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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.  

 
 
 
 
 


