇന്റർസനറ്്റ ട്േഡിംഗിന് 
െിരസഞ്ഞേുക്കുസന്നങ്കിൽ, ക്ല യന്്റ -നിർേിഷ്്േമായ യൂസർ ഐഡിയും പാസ് ടവർഡും 
ഉപടയാഗിച്്ച ്പടവശിക്കാവുന്ന മാർഗത്തില്ൂസേ ഇ-സമയിൽ ഐഡി മാറ്റത്തിനുള്ള അടപേ 
അയയ്ക്കാവുന്നൊണ്.  

 



38. ഇസിഎൻ വഴി അയയ്ക്കുന്ന ഇ-സമയില്ുക്ൾ ഡിജിറ്റല്ായി ഒെു വച്ച െും എൻ്ക്ിപ് റ്റഡും, 
ടക്േുപാേുവരുത്താൻ ക്ഴിയാത്തെും IT ആക്്റ്്റ, 2000-സന്റ വയവസഥക്ൾ 
പാല്ിക്കുന്നെുമായിരിക്കും. ECN, ഒരു അറ്റാച്്ച സമന്റായി ഇ-സമയിൽ വഴിയാണ് 
അയയ്ക്കുന്നസെങ്കിൽ, അറ്റാച്്ചസമന്്റ ഫയൽ ഡിജിറ്റൽ സിടേച്ചറും, എൻ്ക്ിപ്റ്റഡും 
ടക്േുപാേുവരുത്താൻ ക്ഴിയാത്ത രീെിയില്ും സുരേിെമായിരിക്കണം.  

 
39. ഓഹരി ദല്ല ാളിന് 'ബൗൺസ്ഡ് സമയിൽ ടനാട്ടിഫിടക്കഷ്ൻ ല്ഭിക്കുന്നിസല്ല ങ്കിൽ, ക്ല യന്റിസന്റ 

ഇ-സമയില്ിടല്യ്ക്്ക ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ട സഡല്ിവർ ആയിട്ടുസണ്ടന്്ന  പരിഗണിക്കും. 
 
40. IT ആക്്റ്്റ 2000-സന്റ വയവസഥക്ൾ ്പക്ാരവും, SEBI/ ഓഹരി വിപണി ഇേയ്ക്കിസേ 

പുറത്തിറക്കുന്ന നില്വില്ിരിക്കുന്ന േട്ടങ്ങൾ/നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ/ മാർഗനിർടേശങ്ങൾ 
എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ചും ഓഹരി വിപണി നിർടേശിച്ച രീെിയിൽ ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ഇസിഎൻ-
ഉം ഇ-സമയില്ിസന്റ അക്്ടനാളജ്സമന്റും ഒരു ടസാഫ്റ്്റ, ടക്േുവരുത്താൻ ക്ഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ 
സൂേിക്കണം. സമയിൽ അയച്ചെിസന്റസെളിവ്, അൊയെ് ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാസ് അയച്ച 
സമയത്്ത സിസ്റ്റം സൃഷ്്േിച്ച ടല്ാഗ് റിടൊർട്്ട, SEBI-യുസേ/ ഓഹരിവിപണിയുസേ 
നില്വില്ിരിക്കുന്ന നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ നിർടേശിച്ച  ്പക്ാരം നിശ്ചിെ ക്ാല്ഘട്ടം ഓഹരി ദല്ല ാൾ 
സൂേിക്കണം. ക്ല യന്റിനു സഡല്ിവറി സേയ്യസെോത്ത ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ടസിടന്റയും/ റിജക്്േ് 
ആയെും ബൗൺസ് ബാക്്ക ആയെുമായ ഇ-സമയില്ുക്ളുസേ വിശദാംശങ്ങൾ ടല്ാഗ് 
റിടൊർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ല ായ് ടൊഴും സസബിയുസേ/ ഓഹരി വിപണിയുസേ 
നില്വില്ിരിക്കുന്ന നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ നിർടേശിച്ച  ്പക്ാരം, ബൗൺസ് ആയ അസല്ല ങ്കിൽ 
റിജക്്േ് ആയ സമയില്ുക്ളുസേ ടനാട്ടിഫിടക്കഷ്സന്റ ബക്െറ്റൽ ഉറൊക്കുവാൻ ഓഹരി ദല്ല ാൾ 
ക്ഴിയുന്ന എല്ല ാ നേപേിക്ളും എേുക്കണം.  

 
41. ഇല്ക്്്േിക്കൽ രൂ പത്തിൽ ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്ടുക്ൾ സവീ ക്രിക്കി ല്ല ാ എന്നു െിരസഞ്ഞേുത്ത 

ക്ല യന്റുക്ൾക്്ക, ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ഭൗെിക് രീെിയിൽ ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്ടുക്ൾ 
അയച്ചുസക്ാണ്ടിരിക്കണം. ക്ല യന്റീന് ഇസിഎൻ അയച്ചു സക്ാേുത്തിട്ടില്ല  എങ്കിടല്ാ 
അസല്ല ങ്കിൽ, ക്ല യന്റിസന്റ ഇ സമയിൽ ഐഡി അെു െിരസ് ക്രിസച്ചങ്കിടല്ാ (ബൗൺസ് സേയ്െ് 
സമയില്ുക്ൾ), SEBI-യുസേ/ ഓഹരി വിപണിയുസേ നില്വില്ിരിക്കുന്ന നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ 
നിർടേശിച്ച  ്പക്ാരം ഓഹരി ദല്ല ാൾ, നിർേിഷ്്േ സമയത്തിനക്ം ക്ല യന്റീന് ഭൗെിക് 
ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ട അയച്ചു സക്ാേുക്കണം.  

 
42. ECN-ക്ളുസേ ഇസമയിൽ വിനിമയം ക്ൂോസെ, ECN അടേഹത്തിന് നിയുക്തമായ സവബ് 

ബസറ്റിൽ, ഏസെങ്കില്ും ഉസണ്ടങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ല ാൾ സുരേിെമായ രീെിയിൽ 
്പസിദ്ധീക്രിക്കുക്യും ക്ല യന്റിന് ്പടവശനം സാധ്യമാക്കുക്യും, ക്ൂോസെ ഈ 
ഉടേശയത്തിനായി, ടക്ാൺ്ോക്്േ് ടനാട്്ട ഇല്ക്്്ോണിക്് ആയി ടസവ് സേയ്യാനും ക്ൂോസെ/ 
അസല്ല ങ്കിൽ അെിസന്റ ്പിന്്റ ഔട്്ട എേുക്കാനും ക്ല യന്റീസന സഹായിക്കുന്ന ഒരു 
സവിടശഷ്മായ യൂസർസനയിമും പാസ് ടവർഡും നൽക്ണം.  

 
നിയമവും അധ്ിക്ാര പരിധ്ിയും 
 
43. ഈ ്പമാണത്തിൽ ്പെിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിർേിഷ്്േ അവക്ാശങ്ങൾ ക്ൂോസെ, ക്ല യന്്റ ട്േഡ് 

സേയ്യാൻ െിരസഞ്ഞേുത്ത ഓഹരി വിപണിയുസേ േട്ടങ്ങളും, ബബടല്ാക്ളും, 
നിയ്ന്ത്ണങ്ങളും ക്ൂോസെ അെിൻക്ീഴിൽ പുറസെേുവിച്ച സർക്കുല്ർ/ടനാട്ടീസുക്ൾ 
അസല്ല ങ്കിൽ SEBI-യുസേ േട്ടങ്ങൾക്കും നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾക്കും ക്ീഴില്ുള്ള മറ്്റ ഏെ് 



അവക്ാശങ്ങളും വിനിടയാഗിക്കാൻ ഓഹരി ദല്ല ാൾക്കും അസല്ല ങ്കിൽ ക്ല യന്റിനും 
അവക്ാശമുണ്ടായിരിക്കും.  

 
44. സർക്കാർ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, ഏസെങ്കില്ും േട്ടങ്ങൾ, നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, മാർഗനിർടേശങ്ങൾ 

ക്ൂോസെ, SEBI പുറത്തിറക്കുന്ന സർക്കുല്റുക്ൾ/ ടനാട്ടീസുക്ൾ, ട്േഡ് നേെില്ാക്കുന്ന 
്പസക്തമായ ഓഹരി വിപണിക്ളുസേ, ക്ാല്ാക്ാല്ങ്ങളിൽ ്പാബല്യത്തില്ാക്ുന്ന േട്ടങ്ങൾ, 
നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ, ബബടല്ാസ് എന്നിവയ്ക്്ക എല്ല ായ്ടൊഴും വിടധ്യമായിരിക്കും ഈ 
ടഡാക്യു സമന്റിസല് വയവസഥക്ൾ. 

  
45. ആർബിട്േഷ്ൻ ആന്്റ ക്ൺസീല്ിടയഷ്ൻ ആക്്േ്, 1996 ്പക്ാരം ആർബിട്േറ്റർ 

(മാർ)പുറസെേുവിച്ച വിധ്ി ഓഹരി ദല്ല ാൾമാരും ക്ല യന്റുക്ളും പാല്ിടക്കണ്ടൊണ്. 
എന്നിരുന്നാല്ും, ആർബിട്േഷ്ൻ വിധ്ിയിൽ ഏസെങ്കില്ും ക്േി അെൃപ്െനാസണങ്കിൽ, 
ഓഹരി വിപണിക്കുള്ളിൽ അെീൽ നൽക്ാനുള്ള വയവസഥയുമുണ്്ട.  

 
46. ഈ ് പമാണത്തിൽ സൂേിെിച്ചിരിക്കുന്നെും, എന്നാൽ ഇെിങ്കൽ വയാഖയാനിച്ചിട്ടില്ല ാത്തെുമായ 

വാക്കുക്ൾക്കും ്പെീക്ങ്ങൾക്കും, സാഹേരയം മസറ്റാരുെരത്തിൽ ആവശയസെേുന്നിസല്ല ങ്കിൽ, 
ഓഹരി വിപണി/ SEBI-യ്ക്കു ക്ീഴിൽ പുറസെേുവിച്ച േട്ടങ്ങളും ബബടല്ാക്ളും, 
നിയ്ന്ത്ങ്ങളും നിർണണ യിക്കുന്ന അടെ അർത്ഥമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക്.  

 
47. ഓഹരി ദല്ല ാൾ ക്ൂട്ടിടച്ചർക്കുന്ന അധ്ിക് ടസവേഛ ാനുസാരമായ ടക്ല ാസുക്ൾ/്പമാണങ്ങൾ, 

ഓഹരി വിപണിക്ളുസേ/ SEBI-യുസേ േട്ടങ്ങൾ/ നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ/ടനാട്ടീസുക്ൾ/ 
സർക്കുല്റുക്ൾ എന്നിവയ്ക്കു വിരുദ്ധമായിരിക്കും. ടക്ല ാസുക്ൾ/്പമാണ(ങ്ങൾ)ത്തിസല് 
മാറ്റങ്ങൾ നേൊക്കുന്നെിനു മുമ്്പ 15 ദിവസസത്ത ടനാട്ടീസ് നൽടക്ണ്ടൊണ്. ഓഹരി 
വിപണിക്ൾ/ SEBI നിർടേശിച്ചിരിക്കുന്ന അവക്ാശങ്ങളില്ും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ും 
വരുത്തുന്ന ഏസെങ്കില്ും മാറ്റങ്ങൾ ക്ല യന്റുക്ളുസേ ്ശദ്ധയിൽസപേുടത്തണ്ടൊണ്.  

 
48. SEBI-യുസേ േട്ടങ്ങളില്ും നിയ്ന്ത്ണങ്ങളില്ും, ട്േഡ് സേയ്യാൻ െിരസഞ്ഞേുത്ത ്പസക്തമായ 

ഓഹരി വിപണിയുസേ േട്ടങ്ങളില്ും, ബബടല്ാക്ളില്ും, നിയ്ന്ത്ണങ്ങളില്ും സംഭവിക്കുന്ന 
മാറ്റങ്ങൾ ക്ാരണം ക്േിക്ളുസേ അവക്ാശങ്ങളില്ും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ും മാറ്റങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്ുക്യാസണങ്കിൽ, അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ, ഈ ്പമാണത്തിൽ സൂേിെിച്ചിരിക്കുന്ന 
അവക്ാശങ്ങളില്ും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ുമുള്ള ടഭദഗെിയിൽ ഉൾസെേുത്തിയിരിക്കുന്നു 
എന്നു ക്രുെസെടേണ്ടൊണ്.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ഓഹരി ദല്ല ാൾമാർ ക്ല യന്റുക്ൾക്കു നൽക്ുന്ന ഇന്റർസനറ്റും, വയർസല്സ് സേക്് ടനാളജി 
അേിസഥാനമാക്കിയ ട്േഡിംഗ് സൗക്രയങ്ങളും 
('അവക്ാശങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളു'സേയും ് പമാണത്തിൽ സൂേിെിച്ചിരിക്കുന്ന വയവസഥക്ൾ ബാധ്ക്ം. 
ക്ൂോസെ, ഇവിസേ സൂേിെിച്ചിരിക്കുന്ന വയവസഥക്ളും ബാധ്ക്മാണ്.)  
 
1.  ഇന്റർസനറ്്റ ട്പാടട്ടാടക്ാൾ (IP) ഉപടയാഗിക്കുന്ന സമാബബൽ ടഫാൺ, ഡാറ്റാ ക്ാർടഡാേു 

ക്ൂേിയ ല്ാപ് ടോെ് െുേങ്ങിയ ഉപക്രണങ്ങൾ ഉപടയാഗിക്കുന്ന വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് 
വിദയ ഉപടയാഗിച്്ച ഇന്റർസനറ്്റ അേിസഥാനമാക്കിയ ട്േഡിംഗ് (IBT) സൗക്രയങ്ങൾ 
നൽക്ുവാൻ ഓഹരി ദല്ല ാളിന് അർഹെയുണ്്ട. SEBI അസല്ല ങ്കിൽ ഓഹരി വിപണി 
സമയാസമയങ്ങളിൽ നിർടേശിക്കുന്ന ടപാസല്, വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് വിദയ 
ഉപടയാഗിക്കുന്ന, ഇന്റർസനറ്്റ അേിസഥാനട്േഡിംഗ് / സസക്യൂ രിറ്റി ട്േഡിംഗിന് ബാധ്ക്മായ 
ആവശയക്െക്ൾ ഓഹരി ദല്ല ാൾ പാല്ിടക്കണ്ടൊണ്.  

 
2.  ക്ല യന്റീന് സസക്യൂ രിറ്റീസിൽ നിടേപിക്കാൻ/ ട്േഡിംഗ് നേത്തുവാൻ ൊൽപരയസെേുക്യും, 

ഈ ഉടേശയത്തിനായി, ഒന്നുക്ിൽ ഇന്റർസനറ്്റ അേിസഥാന ട്േഡിംഗ് സൗക്രയടമാ അസല്ല ങ്കിൽ 
വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് വിദയ ഉപടയാഗിച്്ച സസക്യൂ രിറ്റീസ് ട്േഡിംഗ് നേത്തുവാൻ ആ്ഗഹം 
്പക്േിെിക്കുക്യുമാസണങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ല ാൾ, െസന്റ IBT ടസവനം ക്ല യന്റീനു 
നൽടക്ണ്ടൊണ്, ക്ൂോസെ ക്ല യന്്റ, ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ഐബിേി സവബ് ബസറ്്റ 
നിർടേശിക്കുന്ന വയവസഥക്ളും േട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചും SEBI/ ഓഹരി വിപണി 
എന്നിവയുസേ വയവസഥക്ൾ അനുസരിച്ചും ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ IBT ടസവനം 
ഉപടയാഗിടക്കണ്ടൊണ്.  

  
3.  വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് വിദയ/ ഇന്റർസനറ്്റ / സ്മാർട്്ട ഓർഡർ റൂ ട്ടിംഗ് അസല്ല ങ്കിൽ 

മടറ്റസെങ്കില്ും സാടങ്കെിക് വിദയയില്ൂസേ നേത്തുന്ന സസക്യൂ രിറ്റിക്ളുസേ ട്േഡിംഗുമായി 
ബന്ധസെട്ട ്പടെയക്െക്ളും, നഷ്്േസാധ്യെക്ളും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും, േുമെല്ക്ളും 
ബാധ്യെക്ളും ഓഹരി ദല്ല ാൾ ക്ല യന്റീസന്റ ്ശദ്ധയിൽസപേുടത്തണ്ടൊണ്.  

  
4. ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ഐബിേി സംവിധ്ാനം അെിസന്റ ്പാഥമിക് പാസ് ടവർഡ് 

രൂപീക്രിക്കുസമന്നും അെിസന്റ പാസ് ടവർഡ് നയങ്ങൾ ഓഹരി വിപണി/ സസബി 
നിഷ്് ക്ർഷ്ിച്ച വയവസഥക്ൾക്്ക വിടധ്യമായിരിക്കുസമന്നും ഓഹരി ദല്ല ാൾ ക്ല യന്റീസന 
അറിയിടക്കണ്ടെുണ്്ട.  

 
5.  യൂസർസനയിമും പാസ് ടവർഡും രഹസയമായും സുരേിെമായും സൂേിടക്കണ്ടെ് 

ക്ല യന്റീസന്റ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ക്ല യന്റിസന്റ യൂസർസനയിമും പാടസവർഡും ഉപടയാഗിച്്ച 
ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ IBT സംവിധ്ാനത്തില്ൂസേ ഏസൊരാൾ വഴിയും, അെ് അങ്ങസന സേയ്യാൻ 
അംഗീക്ാരസെേുത്തിയ വയക്തി ആയാല്ും ഇസല്ല  ങ്കില്ും, നേത്തുന്ന ഓർഡറുക്ൾക്കും 
ഇേപാേുക്ൾക്കും ക്ല യന്്റ മാ്െമായിരിക്കും ഉത്തരവാദി. വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് 
വിദയയില്ൂസേയും ഓർഡർ റൂട്ടഡ് സംവിധ്ാനത്തില്ൂസേയും നേത്തുന്ന ഇന്റർസനറ്്റ ട്േഡിംഗും/ 
സസക്യൂ രിറ്റിക്ളുസേ ട്േഡിംഗും ക്ർശനമായ സുരോ നേപേിക്ളും അധ്ിക്ാരസെേുത്തൽ 
സാടങ്കെിക് വിദയക്ളും ആവശയമാസണന്്ന ക്ല യന്്റ ടബാധ്യസെട്ടിരിടക്കണ്ടൊണ്, ക്ൂോസെ, 
ഓഹരി ദല്ല ാളുസേ ജീവനക്കാർ, ഡീല്ർമാർ െുേങ്ങിയ മൂന്നാം ക്േിക്ൾക്്ക ക്ല യന്റിസന്റ/ 
അടേഹത്തിസന്റ അധ്ിക്ാരസെേുത്തിയ ്പെിനിധ്ിയുസേ പാടസവർഡ് സവളിസെേുത്താൻ 
പാേുള്ളെുമല്ല .  

  



6. ക്ല യന്്റ െസന്റ പാടസവർഡ് മറന്നു ടപാക്ുസന്നങ്കിടല്ാ, ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ഐബിേി 
സംവിധ്ാനത്തിൽ സുരോ പാളിച്ചക്ൾ ക്സണ്ടത്തുസന്നങ്കിടല്ാ, സപാരുത്തടക്കേുക്ൾ, 
യൂസർ സനയിം/ പാസ് ടവർഡ് / അക്കൗണ്ടില്ൂസേ അനധ്ിക്ൃെ ്പടവശനം 
ക്സണ്ടത്തുസന്നങ്കിടല്ാ/ സംശയിക്കുസന്നങ്കിടല്ാ, ക്ല യന്്റ ഉേൻ െസന്ന അനധ്ിക്ൃെ ഉപടയാഗം, 
അെിസന്റ െീയെി, വിധ്ം, ഈ അനധ്ിക്ൃെ ഉപടയാഗത്താൽ ബാധ്ിക്കസെട്ട ഇേപാേുക്ൾ 
എന്നിവയുസേ പൂർണണ മായ വി ശദവിവരങ്ങടളാസേ ഉേൻെസന്ന ടരഖാമൂല്ം ഓഹരി ദല്ല ാളിസന 
അറിയിടക്കണ്ടൊണ്.  

  
7.  വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് വിദയ ഉപടയാഗിച്്ച ഇന്റർസനറ്്റ / സസക്യൂ രിറ്റിക്ളുസേ ഓർഡർ റൂട്ടിംഗ് 

സേയ്യുന്ന ടസവനം ഉപടയാഗസെേുത്തുടമ്പാൾ അെുമായി ബന്ധസെട്ട അപക്േ 
സാധ്യെക്സളക്കുറിച്്ച ക്ല യന്്റ ടബാധ്വാനായിരിടക്കണ്ടൊണ്. ക്ല യന്റീസന്റ യൂസർ സനയിം/ 
പാസ് ടവർഡ് ഉപടയാഗിച്ചു നേത്തുന്ന ഏെ് ്പവൃത്തിക്ൾക്കും, ഏെു രീെിയില്ും ക്ല യന്്റ 
െസന്നയായിരിക്കും ഉത്തരവാദി.  

  
8.  ക്ല യന്റിസന്റ അടപേ അനുസരിച്്ച, ഓർഡർ/ ട്േഡ് ക്ൺഫർടമഷ്ൻ ഇസമയിൽ വഴി ഓഹരി 

ദല്ല ാൾ, ക്ല യന്റിന് അയച്ചു സക്ാേുടക്കണ്ടൊണ്. ഓർഡർ/ ട്േഡ് ക്ൺഫർടമഷ്ൻ സവബ് 
ടപാർട്ടല്ില്ും ല്ഭയമാസണന്്ന ക്ല യന്്റ അറിഞ്ഞിരിടക്കണ്ടൊണ്. ക്ല യന്്റ ട്േഡിംഗ് നേത്താൻ 
വയർസല്സ് സാടങ്കെിക് വിദയ ആണ് ഉപടയാഗിക്കുന്നസെങ്കിൽ, ഓഹരി ദല്ല ാൾ, ഓർഡർ/ 
ട്േഡ് ക്ൺഫർടമഷ്ൻ ക്ല യന്റിസന്റ ഉപക്രണത്തിടല്യ്ക്്ക അയച്ചു സക്ാേുടക്കണ്ടൊണ്.  

 
9. ഇന്റർസനറ്്റ വഴി ട്േഡിംഗ് നേത്തുന്നെ്, വളസരയധ്ിക്ം അനിശ്ചിെമായ ഘേക്ങ്ങൾ, 

സങ്കീർണണ മായ ഹാർഡ് സവയർ, ടസാഫ്റ്്റ സവയർ, സംവിധ്ാനങ്ങൾ, വാർത്താവിനിമയ 
ബല്നുക്ൾ, അനുബന്ധ ഉപക്രണങ്ങൾ െുേങ്ങിയവ ഉൾസെേുന്നെും െേസങ്ങൾക്കും 
െക്രാറുക്ൾക്കും വിടധ്യവുമാണ്. ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ഐബിേി ടസവനം എല്ല ായ്ടൊഴും 
െേസസമാന്നും ക്ൂോസെ ക്ല യന്റിനു ല്ഭിക്കുസമന്്ന ഓഹരി ദല്ല ാടളാ ഓഹരി വിപണിടയാ 
ടബാധ്യസെേുത്തുന്നടൊ ഉറെു നൽക്ുന്നടൊ ആയിരിക്കില്ല .  

  
10. ഓഹരി വിപണിയുസേ/ ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ നിയ്ന്ത്ണത്തിനു അെീെമായ ക്ാരണങ്ങൾ 

സക്ാണ്്ട ഓഹരി ദല്ല ാളിസന്റ ഐബിേി സംവിധ്ാനം അസല്ല ങ്കിൽ ടസവനം, അസല്ല ങ്കിൽ ഓഹരി 
വിപണിയുസേ ടസവനം അസല്ല ങ്കിൽ സംവിധ്ാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ എസന്ത്ങ്കില്ും ൊമസം, 
െേസം, അല്ഭയെ, െക്രാർ സംഭവിച്ചാടല്ാ അസല്ല ങ്കിൽ ക്ല യന്്റ/ഓഹരി ദല്ല ാൾ/ 
ഓഹരിവിപണി എന്നിവിേങ്ങളിസല് ല്ിങ്്ക/സിസ്റ്റം എന്നിവയുസേ െക്രാറു മൂല്ം 
അടേഹത്തിസന്റ ഓർഡർ നേെില്ാക്ാസെ വന്നാടല്ാ, ക്ല യന്റിന്  അവക്ാശവാദങ്ങൾ ഒന്നും 
ഉന്നയിക്കാൻ ക്ഴിയുന്നെല്ല . 

 



അനുബന്ധം 5 
  
ക്യാപ്പിറ്റൽ മാർക്കറ്്റ, ഡെറിവേറ്റീേ്  ഭാഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നഷ്ട സാധ്യതാ ഡേളിഡപ്പടുത്തൽ 
പ്രമാണം ഓഹരി േിരണിക്ളുഡട േിഭാഗങ്ങളായ ഇക്വിറ്റിക്ൾ/ഡെറിവേറ്റീേുക്ൾ എന്നിേയിൽ 
വപ്ടെിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധ്ാന േിേരങ്ങളാണ് ഈ പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 
  
ഈ പ്രമാണത്തിഡെ ഡേളിഡപ്പടുത്തെുക്ളുഡട രൂർണണ ത, അനുവയാജ്യത, ക്ൃതയത എന്നിേഡയ 
സംബന്ധിച്്ച ഓഹരി േിരണിക്ൾ/SEBI ഒറ്റയ് വക്കാ ക്ൂട്ടാവയാ, പ്രതയക്ഷമാവയാ രവരാക്ഷമാവയാ 
ഉറപ്പു നൽക്ുക്വയാ ഏഡതങ്കിെും പ്രതിനിധ്ാനം ഡെയ്യുക്വയാ, അഡെെ ങ്കിൽ ഓഹരി 
േിരണിക്ൾ/SEBI, ഈ വപ്ടെിംഗ് േിഭാഗത്തിൽ രഡങ്കടുക്കുന്നതിഡെ വയാഗയത 
സാക്ഷയഡപ്പടുത്തുക്വയാ അഡെെ ങ്കിൽ അംഗീക്രിക്കുക്വയാ ഡെയ്തിട്ടിെെ . ഈ സംക്ഷിര് ത 
പ്രസ്താേന, വപ്ടെിംഗിഡെ എെെ ാ നഷ്ട സാധ്യതക്ളും മറ്റു സുപ്രധ്ാന േശങ്ങളും 
ഡേളിഡപ്പടുത്തുന്നിെെ . 
 
നഷ്ട സാധ്യതക്ൾ ഉൾഡപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സാഹെരയത്തിൽ, നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ വരാക്ുന്ന 
റിവെഷൻഷിപ്പിഡെ സവഭാേം മനസിൊക്കിയതിനു വശഷംമാപ്തം നിങ്ങൾ ഇടരാടുക്ൾ 
നടത്തുക്യും നഷ്ടസാധ്യതയ്ക്്ക ഡേളിഡപ്പടുക്യും ഡെയ്യുക്.  
 
േിേിധ് തരങ്ങളിെുള്ള നഷ്ടസാധ്യതാ ഘടക്ങ്ങൾ ഉള്ള, ഓഹരി േിരണിക്ളിൽ വപ്ടെിംഗ് 
ഡെയ്യഡപ്പടുന്ന ഇക്വിറ്റി ഡഷയറുക്ളും ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ളും മറ്്റ ആധ്ാരങ്ങളും, 
രരിമിതമായ വപ്സാതസുക്ൾ/രരിമിതമായ നിവക്ഷരങ്ങൾ അഡെെ ങ്കിൽ/ക്ൂടാഡത രരിമിതമായ 
േിരണന അനുഭേേും ക്ൂടാഡത ക്ുറഞ്ഞ നഷ്ടസാധ്യതാ സഹിഷ്ണുതയും ഉള്ളേർക്കുള്ള 
ശരിയായ ഒരു രാത അെെ  എന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കുക്യും അംഗീക്രിക്കുക്യും വേണം. 
ആയതിനാൽ, സാമ്പത്തിക്സഥിതിയ്ക്കു വയാജ്ിച്ചതാവണാ ഇത്തരം വപ്ടെിംഗ് എന്നു നിങ്ങൾ 
പ്ശദ്ധവയാഡട രരിഗണിവക്കണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഓഹരി േിരണിയിൽ വപ്ടെിംഗ് നടത്തുക്യും 
പ്രതിക്ൂെമായ അനന്തരഫെങ്ങവളാ നഷ്ടവമാ ഉണ്ടാക്ുക്യുമാഡണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ 
മാപ്തമായിരിക്കും അതിഡെ രൂർണണ  ഉത്തരോദി, ക്ൂടാഡത ഓഹരി േിരണിക്ൾ/അതിഡെ 
ക്െ ിയറിംഗ് വക്ാർപ്പവറഷൻ ക്ൂടാഡത/അഡെെ ങ്കിൽ SEBI ഒരു ക്ാരണേശാെും വമൽപ്പറഞ്ഞതിന് 
ഉത്തരോദിയായിരിക്കുന്നതെെ . ക്ൂടാഡത, ഉൾഡപ്പട്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ട സാധ്യതക്ഡളക്കുറിച്്ച 
മതിയായ ഡേളിഡപ്പടുത്തെുക്ൾ നടത്തിയിെെ  അഡെെ ങ്കിൽ, ബന്ധഡപ്പട്ട ഓഹരി ദെെ ാൾ 
ഉൾഡപ്പട്ടിരിക്കുന്ന നഷ്ട സാധ്യതക്ഡളക്കുറിച്്ച രൂർണണ മായി േിശദീക്രിച്ചു തന്നിരുന്നിെെ  എവന്നാ 
നിങ്ങൾക്്ക ോദിക്കാൻ ക്ഴിയുന്നതായിരിക്കിെെ . അംഗം മാപ്തമായിരിക്കും അനന്തരഫെങ്ങൾക്്ക 
രൂർണണ  ഉത്തരോദി, ക്ൂടാഡത, ഒരു വക്ാൺപ്ടാക്്ടും ആ അക്കൗണ്ടി വെയ്ക്്ക തിരിഡക്യാക്കാനും 
ക്ഴിയിെെ . രർവച്ചസ് ഓർെറുക്ൾ നടപ്പിൊക്കുവമ്പാഴും ക്ൂടാഡത/അഡെെ ങ്കിൽ ഓഹരി 
േിരണിക്ളിൽ വപ്ടെിംഗ് ഡെയ്യഡപ്പടുന്ന ഡെറിവേറ്റീേുക്ൾ േിൽരന നടത്തുവമ്പാഴും ൊഭത്തിന് 
ഒരു ഉറപ്പുമിഡെെ  ന്നും അഡെെ ങ്കിൽ നഷ്ടം സംഭേിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിോക്ാൻ ക്ഴിയിഡെെ ന്നും 
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക്യും അംഗീക്രിക്കുക്യും ഡെവയ്യണ്ടതാണ്. 
 
ഒരു ഓഹരി ദെെ ാൾ േഴി നിങ്ങൾ ഓഹരി േിരണിയിൽ ഇടരാടുക്ൾ നടത്തുവമ്പാൾ, ഓഹരി 
ദെെ ാൾ സഥാരിച്ച െിെ ഉരൊരങ്ങൾ രൂർത്തിയാവക്കണ്ടതുണ്്ട. നിങ്ങളുഡട ക്ക്ഷിഡയ അറിയുക് 
വഫാം (വനാ യുേർ ക്െ യെ് വഫാം) രൂരിപ്പിക്കുക്, അേക്ാശങ്ങൾ ഉത്തരോദിത്തങ്ങൾ, 
ഡെവയ്യണ്ടത് ഡെയ്യരുതാത്തേ തുടങ്ങിയേ ോയിക്കുക് എന്നിേ അതിൽ െിെതാണ്. ബാധ്ക്മായ 
ഓഹരി േിരണിക്ളുഡട െട്ടങ്ങൾ, ബബവൊക്ൾ, നിയപ്ന്തണങ്ങൾ, അതിഡെ ക്െ ിയറിംഗ് 
വക്ാർപ്പവറഷൻ, SEBI സമയാസമയങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാരിക്കുന്നതും നടപ്പിൽ േരുത്തുന്നതുമായ 
മാർഗനിർവേശങ്ങൾ, ഓഹരി േിരണിക്ൾ അഡെെ ങ്കിൽ അതിഡെ ക്െ ിയറിംഗ് വക്ാർപ്പവറഷൻ 



സമയാസമയങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാരിക്കുന്നതും നടപ്പിൽ േരുത്തുന്നതുമായ സർക്കുെറുക്ൾ 
എന്നിേക്ൾക്്ക നിങ്ങൾ േിവധ്യരാണ്. 
 
ഈ പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏഡതങ്കിെും േിേരത്തിഡന അടിസഥാനഡപ്പടുത്തി, 
ഏഡതങ്കിെും ഒരു േയക്തി ഓഹരി േിരണിയിഡെ ഏഡതങ്കിെും ദെെ ാളുമായി ബിസിനസ് 
ഇടരാടുക്ളിൽ ഏർഡപ്പട്ടാൽ, ഓഹരി േിരണി അേർക്്ക എഡന്തങ്കി െും ഉരവദശം നൽക്ുക്വയാ 
നൽക്ാൻ ഉവേശിക്കുക്വയാ ആവരാടും ബാധ്യതയുള്ളേരായിരിക്കുക്വയാ ഇെെ . ഈ 
പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏഡതങ്കിെും േിേരം ബിസിനസ് ഉരവദശമായി േയാഖ്യാനിക്കാൻ 
രാടുള്ളതെെ . േിരണനത്തിൽ ഉൾഡപ്പട്ടിരിക്കുന്ന അരക്ടസാധ്യതക്ൾ നെെ  തുവരാഡെ 
മനസിൊക്കാഡതയും രരിവശാധ്ിക്കാഡതയും അത്തരം േിരണനത്തിൽ ഏർഡപ്പടുന്നത് 
രരിഗണിക്കാൻ രാടിെെ . നിങ്ങൾക്്ക ഒരു ക്ാരയഡത്തക്കുറിച്്ച ഉറപ്പിഡെെ ങ്കിൽ,അതിഡനക്കുറിച്്ച 
നിങ്ങൾക്്ക േിദഗ്വധ്ാരവദശം വതടാേുന്നതാണ്.  
  
നിങ്ങൾ വപ്ടെിംഗ് ഡെയ്യാൻ രരിഗണിക്കുഡന്നങ്കിവൊ അഡെെ ങ്കിൽ ആഡരഡയങ്കിെും 
അധ്ിക്ാരഡപ്പടുത്തുഡന്നങ്കിവൊ, നിങ്ങൾ താഡഴപ്പറയുന്നേഡയക്കുറിച്്ച അറിഞ്ഞിരിവക്കണ്ടതുണ്്ട: 
  
1. അടിസഥാന നഷ്ടസാധ്യതക്ൾ:  
  
1.1 ഉയർന്ന അസഥിരതയുഡട നഷ്ട സാധ്യത:  
ഓഹരി േിരണിക്ളിൽ േിരണന പ്രപ്ക്ിയക്ൾ നടക്കുവമ്പാൾ ഒരു ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ്സ് 
വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ളുഡട േിെയിൽ പ്ദുതഗതിയിെുണ്ടാക്ുന്ന മാറ്റഡത്തയാണ് അസഥിരത എന്നു 
രറയുന്നത്. സാധ്ാരണയായി, ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ്സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ളുഡട അസഥിരത 
േർദ്ധിക്കുവമ്പാൾ േിെയിഡെ േയതിയാനങ്ങളും േർദ്ധിക്കുന്നു. സജ്ീേമായി വപ്ടെിംഗ് 
ഡെയ്യഡപ്പടുന്ന ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്വളക്കാളും അപ്ത സജ്ീേമെെ ാഡത 
വപ്ടെിംഗ്  ഡെയ്യഡപ്പടുന്ന ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ളിൊണ് സാധ്ാരണയായി 
ക്ൂടുതൽ അസഥിരത ക്ാണഡപ്പടുന്നത്. അസഥിരതയുഡട ഫെമായി നിങ്ങളുഡട ഓർെർ 
ഭാഗിക്മായി നടപ്പിൊക്കഡപ്പടുക്വയാ അഡെെ ങ്കിൽ നടപ്പിൊക്കഡപ്പടാതിരിക്കുക്വയാ ഡെയ്യാം. 
അഡെെ ങ്കിൽ, നിങ്ങളുഡട ഓർെർ നടപ്പിൊക്കിയ േിെ, അേസാനം വപ്ടെിംഗ് ഡെയ്ത് േിെയിൽ 
നിന്നുംേളഡര േയതയസ്തവമാ അഡെെ ങ്കിൽ അതിനു വശഷം ഗണയമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭേിക്കുക്വയാ 
ഡെയ്യാം. ഇത് ക്നത്ത നഷ്ടത്തിവെയ്ക്്ക നയിവച്ചക്കാം. 
 
 1.2 താഴ്ന്ന െിക്വിെിറ്റിയുഡട നഷ്ടസാധ്യത:  
വക്ാംഡരറ്റിറ്റീേ് േിെയിൽ അഡെങ്കിൽ േിെയിൽ അധ്ിക്ം േയതയാസങ്ങളിെെ ാഡത 
ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ൾ േളഡരയധ്ിക്ം ോങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിനുള്ള േിരണി 
രങ്കാളിയുഡട ക്ഴിേിഡനയാണ് െിക്വിെിറ്റി എന്നു ഡക്ാണ്ടുവേശിക്കുന്നത്. സാധ്ാരണയായി ഒരു 
മാർക്കറ്റിൽ ക്ൂടുതൽ ഓർെറുക്ൾ െഭയമാഡണങ്കിൽ, െിക്വിെിറ്റിയും േളഡര ഉയർന്നതായിരിക്കും 
എന്നാണ് അനുമാനിക്കഡപ്പടുന്നത്. െിക്വിെിറ്റി േളഡര പ്രധ്ാനമാണ്, ക്ാരണം, ക്ൂടുതൽ 
െിക്വിെിറ്റിയുഡണ്ടങ്കിൽ, നിവക്ഷരക്ർക്്ക ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ൾ േെിയ 
േിെ േയതയാസമിെെ ാഡത എളുപ്പം ോങ്ങവനാ അഡെെ ങ്കിൽ േിൽക്കാവനാ ക്ഴിയും. തൽഫെമായി, 
നിവക്ഷരക്ർക്്ക, േിൽക്കുന്ന അഡെെ ങ്കിൽ ോങ്ങുന്ന ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് 
വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ൾക്്ക ഡമച്ചഡപ്പട്ട േിെ നൽക്ാനും െഭിക്കാനുമുള്ള േർദ്ധിച്ച സാധ്യതയുണ്ടാക്ും. 
സജ്ീേ ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ഡള അവരക്ഷിച്്ച െിെ 
ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ളിൽ താഴ്ന്ന െിക്വിെിറ്റിയുഡട നഷ് 
ടസാധ്യതയുണ്ടാക്ാറുണ്്ട. തൽഫെമായി, നിങ്ങളുഡട ഓർെർ ഭാഗിക്മായി 



നടപ്പിൊക്കഡപ്പവട്ടക്കാം, അഡെെ ങ്കിൽ േളഡര േെിയ േിെ േയതയാസവത്താഡട 
നടപ്പിൊക്കഡപ്പവട്ടക്കാം, െിെവപ്പാൾ നടപ്പാക്കഡപ്പടാഡതയും േവന്നക്കം. 
  
1.2.1 വെ വപ്ടെിംഗ് തപ്ന്തത്തിഡെ ഭാഗമായി ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ൾ 
ോങ്ങുക്വയാ േിൽക്കുക്വയാ ഡെയ്യുന്നത് നഷ്ടത്തിനു ക്ാരണമാവയക്കാം. ക്ാരണം, ഇത്തരം 
സാഹെരയങ്ങളിൽ ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ൾ, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന േിെവയക്കാൾ 
ഉയർന്നവതാ താഴ്ന്നവതാ ആയ േിെയിൽ ഡസക്യൂ രിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീേ്സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ട് 
ോങ്ങുക്വയാ/േിൽക്കുക്വയാ ഡെയ്യഡപ്പടും. അതിനാൽ ഓപ്പൺ ഡരാസിഷനിവൊ അഡെെ ങ്കിൽ 
ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ൾ നൽക്ാവനാ സവീക്രിക്കാവനാ ഉള്ള െുമതെ 
ഇെെ ാഡത േരുന്നു. 
  
1.3 േിശാെമായ സ്ഡപ്രെുക്ളുഡട നഷ്ട സാധ്യത:  
ഡബസ്റ്്റ ഡസെെ ിവെയും ഡബസ്റ്്റ ബബയുവടയും േയതയാസമാണ് സ്ഡപ്രെ്. ഒരു 
ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ്സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ട് ോങ്ങി അവപ്പാൾത്തഡന േിൽക്കുവമ്പാൾ അഡെെ ങ്കിൽ 
മറിച്ചും ഡെയ്യുവമ്പാൾ ഉണ്ടാക്ുന്ന േയതയാസഡത്ത അത് പ്രതിനിധ്ാനം ഡെയ്യുന്നു. ക്ുറഞ്ഞ 
െിക്വിെ് അഡെെ ങ്കിൽ ഇെെ ിക്വിെ് ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ്സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ളുഡട 
സാധ്ാരണയിെും േിശാെമായ സ് ഡപ്രെുക്ൾ താഴ് ന്ന െിക്വിെിറ്റിയും ഉയർന്ന 
അസഥിരതയ്ക്കും ക്ാരണമാക്ും. ഇത് മിക്ച്ച േിെ രൂരഡപ്പടുന്നതിഡന ബാധ്ിക്കും.  
  
1.4. നഷ്ട സാധ്യത ക്ുറയ്ക്കുന്ന ഓർെറുക്ൾ:  
ഒരു പ്രവതയക് തുക്യുഡട നഷ്ടം തടയുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ഓർെറുക്ളുഡട വരെ സിംഗ് 
(ഉദാഹരണത്തിന് 'സ്വറ്റാപ്്പ വൊസ്' അഡെെ ങ്കിൽ 'െിമിറ്്റ' ഓർെറുക്ൾ) െിെവപ്പാഡഴാഡക്ക 
ഫെപ്രദമാക്ാഡത േവന്നക്കാം. ക്ാരണം, േിരണിയിഡെ പ്ദുത ഗതിയിെുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആ 
ഓർെറുക്ളുഡട നടപ്പാക്കാൻ അസാധ്യമാക്കിത്തീർക്കും. 
  
1.4.1 എതിർേശത്്ത ഓർെറുക്ൾ െഭയമാഡണങ്കിൽ േിെയും മറ്റും ക്ണക്കിഡെടുക്കാഡത ഒരു 
''മാർക്കറ്്റ '' ഓർെർ ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പിൊക്കഡപ്പടും. ഒരു ഉരവഭാക്താേിന് ഒരു ശരിയായ 
'മാർക്കറ്്റ' ഓർെർ നടപ്പിൊക്കിക്കിട്ടുവമ്പാൾ, ബപ്രസ് ബടം മുൻഗണനയിൽ, ഓർെറിഡെ 
േെിപ്പഡത്ത തൃര്തിഡപ്പടുത്തുന്ന ഔട്്ടസ് റ്റാെിംഗ് ഓർെറുക്ളുഡട െഭയമായ േിെയിൊയിരിക്കും 
ഓർെർ നടപ്പിൊക്കുന്നത്. ഈ േിെക്ൾ അേസാനം വപ്ടെിംഗ് ഡെയ്ത േിെയിൽനിന്നും േളഡര 
േയതയസ്തവമാ അഡെെ ങ്കിൽ ആ ഡസക്യൂ രിറ്റി/ഡെറിവേറ്റീേ്സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടിഡെ മിക്ച്ച േിെയിവൊ 
ആയിരിക്കും. 
  
1.4.2 ഓർെറിന് നിർവേശിക്കഡപ്പട്ട 'െിമിറ്്റ' ബപ്രസ് അഡെെ ങ്കിൽ ഒരു മിക്ച്ച േിെയിൽ മാപ്തവമ 
ഒരു 'െിമിറ്്റ ' ഓർെർ നടപ്പാക്കഡപ്പടുക്യുള്ളൂ. 
 
1.4.3 ഒരു ഓഹരി/ഡെറിവേറ്റീേ്സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടിഡെ അവപ്പാഴഡത്ത േിെയിൽ നിന്നും 
മാറിയായിരിക്കും ഒരു 'സ്വറ്റാപ്്പ വൊസ് ഓർെർ' വരെ സ് ഡെയ്യുന്നത്. ഡസക്യൂ രിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീേ്സ് 
വക്ാൺപ്ടാക്്ട് 'സ്വറ്റാപ്്പ ബപ്രസി'ൽ എത്തുവമ്പാൾ അഡെെ ങ്കിൽ വപ്ടെിംഗ് ഡെയ്യുവമ്പാൾ 
മാപ്തമായിരിക്കും അത്തരം ഓർെറുക്ൾ സജ്ീേമാക്ുന്നത്. നിെേിഡെ േിെയ്ക്കും 
താഡഴയായിരിക്കും സാധ്ാരണയായി 'ഡസൽ സ്വറ്റാപ്്പ ' ഓർെറുക്ൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. നിെേിഡെ 
േിെയ്ക്കും മുക്ളിൊയിരിക്കും സാധ്ാരണയായി 'ബബ സ്വറ്റാപ്്പ' ഓർെറുക്ൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. 
ഡസക്യൂ രിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ട്, മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രക്ാരമുള്ള േിെയിൽ 
എത്തുവമ്പാൾ, അഡെെ ങ്കിൽ ആ േിെയിെൂഡട ക്ടന്നു വരാക്ുവമ്പാൾ, സ്വറ്റാപ്്പ വൊസ് ഓർെർ ഒരു 
മാർക്കറ്്റ /െിമിറ്്റ ഓർെർ ആയി രരിേർത്തനഡപ്പടുക്യും അതിഡെ രരിധ്ിയിൽ അഡെെ ങ്കിൽ 



മിക്ച്ചതിൽ നടപ്പാക്കഡപ്പടുക്യും ഡെയ്യും. അതിനാൽ, ഡസക്യൂ രിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീേ് സ് 
വക്ാൺപ്ടാക്്ട്  മുൻനിശ്ചയിച്ച പ്രക്ാരമുള്ള േിെയിവെയ്ക്കു ക്യറുന്നതു േഡര െിമിറ്്റ ഓർെർ 
നടപ്പിൊക്കഡപ്പടും എന്്ന ഒരു ഉറപ്പും ഇെെ . ഈ അേസരത്തിൽ ഇത്തരം ഓർെറുക്ൾ 
നടപ്പിൊക്കഡപ്പടുക്യിെെ  എന്ന നഷ്ട സാധ്യത ഉയർന്നു േരും, ഒരു സാധ്ാരണ െിമിറ്്റ ഓർെറിൽ 
എന്ന വരാഡെ. 
  
1.5 ോർത്താ പ്രഖ്യാരനങ്ങളുഡട നഷ്ട സാധ്യത:  
ഓഹരി/ഡെറിവേറ്റീേ്സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടിഡന ബാധ്ിക്കുന്ന, വപ്ടെിംഗ് സമയത്തും താഴ്ന്ന 
െിക്വിെിറ്റിയും ഉയർന്ന അസഥിരതയും ഒരുമിച്ചു േരുന്ന സമയത്തും സംഭേിക്കുന്ന ോർത്താ 
പ്രഖ്യാരനങ്ങൾ േളഡരഡപ്പഡട്ടന്്ന ഡസക്യൂ രിറ്റി/വക്ാൺപ്ടാക്്ട് േിെയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ 
ഡനഗറ്റീേ് െെനങ്ങൾക്്ക ക്ാരണമാവയക്കാം. 
  
1.6 ക്ിംേദന്തിക്ളുഡട നഷ്ടസാധ്യതക്ൾ:  
രറഞ്ഞു രരത്തുന്നതും, േർത്തമാന രപ്തങ്ങൾ, ഡേബ്ബസറ്്റ, നയൂ സ് ഏജ്ൻസിക്ൾ 
തുടങ്ങിയേയിൽക്കൂടിയും ക്മ്പനിക്ഡളക്കുറിച്ചും ക്റൻസിഡയക്കുറിച്ചുമുള്ള ക്ിംേദന്തിക്ൾ 
െിെവപ്പാഡഴാഡക്ക േിരണിയിൽ രരക്കാറുണ്്ട. നിവക്ഷരക്ർ ഇത്തരം ക്ിംേദന്തിക്ളിൽ 
ജ്ാഗരൂക്രായിരിക്കുക്യും നടരടിക്ൾ ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കാൻ പ്ശദ്ധിക്കുക്യും വേണം.  
 
1.7 സംേിധ്ാനത്തിഡെ നഷ്ടസാധ്യതക്ൾ:  
േിരണി തുറക്കുന്ന ഉടവനയും അേസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ വപ്ടെിംഗ് 
നടക്കാറുണ്്ട. ഇത്തരം ഉയർന്ന വപ്ടെിംഗ് ദിേസത്തിഡെ ഏതു സമയത്തും 
സംഭേിക്കാേുന്നതാണ്. ഓർെറുക്ൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഉറപ്പു േരുത്തുന്നതിനും ഇത് 
ക്ാെതാമസം േരുത്താറുണ്്ട. 
  
1.7.1 അസഥിരതയുഡട സമയത്്ത, േിരണി രങ്കാളിക്ൾ അേരുഡട ഓർെറുക്ൾ അഡെെ ങ്കിൽ േിെ 
തുടർച്ചയായി മാറ്റിഡക്കാണ്ടിരിക്കുവമ്പാൾ ഓർെറുക്ൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഉറപ്പു 
േരുത്തുന്നതിനും ക്ാെേിളംബം േരും. 
  
1.7.2 േിൽരന ബസെിൽ നിവന്നാ ോങ്ങൽ ബസെിൽ നിവന്നാ ഔട്്ട സ്റ്റാൻെിംഗ് ഓർെറുക്ൾ 
ഒന്നുമിഡെെ ങ്കിൽ അഡെെ ങ്കിൽ അസാധ്ാരണമായ വപ്ടെിംഗ് പ്രേർത്തനം ക്ാരണം അഡെെ ങ്കിൽ 
ഡസക്യൂ രിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീേ്സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ട് സർക്യൂ ട്്ട ഫിൽവട്ടഴ്സിൽ എത്തുഡന്നങ്കിൽ 
അഡെെ ങ്കിൽ മഡറ്റഡന്തങ്കിെും ക്ാരണത്താൽ ഡസക്യൂ രിറ്റി/ ഡെറിവേറ്റീേ്സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടിൽ 
വപ്ടെിംഗ് നിെയ്ക്കുന്നുഡേങ്കിൽ െിെ മാർക്കറ്്റ അേസഥക്ളിൽ, ഒരു നയായമായ േിെയിവൊ 
അഡെെ ങ്കിൽ അെെ ാഡതവയാ മാർക്കറ്റിഡെ ഒരു ഡരാസിഷനിൽ െിക്വിവെറ്്റ ഡെയ്യുന്നത് േളഡര 
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, െിെവപ്പാഡഴാഡക്ക അസാധ്യേും.  
  
1.8 സിസ്റ്റം/ഡനറ്റവർക്്ക ക്ൺഡജ്സ്റ്റൻ: 
ഓഹരി േിരണിയിഡെ വപ്ടെിംഗ് ഇെക്്വപ്ടാണിക്് വമാെിെുള്ളതാണ്. ഓർെറുക്ൾ വരെ സ് 
ഡെയ്യാനും റൂ ട്്ട ഡെയ്യാനും സാവങ്കതിക് േിദയയും ക്ംരയൂ ട്ടർ സംേിധ്ാനേും വെർന്നുള്ള ഒരു 
സാറ്റബെറ്്റ /െീസ്െ് ബെൻ അടിസഥാനമാക്കിയുള്ള ോർത്താേിനിമയമാണ് ഉരവയാഗിക്കുന്നത്. 
അതിനാൽ, പ്രപ്ക്ിയക്ളിഡെ താമസം, ഓർെറുക്ൾ ഡമാത്തമാവയാ ഭാഗിക്മാവയാ േിൽക്കാവനാ 
ോങ്ങാവനാ ക്ഴിയാഡത േരിക് എന്നിേയ് ഡക്കാഡക്ക ക്ാരണമാക്ുന്ന വപ്ടെിംഗ് സിസ്റ്റം/ഡനറ്റവർക്്ക  
തുടങ്ങിയേ അക്്സസ് ഡെയ്യാൻ ക്ഴിയാഡതയാക്കുന്ന േിനിമയത്തക്രാർ, ക്ംരയൂ ട്ടർ 
സംേിധ്ാനത്തിഡെ തക്രാർ, ഡമഡെെ യും ബേക്ിയുമുള്ള പ്രതിക്രണം, വപ്ടെിംഗ് നിെയ്ക്കൽ 
ക്ൂടാഡത മറ്റു പ്രശ് നങ്ങൾ എന്നിങ്ങഡന നിയപ്ന്തണാതീതമായ പ്രശ് നങ്ങൾ സംഭേിക്കാനുള്ള 



സാധ്യതയുണ്്ട. ഈ പ്രശ് നങ്ങഡളാഡക്ക സാധ്ാരണയായി താൽക്കാെിക്മാഡണങ്കിെും, നിങ്ങൾ 
ഔട്്ട സ്റ്റാൻെിംഗ് ഓപ്പൺ ഡരാസിഷനിവൊ അഡെെ ങ്കിൽ നടപ്പിൊക്ാത്ത ഓർെറുക്ൾ ഉള്ള 
അേസഥയിൊഡണങ്കിവൊ, ഇത് ഒരു അരക്ട സാധ്യതയായി നിെനിൽക്കുന്നു, ക്ാരണം 
നടപ്പിൊക്കഡപ്പട്ട എെെ ാ ഇടരാടുക്ളും തീർപ്പു ക്ൽപ്പിവക്കണ്ടത് നിങ്ങളുഡട ക്ടമയാണ്. 
  
2. ഡെറിവേറ്റീേ് േിഭാഗഡത്ത സംബന്ധിച്്ച, ദയോയി താഡഴപ്പറയുന്ന അധ്ിക് 
പ്രവതയക്തക്ഡളക്കുറിച്്ച വബാധ്ോനായിരിക്കുക്:  
  
2.1 ''െിേവറജ്്'' അഥോ ''ഗിയറിങ്'' ഫെങ്ങൾ: 
ഡെറിവേറ്റീേ് മാർക്കറ്റിൽ, ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടിഡെ മൂെയഡത്ത അവരക്ഷിച്്ച മാർജ്ിൻ 
തുക് േളഡര ഡെറുതാണ്, അതിനാൽ ഇടരാടുക്ഡളെെ ാം ''െിഡേവറജ്്െ്' അഡെെ ങ്കിൽ 'ഗിവയർെ് ' 
ആക്ും. സാധ്ാരണയായി ഡെറിയ മാർജ്ിൻ തുക്യ്ക്്ക വപ്ടെിംഗ് ഡെയ്യഡപ്പടുന്ന 
ഡെറിവേറ്റീേുക്ൾ, മാർജ്ിൻ തുക്യുമായി താരതമയഡപ്പടുത്തുവമ്പാൾ േെിയ ൊഭത്തിനുള്ള 
സാധ്യത നൽക്ുന്നു. രവക്ഷ ഡെറിവേറ്റീേുക്ളിഡെ ഇടരാടുക്ൾക്്ക േളഡര ഉയർന്ന 
അരക്ടസാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതിനാൽ, ഡെറിവേറ്റീേുക്ളിൽ വപ്ടെിംഗ് നടത്തുന്നതിനു മുമ്്പ 
താഡഴ രറയുന്ന പ്രസ്താേനക്ൾ നെെ  തുവരാഡെ മനസിൊക്കുക്യും തങ്ങളുഡട സാമ്പത്തിക് 
വപ്സാതസും െുറ്റുരാടുക്ളും അനുസരിച്്ച ബദ്ധ പ്ശദ്ധ രുെർവത്തണ്ടതുമാണ്. േിെക്ൾ 
നിങ്ങൾഡക്കതിരായാണ് െെിക്കുന്നഡതങ്കിൽ, േളഡരക്കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ, മാർജ്ിൻ 
തുക്യുഡട നഡെെ ാരു ഭാഗവമാ അഡെെ ങ്കിൽ രൂർണണ മാവയാ നഷ്ടഡപ്പടാൻ സാധ്യതയുണ്്ട. 
അതിഡനെെ ാമുരരി, നഷ്ടം െിെവപ്പാൾ യഥാർത്ഥ മാർജ്ിൻ തുക്യിെധ്ിക്മാക്ാനും 
സാധ്യതയുണ്്ട. 
 
A. ഫയൂ വച്ചർസ് വപ്ടെിംഗിൽ, എെെ ാ ഡരാസിഷനുക്ളുവടയും ദിേവസനയുള്ള ഡസറ്റിൽഡമെ് 
ഉൾഡപ്പടുന്നു. എെെ ാ ദിേസേും ഓപ്പൺ ഡരാസിഷനുക്ൾ, ഇൻഡെക്് സ് /ഡെറിവേറ്റീേ്സ് 
വക്ാൺപ്ടാക്്ടിഡെ വക്െ ാസിംഗ് ഡെേെിന് അടിസഥാനമാക്കി മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കു ഡെയ്യും. 
നിങ്ങൾഡക്കതിരായാണ്  വക്ാൺപ്ടാക്്ട് െെിക്കുന്നഡതങ്കിൽ, അത്തരം െെനം ഡക്ാണ്്ട നിങ്ങൾക്കു 
നഷ്ടമാക്ുന്ന തുക് (സാങ്കൽരിക്ം), നിങ്ങൾ നിവക്ഷരിവക്കണ്ടതായി േരും. ഒരു നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുള്ളിൽത്തഡന്ന ഈ തുക് നിവക്ഷരിവക്കണ്ടതായി േരും, സാധ്ാരണയായി അടുത്ത 
ദിേസം വപ്ടെിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്്പ. 
 
B. ക്ാൊേധ്ിയ്ക്കു മുമ്്പ ആ അധ്ിക് തുക് നിവക്ഷരിക്കുോൻ നിങ്ങൾ രരാജ്യഡപ്പടുഡന്നങ്കിൽ 
അഡെെ ങ്കിൽ ഒരു ഔട്്ടസ്റ്റാൻെിംഗ് ഡെബ്റ്്റ നിങ്ങളുഡട അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്ുക്യാഡണങ്കിൽ, 
ഓഹരി ദെെ ാൾ, ഡരാസിഷഡെ അഡെെ ങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂട്്ട ഡസക്യൂ രിറ്റിക്ളുഡട ഒരു ഭാഗം 
അഡെെ ങ്കിൽ മുഴുേനും െിക്വിവെറ്്റ ഡെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഈ സാഹെരയത്തിൽ, അത്തരം 
വക്െ ാസ് -ഔട്ടുക്ൾ ക്ാരണമുണ്ടാക്ുന്ന ഏതു നഷ്ടത്തിനും നിങ്ങൾ തഡന്നയായിരിക്കും 
ഉത്തരോദി. 
 
C. െിെ പ്രവതയക് മാർക്കറ്്റ അേസഥക്ളിൽ, ഇടരാടുക്ൾ നടത്തുന്നത് നിവക്ഷരക്ന് 
അസാധ്യമായി േരും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇത്തരം അേസഥക്ൾ െിക്വിെിറ്റി വരാഡെയുള്ള 
ഘടക്ങ്ങൾ ഡക്ാണ്്ട സംഭേിക്കാം. അതായത്, േിെ രരിമിതി അഡെെ ങ്കിൽ സർക്യൂ ട്്ട വപ്ബക്കറുക്ൾ 
തുടങ്ങിയേ ക്ാരണം അരരയാര്തമായ ബിെ് അഡെെ ങ്കിൽ ഓഫറുക്ൾ, അഡെെ ങ്കിൽ വപ്ടെിംഗിഡെ 
നിർത്തിേയ്ക്കൽ എന്നിേ ഉണ്ടാക്ുക്യാഡണങ്കിൽ. 
  
D. േിരണിയിഡെ സഥിരത നിെനിർത്താനായി, താഡഴപ്പറയുന്ന നടരടിക്ൾ 
സവീക്രിക്കാേുന്നതാണ്: മാർജ്ിൻ നിരക്കിഡെ മാറ്റങ്ങൾ, ക്യാഷ് മാർജ്ിൻ നിരക്്ക അഡെെ ങ്കിൽ 



മറ്റുള്ളേയുഡട േർദ്ധനേ്. നിെേിഡെ ഓപ്പൺ ഇെറസ്റ്റിൽ ഈ രുതിയ നടരടിക്ൾ ക്ൂടി 
നടപ്പിൊക്കാേുന്നതാണ്. ഇത്തരം അേസഥക്ളിൽ, അധ്ിക്ം മാർജ്ിനുക്ൾ 
നിെനിർവത്തണ്ടതാവയാ നിങ്ങളുഡട ഡരാസിഷനുക്ൾ ക്ുറയ് വക്കണ്ടതാവയാ േവന്നക്കാം. 
 
e. നിങ്ങൾ വപ്ടെ് നടത്താൻ ആവൊെിക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീേ്സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ഡളക്കുറിച്ചുള്ള 
മുഴുേൻ േിേരങ്ങളും നൽക്ാൻ നിങ്ങളുഡട ദെെ ാളിവനാട് ആേശയഡപ്പടാം. അതായത്, 
വക്ാൺപ്ടാക്്ട് പ്രവതയക്തക്ളും അതുമായി ബന്ധഡപ്പട്ട ക്ടമക്ളും. 
  
2.2 ക്റൻസിയുമായി ബന്ധഡപ്പട്ട അരക്ട സാധ്യതക്ൾ:  
1. വക്ാൺപ്ടാക്്ടിഡെ ക്റൻസി മഡറ്റാരു ക്റൻസിയിവെയ്ക്്ക മാവറ്റണ്ടതിഡെ ആേശയക്ത 
ഉഡണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുഡട സവന്തവമാ അഡെെ ങ്കിൽ മവറ്റഡതങ്കിെും അധ്ിക്ാര രരിധ്ിക്കുള്ളിൊണ് 
നടക്കുന്നഡതങ്കിൽവപ്പാെും ക്റൻസി നിരക്കിെുള്ള േയതിയാനങ്ങൾ േിവദശ ക്റൻസി 
വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ളുഡട ഇടരാടുക്ളിൽ നിന്നുള്ള ൊഭവത്തയും നഷ്ടവത്തയും അതു ബാധ്ിക്കും. 
 
2. െിെ പ്രവതയക് മാർക്കറ്്റ അേസഥക്ളിൽ, ഒരു ഡരാസിഷൻ െിക്വിവെറ്്റ ഡെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്്ക 
ബുദ്ധിമുട്ടാവയാ അഡെെ ങ്കിൽ അസാദ്ധയമാവയാ അനുഭേഡപ്പടാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്റൻസിയുഡട 
നിയപ്ന്തണം എടുത്തു ക്ളഞ്ഞാവൊ, ഫിക്്സ്െ് വപ്ടെിംഗ് ബാൻെുക്ൾ േിക്സിപ്പിച്ചാവൊ 
ഒഡക്ക ഇങ്ങഡന സംഭേിക്കാേുന്നതാണ്. 
  
3. ക്റൻസിയുഡട മൂെയം േളഡര അസഥിരമാണ്. ക്റൻസിയുഡട േിെ നിയപ്ന്തിക്കുന്ന 
ഘടക്ങ്ങളിൽ െിെത് താഡഴപ്പറയുന്നു: ആദാനത്തിവെയും പ്രദാനത്തിവെയും 
ബന്ധങ്ങളിെുണ്ടാക്ുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, സർക്കാരുക്ളുഡട വപ്ടെ്, ഫിസ് ക്ൽ, വമാണിറ്ററി, 
എക്്സ്വെഞ്്ച ക്ൺവപ്ടാൾ വപ്രാപ്ഗാമുക്ളും വരാളിസിക്ളും; േിവദശ, രാഷ്പ്ടീയ, സാമ്പത്തിക് 
സംഭേങ്ങളും നയങ്ങളും; വദശീയേും അന്തർവദശീയേുമായ രെിശാ നിരക്കിഡെ േയതിയാനങ്ങൾ, 
രണഡപ്പരുപ്പം; ക്റൻസിയുഡട മൂെയവശാഷണം, േിരണിയിഡെ മാറ്റങ്ങൾ. ഇഡതാന്നും ഒരു 
േയക്തിഗത ഉരവദശക്നാൽ നിയപ്ന്തിതമെെ , ഒരു ഉരവദശക്ഡെ ഉരവദശം, രങ്കാളിയായ 
ഉരവഭാക്താേിന് ൊഭക്രമായ വപ്ടെിംഗിനു സഹായിക്കുഡമന്നും ഇത്തരം സംഭേങ്ങളിൽ നിന്നും 
നഷ്ടമുണ്ടാക്ിെെ  എന്്ന ഉറപ്പു രറയാനും സാധ്യമെെ . 
  
2.3 ഓര്ഷൻ വഹാൾെറുക്ളുഡട നഷ്ട സാധ്യത:  
1. ഒരു പ്ഹസവക്ാെവത്തയ്ക്്ക ഓര്ഷനു നൽക്ിയ മുഴുേൻ തുക്യും നഷ്ടഡപ്പടുന്ന ഒരു അരക്ട 
സാധ്യത ഓര്ഷൻ വഹാൾെറിന് ഒപ്പമുണ്്ട. ക്ാൊേധ്ി ക്ഴിയുവമ്പാൾ േിെയിെെ ാത്തതാക്ുന്ന 
വേസ്റ്്റ അസറ്്റ വരാഡെയുള്ള ഒരു ഓര് ഷഡെ സവഭാേം ഈ അരക്ട സാധ്യത 
പ്രതിഫെിപ്പിക്കുന്നുണ്്ട. തഡെ ഓര്ഷൻ ഡസക്കെറി മാർക്കറ്റിൽ േിൽക്കുക്വയാ അതിഡെ 
ക്ാൊേധ്ി ക്ഴിയുന്നതിനു മുമ്്പ ഉരവയാഗിക്കുക്വയാ ഡെയ്യാത്ത ഒരു ഓര്ഷൻ വഹാൾെർക്്ക 
ഓര്ഷനിഡെ തഡെ മുഴുേൻ നിവക്ഷരേും നഷ്ടഡപ്പടുന്നതു തഡന്നയായിരിക്കും. ഓര്ഷഡെ 
ക്ാൊേധ്ി ക്ഴിയുന്നതിനു മുമ്്പ അന്തർെീനമായതിഡെ നിരക്്ക മുൻക്ൂട്ടി ക്ാണുന്ന ദിശയിൽ 
മാറുന്നിെെ ാ എങ്കിൽ, ഓര്ഷഡെ െിെേിഡന ക്േർ ഡെയ്യുന്നതിനാേശയമായിടവത്താളം, ആ 
ഓര്ഷനിൽ, നിവക്ഷരക്ന് ഈ നിവക്ഷരത്തിഡെ ഭൂ രിഭാഗേും അഡെെ ങ്കിൽ മുഴുേനും 
നഷ്ടഡപ്പടുന്നതായിരിക്കും. 
 
2. േിരണിക്ൾ നിയപ്ന്തണങ്ങൾ ഏർഡപ്പടുത്തുന്നതും െിെ സമയത്്ത െിെ പ്രവതയക് 
സാഹെരയങ്ങളിൽ ഓര്ഷൻ ഉരവയാഗിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള രൂർണണ  അധ്ിക്ാരേും അതിന് 
ഉണ്ടായിരിക്കും.  
  



2.4 ഓര്ഷൻ ബററ്റർമാരുഡട നഷ്ട സാധ്യതക്ൾ:  
അന്തർെീനമായിരിക്കുന്നതിഡെ േിെയിെുണ്ടാക്ുന്ന െെനം മുൻക്ൂട്ടി ക്ണ്ട ദിശയിെഡെെ ങ്കിൽ, 
ഭീമമായ ഒരു തുക് നഷ്ടഡപ്പടുന്നതിഡെ ഒരു നഷ്ടസാധ്യത ഓര്ഷൻ ബററ്ററിഡനാപ്പമുണ്്ട. 
 
2. അവത അന്തർെീനമായ രെിശയിൽ മറ്്റ ഓര്ഷനുക്ൾ ോങ്ങുക്യും അതു േഴി ഒരു സ് ഡപ്രെ് 
ഓര്ഷൻ സവന്തമാക്കുക്ക്വയാ അഡെെ ങ്കിൽ ഓര്ഷൻ മാർക്കറ്റിൽ അഡെെ ങ്കിൽ മറ്റു 
മാർക്കറ്റുക്ളിൽ നിന്നും മറ്റുതരത്തിെുള്ള ഡഹെ് ജ്ിംഗ് ഡരാസിഷനുക്ൾ ോങ്ങുന്നതു േഴിവയാ 
ഒരു ഓര്ഷൻ ബററ്റർ ആയിരിക്കുന്നതിഡെ നഷ്ടസാധ്യത ക്ുറയ്ക്കാേുന്നതാണ്. 
എന്നിരുന്നാെും, ബററ്റർ സ്ഡപ്രെ് അഡെെ ങ്കിൽ ഡഹെ്ജ്ിംഗ് ഡരാസിഷനുക്ൾ 
സവന്തമാക്കിയാെും, നഷ്ടസാധ്യത േെുതു തഡന്നയായിരിക്കും. സ്ഡപ്രെ് ഡരാസിഷൻ, ഒരു 
സാധ്ാരണ 'വൊംഗ്' അഡെെ ങ്കിൽ 'വഷാർട്്ട' ഡരാസിഷവനക്കാളും നഷ്ടസാധ്യത 
ക്ുറഞ്ഞതായിരിക്കണഡമന്്ന നിർബന്ധമിെെ . 
 
3. ഒന്നിെധ്ിക്ം ഓര്ഷനുക്ൾ സംയുക്തമായി ോങ്ങുക്യും ബററ്്റ ഡെയ്യുക്യും ഡെയ്യുന്നത് 
ഉൾഡപ്പടുന്ന ഇടരാടുക്ൾ, അഡെെ ങ്കിൽ, പ്ഹസവ അന്തർെീനമായ ഇെറസ്റ്്റ ോങ്ങുക്യും 
േിൽക്കുക്യും ഡെയ്യുന്നതിവനാട് സംയുക്തമായി ഓര്ഷനുക്ൾ ോങ്ങുക്യും േിൽക്കുക്യും 
ഡെയ്യുന്നത് നിവക്ഷരക്ന് അധ്ിക് നഷ്ട സാധ്യതയുണ്ടാക്കും. ഓര്ഷൻ സ്ഡപ്രെുക്ൾ 
വരാഡെയുള്ള സംയുക്ത ഇടരാടുക്ൾ, സിംഗിൾ ഓര്ഷൻ ോങ്ങുന്നതും ബററ്റു 
ഡെയ്യുന്നതിവനക്കാളും സങ്കീർണണ മാണ്. ഏതു നിവക്ഷരത്തിെും എന്നതുവരാഡെ, ഒരു 
സങ്കീർണണ ത എളുപ്പം മനസിൊക്കാൻ ക്ഴിയുന്നതെെ , അതു സവയം തഡന്ന ഒരു നഷ്ടസാധ്യതാ 
ഘടക്മാഡണന്്ന പ്ശദ്ധിച്ചിരിവക്കണ്ടതാണ്. സംയുക്ത തപ്ന്തങ്ങൾ രരിഗണിക്കഡപ്പവടണ്ടതെെ  
എന്നു രറയാതിരിക്കുവമ്പാഴും, ഓര്ഷനുക്ളിഡെ എെെ ാ നിവക്ഷരങ്ങളുവടയും ക്ാരയത്തിൽ, 
േിേിധ് േിരണി അേസഥക്ളിൽ സംയുക്ത ഇടരാടുക്വളയും നഷ്ട സാധ്യതവയയും സാധ്യമായ 
പ്രതിഫെങ്ങവളയും ക്ുറിച്്ച അനുഭേ സമ്പത്തും അറിേുമുള്ള ഒരാവളാട് ക്ൂടിയാവൊെിക്കുന്നത് 
ആശാസയമായിരിക്കും.  
  
3. േയർഡെസ് സാവങ്കതിക് േിദയയിെൂഡട വപ്ടെിംഗ് നടത്തുന്നത് / റൗട്ടിംഗിെൂഡട സ്മാർട്്ട ഓർെർ 
മറ്റു സാവങ്കതിക് േിദയയും.  
 
േയർഡെസ് ഡടവക്്നാളജ്ി/സ്മാർട്്ട ഓർെർ റൗട്ടിംഗ് അഡെെ ങ്കിൽ മവറ്റഡതങ്കിെും സാവങ്കതിക് 
േിദയയിെൂഡട വപ്ടെ് ഡെയ്യഡപ്പടുന്ന ഡസക്യൂ രിറ്റിയുഡട പ്രവതയക്തക്ൾ, നഷ്ട സാധ്യതക്ൾ, ഉത്തര 
ോദിത്തങ്ങൾ എന്നിേ േയാഖ്യാനിക്കുന്ന ഏഡതങ്കിെും അധ്ിക് ഡപ്രാേിഷനുക്ഡളക്കുറിച്്ച ഓഹരി 
ദെെ ാൾ നിങ്ങളുഡട പ്ശദ്ധയിൽ ഡരടുത്തുന്നതായിരിക്കും.  
  
4. ഡരാതുോയത്  
  
4.1 വക്ാൺസ്റ്റിറ്റുേെ് എന്ന രദം, ഓഹരി േിരണിക്ൾ നൽക്ുന്ന ഡമക്കാനിസത്തിൽക്കൂടി 
ഡസക്യൂ രിറ്റിക്ൾ/ ഡെറിവേറ്റീേ് സ് വക്ാൺപ്ടാക്്ടുക്ൾ എന്നിേ ോങ്ങുക്യും േിൽക്കുക്യും 
ഡെയ്യുക് എന്ന ഉവേശയവത്താഡട ഒരു ഓഹരി ദെെ ാളുമായി ഇടരാടു നടത്തുന്ന ക്െ യെ്, 
ഉരവഭാക്താേ്, അഡെെ ങ്കിൽ ഒരു നിവക്ഷരക്ൻ എന്നിേ അർത്ഥമാക്കുക്യും ഉൾഡപ്പടുക്യും 
ഡെയ്യുന്നു.  
  
4.2 ഓഹരി ദെെ ാൾ എന്ന രദം, ഓഹരി േിരണിക്ളാൽ ഓഹരി ദെെ ാൾ എന്നു േിേക്ഷിക്കഡപ്പടുന്ന, 
SEBIയിൽ നിന്നും ഒരു രജ്ിസ്വപ്ടഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്്റ ഉള്ള ഒരു ഓഹരി ദെെ ാൾ എന്്ന 
അർത്ഥമാക്കുക്യും ഉൾഡപ്പടുക്യും ഡെയ്യുന്നു. 



അനുബന്ധം-6 
 

മർഗനിർദ്ദേശ കുറിപ്പുകൾ- നിദ്ദേപകർ എക്സ്ദ്ദേഞ്ചിൽ (കളിൽ)ദ്ദരേഡിംഗ് നേത്തുദ്ദപോൾ 
ചേദ്ദേണ്ടതും ചേേരുതോത്തതും ആയ കോരയങ്ങൾ 

നിങ്ങൾ ദ്ദരേഡിംഗ് നേത്തുന്നതിനു മുപ് 
1. നിങ്ങൾ SEBI രജിസ്ദ്ദരേഷൻ ഉള്ള ഇേനിലക്കോദ്ദരോചേോപ്പമോണ് ഇേപോേ് നേത്തുന്നചതന്്ന 
ഉറപ്പോക്കുക. നിങ്ങൾക്്ക അവരുചേ SEBI രജിസ്ദ്ദരേഷൻ നപർ സ്ദ്ദറോക് 
എക്സ്ദ്ദേഞ്ചുകളിൽ www.exchange.com ലും SEBI ചവബ് സസറ് www.sebi.gov.in ലും 
ലഭ്യമോയ ലിസ്റിൽ പരിദ്ദശോധിക്കോവുന്നതോണ്. 

2. നിങ്ങൾ KYC ദ്ദ ോം മുഴുവനോയി പൂരിപ്പിക്കുകയും KYC ദ്ദ ോമിൽ ആവശയമിലല ോത്ത 
ഭ്ോഗങ്ങൾ ചവട്ടികളയുകയും ചേേുക 

3. നിർബന്ധമോയുള്ള ദ്ദരഖകൾ, അതോയത്, സ്ദ്ദറോക്്ക ദ്ദരബോക്കറുചേ അവകോശങ്ങളും 
ഉത്തരവോദിത്തങ്ങളും, നഷ്േ സോധയതോ ചവളിചപ്പേുത്തൽ ദ്ദരഖകൾ, നയങ്ങളും നേപേി 
രകമങ്ങളും ദ്ദരഖകൾ എന്നിവ എലല ോം നിങ്ങൾ വോയിച്ചു എന്നുറപ്പോക്കണം 

4.നിങ്ങളും സ്ദ്ദറോക്്ക ദ്ദരബോക്കറും സമ്മതിച്ചുറപ്പിച്ച സവദ്ദമധയോയുള്ള നിബന്ധനകൾ, 
എചെങ്കിലും ഉചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവ വോയിച്്ച മനസസ ിലോക്കിയ ദ്ദശഷം ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നു 
എന്നുറപ്പോക്കുക. നിങ്ങളും സ്ദ്ദറോക്്ക ദ്ദരബോക്കറും സമ്മതിച്ചുറപ്പിച്ച സവദ്ദമധയോയുള്ള 
നിബന്ധനകൾനിങ്ങളുചേ സമ്മതമിലല ോചത മോറോൻ സോധിക്കിചലല ന്്ന രശദ്ധിക്കുക.  

5. ദ്ദരേഡിംഗിനോയി നിങ്ങളിൽ നിന്്ന ദ്ദരബോക്കർ ഈേോക്കുന്ന SEBI/സ്ദ്ദറോക് എക് സ് ദ്ദേഞ്്ച 
നിഷ് കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന സോധയതകൾ/മോർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രപകോരമുള്ള ദ്ദരബോക്കദ്ദറജ്, 
കമ്മീഷൻ,  ീസുകൾ, മറു േോർജ്ജുകൾ എന്നിവചയകുറിച്്ച വയക്തമോയ വിവരങ്ങൾ 
ദ്ദനേുക.  

6. നിങ്ങൾ നേപ്പോക്കിയ എലല ോ രപമോണങ്ങളുചേയും ഒരു പകർപ്്പ സ്ദ്ദറോക്്ക ദ്ദരബോക്കറിൽ നിന്്ന 
സൗജനയമോയി ലഭ്യമോക്കുക 

7. നിങ്ങളുചേ ബോങ്്ക അക്കൗണ്ടും ഡിമോറ് അക്കൗണ്ടും രപവർത്തിപ്പിക്കോൻ നിങ്ങൾ സ്ദ്ദറോക്്ക 
ദ്ദരബോക്കറുചേ ദ്ദപരിൽ പവർ ഓ ് അദ്ദറോർണി (POA) നേപ്പോക്കോൻ ഉദ്ദേശിക്കുചന്നങ്കിൽ, 
ഇക്കോരയത്തിൽ SEBI/ എക്സ്ദ്ദേഞ്്ച പുറത്തിറക്കിയ മോർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 
പരിദ്ദശോധിക്കുക. 

 
ഇേപോേുകളും ചസറിൽചമന്റുകളും 
8. നിങ്ങൾ രപദ്ദതയകമോയി ദ്ദരഖോമൂലം ആവശയചപ്പട്ടിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ സ്ദ്ദറോക് ദ്ദരബോക്കർ 
നിങ്ങൾക്്ക ഇലക്ദ്ദരേോണിക് ദ്ദകോൺരേോക്േ് ദ്ദനോട്ടുകൾ (ECN) അയച്ചു തരുന്നതോണ്. 
ഇതിനോയി നിങ്ങളുചേ ഈചമയിൽ ID സ്ദ്ദറോക് ദ്ദരബോക്കർക്്ക നൽദ്ദകണ്ടതോണ്. നിങ്ങൾക്്ക 
കംപയൂ ട്ടർ ഉപദ്ദയോഗം അരത സുഗമമചലല ങ്കിൽ ECN തിരചെേുക്കരുത്. 

9. നിങ്ങളുചേ ഇന്റർചനറ് ദ്ദരേഡിംഗ് അക്കൗണ്്ട നപറും പോദ്ദസവഡും മറോരുമോയും പങ്കു 
വയ്ക്കരുത്. 

10. സ്ദ്ദറോക്്ക ദ്ദരബോക്കർക്്ക ദ്ദപയ് ചമന്റുകൾ പണം ആയി നൽകരുത്  
11. സ്ദ്ദറോക്്ക ദ്ദരബോക്കറുചേ ദ്ദപരിൽ അക്കൗണ്്ട ദ്ദപയീ ചേക്കുകളോയി മോരതം ദ്ദപയ്ചമന്്റ 
നൽകുക. സബ് ദ്ദരബോക്കറുചേ ദ്ദപരിൽ ചേക്്ക നൽകരുത്. സ്ദ്ദറോക്്ക ദ്ദരബോക്കർക്്ക 
നൽകുന്ന ദ്ദപയ്ചമന്്റ / ചസകയൂ രിറീസിചന്റ ഡിദ്ദപ്പോസിറ് എന്നിവയുചേ തിേതി, സ്രകിപ്, 
എണണ ം, ഈ പണം അചലല ങ്കിൽ ചസകയൂ രിറികൾ ഏത് ബോങ്കിൽ നിന്്ന / ഡിമോറ് 
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്്ന ഏത് ബോങ്കിദ്ദലക്കോണ്/ഡിമോറ് അക്കൗണ്ടിദ്ദലക്കോണ് 
നിദ്ദേപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിചന്റ ദ്ദരഖോമൂലമുള്ള ചതളിവുകൾ നിങ്ങളുചേ പക്കൽ 
ഉചണ്ടന്്ന ഉറപ്പോക്കുക.  

12. സ്ദ്ദറോക് എക്സ്ദ്ദേഞ്ചിചന്റ ചവബ് സസറിൽ ദ്ദരേഡ് ചവരി ിദ്ദക്കഷൻ നേത്തോനുള്ള 



സൗകരയമുണ്്ട. ദ്ദകോരണ്ടോക്േ് ദ്ദനോട്ടിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതുമോയി ഒത്തു 
ദ്ദനോക്കി ഉറപ്പോക്കോവുന്നതോണ്. ചവബ് സസറിചല വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു ലഭ്ിച്ചിട്ടുള്ള 
ദ്ദകോൺരേോക്േ് ദ്ദനോട്ടിചല വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും വയതയസ്തമോചണങ്കിൽ, ഉേൻതചന്ന 
ഇൻചവസ്ദ്ദറഴ്സ് രഗീവൻസ് ചസൽ അചലല ങ്കിൽ ബന്ധചപ്പട്ട സ്ദ്ദറോക് എക്സ്ദ്ദേഞ്ചിൽ 
ബന്ധചപ്പേുക.  

13. റണണ ിംഗ് അക്കൗണ്്ട നിലനിർത്തോൻ നിങ്ങൾ നിശ്ചിതമോയ അംഗീകോരം 
നൽകിയിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ,  ണ്ടുകളുചേ ദ്ദപ ഔട്്ട, അചലല ങ്കിൽ ചസകയൂ രിറികളുചേ ചഡലിവറി 
(ഇതിൽ ദ്ദയോജിച്ചത് ഏദ്ദതോ അത്) എന്നിവ എക്സ്ദ്ദേഞ്ചിൽ നിന്നും ദ്ദപ ഔട്്ട ലഭ്ിച്്ച ഒരു 
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്്ക ലഭ്യമോകണചമന്നിലല . അതിനോൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന 
വയവസഥയിൽ സ്ദ്ദറോക്്ക ദ്ദരബോക്കർ നിങ്ങൾക്കു ദ്ദവണ്ടി റണണ ിംഗ് അക്കൗണ്്ട 
നിലനിർത്തുന്നതോണ്.  

A. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗീകോരത്തിൽ നിങ്ങൾ തിേതി ഇട്്ട ഒപ്പു 
വയ് ദ്ദക്കണ്ടതോണ്. നിങ്ങൾ ഇത് എദ്ദപ്പോൾ ദ്ദവണചമങ്കിലും 
പിൻവലിക്കോവുന്നതോചണന്ന വയവസഥ ഉൾചക്കോള്ളുന്നതുമോണ്. 

B.  ണ്ടുകളുചേയും ചസകയൂ രിറികളുചേയും ശരിയോയോ ചസറിൽചമന്്റ നിങ്ങളുചേ 
മുൻഗണനകൾക്കനുസരിച്്ച േുരുങ്ങിയത് മൂന്നു മോസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അചലല ങ്കിൽ 
മോസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നേത്തുന്നതോണ്. അക്കൗണ്്ട ചസറിൽ ചേേുദ്ദപോൾ, 
 ണ്ടുകൾക്കോയി കല യന്്റ ചലഡ്ജറിൽ നിന്നുള്ള രപസക്തഭ്ോഗങ്ങളും 
 ണ്ടുകളുചേയും രസീതുകളുചേയും എലല ോ ചറസീപ് റുകളും/ചഡലിവറികളും 
രപദർശിപ്പിക്കുന്ന ചസകയൂ രിറികളുചേ രജിസ്ററിൽ നിന്നുള്ള രപസക്ത ഭ്ോഗങ്ങളും 
നിങ്ങൾക്കയച്ചു തരുന്നതോണ്.  ണ്ടുകളും ചസകയൂ രിറികളും നിലനിർത്തുന്നതും 
പണയചപ്പേുത്തിയതും, അങ്ങിചന ഉചണ്ടങ്കിൽ, സ്ദ്ദററ്ചമന്റുകളിൽ 
വിശദീകരിക്കുന്നതോണ്.  

C. ചസറിൽചമന്്റ ദിവസം, ഓഹരി ദലല ോൾ ആവശയമോയ ഓഹരികൾ/ ണ്ടുകൾ, 
കുേിശശ ികയുള്ള പണത്തിനു ദ്ദവണ്ടി നിലനിർത്തിദ്ദയക്കോവുന്നതോണ്, ഒപ്പം 
ചഡറിദ്ദവറീവ് മോർജിൻ ബോധയതകൾ നിറദ്ദവറുന്നതിന് ആവശയമുള്ളതോയി 
രപതീേിക്കചപ്പേുന്ന  ണ്ടും, എക്സ് ദ്ദേഞ്്ച നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ 
കണക്കോക്കുകയും അേുത്ത 5 ദ്ദരേഡിംഗ് ദിവസദ്ദത്തക്്ക സകവശം വയ്ക്കുകയും 
ചേേുന്നതോണ്. കയോഷ് മോർക്കറ് ഇേപോേുകളുചേ കോരയത്തിലോചണങ്കിൽ ഓഹരി 
ദലല ോൾ  ണ്ടുകളുചേയും ചസകയൂ രിറികളുചേയും ചസറിൽചമന്്റ തിേതി വചരയുള്ള 
പണം അേയ്ക്കൽ ബോധയതയ്ക്കോയും അേുത്ത ദിവസത്തചത്ത ബിസിനസസ ിനുള്ള 
തുകയ്ക്കുമോയി കല യന്റിൽ നിന്നുമുള്ള ചമോത്തം പണമേയ് ക്കുന്നതിനുള്ള ബോധയത 
ഓഹരി ദലല ോൾ സകവശം വദ്ദച്ചക്കോവുന്നതോണ്. കയോഷ് മോർക്കറിൽ 
അത്തരത്തിലുള്ള ചസറിൽചമന്്റ ദിവസം നേപ്പോക്കിയ ഇേപോേുകളുചേ മൂലയത്തിചന്റ 
പരിധി വചര അദ്ദേഹം  ണ്ടുകൾ/ചസകയൂ രിറികൾ/മോർജിൻ സകവശം 
വദ്ദച്ചക്കോവുന്നതോണ്.  

D. അക്കൗണ്ടിചന്റ സ്ദ്ദററ് ചമന്റിദ്ദലോ അചലല ങ്കിൽ ചസറിൽചമന്റിദ്ദലോ എചെങ്കിലും 
തർക്കം ഉണ്ടോകുകയോചണങ്കിൽ  ണ്്ട/ചസകയൂ രിറികൾ അചലല ങ്കിൽ സ്ദ്ദററ്ചമന്്റ, 
ഇതിൽ ബോധകമോയചതദ്ദെോ അത്, 7 (ഏഴ്) രപവൃത്തി ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സ്ദ്ദറോക്്ക 
ദ്ദരബോക്കറുചേ രശദ്ധയിൽ ചകോണ്ടുവദ്ദരണ്ടതോണ്. തർക്കമുണ്ടോകുകയോചണങ്കിൽ, 
ഇക്കോരയം ബന്ധചപ്പട്ട സ്ദ്ദറോക് എക്സ്ദ്ദേഞ്ചിചന്റ ഇൻചവസ്ദ്ദറഴ്സ് രഗീവൻസ് 
ചസലല ിൽ കോലവിളംബം വരുത്തോചത ദ്ദരഖോമൂലം അറിയിക്കണം.  

14. റണണ ിംഗ് അക്കൗണ്്ട നിലനിർത്തോൻ നിങ്ങൾ തിരചെേുത്തിട്ടിലല ോത്തതും  ണ്്ട / 
ചസകയൂ രിറിയിചല ദ്ദപ-ഔട്്ട എക് സ് ദ്ദേഞ്ചിൽ നിന്നും ദ്ദപ-ഔട്്ട രസീത് ലഭ്ിച്ച തിചന്റ 
അേുത്ത രപവൃത്തി ദിവസം ലഭ്ിക്കോതിരിക്കുകയും ചേയ്തോൽ, ഇക്കോരയം ഓഹരി 



ദലല ോളിദ്ദനോേ് ദ്ദേോദിദ്ദക്കണ്ടതോണ്. ഇക്കോരയത്തിൽ എചെങ്കിലും തർക്കം 
ഉണ്ടോകുകയോചണങ്കിൽ, ഇക്കോരയം ബന്ധചപ്പട്ട സ്ദ്ദറോക് എക്സ്ദ്ദേഞ്ചിചന്റ 
ഇൻചവസ്ദ്ദറഴ്സ് രഗീവൻസ് ചസലല ിൽ ഉേൻ തചന്ന ദ്ദരഖോമൂലം പരോതിചപ്പദ്ദേണ്ടതോണ്.  

15. ദ്ദരേഡിംഗ് നേത്തിയ ദിവസം അവസോനം വയോപോരം നേന്നതോയി ഉറപ്പോക്കുന്ന 
അലർട്ടുകൾ/ ഇേപോേിചന്റ വിശദോംശങ്ങൾ എന്നിവ സ്ദ്ദറോക് എക്സ്ദ്ദേഞ്ചിൽ നിന്നും 
SMS / ഇചമയിൽ ആയി നിങ്ങൾക്കു ലഭ്ിക്കോൻ നിങ്ങളുചേ ചമോസബൽ നപറും 
ഇചമയിൽ ഐഡിയും ഓഹരി ദലല ോളിചന്റ പക്കൽ രജിസ്റർ ചേേുക.  

 
ദ്ദരേഡിംഗ് അംഗതവം റേോക്കചപ്പേുകയോചണങ്കിൽ 
16. ഒരു ഓഹരി ദലല ോൾ അയോളുചേ അംഗതവം ഒഴിയുകയോചണങ്കിൽ, അംഗതവത്തിൽ നിന്നും 
പുറത്തോക്കചപ്പേുകയോചണങ്കിൽ, അചലല ങ്കിൽ ഡിദ്ദ ോൾട്ടർ ആയി 
രപഖയോപിക്കുകയോചണങ്കിൽ, സ്ദ്ദറോക് എക്സ് ദ്ദേഞ്ചിചന്റ 'ദ്ദരേഡിംഗ് സിസ്റം മുദ്ദഖന 
നേപ്പോക്കിയ ഇേപോേുകളുമോയി' ബന്ധമുള്ള ചകല യിമുകൾ മോരതം േണിച്ചു ചകോണ്്ട 
സ്ദ്ദറോക് എക്സ് ദ്ദേഞ്്ച പബല ിക് ദ്ദനോട്ടീസ് നൽകുന്നതോണ്. ബന്ധചപ്പട്ട എക്സ് 
ദ്ദേഞ്ചുകളിൽ നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ ബന്ധചപ്പട്ട ദ്ദരഖകൾ സഹിതം ചകല യിം 
സമർപ്പിദ്ദക്കണ്ടതോണ്.  

17. നിങ്ങളുചേ ദ്ദരബോക്കറുചേ പക്കൽ നിങ്ങൾ നിദ്ദേപിച്ച പണത്തിന് ഒപ്പം അചലല ങ്കിൽ 
ഓഹരികൾക്്ക സവീകോരയമോയ സുരേചയ കുറിച്്ച നിങ്ങൾ അറിെിരിക്കണം. 
എചെങ്കിലും വീഴ്േ സംഭ്വിക്കുകയോചണങ്കിൽ അചലല ങ്കിൽ ഓഹരി ദലല ോളിചന്റ പോപ്പരതവം 
അചലല ങ്കിൽ ബോങ്കറപ്റ്സി സംഭ്വിച്ചോൽ അത്തരം പണം/ അചലല ങ്കിൽ ഓഹരിയുചേ 
വീചണ്ടേുക്കൽ ദ്ദരേഡിംഗ് നേപ്പോക്കചപ്പട്ട ബന്ധചപ്പട്ട സ്ദ്ദറോക് എക് സ് ദ്ദേഞ്ചിചന്റ 
സബദ്ദലോകളും നിയരെണങ്ങളും നിദ്ദേപകരുചേ  ണ്്ട സംരേണത്തിനുള്ളതും 
സമയോസമയങ്ങളിൽ രപോബലയത്തിലുള്ളതുമോയ SEBIയുചേ സ് കീമുകൾ രപകോരവും 
എങ്ങിചന വീചണ്ടേുക്കോചമന്്ന നിങ്ങൾ അറിെിരിക്കണം.  

തർക്കങ്ങൾ/ പരോതികൾ 
18. നിയമ നേപേികളുചേ വിശദോംശങ്ങൾ, ദലല ോൾമോർചക്കതിചരയുള്ള പിഴ നേപേികൾ, 
ദലല ോൾമോർചക്കതിചര നിദ്ദേപകർ നൽകിയ പരോതികൾ എന്നിവയുചേ വിശദോംശങ്ങൾ 
ബന്ധചപ്പട്ട സ്ദ്ദറോക് എക്സ്ദ്ദേഞ്ചിചന്റ ചവബ് സസറിൽ ലഭ്ിക്കുന്നതോണ്.  

19. നിങ്ങളുചേ വിഷയത്തിൽ/ രപശ് നത്തിൽ/ ആവലോതിയിൽ ബന്ധചപ്പട്ട ഓഹരി ദലല ോൾ/ 
സബ് ദ്ദരബോക്കർ പരിഹോരം കചണ്ടത്തിയിചലല ങ്കിൽ, ഈ വിഷയം നിങ്ങൾ ബന്ധചപ്പട്ട 
സ്ദ്ദറോക് എക്സ്ദ്ദേഞ്ചിൽ അറിയിദ്ദക്കണ്ടതോണ്. നിങ്ങളുചേ പരോതിയിചല 
രപതികരണത്തിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരചലല ങ്കിൽ ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്്ക പരോതിയോയി 
SEBIചയ അറിയിക്കോവുന്നതോണ്.  

20. എലല ോ സ്ദ്ദറോക് ദ്ദരബോക്കർമോരും/സബ് ദ്ദരബോക്കർമോരും പരോതികൾ രജിസ്റർ ചേേുന്ന 
ഉദ്ദേശയത്തിനു മോരതമോയുള്ള സങ്കേ പരിഹോര വിഭ്ോഗം/ദ്ദകോംപല ിയൻസ് ഓ ീസറുചേ 
ഇചമയിൽ അരഡസ് നൽദ്ദകണ്ടതോചണന്്ന SEBI നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുചണ്ടന്്ന അറിെിരിക്കുക.  

 
 
 
 
 


