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வழிைாட்டுதல் குறிப்பு - எக்ஸ்சேஞ்ேில்(எக்ஸ்சேஞ்சுைளில்) முதல்லீட்டாளர்ைள் 
வர்த்தைம் சேய்வதற்கு, சேய்யத்தக்ைகவ மற்றும் சேய்யத் தைாதகவ  

வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவதற்கு முன்னர்  

1.  SEBIயிடம் பதிவு செய்துச ொண்டிருக்கும் தர ர் ள் மூலமொ  மட்டுமம நீங் ள் வர்த்த ங் ளை 

மமற்ச ொள்வவளத உறுதிசெய்யுங் ள். ஸ்டொக் எக்ஸ்மெஞ்சு ைின் www.exchange.com மற்றும் 

SEBIயின் www.sebi.gov.in இளையதைங் ைில்  ிளடக்கும் பட்டியலில் அவர் ள் SEBI பதிவு 

ெொன்றிதழ் எண்ளை மெொதித்துக்ச ொள்ை வெதி செய்யப்பட்டிருக் ிறது.  

2. உங் ள் வொடிக்ள யொைளரத் சதரிந்துச ொள்ளுங் ள் படிவத்ளத (ம ஒய்ெி) முழுவதும் ெரியொ  

நிரப்பிக் ச ொடுங் ள், படிவத்திலிருக்கும் சபொருந்தொத பிரிவு ளை அடித்து விடுங் ள்.  

3.  உரிளம ளும் சபொறுப்பு ளும், இடர் ளை விைக்கும் ஆவைம், பங்கு தர ரின் பொலிெி மற்றும் 

நளடமுளற ஆவைம் மபொன்ற அத்தியொவெிய ஆவைங் ளை முழுவதும் படித்து புரிந்து 

ச ொண்டிருப்பளத உறுதி செய்யுங் ள்.  

4.  உங் ளுக்கும் பங்கு தர ருக்கும் இளடப்பட்ட சுய ெம்மதம் அைிக்கும் ஷரத்துக் ள் அடங் ிய 

படிவத்ளத, அவ்வொறு ஏதும் இருக்கும் பட்ெத்தில், முழுவதும் படித்து புரிந்துச ொண்ட பிறம  

அதில் ள சயொப்பமிடுங் ள். உங் ளுக்கும் பங்கு தர ருக்கும் இளடப்பட்ட நீங் ள் ெம்மதம் 

அைித்திருக்கும் ஷரத்துக் ளை உங் ள் ெம்மதம் இல்லொமல் மொற்ற முடியொது என்பளத நீங் ள் 

புரிந்து ச ொண்டிருக்  மவண்டும்.  

5.  வர்த்த த்திற் ொ  உங் ைிடம் வசூலிக் ப்படும் தரகுக்  ட்டைம்,  மிஷன் ள்,  ட்டைங் ள் 

மற்றும் இதர பிற செலவினங் ள் குறித்த விபரங் ளையும் அவற்ளறச் ெொர்ந்த SEBI/ஸ்டொக் 

எக்ஸ்மெஞ்ச் ஷரத்து ள் / வழிநடத்தல் குறிப்பு ள் அளனத்ளதயும் நீங் ள் சதைிவொ ப் புரிந்து 

ச ொண்டிருக் ிறரீ் ள் என்பளத உறுதி செய்துச ொள்ளுங் ள்.  

6.  நீங் ள் நிளறமவற்றிக் ச ொடுத்திருக்கும் அளனத்து படிவங் ைின் ந ல் ளை பங்கு 

தர ரிடமிருந்து இலவெமொ ப் சபற்றுக்ச ொள்ை மவண்டும்.  

7.  பவர் ஆஃப் அட்டொர்ைி (பிஓஏ) ஒன்ளற பங்கு தர ர் ெொர்பில் நீங் ள் செய்து ச ொடுக்  

விரும்பினொல், அதன் அடிப்பளடயில் பங்கு தர ர் உங் ள் வங் ி  ைக்கு மற்றும் டிமமட் 

 ைக்ள ச் செயல்படுத்தும் அதி ொரத்ளத வழங்குவதற்கு முன்னர், SEBI/ எக்ஸ்மெஞ்சு ள் 

இதன் சபொருட்டு சவைியிட்டிருக்கும் வழிநடத்தல் குறிப்பு ளைப் பொர்த்துக்ச ொள்ை மவண்டும்.  

பரிவர்த்தனனகளும் செட்டில்சென்டுகளும்  

8.  நீங் ள் குறிப்பிட்டு அதி ொரம் அைித்து எழுதிக் ச ொடுத்திருக்கும் விதத்தில் பங்கு தர ர் 

மின்னணு ஒப்பந்த ரெீது ளை (இெிஎன்) வழங்குவொர். இதற் ொ  உங் ள் மின்அஞ்ெல் மு வரி 

ஒன்ளற உங் ள் பங்கு தர ருக்கு அைிக்  மவண்டும்.  ம்ப்யூட்டர் ைில் உங் ள் அனுபவம் 

மபொதுமொனதொ  இல்லொவிட்டொல் இெிஎன் வெதிளய நீங் ள் மதர்ந்சதடுக் க் கூடொது.  

9.  உங் ள் இளைய வர்த்த   டவுச்செொல்ளல (பொஸ்சவர்ட்) யொருடனும் ப ிர்ந்து ச ொள்ைக் 

கூடொது.  

10.  உங் ள் பங்கு தர ரிடம் சரொக் மொ  சதொள ளயச் செலுத்தக் கூடொது.  

11.  பங்கு தர ர் சபயரில்  ிரொஸ் செய்த  ொமெொளல ள் மூலமொ  மட்டுமம பைம் செலுத்துங் ள். 

துளை தர ர் சபயரில்  ொமெொளல ளை வழங் ொதீர் ள். நீங் ள் பங்கு தர ரிடம் செலுத்தும் 

பைம் / பங்கு ஆவைங் ளுக் ொன ஆவை நிரூபைங் ளை சபற்றுக் ச ொள்வதில் குறியொ  

இருக்  மவண்டும். இது மபொன்ற ஆவை நிரூபைத்தில் மததி, நிறுவனத்தின் சபயர், பங்கு ள் 



எண்ைிக்ள , எந்த வங் ி/டிமமட்  ைக் ில் அந்த பைம் அல்லது பங்கு ஆவைங் ள் 

செலுத்தப்படு ின்றன, எடுக் ப்பட்டன என்ற வங் ி / டிமமட்  ைக்கு விபரங் ள் 

எழுதப்பட்டிருக்  மவண்டும்.  

12.  வர்த்த ம் செய்யப்பட்ட நிரூபை விபரங் ள் ஸ்டொக் எக்ஸ்மெஞ்சு ைின் 

இளையதைங் ைிலும் பொர்க்  வெதி ள் செய்து ச ொடுக் ப்பட்டிருக் ின்றன என்பளதத் 

சதரிந்து ச ொள்ளுங் ள். உங் ள் ஒப்பந்த ரெீதில் ச ொடுக் ப்பட்டிருக்கும் வர்த்த  விபரங் ளை 

அவற்றில் ெரிபொர்த்துக் ச ொள்ைமுடியும். ஒருமவளை உங் ளுக்குக்  ிளடத்த ஒப்பந்த 

ரெீதிலிருக்கும் வர்த்த  விபரங் ளும் இளையதைத்தில்  ிளடக்கும் விபரங் ளும் 

முரண்பட்டிருக்கும் பட்ெத்தில், தொமதிக் ொமல் ெம்பந்தப்பட்ட ஸ்டொக் எக்ஸ்மெஞ்ச் குளறதீர்ப்பு 

அளமப்புடன் சதொடர்பு ச ொண்டு உங் ள் குற்றச்ெொட்ளடப் பதிவு செய்துச ொள்ளுங் ள்.  

13.  உங் ள் ெொர்பொ  ஒரு நடப்பு  ைக்ள ப் பரொமரித்து அதில் சதொள  மபஅவுட் அல்லது பங்கு 

ஆவைங் ள் மபஅவுட் (சபொருந்துவது மபொல்) மெர்க்  மவண்டும் என்று பங்கு தர ருக்கு 

அதி ொரம் அைித்திருக்கும் மபொது, எக்ஸ்மெஞ்ெிலிருந்து மபஅவுட்  ிளடத்த ஒரு மவளல 

நொைில் அவ்வொறு செய்யப்படொமல் இருக்கும் வொய்ப்பு இருக் ிறது. இது மபொன்ற நடப்பு 

 ைக்ள  பரொமரிப்பளத பங்கு தர ர்  ீழ்க் ண்ட வளரயளற ளுக்கு உட்பட்டு செய்து 

முடிப்பொர்:  

a.  இது மபொன்ற அதி ொரங் ளை நீங் ள் மட்டுமம வழங்  மவண்டும், மததியிட்டு 

ள சயொப்பம் மபொட மவண்டும், எந்த ெமயத்திலும் இந்த அதி ொரத்ளத அறவு செய்து விடும் 

உரிளம உங் ளுக்கு இருக்கும் என்ற ஷரத்தும் அதில் எழுதப்பட்டிருக்  மவண்டும்.  

b.  நீங் ள் மதர்ந்சதடுத்த  ொலண்டர்  ொலொண்டில் ஒரு முளற அல்லது மொதந்மதொறும் என்ற 

 ொல அைளவ அனுெரித்து சதொள ளயயும் பங்கு ஆவைங் ளையும் பங்கு தர ர் அதில் 

மெர்ப்பொர்.  ைக்ள ச் செட்டில் செய்யும் ெமயத்தில், பங்கு தர ர் மபமரட்டில் 

வொடிக்ள யொைர் மபமரட்டின் பிரதி பட்டியல் ஒன்ளற ‘ ைக்கு அறிக்ள யொ ’ உங் ளுக்கு 

வழங்குவொர். இதில் அளனத்து வரவு ள்/சடலிவரி விபரங் ள் பதிவொ ியிருக்கும். இந்த 

அறிக்ள யில் பிடித்து ளவத்திருக்கும் சதொள  ள், பங்கு ஆவைங் ள் மற்றும் பிளைய 

விபரங் ள் ஏமதனும் இருந்தொல் அதுவும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும்.  

c.  செட்டில்சமன்ட் செய்யப்படும் மததியில், நிலுளவயிலிருக்கும் பிளைசபொறுப்புக் ொ த் 

மதளவப்படும் பங்கு ஆவைங் ள்/சதொள  ளை பங்கு தர ர் தன்னிடம் ளவத்துக் 

ச ொள்வொர், கூடமவ எக்ஸ்மெஞ்சு ள் விதித்திருக்கும் வள யில் அடுத்த 5 வர்த்த  

நொட் ளுக்கு மதளவப்படும் டிளரமவடிவ்ஸ் மொர்ஜின் சபொறுப்பு ளுக்கு மதளவ என்று 

 ருதப்படும் சதொள ளயயும் பங்கு தர ர் தன்னிடம் ளவத்துக்ச ொள்வொர். சரொக்  ெந்ளத 

பரிவர்த்தளனளயப் சபொறுத்த வளரயில், செட்டில்சமன்ட் மததியில் மற்றும் அடுத்த நொள் 

வர்த்த த்திற் ொன வொடிக்ள யொைர் ெொர்பொ  மப-இன் சபொறுப்புக்குத் மதளவப்படும் முழு 

சதொள ளயயும் பங்கு ஆவனங் ளையும் தன்னிடமம தக்  ளவத்துக் ச ொள்வொர். 

இவ்வொறு ளவத்துக்ச ொள்ைப்படும் சதொள /பங்கு ஆவனங் ள்/மொர்ஜின் அைவு 

செட்டில்சமன்ட் நடக்கும் மததியில் சரொக்  ெந்ளதயில் மமற்ச ொள்ைப்பட்ட 

பரிவர்த்தளன ைின் மதிப்பின் அைளவச் ெொர்ந்திருக்கும்.  

d.   ைக்கு அறிக்ள  அல்லது செட்டில்சமன்ட் செய்யப்பட்டதில் ஏமதனும் த ரொறு இருக்கும் 

பட்ெத்தில், அந்த முரண்பொட்ளட எழுத்து மூலமொ  சதொள  ள்/பங்கு ஆவைங் ள் 

 ிளடத்த அல்லது அறிக்ள   ிளடத்த 7 (ஏழு) மவளல நொட் ளுக்குள் (சபொருந்துவது 

மபொல்) பங்கு தர ருக்குத் சதரிவிக்  மவண்டும். இதில் பிரச்ளன எழுந்தொல், தொமதிக் ொமல் 

ெம்பந்தப்பட்ட ஸ்டொக் எக்ஸ்மெஞ்ெின் குளற தீர்ப்பு அளமப்பிடம் எழுத்து மூலமொ  

முளறயடீு செய்ய மவண்டும்.  



14.  நீங் ள் இது மபொன்ற நடப்பு  ைக்கு ஏற்பொடு எளதயும் பங்கு தர ருடன் 

செய்துச ொள்ைவில்ளல என்றொல் எக்ஸ்மெஞ்ெிலிருந்து மபஅவுட் ஆன அடுத்த தினத்தில் 

உங் ளுக்கு மபஅவுட் சதொள  / பங்கு ஆவனங் ள்  ிளடக் வில்ளல என்றொல், இளதக் குறித்து 

உடமன உங் ள் பங்கு தர ருக்குத் சதரிவியுங் ள். இதில் ஏமதனும் பிரச்ளன எழுந்தொல், 

தொமதிக் ொமல் எழுத்து மூலம் ெம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்மெஞ்ச் குளறதீர்ப்பு அளமப்பிடம் 

முளறயடீு செய்யுங் ள்.  

15. உங் ள் சமொளபல் நம்பர் மற்றும் மின்அஞ்ெல் மு வரிளய பங்கு தர ரிடம் பதிவு 

செய்துச ொள்ளுங் ள். இதனொல் ஸ்டொக் எஸ்மெஞ்சு ைிடமிருந்து அந்த வர்த்த  நொள் 

இறுதியில் வர்த்த ம் நிளறமவற்றப்பட்ளத உறுதி செய்யும் த வல் ள் / வர்த்த  விபரங் ள் 

மபொன்றளவ எஸ்எம்எஸ் மூலமொ  அல்லது மின்அஞ்ெல் வழியொ  உங் ளுக்குத் 

சதரியப்படுத்தப் படும்.  

 
டிரேடிங் உறுப்பினர் உரினெ நிறுத்தப்படும் ரபோது  

16. ஒருமவளை பங்கு தர ர் தன் உறுப்பினர் உரிளமளய திருப்பிக் ச ொடுத்துவிட்டொல், 

உறுப்பினத்துவத்திலிருந்து நீக் ப்பட்டொல் அல்லது தவறிளழத்திருக் ிறொர் என்று 

அறிவிக் ப்பட்டொல், ஸ்டொக் எக்ஸ்மெஞ்சு ள் சபொது அறிவிப்பு செய்து ெம்பந்தப்பட்ட 

எக்ஸ்மெஞ்ெின் “டிமரடிங் ெிஸ்டத்தில் நிளறமவற்றப்பட்ட பரிவர்த்தளன ள்” ெொர்ந்த 

ம ட்புரிளம ள் விபரங் ளை மட்டுமம முதலீட்டொைர் ைிடமிருந்து ம ட்டுக்ச ொள்ளும். 

ெம்பந்தப்பட்ட ஸ்டொக் எக்ஸ்மெஞ்சு ைிடம் குறிப்பிட்டிருக்கும் ச டுமததிக்குள் ம ட்புரிளம 

ெொர்ந்த நிரூபை ஆவைங் ளுடன் உங் ள் ம ட்புரிளம ளைத் தயவுசெய்து தொக் ல் 

செய்யுங் ள்.  

17.  பங்கு தர ரிடம் நீங் ள் ச ொடுத்திருக்கும் பைம் மற்றும்/அல்லது பங்கு ஆவைங் ளுக்குக் 

 ிளடக்கும் பொது ொப்பு விபரங் ள் குறித்து நீங் ள் சதரிந்து ளவத்திருப்பது நல்லது, குறிப்பொ  

பங்கு தர ர் தன் சபொறுப்பு ைில் தவறும் மபொது அல்லது பங்கு தர ர் சநொடிப்பு நிளலயில் 

தள்ைப்படும் மபொது அல்லது திவொல் ஆகும் மபொது பரிவர்த்தளன மமற்ச ொள்ைப்பட்ட 

வர்த்த த்தின் மதிப்பு அைவில் ெம்பந்தப்பட்ட ஸ்டொக் எக்ஸ்மெஞ்ெின் துளை விதி ள் மற்றும் 

ஒழுங்கு முளற விதி ள் மற்றும் அந்தந்த  ொல  ட்டத்தில் நளடமுளறயிலிருக்கும் 

முதலீட்டொைர் ள் பொது ொப்பு நிதி பொது ொப்பு அைிக்கும் என்பளத சதரிந்து ளவத்திருங் ள்.  

தகேோறுகள் / குற்றச்ெோட்டுகள்  

18.  ெம்பந்தப்பட்ட ஸ்டொக் எக்ஸ்மெஞ்சு ைின் இளையதைங் ைில் நடுவர் தீர்ப்பு செயல்முளற ள், 

பங்கு தர ர் ளுக்கு எதிரொன முதலீட்டொைர் ள் குற்றச்ெொட்டு ளுக் ொன தண்டளை 

நடவடிக்ள  ள் ெொர்ந்த விபரங் ள் சவைியிடப்பட்டிருக் ின்றன.  

19.  ஒருமவளை உங் ள் பிரச்ளன ள்/ெிக் ல் ள்/குற்றச்ெொட்டு ளை ெம்பந்தப்பட்ட பங்கு தர ர்/ 

துளன தர ர் தீர்த்து ளவக்  முடியொத சூழ்நிளல ைில், ெம்பந்தப்பட்ட ஸ்டொக் 

எக்ஸ்மெஞ்சு ைிடம் அவற்ளற நீங் ள் எடுத்துச்செல்ல முடியும். உங் ள் பிரச்ளன ளுக்குக் 

 ிளடக்கும் தீர்வு ள் திருப்தி அைிக் ொத நிளலயில் அவற்ளற நீங் ள் SEBIயிடம் மமல் 

முளறயடீு செய்யலொம்.  

20.  குற்றச்ெொட்டு ளை பதிவு செய்ய வெதி அைிக்கும் விதமொ  பங்கு தர ர் / துளை தர ர் 

அளனவரும் குளறதீர்ப்பு பிரிவு / இைக்  நடவடிக்ள  அலுவலர் மு வரியொ  மின்அஞ்ெல் 

மு வரி ஒன்ளற உருவொக்  மவண்டும் என்று SEBI  ட்டொய வழிநடத்தல் குறிப்ளப 

சவைியிட்டிருக் ிறது.  

 


