
6 انوچيد  

 

 جون ڻرڪ نه ۽ ڻرڪ يڱسن ويپار ۾ سچيجڪاي الء   نڪنويش..  وٽچ مددي

 حدايتون

 
SEBI 

 

     ڳا کان ان يوڪ وپار اوهان

 اٿسنس وچيو رتڪپنج پاران SEBI وڳر ٽو يڏ ناوها ته جوڪ ڪپ جي ان 1

 ڪاٽاس ڪان ڻرڪپنج ٽيڪيفيٽسر بي سي سندن وهانا. يوڪ ئي سان

  يلڪ شايع ۾ www.sebi.gov.in ٽويبسائي SEBI ۽ WWW.exchange.com  ٽويبسائي سچينجڪاي

 .سگهو اٿ سيڏ ۾ فهرست

 

 ۽ آهي ريوڀ ريت پوري فارم سي وائي يڪ اوهان ته جيڪ ڪپ جي ان 2

.آهي يوڪ رد کي جايون واندي  

 

 ۽ حق مثنل آهن هياڙپ دستاويز الزمي جا دالل صرافتخاني ته جيڪ ڪپ اها 3

. دستاويز تريقعو ۽ نيتي دستاويز، ڙندڪ رونڌپ جوکو جميواريون،  

 

 سمجهي هيڙپ کي شرتون يلڃم سان دالل صرافتخاني اوهان ته جوڪ ڪپ ان 4

 ۽ اوهان رکجو يانڌ اهو( هجي اڪ رڪجي) آهن يونڪ سهي تي شرتيون بعد ان ۽

 يونٿن جيٽم يونٿن سواء   کان رايه جي اوهان شرتيون يلڃم ۾ دالل صرافتخاني

. سگهجن  

 

 وٺو ڻاڄ پوري بابت اگهوتيون ينٻ ۽ في ميشن،ڪ داللي، جي نموني هر 5

 ڪاٽاس ڙرکند اپوڳال ۽ اوگهريندو کان اوهان دالل صرافتخاني اڪجي

.يوڏ يانڌ ڻپ کي حدايتون / ضرورتيون پاران IBES   /  سچجڪاي  

 

 ۾  جنهن يوڪ ٿه اپيونڪ جي دستاويز ڀس ان ۾ ُمفت پاران دالل صرافتخاني 6

آهي يوڪ مڪ سڻسا اوهان  

 

 ڪبين پنهنجي چاهيون، ڻيئڏ اٿ رنيٽآ آف پاور کي دالل صرافتخاني اوهان رڪجي 7

 / IBES نسبت ان ريڪ نيمهربا ته يڱسا ڻرڪ ٽو يڏ مارفت خاتو ٽيمڊ يڙتو

      هوڙپ نرديش دشا جا سچينجڪاي



      نياپو ۽ ليتي يتيڏ

 سگهي وٿ ئيڏ( اين سي اي) اٽچ ڪرانڪٽالي کي اوهان دالل صرافتخاني 8

 کي دالل صرافتخاني اوهان.  يوڪ گهر ۾ لکت خاص بابت ان  اوهان رڪجي

 اوهان رڪجي يوڊچو هن اين سي اي ن اوها. آهي يڻئئڏ پڻاڃس ميل اي پنهنجي

  ناهيون يفڪوا سان رٽمپيوڪ

 

.ورچيجو نه به سان نهنڪ جهولفظڳ ٽرنيٽان پنهنجو اوهان 9  

 

جوڏ نه پئسا ۾ ڪرو کي دالل صرافتخاني 01  

 

 به يڪ. يوڏ ئي ڪچي پيئي ٽائنڪاي هميشاه نالي جي دالل صرافتخاني 11

 دالل صرافتخاني ته جوڪ ڪپ جي ان. جوڪ نه زاهر نالي جي دالل نيئب ڪچي

 جيئن هجن موجود ٽو اوهان سثوت دستاويز جا راشي جما / کرچ يڱسان بما کي

 جي خاتي ٽيمڊ..  ڪبين نهنڪ پ،ڳڻ ،ٽرپڪاس ، تاريخ جي شروعات ِ  ڪ

کاان خاتي ٽيمڊ / ڪبين نهنڪ. ويا ياڪ جما بيما / راشي نالي  

 

 موجود ۾ ٽئيويبسا جي سچيجڪاي سهوليت جي ڻاسڪچ وپار ته رکو ياد اهو 12

 جتي. سگهبا اسيڪچ سي آهن نلڏ ۾ ٽنو رابطي يڪجي ڙوچو جي وپار جتي آهي

 نويش سچينجڪاس ڪاٽاس اپيڳال ته ملن اٿن ٽنو رابطا ڙوچو جا وپار

. يوڪ رابطا سان سيل هريوينس  

 

 جي اوها ،آهي نيڏ منظوري خاص جي ڻهالئ کي خاتي پنهنجي اوهان رڪجي 13

 مان سچينجنڪاي( هجي مسئلو ايئن جيئن) سپردگي جي ويما يا تانڀڳ جو راشي

 اوهان  دالل صرافتخانو الء   ان. ملي به نه ۾ نهنڏ امدارڪ ڪه جي ڻاچ ٿه رسيد

هالئيندو ٺهي سيرن ايلڻاڄ ٺهي خاتو جو  

 يلڪ سهي پاران اوهان وڳر هوندي، تاريخريت پاران اوهان منظوري هيڙاي( ڪ

 ريڪ اٿن رد به هنڪڏ اوهان جي هوندي يلڪ درج شرت هيڙاي ۽ هوندي

. سگهو  

 جي اوهان ۾ چوماسي يا مهني اروٽنپ جو بيما ۽ راشي پاران دالل صرافتخاني( ک

 ڪه کي اوهان دالل صرافتخاني وقت اريٽپڇن جي خاتي ندو،ڪ موجب چاه

 ڪه ۽ هوندو سار بابت راشي جي خاتي ڪگراه ۾ جنهن لندوڪمو ڙوچو جا خاتي

 درشايل ڇپه..  پهچ هر جون بما ۽ راشي ۾ جنهن هوندو رانپا رٽرجيس جي بما سار

. هوندا ضاهر وائدا جا شيئر ،ڪرو جي بمي ۽ راشي ان ڙوچو اهي. هونديون

(ته هجي ايئن رڪجي)  



 ڪرو راشي / بما آهيضروري ۾ نٿه پنهنجي صرافتخاني ، تاريخ جي اريٽنپ( گ

 جنهن سگهي وٿ يڪرو ڻپ راشي اها ۽ يڱسا جميواريون رهيل يڪبا رکندو

 حساب جو جنهن بابت مارجن فٽرائيويڊ ۾ نهنڏ وپاري 5 ڙايند ضرورت جي

 صرافت ي،ڱسان ليتي يتيڌ بازار ڪرو. هوندو موجب ساله پاران سچينجڪاي

 سگهي وٿ يڪرو راشي سموري اها ۾ نٿه پنهنجي تاريخ جي اريٽنپ دالل

 يڌنڌ جي نهنڏ ئيٻ ۾ بازار ڪرو اها ۽ يٿ هجي يڪبا پاران ڪگراه اڪجي

 وٿ يڪرو ۾  پرمان جي نهنڏ جي اريٽنپ مارجن / بما / راشي يڱسان

.سگهجي  

 آهي رارڪت به وڪ بابت اريٽنپ يا نڙوچو جي خاتي کي اوهان رڪجي( گه

 خاتي يا ڻمل بما يا پيسا ۾ نظرن جي دالل صرافتخاني اندر جي نهنڏ ست ۾ لکت ته

 ۾ حالت جي رارڪت. آهي وڻآن اندر جي( هجي حالت به جيئن) ڻمل نڙوڇو جي

.سونپو ريڪ دير بنا شاخا رنج نويش جي سچينجڪاي ڪاٽاس اپوڳال  

 

 رڪجي ۽ آهي يوڊچون ينڪ ڙاليندڀسن يڱسان خاتي ڙهلند اوهان رڪجي 01

 ته مال نه اياڪب به نهنڏ ئيٻ جي  رسيد جي ايڪب ليلڪمو پاران سچينجڪاي

 ڪپ کي ان هجي رارڪت وڪ رڪجي. سونپرو کي دالل صرافتخاني کي مسئلي

 نويش جي سچينجڪاي ڙرکند اپوڳال ۾ لکت دمڪي نهنڏ ڪه وانڳا ته يوڪ

.يوڪ درج ۾ شاخا رنج  

 

 ائيلٻمو پنهنجو ريڪ مهرباني الء   نڙوچو / ڳاڄسو يڪمپڪپ جي وپار 15

 جي   اوهان جيئن يوڪ ريتڪپنج سان دالل صرافتخاني سرنامو ميل اي ۽ نمبر

 ڪاٽاس  ۾ يء  ڙاڇپ جي نهنڏ ضريع ميل اي..  ايس ايم ايس يڱسان ليتي يتيڏ

      .  ملي احوال پاران سچيجڪاي

  ۾ حالت جي ڻيئٿ رد جي ميمبرشپ وپاري

 مان ميمبرشپ ، ريڪ سمرپت ميمبرشپ پنهنجي دالل صرافتخاني رڪجي 01

 عام ڪه سچينجڪاي ڪاٽاس. ئيٿ رجدارڪ يلڪ ايالن يڃو يوڪڏ

 وپاري جي نمبر ليتي يتيڏ ان ريڪ ڇآ داوا کان نڪنواش ريڪ وضاريڪها

 وانڳا جي ڙرکند اپوڳال اوهان ته يوڪ ڪپ جي ان.  هجن ياٿ ۾ مٽسس

. يوڪ جما ڻسا جي دستاويز درخاوست اندر جي وقت ارتڌند  

 

 سان تهفوظ يلڪ ادا تي مبي / پُنجي يلڪ جما سان دالل جي صرافتخاني 17

 ۾ حالت جي ڻيئٿ رجدارڪ جي دالل صرافتخاني ريڪ خاص يو،ٿ يفڪوا

 / راشي پنهنجي اوهان تائين هد ان ۽ ۾ هالت جي ڄڻو يٿ دوالو يا ٽپل ٽاٽ سندس

 ۽ يڌو نائب جي سچينجڪاي ڪاستا ڙرکند اپوڳال اهو.  سگهندا اريڳاو بما يا



 ڙيندٿ وڳال وقت بي وقت ۽ هو يوٿ وپار اهو جتي رکندو دارودار تي اعديڪ

  .تي يڪتريع جي راشي تهفوظ نويش

انهيونڏ / رارڪت  

 ۽ ڌورو جي دالل صرافتخاني سنهتا ڊنڊ ارواهي،ڪ اماني ته جوڏ يانڌ اهو  01

 ٽويبسائي جي ايسچينج ڪاٽاس اپوڳال انهنڏ بابت دالل صرافتخاني جو ڪنواش

.آهن موجود ۾  

 

 نائب يا دالل صرافتخاني اروٽنپ جو رنج / اوکايون / مسئال جا اوهان رڪجي 01

. وڻک سان سچيجڪا ڪاستا رکندر اپوڳال جي اوهان تهج ئيٿ پيو نه رانپا دالل

 ائيڌو کي مسئلي ته ناهيون خوش سانب اريٽنپ جي مسئلي پنهنجي اوهان رڪجي

.سگهو اٿ يڻک انهنڏ بي سي  

 

 ٺهي آديش پاراب بي سي دالل نيائب /  دالل صرافتخانو هر ته کرو يانڌ  اوهان 01

 رکن الء   افسر رضامندي / ڳاڀو اريٽنپ رنج پڻاڃس ميل اي خاص ڪه هو ته آهي

.الء   ڻرڪ ريتڪپنج کي انهنڏ ريڪ خاص  
  


