
ପରଶିଷି୍ଟ 4 
ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପ-ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଅଧିକୋର ଏବଂ ବ୍ ୈତକି ଦୋୟିତ୍ୱ 

ଯୋହୋ SEBI ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ  ରି୍ଦ୍ଧୋରିତ ବ୍ହୋଇଛ ି
 
1. ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/ସକିୟୁରଟିଜି୍ ଏବଂ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍ବୋର୍ଧ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ (SEBI)ର  ୟିମ, ଉପଆଇ  ଓ  ୟିମୋବଳ ିଏବଂ ବ୍ସଗୟଡକି 

ଅଧୀ ବ୍ର ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ ଜୋର ିବ୍ହୋଇଥିବୋ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବଜି୍ଞପି୍ତବ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜବ୍ର ରହଥିିବୋ କୋରବୋର ସହ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ସକିୟୁରଟି/ିେୟ କି୍ତ/ଅ ୁ ବଷିୟବ୍ର ଗ୍ରୋହକ (ଗ୍ରୋହକ) ପୟଞି୍ଜ ବି୍ବଶ/ବୋଣିଜୁ କରବି୍ବ। 

2. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପ-ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ସମସ୍ତ  ୟିମ, ଉପ ୟିମ ଓ  ୟିମୋବଳ ିଏବଂ ବ୍ସଗୟଡକି ଅଧୀ ବ୍ର 
ଜୋର ିବ୍ହୋଇଥିବୋ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବଜି୍ଞପି୍ତ ଏବଂ SEBIର ଆଇ  ଓ  ୟିମୋବଳ ିଏବଂ ସରକୋରୀ କର୍ତ୍ଧୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରୋସଙି୍ଗକ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଯୋହୋ 
ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ ଲୋଗୟ ବ୍ହୋଇଥୋଏ, ତୋହୋ ଦ୍ୱୋରୋ ପରେିୋଳତି ବ୍ହୋଇଥୋନ୍ତ।ି 

3. ସକିୟୁରଟି ିଏବଂ/କମିବୋ ଉତ୍ପନ୍ନ େୟ କି୍ତବ୍ର କୋରବୋର ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ସୋମଥଧୁ ପ୍ରତ ିଗ୍ରୋହକ ସ୍ୱତଃ ସନ୍ତୟ ଷ୍ଟ ବ୍ହବ୍ବ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ 
ବ୍ରୋକରଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ଏହୋର ଆବ୍ଦଶ କୋଯଧୁକୋରୀ କରବିୋକୟ େୋହିଁଥୋନ୍ତ ି ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ଆବ୍ଦଶ 
କୋଯଧୁକୋରୀ କରବିୋ ପୂବଧରୟ  ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଏହ ିସୋମଥଧୁ ପ୍ରତ ିସ୍ୱତଃ ସନ୍ତୟ ଷ୍ଟ ବ୍ହବୋ ଜୋର ିରଖିବ୍ବ। 

4. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସଦୋସବଧଦୋ  ଜିକୟ  ବି୍ଜ ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଯଥୋଥଧତୋ ଏବଂ ଆଥକି ସ୍ୱଛଳତୋ ଏବଂ ପ୍ରଦୋ  କରୋଯିବୋକୟ ଥିବୋ 
ବ୍ସବୋଗୟଡକି ସହ ସଂପକୃ୍ତ ପୟଞି୍ଜ ବି୍ବଶ ଉବ୍େଶୁର ଯଥୋଥଧତୋସମବନ୍ଧବ୍ର ସନ୍ତୟ ଷ୍ଟ ବ୍ହବ୍ବ। 

5. ପରେିୋଳତି ବ୍ହବୋକୟ ଥିବୋ ବୁବସୋୟ ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଉର୍ତ୍ରଦୋୟିତ୍ୱର ଯଥୋଥଧ ପ୍ରକୃତ,ି ଯଥୋ ବ୍ଯ ବ୍କୌଣସ ି ପ୍ରତବିନ୍ଧକ, 
ଉର୍ତ୍ରଦୋୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସୋମଥଧୁ ବ୍ଯଉଁଥିବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର କୋଯଧୁ କରଥିୋଆନ୍ତ ିବ୍ସ ସମବନ୍ଧବ୍ର ଗ୍ରୋହକକୟ ସବ୍େତ  କରିବୋ ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ 
ବ୍ରୋକର ପଦବ୍କ୍ଷପ ବ୍ ବ୍ବ। 

6. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କର ଗ୍ରୋହକ(ଗଣ)ଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ କୋରବୋର ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଉପ-ବ୍ରୋକର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ  ଆବଶୁକ ସହୋୟତୋ 
ବ୍ଯୋଗୋଇ ବ୍ଦବ୍ବ ଏବଂ ସହବ୍ଯୋଗ କରିବ୍ବ। 

ଗ୍ରୋହକ ସୂେ ୋ 

7. "ଆକୋଉଣ୍ଟ ବ୍ ୋଲିବୋ ଫମଧ"ବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଆବଶୁକ ବ୍ହଉଥିବୋ ସମସ୍ତ ବବିରଣୀ ଗ୍ରୋହକ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣଧ ଭୋବ୍ବ ସମଥତି 
ବଶିଦ ବବିରଣୀ ସହତି ପ୍ରଦୋ  କରବି୍ବ, ଯୋହୋ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱୋରୋ ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ, ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ କରୋଯୋଇଛ।ି 

8. ଗ୍ରୋହକ ଜଣକ ଆକୋଉଣ୍ଟ ବ୍ ୋଲିବୋ ର୍କୟୁବ୍ମଣ୍ଟବ୍ର ଥିବୋ ସମସ୍ତ ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ ବୁବସ୍ଥୋ ସହତି  ଜିକୟ ପରେିତି କରୋଇବ୍ବ। ଷ୍ଟକ୍ 
ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ବ୍ଯବ୍କୌଣସ ିଅତରିକି୍ତ ଧୋରୋ କମିବୋ ର୍କୟୁବ୍ମଣ୍ଟ ଅଣ-ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ ଅବ୍ଟ, ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସ୍ୱୀକୋର 
କରୋଯୋଇଥିବୋ େୟ କି୍ତ ଓ ସର୍ତ୍ଧୋବଳ ିଅ ୟଯୋୟୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ। 

9. ଆକୋଉଣ୍ଟ ବ୍ ୋଲିବୋ ସମୟବ୍ର ଏବଂ ତୋପବ୍ର ଆକୋଉଣ୍ଟ ବ୍ ୋଲିବୋ ଫମଧବ୍ର ପ୍ରଦର୍ତ୍ ସୂେ ୋବ୍ର ଯଦ ି ବ୍କୌଣସ ି ପରବିର୍ତ୍ଧ  
ବ୍ହୋଇଥୋଏ ବ୍ତବ୍ବ ଗ୍ରୋହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ  ତୋହୋ ସବ୍ଙ୍ଗ ସବ୍ଙ୍ଗ ସୂେତି କରବି୍ବ, ବ୍ଯପରକି ିବନ୍ଦ କରବିୋ ପିଟସିନ୍/ପରବି୍ଶୋଧ 
ଅକ୍ଷମତୋ ପିଟସିନ୍ କମିବୋ ବ୍ଯ ବ୍କୌଣସି ବବିୋଦ ଯୋହୋକ ିତୋଙ୍କର କ୍ଷମତୋ ଉପବ୍ର ପ୍ରଭୋବ ପକୋଉଥୋଏ ତୋହୋ ଉପବ୍ର ଆଧୋରତି 
ସୂେ ୋ। ଗ୍ରୋହକ  େିଷି୍ଟ ଅବଧିବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ  ଆଥକି ସୂେ ୋ ପ୍ରଦୋ /ଅପବ୍ର୍ଟ୍ କରବି୍ବ। 

10. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଉପ-ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସମବନ୍ଧବ୍ର ଆକୋଉଣ୍ଟ ବ୍ ୋଲିବୋ ଫମଧବ୍ର ଉଲି୍ଲଖିତ ସମସ୍ତ ତଥୁ କମିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସହ 
ଜଡତି ଅ ୁ ବ୍ଯ ବ୍କୌଣସ ି ସୂେ ୋ ବ୍ଗୋପ ୀୟ ଭୋବ୍ବ ବଜୋୟ ରଖିବ୍ବ ଏବଂ ବ୍ସମୋବ୍  ତୋହୋ ବ୍କୌଣସ ି ଆଇ / ୟିୋମକ 
ଆବଶୁକତୋ ଅଧୀ ବ୍ର ଦରକୋର   ବ୍ହଉଥିବୋ ସ୍ଥବ୍ଳ ବ୍କୌଣସ ିବୁକି୍ତ/ଅଧିକୋରୀଙ୍କୟ  ପରପି୍ରକୋଶ କରବି୍ବ  ୋହିଁ। ଅବଶୁ ଷ୍ଟକ୍ 
ବ୍ରୋକର ହୟଏତ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଶୁ ଅ ୟମତ ି ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ବ୍ଯ ବ୍କୌଣସ ି ବୁକି୍ତ କମିବୋ ଅଧିକୋରୀଙ୍କୟ  ତୋଙ୍କର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ 
ସମବନ୍ଧବ୍ର ସୂେ ୋ ପ୍ରକୋଶ କରପିୋରନ୍ତ।ି 

ମୋଜ ି 

11. ଗ୍ରୋହକ ପ୍ରଯୟଜୁ ପ୍ରୋରମି୍ଭକ ମୋଜ ି, ଅଟକ ମୋଜ ି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋଜ ି କମିବୋ ଏହଭିଳ ିଅ ୁ ମୋଜ ି ଯୋହୋ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ 
ଦ୍ୱୋରୋ ଆବଶୁକ ବ୍ବୋଲି ବେିୋର କରୋଯୋଇଥୋଏ କମିବୋ ଗ୍ରୋହକ ବ୍େଡ୍ କରୟ ଥିବୋ ଅଂଶ(ଗୟଡକି) ଅଥଧୋତ୍ ବ୍ସଗବ୍ମଣ୍ଟ ପ୍ରତ ି
ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ ପ୍ରଯୟଜୁ ମୋଜ ି SEBI ଦ୍ୱୋରୋ ହୟଏତ  ବି୍େଧଶତି ବ୍ହୋଇପୋବ୍ର ବ୍ପୈଠ କରବି୍ବ। ଅତରିକି୍ତ ମୋଜ ି ସଂଗ୍ରହ କରବିୋ 
ପୋଇଁ (ଯଦଓି ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ, କିିଅରଂି ହୋଉସ୍/କିିଅରଂି କବ୍ପଧୋବ୍ରସନ୍ କମିବୋ SEBI ଦ୍ୱୋରୋ ଆବଶୁକ ବ୍ହୋଇ ଥୋଏ) ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର 



ଜଣକ  ଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣଧ ଅଧିକୋର ବଳବ୍ର ଅ ୟମତପି୍ରୋପ୍ତ ଅଟନ୍ତ ିଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ଏହଭିଳ ିମୋଜ ି  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ସମୟ ମଧ୍ୟବ୍ର 
ପ୍ରଦୋ  କରବିୋ ପୋଇଁ ବୋଧ୍ୟ ବ୍ହବ୍ବ। 

12. ଗ୍ରୋହକ ବୟଝଛିନ୍ତ ିବ୍ଯ ତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ମୋଜ ିଗୟଡକିର ବ୍ଦୟ ସମସ୍ତ ପୋଉଣୋ ରୋଶ ିସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣଧ ପରବି୍ଶୋଧ କରିବୋକୟ ସୂେୋଏ  ୋହିଁ। ସୟସଙ୍ଗତ 
ଭୋବ୍ବ ମୋଜ ିଗୟଡକି ବ୍ଦୟ ବ୍ସବୋ ସବ୍େ, ଗ୍ରୋହକ ହୟଏତ, ଏହୋର ବ୍େଡ୍ ମୀମୋଂସୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, େୟ କି୍ତ ହୟଏତ େହି୍ନଟ/ଆବଶୁକ 
କରୟ ଥିବୋ ଏହଭିଳ ିଅଧିକ ଅଥଧରୋଶ,ି ପ୍ରଦୋ   କରବିୋ ପୋଇଁ (କମିବୋ ପ୍ରୋପ୍ତ କରବିୋକୟ ହକ୍ ଦୋର)ବୋଧ୍ୟ ବ୍ହବ୍ବ। 

ବ୍ଦଣବ୍ ଣ ଏବଂ ମୀମୋଂସୋ 

13. ଗ୍ରୋହକ ଏକ ସକିୟୁରଟି/ିବ୍ର୍ରବି୍ଭଟଭି୍ କଣ୍ଟରୋକଟ ଅଥଧୋତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ େୟ କି୍ତର କ୍ରୟ କମିବୋ ବକି୍ରୟ  ମିବ୍ନ୍ତ ଲିଖିତ ଭୋବ୍ବ କମିବୋ ଏହଭିଳ ିଫମଧ 
କମିବୋ ଉପୋୟବ୍ର ବ୍ଯ ବ୍କୌଣସ ିଅର୍ଧର ବ୍ଦବ୍ବ, ତୋହୋ ହୟଏତ ଗ୍ରୋହକ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ମିଳତି ସମ୍ମତବି୍ର ବ୍ହୋଇଥୋଏ। ଷ୍ଟକ୍ 
ବ୍ରୋକର ବ୍କବଳ ବ୍ସହ ିଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ଅ  ୁ ଗ୍ରୋହକ ବ୍କୋଡ୍ ବ୍ର, ଅର୍ଧର ରଖିବୋ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ 
କରବିୋ ସୟ ଶିି୍ଚତ କରବି୍ବ। 

14. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ସୂେତି କରବି୍ବ ଏବଂ ବ୍େର୍ଂି/ମୀମୋଂସୋ େକ୍ର, ବ୍ଦୟ ପ୍ରଦୋ  ସୂେୀ, ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ ବ୍ହଉଥିବୋ ବ୍ଯ 
ବ୍କୌଣସ ି ପରବିର୍ତ୍ଧ  ସମବନ୍ଧବ୍ର ତୋଙ୍କୟ  ଅବଗତ କରୋଇବ୍ବ, ଏବଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ 
ବ୍ହୋଇଥୋଏ ତୋହୋର ଏହଭିଳ ିସକିୟୁରଟି/ିପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସହତି ତୋଳବ୍ମଳ ରଖିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦୋୟିତ୍ୱ ବ୍ହବ। 

15. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏହୋ ସୟ ଶିି୍ଚତ କରବି୍ବ ବ୍ଯ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଜମୋ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଅଥଧ/ସକିୟୁରଟି ିଏକ ପଥୃକ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟବ୍ର ରହବି, 
ତୋଙ୍କର ଏହୋର ଆକୋଉଣ୍ଟ କମିବୋ ଅ ୁ ବ୍କହ ିଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟଠୋରୟ  ଭିନ୍ନ ବ୍ହବ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ  ଜି ପୋଇଁ କମିବୋ 
ଅ ୁ ବ୍କହ ିଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇଁ କମିବୋ SEBIର ଆଇ ,  ୟିମୋବଳ,ି ପ୍ରେୋର ପତ୍ର, ବଜି୍ଞପି୍ତ,  ବି୍େଧଶୋବଳ ିଏବଂ/କମିବୋ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର 
ଆଇ ,  ୟିମୋବଳ,ି ଉପ-ଆଇ , ପ୍ରେୋର ପତ୍ର ଏବଂ ବଜି୍ଞପି୍ତବ୍ର ଉଲି୍ଲଖିତ ଉବ୍େଶୁ ବୁତୀତ ଅ ୁ ଉବ୍େଶୁ ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ 
ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବୁବହୃତ ବ୍ହବ  ୋହିଁ। 

16. ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ  ଜି ଇଚ୍ଛୋବ୍ର ଏହଭିଳ ି ବ୍େର୍ଗୟଡକି ଯଥୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପକ୍ଷରୟ  କରୋଯୋଇଥିବୋ ବ୍େଡ୍/ଗୟଡକି ବୋତଲି୍ ବ୍ହୋଇଥୋଏ, 
ଗ୍ରୋହକ(ଗଣ)ଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକୃ୍ତ େୟ କି୍ତ(ଗୟଡକି) ବୋତଲି୍ କରବିୋ ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ  ଦୋୟିତ୍ୱ  ୁସ୍ତ କରୋଯିବ। 

17. ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜବ୍ର କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହଉଥିବୋ କୋରବୋରଗୟଡକି ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଅଧୀ ବ୍ର ଜୋର ି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଆଇ , ଉପ-ଆଇ  ଓ 
 ୟିମୋବଳ ିଏବଂ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର ଏବଂ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅ ୟଯୋୟୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ଏବଂ ଏହଭିଳ ି
ବ୍େର୍କୟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଗୟଡକି ଏହଭିଳ ି ୁୋୟୋଳୟର ବେିୋର ପରସିରଭୟ କ୍ତ ବ୍ହବ୍ବ ଯୋହୋ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ଉପଆଇ  ଏବଂ  ୟିମୋବଳ ି
ଦ୍ୱୋରୋ  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ବ୍ହୋଇପୋବ୍ର ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ଆଇ , ଉପଆଇ  ଓ  ୟିମୋବଳ ି ଏବଂ ଏହୋ ଅଧୀ ବ୍ର ଜୋର ି
ବ୍ହୋଇଥିବୋ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବଜି୍ଞପି୍ତର ବୁବସ୍ଥୋଗୟଡକିୟ ଲୋଗୟ କରବିୋ ଉବ୍େଶୁବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ କରୋଯୋଇଥୋଏ। 

ବ୍ରୋକବ୍ରଜ୍ 

18. ଗ୍ରୋହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବ୍ରୋକବ୍ରଜ୍ ଏବଂ ବ୍ବୈଧୋ କି ଶୟଳ୍କ ଯୋହୋ ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ ପ୍ରେଳତି ବ୍ହଉଥୋଏ ବ୍ସଥିପୋଇଁ ବ୍ଦୟ ପ୍ରଦୋ  
କରବି୍ବ, କୋରଣ ବ୍ସଗୟଡକି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ, କୋରବୋର ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ପ୍ରଦୋ  କରୟ ଥିବୋ ବ୍ସବୋଗୟଡକି ପ୍ରତ ି
ଲୋଗୟ ବ୍ହୋଇଥୋଏ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ଆଇ ,  ୟିମୋବଳ ିଏବଂ ଉପଆଇ  ଏବଂ/କମିବୋ SEBIର ଆଇ  ଓ 
 ୟିମୋବଳ ିଅ ୟଯୋୟୀ ଅ ୟବ୍ମୋଦତି ସବଧୋଧିକ ବ୍ରୋକବ୍ରଜଠୋରୟ  ଅଧିକ ବ୍ରୋକବ୍ରଜ୍ ଲୋଗୟ କରବି୍ବ  ୋହିଁ। 

ସମୋପ  ଅଥଧୋତ୍ ଲିକୟୁବ୍ର୍ସନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିତ ିବନ୍ଦ କରିବୋ 

19. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଅ ୁ ଅଧିକୋରଗୟଡକି (ଯଥୋ ମଧ୍ୟସ୍ଥତୋ କରବିୋ ପୋଇଁ ଏକ ଘଟଣୋକୟ ସୟପୋରଶି କରବିୋ ଅଧିକୋର) ପୂବଧଧୋରଣୋ 
 କର,ି ଗ୍ରୋହକ ବୟଝଛିନ୍ତ ିବ୍ଯ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମୋଜ ି କମିବୋ ଅ ୁ ଅଥଧରୋଶ,ି ବୋକ ିଋଣ, ଇତୁୋଦ ିପ୍ରଦୋ   କରବିୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଯଦ ିକଛି ି
ଥୋଏ, ଗ୍ରୋହକ ଉର୍ତ୍ରଦୋୟିତ୍ୱ/ବ୍ ୈତକି ବପିକ୍ଷବ୍ର, ବ୍ସ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, ସମସ୍ତ କମିବୋ ବ୍ଯବ୍କୌଣସ ିଗ୍ରୋହକ ସ୍ଥିତ ିସମୋପ /ବନ୍ଦ କରବିୋ 
ଏବଂ ଏହଭିଳ ିସମୋପ /ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ  ୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିୋ ପୋଇଁ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ  ଅଧିକୋର ପ୍ରଦୋ  କରୋଯୋଇଛ।ି 

20. ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମତୃୟ ୁ କମିବୋ ବ୍ଦବୋଳଆି ବ୍ହବୋ ଘଟଣୋବ୍ର କମିବୋ ତୋଙ୍କର/ଏହୋର ଅ ୁଥୋ କୋରବୋର ସକିୟୁରଟି ିଯୋହୋ କ୍ରୟ କମିବୋ ବକି୍ରୟ 
କରବିୋ ପୋଇଁ ଗ୍ରୋହକ ଅର୍ଧର ବ୍ଦଇଛନ୍ତ ିତୋହୋ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବ୍ସଥିପୋଇଁ ବ୍ଦୟ ପ୍ରଦୋ  କମିବୋ ପ୍ରଦୋ  କମିବୋ ସ୍ଥୋ ୋନ୍ତର କରବିୋବ୍ର 
ଅସମଥଧ ବ୍ହବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ହୟଏତ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କୋରବୋର ବନ୍ଦ ଏବଂ କ୍ଷତ ିଦୋବ ିକରପିୋରନ୍ତ,ି ଯଦ ି ବ୍କୌଣସ ିଥୋଏ, 
ଗ୍ରୋହକ ଇବ୍ଷ୍ଟଟ ବପିକ୍ଷବ୍ର। ଗ୍ରୋହକ କମିବୋ ତୋଙ୍କର ମବ୍ ୋ ୀତ ବୁକି୍ତ ଉର୍ତ୍ରୋଧିକୋରୀ, ଦୋୟୋଦ ଏବଂ ସମ୍ପର୍ତ୍ ି ଗ୍ରହୀତୋ ଅଥଧୋତ୍ 
ଆସୋଇ  ିବ୍ଯବ୍କୌଣସ ିବଳକୋ ପୋଣ୍ଠ ିପୋଇବୋକୟ ହକଦୋର୍ ବ୍ହବ୍ବ, ଯୋହୋ ହୟଏତ ବ୍ସଥିରୟ  ଉତ୍ପନ୍ନ ବ୍ହୋଇଥୋଏ। ଗ୍ରୋହକ ଧ୍ୟୋ  ବ୍ଦବୋ 



ଉେତି ବ୍ଯ, ମବ୍ ୋ ୀତ ବୁକି୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷବ୍ର ପୋଣ୍ଠ/ିସକିୟୁରଟି ିଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଆଇ ଗତ ଉର୍ତ୍ରୋଧିକୋରୀଉର୍ତ୍ରୋଧିକୋରୀଙ୍କ 
ବୋବଦକୟ  ବ୍ବୈଧ  ଷି୍ପୋଦ  ବ୍ହବ| 

21. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଜବ୍ଣ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବ୍ଦୟ ପ୍ରଦୋ /ବତିରଣ ଖିଲୋପି ଏବଂ ସମବନ୍ଧତି ଦଗିଗୟଡକି ସମବନ୍ଧବ୍ର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର 
ଦୃଷି୍ଟ ଆକଷଧଣ କରବି୍ବ। ଖିଲୋପକୋରୀ ଗ୍ରୋହକ କବ୍ପଧୋବ୍ରଟ୍ ସର୍ତ୍ୋ ଅଥଧୋତ୍ ଏଣ୍ଟଟିି/ଭୋଗୀଦୋର/ମୋଲିକୋ ୋ ସଂସ୍ଥୋ କମିବୋ ଅ ୁ 
ବ୍କୌଣସ ି କୃତ୍ରମି ଆଇ ଗତ ସର୍ତ୍ୋ ବ୍ହବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଘଟ ୋ ଅ ୟଯୋୟୀ, ବ୍ତବ୍ବ ର୍ୋଇବ୍ରକଟର(ଗଣ)/ପ୍ରବ୍ମୋଟର(ଗଣ)/ 
ବ୍ପ୍ରୋପୋଇଟର(ଗଣ)ଙ୍କ  ୋମ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ(ସମୂହ)କୟ ଜଣୋଇ ଦଆିଯିବ। 

ବବିୋଦ ସମୋଧୋ  

22. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ସମ୍ପକୃ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଏବଂ SEBIର ପ୍ରୋସଙି୍ଗକ ବ୍ଯୋଗୋବ୍ଯୋଗ ସବବି୍ଶଷ ବ୍ଯୋଗୋଇବ୍ଦବ୍ବ। 

23. ଏହୋ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ସଂଘଟତି ସମସ୍ତ କୋରବୋର ଏବଂ ଅଂଶଧ ର  ରୋପ ବତିରଣ  ମିବ୍ନ୍ତ ଆବ୍ରୋପଗୟଡକିର ଅପସୋରଣ,  ରୋପ 
ବତିରଣର ପରବି୍ଶୋଧ  ଇତୁୋଦ ିବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅଭିବ୍ଯୋଗ ପ୍ରତକିୋର କରବିୋବ୍ର ସହବ୍ଯୋଗ କରବି୍ବ। 

24. ଗ୍ରୋହକ ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଜମୋ, ମୋଜ ି ଅଥଧ ଇତୁୋଦ ି ସହତି ଜଡତି ବ୍ଯବ୍କୌଣସ ି ଦୋବ ି ଏବଂ/କମିବୋ ବବିୋଦକୟ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର 
ଆଇ , ଉପଆଇ  ଏବଂ  ୟିମୋବଳ ିଅଧୀ ବ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥତୋ ପୋଇଁ ସୟପୋରଶି କରବି୍ବ ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ 
ଏବଂ ତୋହୋ ଅଧୀ ବ୍ର ଜୋର ିବ୍ହଉଥିବୋ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବଜି୍ଞପି୍ତ ହୟଏତ ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ ଲୋଗୟ ବ୍ହୋଇପୋବ୍ର। 

25. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ତୋଙ୍କର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମଧ୍ୟବ୍ର େୋଲିଥିବୋ କୋରବୋରରୟ  ଉପୟଜଥିିବୋ ବବିୋଦର ଶୀଘ୍ର ମୀମୋଂସୋ ସୟ ଶିି୍ଚତ କରବି୍ବ 
ଏବଂ ଏହଭିଳ ିପ୍ରକି୍ରୟୋବ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥତୋ  ଷି୍ପର୍ତ୍ ିଲୋଗୟ କରବିୋ ପୋଇଁ ବ୍ସ ଉର୍ତ୍ରଦୋୟୀ ରହବି୍ବ। 

26. ଗ୍ରୋହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବୟଝଛିନ୍ତ ି ବ୍ଯ ଗ୍ରୋହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କର ଯଦ ି ବ୍କୌଣସ ି ବବିୋଦ ରହଥିୋଏ ତୋହୋର ସମୋଧୋ  ପୋଇଁ 
କ୍ଷମତୋପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରତ ିଧିିଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଜୋର ିବ୍ହୋଇଥିବୋ  ବି୍େଧଶୋବଳ ିଗ୍ରୋହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ପୋଇଁ ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ ବ୍ହବ ତୋହୋ ସମ୍ପକୃ୍ତ 
ଗ୍ରୋହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ପକ୍ଷରୟ  ବବିୋଦର ମୀମୋଂସୋ କରବିୋ ପୋଇଁ  ଯିୟକ୍ତ ବ୍ସହ ିପ୍ରତ ିଧିିଙ୍କ ପ୍ରମୋଣ ଥିବୋ ପତ୍ର ଅ ୟଯୋୟୀ ପୋଳ  
ବ୍ହୋଇଥୋଏ। 

ସମ୍ପକଧର ଅବସୋ  

27. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମଧ୍ୟବ୍ର ଏହ ିସମ୍ପକଧ ବୋତଲି୍ ବ୍ହବ ଯଦ ିଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବ୍କୌଣସ ିକୋରଣ ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର 
ଜବ୍ଣ ସଦସୁ ବ୍ହବୋ ବରିତ ହୟଅନ୍ତ ିଯଥୋ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଖିଲୋପି, ମତୃୟ ୁ, ଇସ୍ତଫୋ କମିବୋ ବହଷି୍କରଣ କମିବୋ ଯଦ ି ବ୍ବୋର୍ଧ ଦ୍ୱୋରୋ 
ପ୍ରମୋଣପତ୍ରଟ ିବୋତଲି୍ ବ୍ହବୋ କୋରଣରୟ  ସଦସୁତୋ ରେ ହୟଏ। 

28. ଅ ୁ ପକ୍ଷଙ୍କୟ  ବ୍କୌଣସ ିକୋରଣ   ଦଶଧୋଇ, ଅ ୁ ପକ୍ଷମୋ ଙ୍କୟ  ଏକ ମୋସରୟ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଧ ସମୟ ପୂବଧରୟ  ଲିଖିତ ଭୋବ୍ବ ବ୍ ୋଟସି୍ ବ୍ଦଇ, ଷ୍ଟକ୍ 
ବ୍ରୋକର, ଉପବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ବ୍ସମୋ ଙ୍କ ମଧ୍ୟବ୍ର ଥିବୋ ସମ୍ପକଧ ବୋତଲି୍ କରବିୋ ପୋଇଁ ହକଦୋର୍ ବ୍ହବ୍ବ। ଏହଭିଳି ବ୍କୌଣସି 
ବୋତଲି୍ ସବ୍େ, ଏହ ିସମ୍ପକଧର ଅବସୋ  ଘଟବିୋ ପୂବଧରୟ  ପ୍ରବ୍ବଶ କରୋଯୋଇଥିବୋ କୋରବୋର ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର କମିବୋ ବ୍ସଥିରୟ  ଉପୟଜଥିିବୋ 
ପକ୍ଷମୋ ଙ୍କର ଅଧିକୋର, ଉର୍ତ୍ରଦୋୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦୋୟ ବଳବର୍ତ୍ର ରହବି, ଘଟଣୋ ଅ ୟଯୋୟୀ ସମ୍ପକୃ୍ତ ପକ୍ଷ କମିବୋ ତୋଙ୍କର/ଏହୋର 
ଉର୍ତ୍ରୋଧିକୋରୀ, କୋଯଧୁ ବିଧୋହକୋରୀ, ବୁବସ୍ଥୋପକ, ଆଇ ଗତ ପ୍ରତ ିଧିି କମିବୋ ଉର୍ତ୍ରୋଧିକୋରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ି ୁସ୍ତ/ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ ବ୍ହବ । 

29. ଉପବ୍ରୋକରଙ୍କ ମତୃୟ ୁ/ବ୍ସ ବ୍ଦବୋଳଆି ବ୍ହବୋ ଘଟଣୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର କମିବୋ ବ୍ବୋର୍ଧ ସହତି ତୋଙ୍କର/ତୋହୋର ପଞି୍ଜକରଣ ବୋତଲି୍ ବ୍ହବୋ 
ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର କମିବୋ/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ ଉପବ୍ରୋକରର ମୋ ୁତୋ ପ୍ରତୁୋହୋର ବ୍ହବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର କମିବୋ/କୋରଣ ଯୋହୋବ୍ହଉ ଥୋଉ ୋ 
କୋହିଁକ,ି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଉପବ୍ରୋକରଙ୍କ ସହତି େୟ କି୍ତ ରେ ବ୍ହବୋ ଘଟଣୋବ୍ର, ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ଏପର ିରେ ଘଟଣୋ ବଷିୟବ୍ର 
ଅବଗତ କରୋଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ପ୍ରତୁକ୍ଷ ଗ୍ରୋହକ ଭୋବବ୍ର ବବି୍ବେ ୋ କରୋଯିବ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ  
ବ୍ସମୋ ଙ୍କ ସମ୍ପକଧ ବୋତଲି୍ କରବିୋ ସମବନ୍ଧବ୍ର ତୋଙ୍କର/ତୋହୋର ଇଚ୍ଛୋକୟ ଏକ ମୋସରୟ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଧ ସମୟ ପୂବଧରୟ  ଲିଖିତ ଭୋବ୍ବ ବ୍ ୋଟସି୍ 
ବ୍ଦଇ ବ୍ସ ବଷିୟବ୍ର  ଜଣୋଇବୋ ସ୍ଥବ୍ଳ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ   ୟିନ୍ତ୍ରଣ କରୟ ଥିବୋ "ଅଧିକୋର ଏବଂ 
ବ୍ ୈତକି ଦୋୟିତ୍ୱ" ର୍କୟୁବ୍ମଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଧୋରୋ ପୂବଧ ପର ିଲୋଗୟ ବ୍ହବୋ ଜୋର ିରହବି। 

ଅତରିକି୍ତ ଅଧିକୋର ଏବଂ ବ୍ ୈତକି ଦୋୟିତ୍ୱ 

30. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏହୋ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ରେ ବ୍ହୋଇଥିବୋ କୋରବୋର ଦୃଷି୍ଟରୟ  ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଲୋଭୋଂଶ ସମବନ୍ଧତି ଅଧିକୋର, ଅଧିକୋର କମିବୋ 
ବ୍ବୋ ସ୍ ବ୍ସୟୋର୍, ଇତୁୋଦ ି ବଷିୟବ୍ର ଉେତି ସୟରକ୍ଷୋ ବୁବସ୍ଥୋ  ଶିି୍ଚତ କରବି୍ବ ଏବଂ ଏହୋ ଏପର ି କଛି ି କରବି  ୋହିଁ ଯୋହୋ 
ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ସ୍ୱୋଥଧକୟ କ୍ଷତ ିପହଞ୍ଚୋଇବୋର ସମ୍ଭୋବ ୋ ରହଛି,ି ବ୍ସହ ିଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସହତି ଏବଂ ତୋଙ୍କ ପୋଇଁ ବ୍ସମୋବ୍  ହୟଏତ ସକିୟୁରଟି ି
ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ବ୍ଦଣବ୍ ଣ କରିଥିବ୍ଲ। 



31. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ SEBI ଏବଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ବ୍ସଗୟଡକି ଦ୍ୱୋରୋ 
ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ ଜୋର ି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଆଇ ,  ୟିମୋବଳ,ି ଉପ ଆଇ , ପ୍ରେୋର ପତ୍ର, ବଜି୍ଞପି୍ତ ଏବଂ  ବି୍େଧଶୋବଳ ି ଅ ୟଯୋୟୀ 
ବ୍ସମୋ ଙ୍କର ଆଥକି ବଷିୟଗୟଡକିର ସମୋଧୋ  ଏବଂ ମୀମୋଂସୋ କରବି୍ବ। 

32. ଏହଭିଳ ିଫମଧୋଟବ୍ର କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହଉଥିବୋ ବ୍େଡ୍ ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ତୋଙ୍କର ସଂସ୍ଥୋପକ ପୋଇଁ ଏକ େୟ କି୍ତ ବ୍ ୋଟ୍ ଜୋର ିକରବି୍ବ, 
ଯୋହୋ ହୟଏତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ବ୍ହୋଇଥୋଏ, ଯୋହୋ ସମସ୍ତ କୋରବୋର ଯଥୋ ଅର୍ଧର  ମବର, ବ୍େଡ୍  ମବର, 
ବ୍େଡ୍ ସମୟ, ବ୍େଡ୍ ମୂଲୁ, ବ୍େଡ୍ ପରମିୋଣ, ଉତ୍ପନ୍ନ େୟ କି୍ତ, ଗ୍ରୋହକ ବ୍କୋର୍, ବ୍ରୋକବ୍ରଜ୍, ଲୋଗୟ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ବ୍ଦୟ ସମବନ୍ଧବ୍ର 
ସବବି୍ଶଷ ତଥୁର ବ୍ରକର୍ଧ ଧୋରଣ କରଥିୋଏ ଏବଂ ବ୍ସଥିବ୍ର ପୂରଣ କରୋଯିବୋ ପୋଇଁ ଆବଶୁକ ବ୍ହଉଥିବୋ ଅ ୁ ସମସ୍ତ 
ପ୍ରୋସଙି୍ଗକ ସୂେ ୋ ରହଥିୋଏ ଏବଂ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ସମୟ ମଧ୍ୟବ୍ର ଏବଂ ଏହଭିଳ ିଉପୋୟବ୍ର ଜୋର ିବ୍ହୋଇଥୋଏ। ଷ୍ଟକ୍ 
ବ୍ରୋକର ପୟଞି୍ଜ  ବି୍ବଶକୋରୀଗଣଙ୍କୟ  େୟ କି୍ତ ବ୍ ୋଟକୟ ହୋର୍ଧ କପି ଏବଂ/କମିବୋ ର୍ଜିଟିୋଲ୍ ଦସ୍ତ ତ ବୁବହୋର କର ିଇବ୍ଲବ୍କଟରୋ କି୍ ଫମଧ 
ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହବୋର ବ୍ଗୋଟଏି କୋଯଧୁ ଦବିସ ମଧ୍ୟବ୍ର ପଠୋଇବ୍ବ। 

33. ଯଦ ିଏପର ିପରସି୍ଥିତ ିଉପୟବ୍ଜ ବ୍ତବ୍ବ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ବ୍ସହ ିଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜଠୋରୟ  ବ୍ଦୟ 
ପ୍ରୋପ୍ତ କରବିୋର ବ୍ଗୋଟଏି କୋଯଧୁ ଦବିସ ମଧ୍ୟବ୍ର ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ବ୍ପଆଉଟ୍ ପୋଣ୍ଠରି ବ୍ଦୟ ପ୍ରଦୋ  କମିବୋ ସକିୟୁରଟି ିବତିରଣ କରବି୍ବ, 
ଅ ୁଥୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ବ୍ହୋଇ ଥିବୋ ସ୍ଥବ୍ଳ ଏବଂ ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ, ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ 
ବ୍ହୋଇଥୋଏ, ତୋହୋ ଦ୍ୱୋରୋ  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ଏହଭିଳ ିେୟ କି୍ତ ଓ ସର୍ତ୍ଧୋବଳ ିଅ ୟଯୋୟୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ। 

34. ସମ୍ପକୃ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ, ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ, ତୋହୋ ଦ୍ୱୋରୋ ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ବ୍ହୋଇପୋବ୍ର, ଯୋହୋ ଏପର ି
ସମୟ ଅବଧି ଏବଂ ଫମଧୋଟବ୍ର ଏହୋର ପ୍ରବ୍ତୁକ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ  ମିବ୍ନ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଉଭର ପୋଣ୍ଠ ିଏବଂ ସକିୟୁରଟି ିପୋଇଁ ଏକ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣଧ 
ଆକୋଉଣ୍ଟରର ବବିରଣୀ ପଠୋଇବ୍ବ। ବବିରଣୀଟ ିଏହୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୋଶ କରବି ବ୍ଯ ଗ୍ରୋହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କଠୋରୟ  ଏହ ିବବିରଣୀର 
ରସଦି ପ୍ରୋପ୍ତ କରବିୋ ପବ୍ର ଏହ ିବବିରଣୀବ୍ର ଯଦ ିବ୍କୌଣସ ିତୁଟ ିଥୋଏ ବ୍ତବ୍ବ ତୋହୋ ଜଣୋଇବ୍ବ, ଗ୍ରୋହକ ଏହ ିତୁଟରି ରବି୍ପୋଟଧ 
ସମ୍ପକୃ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ, ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ, ତୋହୋ ଦ୍ୱୋରୋ ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ବ୍ହୋଇଥିବୋ  େିଷି୍ଟ ସମୟ 
ମଧ୍ୟବ୍ର କରବି୍ବ। 

35. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ  କିଟକୟ ବ୍ଦୈ କି ମୋଜ ି ବ୍ଷ୍ଟଟବ୍ମଣ୍ଟ ପଠୋଇବ୍ବ। ବ୍ଦୈ କି ମୋଜ ି ବ୍ଷ୍ଟଟବ୍ମଣ୍ଟବ୍ର ଅ ୁୋ ୁ ବଷିୟ 
ମଧ୍ୟବ୍ର ସହପୋର୍ଶ୍ୱକି ଜମୋ, ସହପୋର୍ଶ୍ୱକି ଉପବ୍ଯୋଗ ଏବଂ ସହପୋର୍ଶ୍ୱକି ସ୍ଥିତ ି (ଉପଲବ୍ଧ ବଳକୋ ଅଥଧ/ଗ୍ରୋହକଙ୍କଠୋରୟ  ମିଳବିୋକୟ ଥିବୋ 
ବ୍ଦୟ) ସହତି  ଗଦ ଅଥଧ, ସ୍ଥୋୟୀ ଜମୋ ରସଦି (FDR), ବୁୋଙ୍କ ଗୁୋବ୍ରଣ୍ଟ ିଏବଂ ସକିୟୁରଟିରି ଭୋଗ ଭୋଗ କରବିୋ ଅଥଧୋତ୍ ବ୍ରକ୍ 
ଅପ୍ ସୋମିଲ ରହବିୋ ଉେତି। 

36. ଗ୍ରୋହକ ସୟ ଶିି୍ଚତ କରବି୍ବ ବ୍ଯ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପକଧବ୍ର ରହବିୋ ପୋଇଁ ତୋଙ୍କର ଆବଶୁକ କ୍ଷମତୋ ରହଛି,ି ଏହୋ କରବିୋ ପୋଇଁ 
ବ୍ସ କ୍ଷମତୋପ୍ରୋପ୍ତ ଅଟନ୍ତ ିଏବଂ ତୋଙ୍କର ବ୍ ୈତକି ଦୋୟିତ୍ୱ ଓ  ମିନବ୍ର ଥିବୋ ଅଙ୍ଗୀକୋର ସମ୍ପୋଦ  କରବିୋ ପୋଇଁ ବ୍ସ ସମଥଧ ଅଟନ୍ତ।ି 
ସମସ୍ତ କୋରବୋର ଅ ୟପୋଳ  ସୟ ଶିି୍ଚତ କରବିୋ ପୋଇଁ ସମସ୍ତ କୋଯଧୁୋ ୟଷ୍ଠୋ  ଗ୍ରହଣ କରୋଯିବୋ ଆବଶୁକ, ବ୍ଯଉଁଥିକୟ ଗ୍ରୋହକ ହୟଏତ 
ପ୍ରବ୍ବଶ କରପିୋରନ୍ତ ିବ୍ସହ ିକୋରବୋର ପ୍ରବ୍ବଶ ବ୍ହବୋ ପୂବଧରୟ  ତୋହୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣଧ ବ୍ହବ। 

ବ୍ବୈଦୟ ୁତକି େୟ କି୍ତ ଟପି୍ପଣୀ ଅଥଧୋତ୍ ଇବ୍ଲବ୍କଟରୋ କି୍ କଣ୍ଟରୋକଟ ବ୍ ୋଟ୍ (ECN) 

37. ଗ୍ରୋହକ ଇବ୍ଲବ୍କଟରୋ କି୍ ଫମଧ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର େୟ କି୍ତ ବ୍ ୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରବିୋକୟ ବୋଛବିୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, ବ୍ସ ଏକ ଉପଯୟକ୍ତ ଇବ୍ମଲ୍ ଆଇର୍ ିଷ୍ଟକ୍ 
ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ  ପ୍ରଦୋ  କରବି୍ବ। ଇବ୍ମଲ୍ ଆଇର୍ବି୍ର ବ୍କୌଣସ ିପରବିର୍ତ୍ଧ  ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଗ୍ରୋହକ  ବି୍ଜ ଏକ ପତ୍ର ଦ୍ୱୋରୋ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ  
ବ୍ଯୋଗୋବ୍ଯୋଗ କରବି୍ବ। ଯଦ ି ଗ୍ରୋହକ ଜଣକ ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ବ୍େର୍ଂି ପୋଇଁ ମବ୍ ୋ ୟ  କରନ୍ତ,ି ଇବ୍ମଲ୍ ଆଇର୍ରି ପରବିର୍ତ୍ଧ  
ଅ ୟବ୍ରୋଧ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇଁ ଉେିଷ୍ଟ ୟୟଜର ଆଇର୍ ିଏବଂ ପୋସଓବୋର୍ଧ ଦ୍ୱୋରୋ ସୟରକି୍ଷତ ଆକବ୍ସସ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର କରୋଯୋଇପୋବ୍ର। 

38. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସୟ ଶିି୍ଚତ କରବି୍ବ ବ୍ଯ ଇବ୍ମଲ୍ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ବ୍ପ୍ରରତି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ECN ର୍ଜିଟିୋଲ୍ ଭୋବ୍ବ ସ୍ୱୋକ୍ଷରତି, 
ଏ କି୍ରପଟଯୟକ୍ତ, ଅଣ-ବ୍ହରବ୍ଫର ବ୍ଯୋଗୁ ବ୍ହବ ଏବଂ IT ଆଇ , 2000ର ବୁବସ୍ଥୋଗୟଡକି ଅ ୟପୋଳ  କରବି। ECN ଏକ 
ସଂଲଗ୍ନ ଅଥଧୋତ୍ ଆଟୋେବ୍ମଣ୍ଟ ଭୋବ୍ବ ଇବ୍ମଲ୍ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ବ୍ପ୍ରରତି ବ୍ହବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଫୋଇଲ୍ ର୍ଜିଟିୋଲ୍ 
ଦସ୍ତ ତ, ଏ କି୍ରପଟଯୟକ୍ତ ଏବଂ ଅଣ-ବ୍ହରବ୍ଫର ବ୍ଯୋଗୁ ସହତି ସୟରକି୍ଷତ ମଧ୍ୟ ବ୍ହବ। 

39. ଗ୍ରୋହକ ମବ୍  ରଖିବ୍ବ ବ୍ଯ ବ୍ଫରଥିିବୋ ବ୍ମଲ୍ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରୋପ୍ତ  ବ୍ହବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଇବ୍ମଲ୍ 
ଆଇର୍ବି୍ର େୟ କି୍ତ ବ୍ ୋଟ୍ ବତିରଣ ଅଥଧୋତ୍ ବ୍ର୍ଲିଭର ିଭୋବବ୍ର ବେିୋରଣୀୟ ବ୍ହବ। 

40. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ECN ଏବଂ ଇବ୍ମଲର ପ୍ରୋପି୍ତ ସ୍ୱୀକୋର ଏକ ସଫଟ ଏବଂ ଅଣ-ବ୍ହରବ୍ଫର ବ୍ଯୋଗୁ ରୂପବ୍ର ରଖିବ୍ବ ଯୋହୋ IT 
ଆଇ , 2000ର ବୁବସ୍ଥୋ ଅ ୟପୋଳ  କରବିୋ  ମିବ୍ନ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ଉପୋୟବ୍ର ଏବଂ ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ SEBI/ଷ୍ଟକ୍ 



ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ ଜୋର ି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ପ୍ରେଳତି ଆଇ / ୟିମୋବଳ/ିପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ ବି୍େଧଶୋବଳ ି ଅ ୟଯୋୟୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ। ବତିରଣର 
ପ୍ରମୋଣ ଯଥୋ େୟ କି୍ତ ଟପି୍ପଣୀ ବ୍ପ୍ରରଣ କରିବୋ ସମୟବ୍ର କମ୍ପୟୁଟର ଦ୍ୱୋରୋ ସଷିୃ୍ଟ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଲଗ୍ ରବି୍ପୋଟଧ SEBI/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର 
ପ୍ରେଳତି  ୟିମୋବଳ ିଅଧୀ ବ୍ର  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଏକ  େିଷି୍ଟ ଅବଧି ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସୋଇତ ିର ୋଯିବ। ଲଗ୍ 
ରବି୍ପୋଟଧ େୟ କି୍ତ ଟପି୍ପଣୀର ସବବି୍ଶଷ ସୂେ ୋ ପ୍ରଦୋ  କରବି ଯୋହୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ/ ୋକେ କମିବୋ ପୟଣି ବ୍ଫରିଥିବୋ ଇବ୍ମଲକୟ ବତିରଣ 
ଅଥଧୋତ୍ ବ୍ର୍ଲିଭର ିବ୍ହୋଇ ଥୋଏ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସବଧଦୋ ତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବ୍ଫରଥିିବୋ ବ୍ମଲର ବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରୋପ୍ତ ସୟ ଶିି୍ଚତ କରବି୍ବ, ତୋହୋ 
ବ୍ସ SEBI/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ପ୍ରେଳତି  ୟିମୋବଳ ିଅଧୀ ବ୍ର  େିଷି୍ଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟବ୍ର କରବି୍ବ। 

41. ବ୍ଯଉଁ ଗ୍ରୋହକମୋବ୍  େୟ କି୍ତ ଟପି୍ପଣୀ ଅଥଧୋତ୍ କଣ୍ଟରୋକଟ ବ୍ ୋଟକୟ ବ୍ବୈଦୟ ୁତକି ଆକୋରବ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବୋ ପୋଇଁ େୋହୋନ୍ତ ି  ୋହିଁ ବ୍ସ 
ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବ୍ସହ ି ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ପ୍ରତୁକ୍ଷ ପର୍ଦ୍ତବି୍ର କଣ୍ଟରୋକଟ ବ୍ ୋଟ୍(େୟ କି୍ତ ଟପି୍ପଣୀ) ପଠୋଇବୋ ଜୋର ି ରଖିବ୍ବ। ECN 
ଗ୍ରୋହକଙ୍କ  କିଟବ୍ର   ପହଞ୍ଚବିୋ କମିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଇବ୍ମଲ୍ ଆଇର୍ ି ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରତୁୋ ୁୋ  ବ୍ହବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର 
SEBI/ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ପ୍ରେଳତି  ୟିମୋବଳ ି ଅଧୀ ବ୍ର  େିିଷ୍ଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟବ୍ର ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ପ୍ରତୁକ୍ଷ ରୂବ୍ପ କଣ୍ଟରୋକଟ ବ୍ ୋଟ୍ 
ପଠୋଇବ୍ବ ଏବଂ ଏହଭିଳ ିପ୍ରତୁକ୍ଷ େୟ କି୍ତ ଟପି୍ପଣୀ ଅଥଧୋତ୍ ଫିଜକିୋଲ୍ କଣ୍ଟରୋକଟ ବ୍ ୋଟ୍ ବତିରଣ ଅଥଧୋତ୍ ବ୍ର୍ଲିଭରରି ପ୍ରମୋଣ ସୋଇତ ି
ରଖିବ୍ବ। 

42. ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ECNର ଇବ୍ମଲ୍ ବ୍ଯୋଗୋବ୍ଯୋଗ ସହତି, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏକୋ ସଙ୍ଗବ୍ର ତୋଙ୍କର  ୋମିତ ବ୍ଓବବସୋଇଟ ଯଦ ି ରହଥିୋଏ 
ବ୍ସଥିବ୍ର ECN ସୟରକି୍ଷତ ଉପୋୟବ୍ର ପ୍ରକୋଶ  କରବି୍ବ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ସମ୍ପକୃ୍ତ ଆକବ୍ସସ୍ ସୋମଥଧୁ ପ୍ରଦୋ  କରବି୍ବ ଏବଂ 
ଏଥିପୋଇଁ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୟଜର ବ୍ ମ୍ ଏବଂ ପୋସଓବୋର୍ଧ ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ଆବଣ୍ଟତି କରବି୍ବ, ବ୍ଯଉଁଥିବ୍ର ଗ୍ରୋହକ ବ୍ବୈଦୟ ୁତକି ଭୋବ୍ବ କଣ୍ଟରୋକଟ 
ବ୍ ୋଟ୍ ବ୍ସଭ୍ କରବିୋ ସହତି ତୋ’ର ପି୍ରଣ୍ଟ ବୋହୋର କରବିୋ ବକିଳ୍ପ ରହବି। 

ଆଇ  ଏବଂ ବେିୋର ବୁବସ୍ଥୋ 

43. ଏହ ିର୍କୟୁବ୍ମଣ୍ଟବ୍ର ସ୍ଥିରୀକୃତ  େିିଷ୍ଟ ଅଧିକୋର ବୁତୀତ, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର, ଉପବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ଅ ୁ ବ୍ଯ ବ୍କୌଣସ ିଅଧିକୋର, 
ଯୋହୋ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ଆଇ , ଉପଆଇ  ଏବଂ  ୟିମୋବଳ ିବ୍ଯଉଁଥିବ୍ର ଗ୍ରୋହକ ବ୍େଡ୍ କରବିୋ ପୋଇଁ େୟ  କରଥିୋନ୍ତ ିଏବଂ ଏହୋ 
ଅଧୀ ବ୍ର ଜୋର ି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବଜି୍ଞପି୍ତ କମିବୋ SEBIର ଆଇ  ଓ  ୟିମୋବଳ ି ଅଧୀ ବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର କମିବୋ 
ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଅଧିକୋର ରହଥିୋଇପୋବ୍ର, ତୋହୋ ପ୍ରବ୍ୟୋଗ କରବିୋ ପୋଇଁ ହକ୍ଦୋର ବ୍ହବ୍ବ। 

44. ଏହ ି ର୍କୟୁବ୍ମଣ୍ଟ ବୁବସ୍ଥୋଗୟଡକି ସବଧଦୋ ସରକୋରୀ ବଜି୍ଞପି୍ତ, SEBI ଦ୍ୱୋରୋ ଜୋର ି ବ୍ହୋଇଥିବୋ ବ୍ଯବ୍କୌଣସ ିଆଇ ,  ୟିମୋବଳ,ି 
 ବି୍େଧଶୋବଳ ିଏବଂ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବଜି୍ଞପି୍ତ ଏବଂ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ତୋହୋର ଆଇ , 
 ୟିମୋବଳ ିଏବଂ ଉପଆଇ , ଯୋହୋ ହୟଏତ ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ ଲୋଗୟ ବ୍ହୋଇପୋବ୍ର, ତୋହୋ ଅ ୟଯୋୟୀ ବ୍ହବ। 

45. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ମଧ୍ୟସ୍ଥତୋ ଏବଂ ଆବ୍ପୋଷସମୋଧୋ  ଆଇ , 1996 ଅଧୀ ବ୍ର ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ବ୍ଯ 
ବ୍କୌଣସ ି ରୋୟକୟ ମୋ ବି୍ବ। ଆବଶୁ ଯଦ ି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରୋୟ ଉପବ୍ର ସନ୍ତୟ ଷ୍ଟ  ଥୋନ୍ତ,ି, ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ମଧ୍ୟବ୍ର ଆବ୍ବଦ  
କରବିୋର ଏକ ବୁବସ୍ଥୋ ମଧ୍ୟ ରହଛି।ି 

46. ଏହ ିର୍କୟୁବ୍ମଣ୍ଟବ୍ର ବୁବହୃତ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବକ୍ତବୁ ଯୋହୋ ଏଠୋବ୍ର ବୁୋ ୁୋ କରୋଯୋଇ ୋହିଁ, ଅ ୁଥୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆବଶୁକ 
କରୟ  ଥିବୋ ସ୍ଥବ୍ଳ, ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/SEBI ଅଧୀ ବ୍ର ଜୋର ିବ୍ହୋଇଥିବୋ ଆଇ , ଉପଆଇ  ଏବଂ  ୟିମୋବଳ ିଓ ପ୍ରେୋର ପତ୍ର/ବଜି୍ଞପି୍ତ 
ଅ ୟସୋବ୍ର  ୁସ୍ତ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ସମୋ  ଅଥଧ ରହଥିୋଏ। 

47. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବ୍ଯୋର୍ୋ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ବ୍ସ୍ୱଚ୍ଛୋକୃତ ଧୋରୋଗୟଡକି/ର୍କୟୁବ୍ମଣ୍ଟ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/SEBIର ଆଇ / ୟିମୋବଳ/ି 
ବଜି୍ଞପି୍ତ/ପ୍ରେୋର ପତ୍ରର ଉଲ୍ଲଂଘ  କବ୍ର  ୋହିଁ। ଏହ ିବ୍ସ୍ୱଚ୍ଛୋକୃତ ଧୋରୋଗୟଡକି/ର୍କୟୁବ୍ମଣ୍ଟ(ଗୟଡକି)ବ୍ର ବ୍ଯବ୍କୌଣସ ିପରିବର୍ତ୍ଧ  15 
ଦ ିର ଅଗ୍ରୀମ ବ୍ ୋଟସି୍ ଦଆିଯୋଇ କରୋଯୋଇଥୋଏ। ଅଧିକୋର ଏବଂ ବ୍ ୈତକି ଦୋୟିତ୍ୱ ଯୋହୋକ ିଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱୋରୋ ଉଲି୍ଲଖିତ 
ବ୍ହୋଇଛ ିବ୍ସଥିବ୍ର ବ୍ଯବ୍କୌଣସ ିପରବିର୍ତ୍ଧ  ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟବ୍ଗୋେର କରୋଯିବ। 

48. ଯଦ ିପକ୍ଷଗୟଡକିର ଅଧିକୋର ଓ ବ୍ ୈତକି ଦୋୟିତ୍ୱ SEBIର ଆଇ  ଓ  ୟିମୋବଳ ିକମିବୋ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍ଯଉଁଠୋବ୍ର ବ୍େଡ୍ 
କୋଯଧୁକୋରୀ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ତୋହୋର ଉପଆଇ , ଆଇ  ଏବଂ  ୟିମୋବଳବି୍ର ପରବିର୍ତ୍ଧ  ବ୍ହବୋ କୋରଣରୟ  ବଦଳଥିୋଏ, ଏହଭିଳ ି
ପରବିର୍ତ୍ଧ ଗୟଡକି ଏହ ି ର୍କୟୁବ୍ମଣ୍ଟବ୍ର ଉବ୍ଲ୍ଲ  ବ୍ହୋଇଥିବୋ ପକ୍ଷଗୟଡକିର ଅଧିକୋର ଓ ବ୍ ୈତକି ଦୋୟିତ୍ୱବ୍ର ପରବିର୍ତ୍ଧ  ସ୍ୱରୂପ 
ଅନ୍ତଭଧୟ କ୍ତ ବ୍ହୋଇଥୋଏ। 



ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ପ୍ରଦୋ  କରୋଯୋଇଥିବୋ ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ଏବଂ ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜ ିଆଧୋରତି େର୍ଂି 
ସୟବଧିୋ (ଅଧିକୋର ଏବଂ ବ୍ ୈତକି ଦୋୟିତ୍ୱ ର୍କୟୁବ୍ମଣ୍ଟ(ଗୟଡକି)ବ୍ର ଉଲି୍ଲଖିତ ସମସ୍ତ ଧୋରୋଗୟଡକି ପ୍ରଯୟଜୁ ବ୍ହବ। ଅତରିକି୍ତ ଭୋବବ୍ର, 
ଏଠୋବ୍ର ଉଲି୍ଲଖିତ ଧୋରୋଗୟଡକି ମଧ୍ୟ ଲୋଗୟ ବ୍ହବ।) 

1. ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜ ି ବୁବହୋର କର ିଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ଆଧୋରତି ବ୍େର୍ଂି (IBT) ଏବଂ ସକିୟୁରଟିଜି୍ ବ୍େର୍ଂି ପ୍ରଦୋ  କରବିୋ 
ପୋଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ବ୍ଯୋଗୁ ଅଟନ୍ତ ିତୋହୋ ର୍ଭିୋଇସଗୟଡକି ବ୍ଯପରକି ିବ୍ମୋବୋଇଲ ବ୍ଫୋ , ର୍ୋଟୋ କୋର୍ଧ ସହତି ଲୋପଟପ୍, ଇତୁୋଦ ି
ଯୋହୋ ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ବ୍ପ୍ରୋବ୍ଟୋକଲ୍ (IP) ବୁବହୋର କରଥିୋଏ ତୋହୋର ବୁବହୋର ଅନ୍ତଭଧୟ କ୍ତ କରବି। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ 
ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜ ି ବୁବହୋର କର ି ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ଆଧୋରତି ବ୍େର୍ଂି (IBT) ଏବଂ ସକିୟୁରଟିଜି୍ ବ୍େର୍ଂି ପୋଇଁ ପ୍ରଯୟଜୁ ସମସ୍ତ 
ଆବଶୁକତୋଗୟଡକି ପୂରଣ କରବି୍ବ ଯୋହୋ ହୟଏତ SEBI ଏବଂ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ଦ୍ୱୋରୋ ସମୟୋ ୟଯୋୟୀ  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ବ୍ହୋଇପୋବ୍ର। 

2. ସକିୟୁରଟିବି୍ର ପୟଞି୍ଜ ବି୍ବଶ/ବ୍େର୍ଂି କରବିୋ ପୋଇଁ ଗ୍ରୋହକ ଇଚ୍ଛୟକ ଅଛନ୍ତ ିଏବଂ ଏଥିପୋଇଁ, ଗ୍ରୋହକ ହୟଏତ ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ଆଧୋରତି 
ବ୍େର୍ଂି ସୟବଧିୋ କମିବୋ ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜରି ବୁବହୋର ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ସକିୟୁରଟିଜି୍ ବ୍େର୍ଂି ପୋଇଁ ଇଚ୍ଛୟକ ଅଛନ୍ତ।ି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର 
ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ବ୍ସବୋ ପ୍ରଦୋ  କରବି୍ବ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ବ୍ସବୋର ସୟବଧିୋ ହୋସଲ କରବି୍ବ, 
ତୋହୋ SEBI/ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ବୁବସ୍ଥୋଗୟଡକି ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ବ୍ସବୋବ୍ର  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି େୟ କି୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ଧୋବଳ ି
ଆଧୋରବ୍ର ଏବଂ ଅ ୟସୋବ୍ର ବ୍ହୋଇଥୋଏ, ବ୍ସଗୟଡକି ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱୋରୋ  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ସର୍ତ୍ଧଗୟଡକି ଆଧୋରବ୍ର ବ୍ହୋଇଥୋଏ। 

3. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ସକିୟୁରଟିଜି୍ ବ୍େର୍ଂି ସହତି ସମି୍ମଳତି ବ୍ବୈଶଷି୍ଟୁ, ବପିଦ ଆଶଙ୍କୋ, ଦୋୟିତ୍ୱବ୍ବୋଧତୋ, ବ୍ ୈତକି ଦୋୟିତ୍ୱ ଏବଂ 
ଉର୍ତ୍ରଦୋୟିତ୍ୱ ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜ/ିଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍/ସ୍ମୋଟଧ ଅର୍ଧର ରୋଉଟଂି କମିବୋ ଅ ୁ ବ୍କୌଣସ ି ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜ ି ମୋଧ୍ୟମବ୍ର 
ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟବ୍ଗୋେର କରବି୍ବ। 

4. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସଷି୍ଟମ ମ କୟ ମ  ପ୍ରୋଥମିକ ପୋସଓବୋର୍ଧ ପଲିସ ି ଯୋହୋ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ/SEBI ଦ୍ୱୋରୋ  ରି୍ଦ୍ଧୋରତି ସର୍ତ୍ଧୋବଳ ି
ଆଧୋରବ୍ର  େିଷି୍ଟ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ତୋହୋ ସମବନ୍ଧବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କୟ  ଅବଗତ କରୋଇବ୍ବ। 

5. ୟୟଜରବ୍ ମ୍ ଓ ପୋସଓବୋର୍ଧକୟ ବ୍ଗୋପ ୀୟ ଓ ସୟରକି୍ଷତ ରଖିବୋ ପୋଇଁ ଗ୍ରୋହକ ଦୋୟୀ ରହବି୍ବ ଏବଂ ବ୍ସ ଏଣ୍ଟର୍ ବ୍ହୋଇଥିବୋ ବୋ 
ପ୍ରବ୍ବଶ କରୋଯୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ ଅର୍ଧର ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ୟୟଜରବ୍ ମ୍ ଏବଂ/କମିବୋ ପୋସଓବୋର୍ଧ ବୁବହୋର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT 
ସଷି୍ଟମ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ବ୍ଯବ୍କୌଣସ ିବୁକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ କରୋଯୋଇଥିବୋ କୋରବୋର ପୋଇଁ ଏକୋନ୍ତ ଭୋବବ୍ର ଦୋୟୀ ରହବି୍ବ, ବ୍ସହ ିବୁକି୍ତ ତୋହୋ 
କରବିୋ ପୋଇଁ କ୍ଷମତୋପ୍ରୋପ୍ତ ବ୍ହୋଇଥୋନ୍ତୟ  ଅବୋ  ବ୍ହୋଇଥୋନ୍ତୟ  ତୋହୋ ଯୋହୋ ବ୍ହଉ ୋ କୋହିଁକ।ି ଆହୟର ିମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋହକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତ ିବ୍ଯ 
ଅର୍ଧର ରୋଉବ୍ଟଡ୍ ସଷି୍ଟମ ଦ୍ୱୋରୋ ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜ ି ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ବ୍େର୍ଂି/ସକିୟୁରଟିଜି୍ ବ୍େର୍ଂି ପୋଇଁ 
ପ୍ରମୋଣୀକରଣ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜ ିଏବଂ କଡୋ  ରିୋପର୍ତ୍ୋ ଉପୋୟ ଆବଶୁକ ବ୍ହୋଇଥୋଏ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକ ତୋଙ୍କର ପୋସଓବୋର୍ଧ ଏବଂ/କମିବୋ 
ତୋଙ୍କର ପ୍ରୋଧିକୃତ ପ୍ରତ ିଧିିଙ୍କ ବଷିୟବ୍ର ବ୍କୌଣସ ିତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଯଥୋ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର କମଧେୋରୀ ଏବଂ ର୍ଲିରଙ୍କୟ  ପ୍ରକୋଶ  କରବିୋ 
ସୟ ଶିି୍ଚତ କରବିୋ ପୋଇଁ ଅଙ୍ଗୀକୋର କରଛିନ୍ତ।ି 

6. ଗ୍ରୋହକ ଯଦ ି ତୋଙ୍କର ପୋସଓବୋର୍ଧ ଭୟ ଲି ଯୋଇଛନ୍ତ,ି ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସଷି୍ଟମବ୍ର  ରିୋପର୍ତ୍ୋ ବ୍ଦୋଷ ତୁଟ ିଆବଷି୍କୋର କରଛିନ୍ତ,ି 
ତୋଙ୍କର ୟୟଜରବ୍ ମ୍/ପୋସଓବୋର୍ଧ/ଆକୋଉଣ୍ଟ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ଅସୋମଞ୍ଜସୁ/ଅ ଧିକୃତ ଆକବ୍ସସ୍ ଆବଷି୍କୋର/ସବ୍ନ୍ଦହ କରନ୍ତ ି ବ୍ତବ୍ବ 
ଗ୍ରୋହକ ଏହଭିଳ ି ଅଣପ୍ରୋଧିକୃତ ବୁବହୋରର ସବବି୍ଶଷ ସୂେ ୋ, ତୋର ି, ଉପୋୟ ଏବଂ ଏପର ି ଅ ଧିକୃତ ବୁବହୋର ଇତୁୋଦ ି
ବ୍ଯୋଗଁୟ ପ୍ରଭୋବତି ବ୍ହୋଇଥିବୋ କୋରବୋରଗୟଡକି ବଷିୟବ୍ର ଲିଖିତ ଭୋବବ୍ର ସବ୍ଙ୍ଗ ସବ୍ଙ୍ଗ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କୟ  ସୂେତି କରବି୍ବ। 

7. ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜ ିମୋଧ୍ୟମବ୍ର ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍/ସକିୟୁରଟିଜିବ୍ର ରୟ ଟଂି ଅର୍ଧର ପୋଇଁ ଏକ ବ୍ସବୋ ହୋସଲ କରବିୋ ସହତି ଜଡତି 
ବପିଦଗୟଡକି ବଷିୟବ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଧ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତ ି ଏବଂ ବପିଦଗୟଡକି ବୟଝଛିନ୍ତ ି ଏବଂ ବ୍ଯଉଁ ଉପୋୟବ୍ର ବ୍ହଉ ୋ କୋହିଁକ ି ଗ୍ରୋହକ 
ୟୟଜରବ୍ ମ୍/ପୋସଓବୋର୍ଧବ୍ର କରୋଯୋଇଥିବୋ ବ୍ଯବ୍କୌଣସ ିଏବଂ ସମସ୍ତ କୋଯଧୁ ପୋଇଁ ଗ୍ରୋହକ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣଧ ରୂବ୍ପ ଉର୍ତ୍ରଦୋୟୀ ଏବଂ ଦୋୟୀ 
ରହବି୍ବ। 

8. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅ ୟବ୍ରୋଧବ୍ର ଇବ୍ମଲ୍ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ଅର୍ଧର/ବ୍େଡ୍ ସୟ ଶିି୍ଚତତୋ ସୂେ ୋ ବ୍ପ୍ରରଣ କରବି୍ବ। ଗ୍ରୋହକ ଅବଗତ 
ଅଛନ୍ତ ି ବ୍ଯ ଅର୍ଧର/ବ୍େଡ୍ ସୟ ଶିି୍ଚତତୋ ସୂେ ୋ ମଧ୍ୟ ବ୍ଓବବ୍ ବ୍ପୋଟଧୋଲବ୍ର ପ୍ରଦୋ  କରୋଯୋଇଥୋଏ। ଗ୍ରୋହକ ଓୟୋରବ୍ଲସ୍ 
ବ୍ଟବ୍କନୋବ୍ଲୋଜ ିବୁବହୋର କର ିବ୍େଡ୍ କରୟ ଥିବୋ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର, ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ର୍ଭିୋଇସବ୍ର ଅର୍ଧର/ବ୍େର୍ ସୟ ଶିି୍ଚତତୋ ସୂେ ୋ 
ବ୍ପ୍ରରଣୋ କରବି୍ବ। 

9. ଗ୍ରୋହକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତ ିବ୍ଯ ଇଣ୍ଟରବ୍ ଟ୍ ମୋଧ୍ୟମବ୍ର ବ୍େର୍ଂି ଅବ୍ କ ଅ େିଷି୍ଟ ବଷିୟ ଜଡତି କରଥିୋଏ ଏବଂ ଜଟଳି ହୋର୍ଧଓୟୋର, 
ସଫଟଓୟୋର, ସଷି୍ଟମ, ବ୍ଯୋଗୋବ୍ଯୋଗ ଲୋଇ , ବ୍ପରିବ୍ଫରୋଲ, ଇତୁୋଦ ିବୋଧୋ ଉପୟଜବିୋ ଏବଂ ବଚି୍ଛନି୍ନ ବ୍ହବୋ ପ୍ରତ ିସବ୍ମବଦ ଶୀଳ 
ଅବ୍ଟ। ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର ଏବଂ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍କୌଣସ ିପ୍ରତ ିଧିିତ୍ୱ କର ିଥୋନ୍ତ ିକମିବୋ ପ୍ରତଶୁିତ ି ବ୍ଦଇ ଥୋନ୍ତ ି ବ୍ଯ ବ ିୋ ବୋଧୋବ୍ର ସବୟ  
ସମୟବ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ବ୍ସବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବ୍ହବ। 

10. ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ IBT ସଷି୍ଟମ କମିବୋ ବ୍ସବୋ କମିବୋ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜର ବ୍ସବୋ କମିବୋ ସଷି୍ଟମର ବ୍ଯବ୍କୌଣସ ି ରେ, ଅନ୍ତରୋୟ, ଅଣ-
ଉପଲବ୍ଧତୋ କମିବୋ  ରୋପ ବ୍ହବୋ ଘଟଣୋବ୍ର କମିବୋ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର/ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ  ୟିନ୍ତ୍ରଣ ବୋହୋବ୍ର ବ୍କୌଣସ ି କୋରଣ ପୋଇ ଁ
ଗ୍ରୋହକ/ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକର/ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ ବ୍କ୍ଷତ୍ରବ୍ର ବ୍ଯବ୍କୌଣସ ି ଲିଙ୍୍କ/ସଷି୍ଟମ ସଫଳତୋ ପୋଇଁ ଅଣ-କୋଯଧୁକୋରତିୋ  ମିବ୍ନ୍ତ ଏକ୍ସବ୍େଞ୍ଜ 
କମିବୋ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ରୋକରଙ୍କ ବପିକ୍ଷବ୍ର ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ବ୍କୌଣସି ଦୋବ ିରହବି  ୋହିଁ। 


