ப�ற்ேசர்க்ைக – 3
உ�ப்ப�னர்கள்

(KYC ஆவணங்க�ைடய�)

(Members/ Stock Brokers), அதிகாரம்ெபற்ற நபர்கள் (Authorized Persons)

மற்�ம் வா�க்ைகயாளர்கள�ன்

(client / investor) உ�ைமக�ம் ெபா�ப்�க�ம் SEBI
(Commodity exchanges) வைரயைறய�ட்டப�

மற்�ம் கமா�ட்� எக்ஸ்ேசஞ்�கள்

1.

எக்ஸ்ேசஞ்�கள் /�ன்னண� சந்ைதகள் ெசயற்��
வ�திகள் மற்�ம் ெதாழில்

வ�தி�ைறகள்/

/ SEBI வ�த்தி�க்�ம் வ�திகள், �ைண

எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ன்

வ�தி�ைறகள�ல் மற்�ம்

இவற்ைற அ�ச�த்� அவ்வப்ேபா� ெவள�ய�டப்பட்ட �ற்றறிக்ைககள் / அறிக்ைககள�ல்
காணப்ப�ம் சரக்�கள் (Commodities) / ஒப்பந்தங்கள் / இதர சாதனங்கள�ல் வா�க்ைகயாளர்
�த�� ெசய்ய ேவண்�ம் / வர்த்தகங்கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

2.

எக்ஸ்ேசஞ்�கள்

வ�த்தி�க்�ம்

வ�தி�ைறக�க்�ம்,

வ�திகள்,

அவற்றின்

கீ ழ்

�ைண

அவ்வப்ேபா�

வ�திகள்

மற்�ம்

ெவள�ய�டப்பட்�ம்

ெதாழில்

�ற்றறிக்ைககள்/

அறிக்ைககள் மற்�ம் SEBI-ய�ன் வ�திகள் மற்�ம் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் அர� அதிகா�களால்
அவ்வப்ேபா�
அைனத்திற்�ம்

வழங்கப்பட்�

நைட�ைறய�லி�க்�ம்

உ�ப்ப�னர்கள்,

அதிகாரம்ெபற்ற

நபர்கள்

அறிவ�ப்�கள்
மற்�ம்

ஆகியவைவ
வா�க்ைகயாளர்

கட்�ப்பட்��ப்பார்கள்.

3.

சரக்�கள் மற்�ம்/ அல்ல� �ைரேவ�வ்ஸ்
உ�ப்ப�னர்

நிைலய�ல்

உ�ப்ப�னர்

�லமாக

இ�ந்�
தன்

(derivative) ஒப்பந்தங்கள�ல் வர்த்தகம் ெசய்ய

வா�க்ைகயாளர் தன்ைன

கட்டைளகைள

தி�ப்தி

ெசய்ய ேவண்�ம்,

நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள�ம்

வா�க்ைகயாளர்

வ��ம்ப ேவண்�ம், �டேவ உ�ப்ப�னர் �லமாக வர்த்தகத்ைத நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்�
�ன்னால் ஒவ்ெவா� �ைற�ம் அப்ப�ப்பட்ட உ�ப்ப�னர் நிைலய�ல் இ�ந்� தன்ைனேய
தி�ப்தி ெசய்�ெகாள்ள ேவண்�ம்.

4.

வா�க்ைகயாள�ன் நிதிநிைலத் த�தி மற்�ம் தான் வழங்�ம் ேசைவக�க்கான �த�ட்�
ேநாக்கங்கள் ஆகியவைக �றித்� உ�ப்ப�னர்

ெதாடர்ந்� தன்ைனேய

தி�ப்தி ெசய்�

வர்த்தகங்கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

5.

உ�ப்ப�னர்

ெசயல்ப�கின்ற

இயல்�ைடய

த�திநிைல மற்�ம் வரம்�க�க்� உட்பட்ட

ெபா�ப்�கைள

அ�ச�த்�

உ�ப்ப�னராக

தான்

�ல்லியமான

ெசய்ய

இ�க்�ம்

ெதாழி�க்கான நடவ�க்ைககைள வா�க்ைகயாள�க்� அவர் ��ய ைவக்க ேவண்�ம்.

6.

ெதாழில்�ைறயான க�ன உைழப்�க்கான ேதைவகள்

a) ஒ� நிதிநிைல ஒப்பந்தத்திற்�ள் �ைழ�ம்ேபா� அல்ல� அதன் கீ ழ் ஏேத�ம்
கடைமகைள நிைறேவற்�ம்ேபா� உ�ப்ப�னர் ெதாழில்�ைறயான க�ன உைழப்ைப
ெசயல்ப�த்த ேவண்�ம்.

b) ”ெதாழில்�ைறயான க�ன உைழப்�” என்றால் கீ ழ்காண்பனவற்�க்� ஈடாக ஒ�
வா�க்ைகயாள�டம்

ஒ�

உ�ப்ப�னர்

ெசய்ய

ேவண்�ம்

என்�

நியாயமாக

எதிர்பார்க்கப்ப�கின்ற திற�ைடய தரநிைல ஆ�ம்:

i. ேநர்ைமயான சந்ைத நடவ�க்ைக;
ii. நன்னம்ப�க்ைக என்�ம் ெகாள்ைக;
iii. வா�க்ைகயாள�ன் அறி�, அ�பவம் மற்�ம் நி�ணத்�வத்தின் நிைல;
iv. வா�க்ைகயாளர் ெபற்�க்ெகாள்�ம் நிதிநிைல தயா�ப்�* அல்ல� நிதிநிைல
ேசைவ ஆகியவற்�டன் இைணந்�ள்ள ஆபத்தின் இயல்�ம் அள�ம்.

v. உ�ப்ப�னைர வா�க்ைகயாளர் சார்ந்தி�க்�ம் அள�.
*சரக்� வழித்ேதான்றல்(Commodity Derivative) ஒப்பந்தம்
7.

வா�க்ைகயாள�டன்
அதிகாரம்ெபற்ற

நபர்

(வா�க்ைகயாளர்க�டன்)
ேதைவயான

உதவ�ைய

அைனத்�

வழங்கி

ெசயல்பா�கள��ம்

உ�ப்ப�னேரா�

ஒத்�ைழக்க

ேவண்�ம்.

வா�க்ைகயாளர் வ�பரங்கள்
8.

கமா�ட்�

எக்ஸ்ேசஞ்�கள்

/

SEBI

அவ்வப்ேபா�

கட்டாயமாக்கப்பட்�

இ�க்�ம்

சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்க�டன் உ�ப்ப�ன�க்� ேதைவப்ப�ம் அைனத்� வ�பரங்கைள�ம்
அவ�டம் ெபற்ற ‘கணக்� ெதாடங்�ம் ப�வத்தில்’ வா�க்ைகயாளர் ��ைமயாகச் சமர்ப்ப�க்க
ேவண்�ம்.

9.

கணக்� ெதாடங்�ம் ப�வ ஆவணங்கள�ல் �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம் அைனத்� அத்தியாவசிய
ஷரத்�க்கைள�ம் வா�க்ைகயாளர் ெதள�வாகத் ெத�ந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். உ�ப்ப�னர்
ேகட்�ம் இதர ��தல் ஆவணங்கள் கட்டாயமற்றைவ; ஆகேவ, இைவ வா�க்ைகயாள�ன்
�றிப்ப�ட்ட ஏற்�க்ெகாள்�த�க்� உட்பட்டைவயா�ம்.

10. கணக்�

ெதாடங்�ம்ேபா�ம்

ெதாடங்�ம்

ப�வம்’

வா�க்ைகயாளர்

அதன்

ெகாண்�ள்ள

உடன�யாக

ப�ன்ன�ம்

அள�க்கப்பட்டதில்

தகவல்கள�ல்

உ�ப்ப�ன�க்�

ஏேத�ம்

எ�த்��லமாக

இ�ந்�

‘கணக்�

மாற்றம்

இ�ந்தால்,

ெத�வ�க்க

ேவண்�ம்;

இதில் �காைர ��த்�ைவத்தல்/த�ர்�காணாைம �கார் அல்ல� அவ�ைடய பதவ�ய�ல்
ெபா�ள்�தியான

ெபா�ப்�

உள்ளடங்கலாம்.

�ைறயான

இ�க்கக்��ய
கால

எந்த

இைடெவள�கள�ல்

நிதிநிைல தகவல்கைள அள�க்க/ெத�வ�க்க ேவண்�ம்.

�ற்றம்�மத்�த�ம்
வா�க்ைகயாளர்

இதில்

உ�ப்ப�ன�டம்

11. A.நிதிநிைல ஒப்பந்தங்கள�ல் அநியாயமான வ�தி�ைறகள�ல் இ�ந்� பா�காத்தல்**
a. ேபரம்ேபசப்படாத ஓப்பந்தத்தின் ஒ� அநியாயமான வ�தி�ைறயான�
ெசல்�ப�யாக�.

b. ஒ� வ�தி�ைறயான� அநியாயமானதாக இ�ப்பதற்� அ� –
i.

நிதிநிைல ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ் தரப்ப�னர்கள�ன் உ�ைமகள் மற்�ம் கடைமக�க்�
இைடேய

ஒ�

கண�சமான

சமன்பாட்�ன்ைமைய

ஏற்ப�த்தி,

வா�க்ைகயாளரால் நிர்ணய�க்கப்ப�ம், மற்�ம்

ii. உ�ப்ப�ன�ன் உண்ைமயான நலன்கைளப் பா�காப்பதற்� ேதைவயற்ற�.
c. ஒ� வ�தி�ைறயான� அநியாயமானதா என்பைதத் த�ர்மான�க்க க�த்தில்ெகாள்ள
ேவண்�ய காரண�கள்–

i.

நிதிநிைல ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ் ைகயாளப்ப�கின்ற நிதிநிைல தயா�ப்� அல்ல�
நிதிநிைல ேசைவய�ன் இயல்�;

ii. வ�தி�ைறய�ன் ெவள�ப்பைடத்தன்ைமய�ன் அள�;
___________**கமா�ட்� எக்ஸ்ேசஞ்�கள் வழங்கிய ஒப்பந்தங்கள்
iii. ஒ� வா�க்ைகயாளைர அைத ஒத்த நிதிநிைல தயா�ப்�கள் அல்ல� நிதிநிைல
ேசைவக�க்கான

மற்ற

நிதிநிைல

ஒப்பந்தங்கேளா�

ஒப்ப�ட

அ�மதிக்�ம்

அள�; மற்�ம்

iv. ��ைமயாக நிதிநிைல ஒப்பந்த�ம் அ� சார்ந்� இ�க்�ம் ேவ� எந்த
ஒப்பந்தத்தின் வ�தி�ைறக�ம்

d. ஒ� வ�தி�ைறயான� ெவள�ப்பைடயான�, இவ்வா� இ�ந்தால்–
i.

வா�க்ைகயாளர்

��ந்�ெகாள்ளக்��ய

நியாயமான

இயல்பான

ெமாழிய�ல்

ெவள�ப்ப�த்தப்பட்டால்;

ii. அ�

��ந்�

ெகாள்ளக்��யதாக�ம்

�ன்ைவக்கப்பட்�ம்

வா�க்ைகயாள�டம்

ெதள�வாக

இ�ந்தால்; மற்�ம்

iii. வ�தி�ைறயால் பாதிக்கப்பட்ட வா�க்ைகயாள�க்� உடன�யாக கிைடத்தால்.
e. 11.A.c.�றிப்ப�ன்

கீ ழ்

த�ர்மான�க்கப்பட்டால்,

ஒ�

அந்த

ெசயல்ப�த்தப்ப�வதற்கான

நிதிநிைல

அநியாயமான
நிதிநிைல

ஒப்பந்தம்
வ�தி�ைற

ஒப்பந்தத்தின்

அநியாயமான�

என்�

நைட�ைறப்ப�த்தப்படாமல்
திறன்

அள�க்�

நிதிநிைல

ஒப்பந்தத்தின் ம� த�ள்ள ப�திகள�னால் தரப்ப�னர்கள் ப�ைணக்கப்பட்� இ�ப்பார்கள்.

11.B.
a. “ேபரம்ேபசப்படாத ஒப்பந்தம்” என்றால் 11.C.ய�ல் உள்ள (கீ ேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�)
வ�தி�ைறகள்

தவ�ர்த்�

ஒப்பந்தத்திற்காக

ஒ�

தரப்ப�னர்

ஒப்பந்தத்தின்

இைடேய

ப�ற

வ�தி�ைறகள்

ேபச்�வார்த்ைத

நிதிநிைல

நடத்தப்படவ�ல்ைல

என

அர்த்தப்ப�ம், மற்�ம் இதில் உள்ளடங்�பைவ-

i.

ஒ�

நிதிநிைல

ஒப்பந்தத்தின்

ஒப்பந்தத்திேல

வ�தி�ைறகைளத்

வா�க்ைகயாள�க்�
த�ர்மான�ப்பதில்

ெதாடர்பாக,

உ�ப்ப�ன�க்�

நிதிநிைல
கண�சமாக

அதிக ேபரம்ேப�ம் ஆற்றல் இ�க்�ம்; மற்�ம்

ii.
b.

ஒ� வழக்கமான ப�வ ஒப்பந்தம்.

“வழக்கமான

ப�வ

வ�தி�ைறகள்

ஒப்பந்தம்”

தவ�ர்த்�

என்றால்

வா�க்ைகயாளர்

�றிப்�

11.C.ய�ல்

கண�சமாக

�றிப்ப�ட்��க்�ம்

ேபரம்ேபச��யாத

ஒ�

நிதிநிைல ஒப்பந்தம்

c.

ப�வத்திேல

நிதிநிைல

ஒப்பந்தத்தின்

சில

வ�தி�ைறகள்

ேபரம்ேபசப்பட்டா�ம்,

கீ ழ்கா�ம் காரணங்களால் ஒ� நிதிநிைல ஒப்பந்தம் ேபரம்ேபசப்படாத ஒப்பந்தமாக
க�தப்ப�ம்–

i.

நிதிநிைல

ஒப்பந்தத்தின்

ஒட்�ெமாத்தமான

மற்�ம்

கண�சமான

மதிப்பாய்�:

மற்�ம்

ii. நிதிநிைல ஒப்பந்தத்ைதச் �ற்றி இ�க்�ம் கண�சமான �ழ்நிைலகள்
d.

நிதிநிைல ஒப்பந்தம் ஒ� ேபரம்ேபசப்படாத ஒப்பந்தம் என்�ம் உ�ைமக்ேகாரலில்,
அ� அப்ப�யல்ல என்� ெவள�ப்ப�த்த ேவண்�ய ெபா�ப்� உ�ப்ப�ன�ைடய�.

11.C.
a.

கீ ழ்கண்ட

காரணங்க�க்காக

ேமற்கண்டைவ

ஒ�

நிதிநிைல

ஒப்பந்தத்தின்

வ�தி�ைறக்� ெபா�ந்தா�:

i.

நிதிநிைல ஒப்பந்தத்தின் தைலப்� க�த்தில் வ�வ�க்கப்பட்� இ�க்கிற�;

ii. நிதிநிைல

ஒப்பந்தத்தின்

கீ ழ்

வழங்கப்ப�ம்

நிதிநிைல

தயா�ப்�

அல்ல�

நிதிநிைல ேசைவய�ன் ச�ைகக்காக ெச�த்தப்ப�ம் அல்ல� ெச�த்த ேவண்�ய
வ�ைலைய வைரய�த்� அைத வா�க்ைகயாள�க்� ெதள�வாக ெவள�ப்ப�த்தி
இ�க்கிற�; அல்ல�

iii. ஏேத�ம் சட்டம் அல்ல� ஒ�ங்��ைறகளால் ேகட்�க்ெகாள்ளப்பட்ட� அல்ல�
ெவள�ப்பைடயாக அ�மதிக்கப்பட்ட�.

b.

�றிப்�

11.இ.ய�ன்

நடத்தல்

கீ ழ்

அல்ல�

உள்ள

வ�திவ�லக்�

நடக்காதேதா�

என்ப�

ெதாடர்�ைடய

ஏேத�ம்
ஒ�

�றிப்ப�ட்ட

ெதாைகய�ன்

நிகழ்�

ேபமண்ட்

ெதாடர்பான வ�தி�ைறக்� ெபா�ந்தா�.

12. கணக்�

ெதாடங்�ம்

வா�க்ைகயாளர்
உ�ப்ப�ன�ம்
மற்�ம்

ெதாடர்பான

ேவ�

அதிகாரம்ெபற்ற

நப�ம்

ஏேத�ம்

�றிப்ப�ட்�ள்ள
எந்த

அைத

எந்த

ெவள�ப்ப�த்தக்

நப�க்�ம்

அைனத்�

தகவல்கைள�ம்

இரகசியத்தன்ைமேயா�

சட்டம்/ஒ�ங்��ைறய�னால்

நபர்/அதிகாரத்திற்�ம்
அ�மதிேயா�

ப�வத்தில்

அல்ல�

வா�க்ைகயாள�ன்
பராம�க்க

ேதைவப்பட்டாேல

�டா�.

வ�வரங்கைள�ம்

இ�ப்ப��ம்,

அதிகாரத்திற்�ம்

தவ�ற

ேவண்�ம்
ேவ�

எந்த

வா�க்ைகயாள�ன்
உ�ப்ப�னர்

தன்

வா�க்ைகயாளைரப் பற்றிய தகவல்கைள ெவள�ய�டலாம்.

13.A. தன�ப்பட்ட தகவல்கள் மற்�ம் இரகசியத்தன்ைமப் பா�காப்�
a. “தன�ப்பட்ட தகவல்கள்” என்ப� வா�க்ைகயாளர் ெதாடர்பான தகவல்கள் அல்ல�
ஒ� வா�க்ைகயாள�ன் அைடயாளம் ேநர�யாகேவா அல்ல� மைற�கமாகேவா
ஊகிக்கப்பட அ�மதித்தல், இதில் உள்ளடங்�பைவ-

i.

ெபயர் மற்�ம் ெதாடர்� தகவல்கள்;

ii. தன�நபராக இ�ந்தால், உய�ரள� தகவல்கள்;
iii. ப�வர்த்தைனகள�ல், பற்�கள�ல், நிதிநிைல தயா�ப்�கள�ல் ெதாடர்�ைடய
தகவல்கள்

iv. நிதிநிைல ேசைவகள�ன் பயன்பாட்�ல் ெதாடர்�ைடய தகவல்கள்; அல்ல�
v. �றிப்ப�டப்ப�ம் இ�ேபான்ற ப�ற தகவல்கள்

13.B.
a. ஒ� உ�ப்ப�னர் ெசய்ய ேவண்�யைவ–
i. நிதிநிைல தயா�ப்� அல்ல� நிதிநிைல ேசைவக்� ேதைவப்ப�வைதக் காட்��ம்
��தலாக வா�க்ைகயாளர் ெதாடர்பான தகவல்கைள ேசக�க்கக்�டா�.

ii. �றிப்�

13.B.b.; வ�ல்

பட்சத்தில்,

ெவள�ப்பைடயாக

வா�க்ைகயாள�ன்

தன�ப்பட்ட

�றிப்ப�ட்�ள்ளப�
தகவல்கள�ன

அ�மதிக்கப்படாத

இரகசியத்தன்ைமையப்

பராம�த்� அைத �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்� ெவள�ப்ப�த்தாமல் இ�ங்கள்.

iii. வா�க்ைகயாளர் ெதாடர்பான எந்த தன�ப்பட்ட தகவல்க�ம் �ல்லியமாக�ம்,
இந்நாள்

வைரய�ல்

இ�ப்பதாக�ம்,

ெசய்வதற்கான சிறப்பான

iv.

வா�க்ைகயாளர்கள்
கிைடப்பைத

இ�ப்பைத�ம்

உ�தி

�யற்சிகைள ேமற்ெகாள்�ங்கள்.

தங்கள்

உ�தி

நிைற�ற்�

தன�ப்பட்ட

ெசய்�ங்கள்,

தகவல்க�க்� நியாயமான
இைவ

ஒ�ங்�

அ�கள்

�ைறப்ப�த்�பவர்

�றிப்ப��ம் ஏேத�ம் வ�திவ�லக்�க�க்� உட்பட்டைவ; மற்�ம்

v.

தங்கள் தன�ப்பட்ட தகவல்கைள மாற்றியைமப்பதற்� வாய்ப்ைப நா�வதற்கான
திறன் வாய்ந்த

வாய்ப்ைப

ைவத்தி�க்�ம்

தன�ப்பட்ட

வைரய�லான தகவல்கள்,

b.

கீ ழ்கண்ட

வா�க்ைகயாளர்க�க்�

காரணத்திற்காக

தகவல்கள்

அ�மதித்�

உ�ப்ப�னர்

�ல்லியமாக�ம்,

இந்நாள்

நிைற�ற்றதாக�ம் இ�ப்பைத உ�தி ெசய்�ங்கள்.

மட்�ேம

ஒ�

வா�க்ைகயாளர்

ெதாடர்பான

தன�ப்பட்ட

தகவல்கைள ஒ� �ன்றாம் தரப்ப�ன�க்� ெவள�ய�டலாம்–

i.

ஒப்�தைல

ம�க்க

ப�ன்னர்

வா�க்ைகயாள�க்�

ெவள�ய��வதற்கான

வா�க்ைகயாள�டம் இ�ந்�

ii.

திறன்

வாய்ந்த

எ�த்��ர்வமான

வாய்ப்ைப
�ன்

அள�த்த

ஒப்�தைல

ெபற்� இ�ந்தால்;

ெவள�ய�ட ேவண்�ம் என்� வா�க்ைகயாளர் வழிநடத்தி இ�ந்தால்.

iii. ெபா�த்தமான

சட்டம்

அல்ல�

ஒ�ங்��ைறகளால்

த�க்கப்படாவ�ட்டால்,

ெவள�ய��தைல ஒ�ங்��ைறயாளர் அங்கீ க�த்தார் அல்ல� ஆைணய�ட்டார்,
அத்தைகய
�ைறய�ன்

ெவள �ய�ட்�க்�
கீ ழ்

அந்த

எதிராக

ெவள�ய�ட்�க்�

வா�க்ைகயாள�க்� வாய்ப்�

iv.

அத்தைகய

சட்டம்

எதிராக

ஒ�ங்�

ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்த

அள�க்கப்ப�கின்ற�.

ெபா�த்தமான சட்டம் அல்ல� ஒ�ங்� �ைறகளால் த�க்கப்படாவ�ட்டால்,
ெவள�ய��தலான�
ேதைவப்ப�கின்ற�,

ஏேத�ம்
அத்தைகய

அல்ல� ஒ�ங்��ைறய�ன் கீ ழ்

சட்டம்

அல்ல�

ெவள �ய�ட்�க்�

எதிராக

அந்த

ஒ�ங்�ைறக்�
அத்தைகய

ெவள�ய�ட்�க்�

ப�ரதிநிதித்�வப்ப�த்த வா�க்ைகயாள�க்� வாய்ப்�

v.

அல்ல�

சட்டம்
எதிராக

அள�க்கப்ப�கின்ற�.

இந்த ெவள�ய�டான� ஒ� நிதிநிைல தயா�ப்� அல்ல� நிதிநிைல ேசைவய�ன்
ச�ைகக்�

ேநர�யாக

ெதாடர்�ைடயதாக

இ�க்�ம்,

உ�ப்ப�னர்

இவ்வா�

இ�ந்தால்–

1.

தன�ப்பட்ட தகவலான� �ன்றாம் தரப்ப�ன�டம் பகிரப்படலாம் என்�
வா�க்ைகயாள�டம் �ன்ேப ெத�வ�த்� இ�ந்தால்; மற்�ம்

2.

தன்

பங்கில்

தன�ப்பட்ட

ேதைவப்ப�வைதப்

ேபாலேவ

�ன்றாம்

தரப்ப�ன�ம்

தகவல்கள�ன் இரகசியத்தன்ைமைய பராம�ப்பார் என்பைத

உ�தி ெசய்வதற்கான ஏற்பா�கைள ெசய்� இ�ந்தால்; அல்ல�

vi.

நிஜமான

அல்ல�

ப�வர்த்தைன
பா�காவல்

சாத்திய�ள்ள

அல்ல�

ெசய்ய

ஃப்ரா�

அல்ல�

ேகா�க்ைகக�க்�

ெவள�ப்ப�த்தல்

எதிராக

ெசய்யப்பட்�

அங்கீ க�க்கப்படாத
பா�காக்க

இ�ந்தால்,

அல்ல�

தன்

பங்கில்

ேதைவப்ப�வைதப் ேபாலேவ �ன்றாம் தரப்ப�ன�ம் தன�ப்பட்ட தகவல்கள�ன்
இரகசியத்தன்ைமைய

பராம�ப்பார்

என்பைத

உ�தி

ெசய்வதற்கான

ஏற்பா�கைள ெசய்� இ�ந்தால்

c. “�ன்றாம் தரப்ப�னர்” என்பவர் ெதாடர்�ைடய உ�ப்ப�னர் அல்லாத ேவ� எந்த நப�ம்,
உ�ப்ப�ன�ைடய அேத ��வ�ல் அங்கத்தினராக இ�ப்பவ�ம் இதில் உள்ளடங்�வார்.

14. A. ெதாடக்கத்தி�ம் ெதாடர்ச்சியாக�ம் நியாயமான ெவள�ய�ட்�க்கான ேதைவ
a. தகவலள�க்கப்பட்ட

ப�வர்த்தைன

வா�க்ைகயாள�க்�

நியாயமாக

த�ர்மானம்
தகவல்கள்

ஒன்ைற

ஏற்ப�த்�வதற்�

ெவள�ப்ப�த்தப்ப�தல்

என்ப�

உ�ப்ப�னரால் உ�திப்ப�த்தப்பட ேவண்�ய ேதைவ இ�க்கிற�.

b. நியாயமான

ெவள�ப்பாட்ைட

உ�வாக்�வதற்காக,

இந்த

தகவல்கள்

வழங்கப்பட

ேவண்�ம்–

i.

வா�க்ைகயாளர்கள் நிதிநிைல ஒப்பந்தத்திற்�ள் வ�வதற்� ேபா�மான ேநரம்
�ன்னதாக, இதன்�லம் வா�க்ைகயாளர் தகவல்கைளப் ��ந்�ெகாள்ள
ேபாதிய ேநரம் கிைடக்�ம்.

ii. எ�த்��ர்வமாக�ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட ப��ைவச் சார்ந்த வா�க்ைகயாளரால்
��ந்�ெகாள்ளக்��ய வைகய��ம்; மற்�ம்

iii. நிதிநிைல தயா�ப்�கள் அல்ல� நிதிநிைல ேசைவைய மற்ற அ�ேபான்ற
நிதிநிைல

தயா�ப்�கள்

அல்ல�

நிதிநிைல

ேசைவகேளா�

ஒப்ப��வதற்�

வா�க்ைகயாள�க்� நியாயமான ஒப்ப��கைள அ�மதிக்�ம் வைகய�ல்

c. ஒ�

நிதிநிைல

தயா�ப்�

அல்ல�

நிதிநிைல

ேசைவ

ெதாடர்பாக

ஒ�

வா�க்ைகயாள�டம் ெவள�ப்ப�த்தப்பட ேவண்�ய தகவல்கள�ன் வைககள், இவற்றில்
இைவ ெதாடர்பான தகவல்கள் உள்ளடங்கி இ�க்கலாம்-

i.

நிதிநிைல தயா�ப்� அல்ல� நிதிநிைல ேசைவ உைடய �க்கிய பண்�கள்,
அதன்

அம்சங்கள்,

இடர்கைள�ம் ேசர்த்�;

பலன்கள்

மற்�ம்

வா�க்ைகயாளர்க�க்கான

ii. நிதிநிைல

தயா�ப்�

அல்ல�

நிதிநிைல

ேசைவக்�

ெச�த்த

ேவண்�ய

க�த்தில்ெகாள்�தல், அல்ல� க�த்தில்ெகாள்�தல் கண�க்கப்ப�ம் �ைற

iii. நிதிநிைல

தயா�ப்�

இ�த்தல்,

அல்ல�

நிதிநிைல

ஒப்பந்தத்தின்

வ�தி�ைறகள�ன்

வ�லக்கப்ப�தல் அல்ல� பாதிப்�;

iv. உ�ப்ப�ன�ன் இயல்�, பண்�கள் மற்�ம் உ�ைமகள், இதில் அைடயாளம்,
ஒ�ங்��ைற நிைல மற்�ம் �ைண நி�வனங்கள் உள்ளடங்�ம்.

v. உ�ப்ப�ன�ன்

ெதாடர்�

வா�க்ைகயாள�க்�ம்

வ�வரங்கள்
இைடேய

மற்�ம்

தகவல்

உ�ப்ப�ன�க்�ம்

ெதாடர்�

ெசய்�

ெகாள்ள

பயன்ப�த்தப்ப�ம் �ைறகள்;

vi. ஒ�

�றிப்ப�ட்ட

காலத்திற்�ள்

ஒ�

நிதிநிைல

ஒப்பந்தத்ைத

ரத்�ெசய்வதற்கான வா�க்ைகயாள�ன் உ�ைம; அல்ல�

vii. ஏேத�ம்

சட்டம்

அல்ல�

ஒ�ங்��ைறகள�ன்

கீ ழ்

வா�க்ைகயாள�ன்

உ�ைமகள்

14.B.
a. தான் வழங்�ம் ஒ� நிதிநிைல தயா�ப்� அல்ல� ேசைவைய ெபற்�க்ெகாள்�ம்
வா�க்ைகயாள�க்�

ஒ�

உ�ப்ப�னர்,

கீ ழ்கா�ம்

ெதாடர்ச்சியான

ெவள�ய��கைள

அள�க்க ேவண்�ம்-

i.

வா�க்ைகயாளர்
ேசைவைய

ெதாடக்கத்தில்

நிதிநிைல

ெபற்�க்ெகாள்�ம்ேபா�

தயா�ப்�

�றிப்�

அல்ல�

14.A-வ�ன்ப�

நிதிநிைல
ெவள�ய�ட

ேவண்�ய எந்த ஒ� தகவல்க�க்�ம் ஏற்ப�ம் ெபா�ள் மாற்றம்;

ii. வா�க்ைகயாளர் தன்வசம் ைவத்தி�ந்த நிதிநிைல தயா�ப்ப�ன் நிைல அல்ல�
ெசயல்திறன் ெதாடர்பான தகவல்கள், நிதிநிைல தயா�ப்� அல்ல� நிதிநிைல
ேசைவய�ல் உ�ைமகள் அல்ல� நலன்க�க்காக ேதைவப்ப�ம்ேபா�; மற்�ம்

iii. �றிப்ப�டப்ப�ம் ேவ� எந்த தகவல்க�ம்
b. ஒ� ெதாடர்ச்சியான ெவள�ய�டான� இச்�ழலில் ெசய்யப்பட ேவண்�ம்i.

எந்த ெபா�ள் �தியான மாற்ற�ம் ஏற்ப�ம் த�ணத்தில் இ�ந்� நியாயமான
கால அள�க்�ள் அல்ல� ெபா�ந்�ம்ப�யான நியாயமான இைடெவள�கள�ல்;
மற்�ம்

ii. எ�த்��ர்வமாக�ம் ஒ� �றிப்ப�ட்ட ப��ைவச் சார்ந்த வா�க்ைகயாளரால்
��ந்�ெகாள்ளக்��ய வைகய��ம்

மார்ஜின்கள்
15. ெபா�ந்�ம் ஆரம்ப மார்ஜின்கள், நி�த்திைவப்� மார்ஜின்கள், சிறப்� மார்ஜின்கள் அல்ல�
வா�க்ைகயாளர்
அவசியம்

ேமற்ெகாள்�ம்

என்�

அவ்வப்ேபா�

வர்த்தகங்கள�ல்
உ�ப்ப�னர்

சம்பந்தப்பட்ட

அல்ல�

ப���/ப���க�க்�

எக்ஸ்ேசஞ்ச்

அல்ல�

SEBI

�றிப்ப�ட்��க்�ம் அப்ப�ப்பட்ட இதர மார்ஜின்கைள வா�க்ைகயாளர் கட்டாயம் ெச�த்த
ேவண்�ம். உ�ப்ப�னர்

தன் ெசாந்த வ��ப்ப அதிகாரத்தின்ப� ��தல் மார்ஜின்கைள

வ�திக்�ம் ேபா� (எக்ஸ்ேசஞ்ச், கிள�ய�ங் ஹ�ஸ்/கிள�ய�ங் கார்ெபாேரஷன் அல்ல�

SEBI அவற்ைற வ�தித்தி�க்காத ேபாதி�ம்) �றிப்ப�ட்ட காலவைரக்�ள் வா�க்ைகயாளர்
கட்டாயம் ெச�த்தியாக ேவண்�ம்.

16. இவ்வா� வா�க்ைகயாளர் ெச�த்�ம் மார்ஜின்கைள, வா�க்ைகயாளர் ெச�த்த ேவண்�ய
பாக்கி ெதாைககைள ��வ�மாகச் ெச�த்திவ�ட்டதாக எ�த்�க்ெகாள்ளப்பட மாட்டா�
என்பைத

வா�க்ைகயாளர்

��ந்�

ெகாண்��க்கிறார்.

இவ்வா�

வா�க்ைகயாளர்

ெதாடர்ந்� மார்ஜின்கைளச் ெச�த்திக் ெகாண்��ந்தா�ம், வர்த்தகங்கள் ெசட்�ல்ெமன்ட்
ேததிய�ல்,

ஒப்பந்தத்தில்

ெதாைககைள

வ�திக்கப்பட்�ள்ளப�/ேதைவப்ப�கின்றப�

வா�க்ைகயாளர்

ெச�த்த

(அல்ல�

உ�ைம�டன்

��தல்

தி�ப்ப�ப்

ெபற)

ெபா�ப்ேபற்�க் ெகாள்வார்.

ப�வர்த்தைனக�ம் ெசட்�ல்ெமன்ட்க�ம்
17. பங்�கைள/�ைரேவ�வ்
வா�க்ைகயாளர்
வ�வத்தில்

ஒப்பந்தங்கைள

ெகா�க்�ம்

அல்ல�

ஒப்�க்ெகாண்டப�

கட்டைளகள்

�ைறய�ல்

இ�க்�ம்.

உ�ப்ப�னர்
எ�த்�

உ�ப்ப�ன�ம்

வா�க்ைகயாள�க்�க்

வாங்க

�ர்வமாக

அல்ல�

வ�ற்க

அல்ல�

அத்தைகய

வா�க்ைகயாள�ம்

பரஸ்பரம்

ெகா�க்கப்பட்��க்�ம்

�ன�க்

கிைளயன்ட் ேகாட்-ஐ (வா�க்ைகயாள�ன் ப�ரத்திேயக அைடயாள எண்) பயன்ப�த்திேய
உ�ப்ப�னர்

வா�க்ைகயாள�ன் ேகா�க்ைககைளச் ெசயல்ப�த்தி வர்த்தகத்ைத ��க்க

ேவண்�ம்.

18. �ேர�ங் (வர்த்தகம்) / ெசட்�ல்ெமன்ட் �ழற்சிகள், ெடலிவ�/ேபமண்ட் அட்டவைணகள்,
அவ்வப்ேபா�

அவற்றில்

ெசய்யப்ப�ம்

மாற்றங்கள்

ஆகியவற்ைற

உ�ப்ப�னர்

வா�க்ைகயாள�க்�த் ெத�வ�த்�க் ெகாண்��ப்பார். வர்த்தகங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்
சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்ேசஞ்சின் அட்டவைணகள்/ நைட�ைறக�க்� இணங்கி ெசயல்பட
வா�க்ைகயாளர் ெபா�ப்ேபற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

19. வா�க்ைகயாளர் நம்ப� ெகா�த்தி�க்�ம் பணம் / பங்�கைள உ�ப்ப�னர் ஒ� தன�
கணக்கில் ைவத்தி�க்க ேவண்�ம், அந்த கணக்� தன் ெசாந்த கணக்� அல்ல� ேவ�
வா�க்ைகயாள�ன் கணக்கிலி�ந்� ேவ�பட்��க்க ேவண்�ம்; வ�திகள், வ�தி�ைறகள�ல்
�றிப்ப�டப்பட்��ப்பைவ,

SEBI வழிநடத்தல் �றிப்�கள் மற்�ம் / அல்ல� வ�திகள்,

எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ன்

�ைண

�றிப்ப�ட்��ப்பைவ

வ�திகள்,

தவ�ர்த்�

தன்

�ற்றறிக்ைககள்
ெசாந்த

மற்�ம்

உபேயாகத்திற்�

அறிக்ைககள�ல்
அல்ல�

ேவ�

வா�க்ைகயாளர் உபேயாகத்திற்� அைதப் பயன்ப�த்தக் �டா�.

20. எக்ஸ்ேசஞ்�/

எக்ஸ்ேசஞ்�கள்

தானாகேவ

�ன்வந்�

வா�க்ைகயாளர்

சார்பாகச்

ெசய்யப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் உள்பட அ�ேபான்ற ஒப்பந்தங்கைள அற� ெசய்�ம் ேபா�
(ந�க்கிவ��ம் ேபா�) அைவ அதன் காரணமாகேவ அற� ெசய்யப்பட்டதாகக் ெகாள்ளப்ப�ம்,
உ�ப்ப�ன�ம் சம்பந்தப்பட்ட தன் வா�க்ைகயாள�டனான ஒப்பந்தம் / ஒப்பந்தங்கைள
அற� ெசய்ய உ�ைம ெபற்றி�ப்பார்.

21. எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப�வர்த்தைனகள் அைனத்�ம் சம்பந்தப்பட்ட
எக்ஸ்ேசஞ்ச் வ�திகள், �ைண வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைற வ�திக�க்�ம் அவற்றின்
கீ ழ்

ெசய்யப்பட்ட

�ற்றறிக்ைககள்/

அறிக்ைகக�க்�

உட்பட்��க்�ம்;

வர்த்தகம்

ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட எக்ஸ்ேசஞ்சின் வ�திகள், �ைண வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைற
வ�திகள்,

அவற்றின்

நடவ�க்ைககைளச்

கீ ழ்

ெசய்யப்பட்ட

ெசயல்ப�த்த

�ற்றறிக்ைககள்

வர்த்தகத்தில்

ஈ�பட்ட

அறிக்ைககள்ப�

/

அைனத்�

பார்�க�ம்

எக்ஸ்ேசஞ்ச் �ைண வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைற வ�திகள�ல் �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம்
ந�திமன்ற அதிகார வரம்ப�ற்� உட்பட்��ப்பார்கள்.

தர�க் கட்டணம்
22. உ�ப்ப�னர்
கணக்கில்

வா�க்ைகயாள�க்�
ேசர்க்கப்ப�ம்

வழங்�ம்

தர�க்

ப�வர்த்தைனக�க்�

கட்டணங்கைள�ம்

அந்தந்த

வா�க்ைகயாளர்
கால

கட்டத்தில்

வ�லிக்கப்ப�ம் இதர ப�ற சட்ட�ர்வ வ�கைள�ம் வா�க்ைகயாளர் உ�ப்ப�ன�க்�ச்
ெச�த்த ேவண்�ம். உ�ப்ப�னர் வ�லிக்�ம் தர�க் கட்டணங்கள் ஸ்டாக் எக்ஸ்ேசஞ்ச்
வ�திகள், ஒ�ங்��ைற வ�திகள் மற்�ம் �ைண வ�திகள் மற்�ம் / அல்ல�

SEBI வ�திகள்

மற்�ம் ஒ�ங்��ைற வ�திகள் �றிப்ப�ட்��க்�ம் அதிகபட்ச தர�க் கட்டணத்திற்�
மிைகப்படாமல் இ�க்�ம்.

கைலப்� மற்�ம் நிைலைமைய ��தல்
23. உ�ப்ப�ன�ன்

இதர

ப�ற

உ�ைமக�க்�

பங்கம்

வ�ைளயாமல்

(ப�ரச்ைனைய

த�ர்ப்பாயத்திற்� எ�த்�ச் ெசல்�ம் உ�ைம உட்பட) வா�க்ைகயாளர் ெச�த்த ேவண்�ய
மார்ஜின்கள் அல்ல� ேவ� பாக்கி ெதாைககள், நி�ைவ ெதாைககள் ேபான்றவற்ைற
வ�லிக்�ம்
ப�தியாகேவா

ெபா�ட்�
கைலத்�

வா�க்ைகயாள�ன்
வ��ம்

/

��வ�ட்�

நிைலைமைய
இந்த

��வ�மாகேவா

நடவ�க்ைககளால்

/

கிைடக்�ம்

ெதாைகையக் ெகாண்� வா�க்ைகயாள�ன் ெபா�ப்�கள் / கடைமகைளச் ச�ெசய்�ம்
உ�ைம உ�ப்ப�னர் ெபற்றி�க்கிறார் என்பைத வா�க்ைகயாளர் ��ந்� ெகாண்��க்கிறார்.
இந்த கைலப்� / ��வ��ம் நடவ�க்ைககளால் வ�ைள�ம் அைனத்� நஷ்டங்கள் மற்�ம்

நிதிக் கட்டணங்கள் ��வ�ம் வா�க்ைகயாளர் கணக்கில் ேசர்க்கப்ப�ம், அவர் மட்�ேம
இதற்�ப் ெபா�ப்ேபற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

24. வா�க்ைகயாளர் மரணம் அல்ல� ெநா�ப்� நிைல காரணமாக அவர்/ அந்த அைமப்�
ெதாைக ெபற ��யாத அல்ல� ெச�த்த ��யாத நிைலைம அல்ல� அவர் கட்டைள
ப�றப்ப�த்�

வாங்கப்பட்ட

அல்ல�

வ�ற்கப்பட்ட

பங்�

ஆவணங்கைள

மாற்றிக்

ெகா�க்கவ�யலாத நிைல ேதான்�ம் ேபா�, வா�க்ைகயாள�ன் நிைலைமைய ��த்�
வ�ட்�

அதனால்

வ�ைளந்த

நஷ்டங்கைள

வ�லிக்�ம் உ�ைம உ�ப்ப�னர்

வா�க்ைகயாள�ன்

ெசாத்�கள�லி�ந்�

ெபற்றி�ப்பார். இந்த நடவ�க்ைகய�ல் ம� ந்தி�க்�ம்

ெதாைகக�க்� வா�க்ைகயாளர் அல்ல� அவரால் நியமிக்கப்பட்டவர்கள், வா���ைமயர்,
வா��தாரர்கள், உ�ைம மாற்றம் ெபற்றவர்கள் உ�ைம ெபற்றி�ப்பார்கள். பணம் / பங்�
ஆவணங்கைள

நியமிக்கப்பட்டவர்

ெபய�ல்

உ�ப்ப�னர்

மாற்றிக்

ெகா�த்�வ��ம்

நடவ�க்ைக, சட்ட �தியான வா�ைசப் ெபா�த்த வைரய�ல் �ைறயாகச் ெசய்யப்பட்ட
ெசயலாகக் க�தப்ப�ம் என்பைத வா�க்ைகயாளர் �க்கியமாகக் கவன�க்க ேவண்�ம்.

தகரா� த�ர்�
25. உ�ப்ப�னர் �லமாகச் ெசய்யப்பட்ட அைனத்� ப�வர்த்தைனக�க்�மான ம�ப்�கைள
த�ர்த்�க்ெகாள்ள

எ�க்கப்ப�ம்

நடவ�க்ைககள�ல்

உ�ப்ப�னர்

��ைமயாக

ஒத்�ைழப்பார்.

26. ெடபாசிட்�கள், மார்ஜின் ெதாைக ேபான்றவற்றிலி�ந்� எ�ம் ேகட்��ைமகள் மற்�ம் /
அல்ல� தகரா�கைள எக்ஸ்ேசஞ்ச் வ�திகள், �ைண வ�திகள், ஒ�ங்��ைற வ�திகள்
மற்�ம் அவற்றின் கீ ழ் நடப்ப�லி�க்�ம் அவ்வப்ேபா� ெசய்யப்பட்ட �ற்றறிக்ைககள் /
அறிக்ைககைள வா�க்ைகயாளர் மற்�ம் உ�ப்ப�னர் பார்ைவய�ட ேவண்�ம்.

27. வா�க்ைகயாளர்/பங்�தரகர்

தகரா�கைள

வ�சா�த்�

த�ர்ப்�

வழங்க

அதிகாரம்

வழங்கப்பட்ட ப�ரதிநிதி ��� ெசய்� வா�க்ைகயாளர்/ உ�ப்ப�ன�க்� வழங்கப்ப�ம்
எந்த ஒ� த�ர்ப்�க்�ம் த�ர்ப்� வழங்கப்பட்ட எ�த்�க�க்� வா�க்ைகயாளர் / உ�ப்ப�னர்
கட்�ப்பட்� நடந்�ெகாள்ள ேவண்�ம்

என்பைத

வா�க்ைகயாளர்/உ�ப்ப�னர்

��ந்�

ெகாள்கிறார்.

28. அைனத்� வா�க்ைகயாள�ம் அ�கக்��ய ஒவ்ெவா� உ�ப்ப�ன�ம் திறன் வாய்ந்த
�ைற த�ர்ப்� இயக்கத்ைத ைவத்தி�க்க ேவண்�ய� அவசியம்

a. தன்னால் அல்ல� தன� சார்பாக, வழங்கப்பட்ட நிதித்�ைற தயா�ப்� அல்ல�
நிதித்�ைற

ேசைவ

ஆகியைவ

ெதாடர்பான

வா�க்ைகயாளர்

�கார்கைள

ெப�வதற்�ம் த�ர்த்�ைவப்பதற்�ம் ஒ� திறன்வாய்ந்த �ைறத�ர்ப்� இயக்கத்ைத
உடன�யான மற்�ம் நியாயமான �ைறய�ேல ஒ� உ�ப்ப�னர் ைவத்தி�க்க
ேவண்�ம்.

b. வா�க்ைகயாள�டன்

உறைவத்

ெதாடங்�ம்ேபா�ம்

மற்�ம்

வா�க்ைகயாள�க்� தகவல்கள் ேதைவப்படக்��ய ப�ற சமயங்கள��ம் ஒ�
உ�ப்ப�னர் இவற்ைற வா�க்ைகயாள�க்� ெத�யப்ப�த்த ேவண்�ம்-

i. ஏேத�ம்

�கார்க�க்கான

த�ர்ைவ

நா�வதற்கான

வா�க்ைகயாள�ன்

உ�ைம; மற்�ம்

ii. தன்

வா�க்ைகயாள�டம்

இ�ந்�

�கார்கைளப்

ெப�வதற்�ம்

த�ர்த்�ைவப்பதற்�ம் உ�ப்ப�னர் ப�ன்பற்�ம் ெசயல்�ைறகள்

29. வா�க்ைகயாள�க்கான ஆேலாசைனய�ன் ெபா�ந்�ம் தன்ைம
வா�க்ைகயாள�ன் நிதிநிைல �ழ்நிைலகள் மற்�ம் ேதைவகள் ேபான்ற ெபா�த்தமான
தன�ப்பட்ட

�ழ்நிைலகைளக்

ெப�வதற்கான
வழங்�ம்

உ�ைம.

நபர்க�க்�ப்

க�த்தில்ெகாண்�,

இந்த

ெபா�ப்பான�

ெபா�ந்�ம்

மற்�ம்

ெபா�த்தமான

ஆேலாசைனையப்

வா�க்ைகயாள�க்�

ஆேலாசைன

ஒ�ங்��ைறயாளர்

இப்ப�ப்பட்ட

ஆேலாசைன ேதைவப்ப�கின்ற �றிப்ப�ட்ட நிதிநிைல தயா�ப்�கள் மற்� ேசைவகள�ன்
ப��வ�கைளக் �றிப்ப��வார்.

a. ஒ� உ�ப்ப�னர் இைத ெசய்ய ேவண்�ம்–
i. வா�க்ைகயாள�ன் ெபா�ந்தக்��ய தன�ப்பட்ட �ழ்நிைலகள் பற்றிய ச�யான
மற்�ம்

ேபாதிமான

தகவல்கைள

ேசக�க்க

அைனத்�

�யற்சிகைள�ம்

ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

ii. வா�க்ைகயாள�ன்
ெகாண்ட

ப�ற�

ெபா�ந்தக்��ய
ெகா�க்கப்பட்ட

தன�ப்பட்ட

�ழ்நிைலகைள

ஆேலாசைன

க�த்தில்

வா�க்ைகயாள�க்�

ெபா�த்தமாக இ�ப்பைத உ�தி ெசய்ய ேவண்�ம்.

b. வா�க்ைகயாள�ன் ெபா�ந்தக்��ய தன�ப்பட்ட �ழ்நிைலகள் �றித்� கிைடத்த
தகவல்கள்

நிைறவைடயாதைவ

உ�ப்ப�ன�க்�த்
தகவல்கள�ன்

அல்ல�

ெத�யவந்தால்,
அ�ப்பைடய�ல்

�ல்லியமற்றைவ

நிைறவைடயாத
�ன்ேன�வதன்

என்�

அல்ல�
வ�ைள�கைள

நியாயமாக

�ல்லியமற்ற
உ�ப்ப�னர்

வா�க்ைகயாள�க்� எச்ச�க்க ேவண்�ம்.

c. வா�க்ைகயாள�க்� ெபா�ந்தா� என்� உ�ப்ப�னர் த�ர்மான�த்த நிதிநிைல தயா�ப்�
அல்ல� நிதிநிைல ேசைவைய ெபற வா�க்ைகயாளர் �யற்சித்தால்,

i.

ெதள�வாக தன� ஆேலாசைனைய வா�க்ைகயாள�க்� எ�த்��ர்வமாக�ம்
வா�க்ைகயாளரால்
ேவண்�ம்; மற்�ம்

��ந்�ெகாள்�ம்ப�யான

�ைறய��ம்

ெத�யப்ப�த்த

ii.

வா�க்ைகயாளர்

ேகட்�க்ெகாள்�ம்

நிதிநிைல

தயா�ப்�

அல்ல�

நிதிநிைல

29.A.a.வ�ற்� இணங்கிய ப�ன்ன�ம் வா�க்ைகயாள�டம்

ேசைவைய �றிப்�

இ�ந்� எ�த்��ர்வமான ஒப்�தைலப் ெபற்ற�ட�ம் மட்�ேம அள�க்கலாம்.

30. க�த்� �ரண்பா�கைள ைகயா�தல்
ஒ�

வா�க்ைகயாளர்

ைகயா�ம்

மற்�ம்

வழக்கில்,

உ�ப்ப�ன�க்�

வா�க்ைகயாள�ன்

இைடேயயான

நல�க்ேக

க�த்�

�ரண்பாட்ைட

�க்கியத்�வம்

அள�க்கப்பட

ேவண்�ம்.

a. உ�ப்ப�னர் இைதச் ெசய்ய ேவண்�ம்–
i. வா�க்ைகயாள�க்�
ெபற்�க்ெகாண்ட

ஆேலாசைன
அல்ல�

வழங்�வதற்காக

ெபற

வ�மானங்கள் உள்ள�ட்ட க�த்�

எதிர்பார்க்கின்ற

ேவ�பா�கள்

�றித்த

உ�ப்ப�னர்
�ரண்பாடான
தகவல்கைள

வா�க்ைகயாள�க்� அள�க்க ேவண்�ம்; மற்�ம்

ii. இவற்�க்� இைடேயயான
அல்ல�

நியாயமாக

�ரண்பாட்ைட

அறிய

உ�ப்ப�னர்

�ற்பட்டால்,

அறிந்�

இ�ந்தால்

வா�க்ைகயாள�ன்

நல�க்�

�க்கியத்�வம் அள�க்க�ம்-

1. தன் ெசாந்த நலன் மற்�ம் வா�க்ைகயாள�ன் நலன்; அல்ல�
2. உ�ப்ப�னர்

நிதிநிைல

ப�ரதிநிதியாக

இ�க்�ம்

�ழல்கள�ல்,

ெதாடர்�ைடய உ�ப்ப�ன�ன் நலன் மற்�ம் வா�க்ைகயாள�ன் நலன்

b. வா�க்ைகயாள�க்�
வா�க்ைகயாளர்

16.அ.1.இல்

��ந்�ெகாள்�ம்

ெபற்�க்ெகாண்டதற்கான

உள்ள

தகவல்கள்

வைகய��ம்

எ�த்��ர்வமான

ஒப்�தல்

எ�த்�

�ர்வமாக�ம்

அள�க்கப்பட்�,

தகவல்கைளப்

வா�க்ைகயாள�டம்

இ�ந்�

ெபறப்பட ேவண்�ம்.

c. இந்த ப��வ�ேல, “�ரண்பாடான வ�மானம்” என்ப� பணமாகேவா அல்ல� பணம்
இல்லாமேலா

வா�க்ைகயாளர்

அல்லாத

நபர்கள�டம்

ெபற்�க்ெகாள்�ம்

பலன்

ஆ�ம்,

வா�க்ைகயாள�க்�

அள�த்த

ஆேலாசைனய�னால்

நியாயமாக எதிர்பார்க்கப்ப�கின்ற�.

இ�

இ�ந்�

�ழ்நிைலய�ன்ப�
தாக்கம்

உ�ப்ப�னர்
உ�ப்ப�னர்

ஏற்ப�த்�ம்

என்�

உறைவ ��த்�க்ெகாள்�தல்
31. எந்த ஒ� காரணத்திற்காக�ம், உ�ப்ப�ன�ன் இயலாைம, மரணம், பண� �றப்� அல்ல�
ெவள�ேயற்றம்

அல்ல�

இயக்�னர்

சைப

உ�மத்ைத

அற�

ெசய்தல்

நிகழ்�கள்

உள்ள�ட்டைவ, உ�ப்ப�ன�ன் எக்ஸ்ேசஞ்ச் உ�மம் ந�க்கமைட�ம் ேபா�, உ�ப்ப�ன�க்�ம்
வா�க்ைகயாள�க்�ம் இைடேய�ள்ள உற�ம் ��வைடந்�வ��ம்.

32. எந்த ஒ� காரணத்ைத�ம் �றாமல் உ�ப்ப�னர், அதிகாரம்ெபற்ற

நபர்

மற்�ம்

வா�க்ைகயாளர் அவர்க�க்� இைடேய�ள்ள உறைவ �றித்�க்ெகாள்�ம் உ�ைம
ெபற்றி�ப்பார்கள் என்றா�ம், ஒ�வர் மற்றவ�க்� �ைறந்தபட்சம் எ�த்��ர்வ ஒ�
மாத கால அவகாசம் ெகா�க்க ேவண்�ம். இந்த உ�ைமக்� எந்த பங்க�ம் வ�ைளயாமல்,
உற��ைறைய

��த்�க்ெகாள்வதற்�

ப�வர்த்தைனகள�ல்

எ�ந்த

�ன்னர்

உ�ைமகள்,

இ�

ெபா�ப்�கள்,

தரப்ப�ன�ம்

ஈ�பட்��ந்த

கடைமக�க்�

அவர்கள்

ெபா�ப்ேபற்றவர்களாகேவ இ�ப்பார்கள், அத்�டன் இ� தரப்ப�ன�ன் வா��தாரர்கள்,
நிைறேவற்�னர்கள், நிர்வாகிகள், சட்ட�தியான ப�ரதிநிதிகள் மற்�ம் வழிவந்தவர்கள்,
அந்தந்த �ைற சார்ந்�, ெபா�ப்ேபற்றவர்களாகேவ இ�ப்பார்கள்/ க�தப்ப�வார்கள்.

33. ஒ�ேவைள எந்த ஒ� காரணத்திற்காகவாவ�, �ைண தரக�க்� மரணம்/ ெநா�ப்�
நிைல ஏற்பட்டால் அல்ல� இயக்�நர் சைப அங்கீ காரத்ைத அற�ெசய்ததால் அல்ல�
ஸ்டாக் எக்ஸ்ேசஞ்ச் அங்கீ காரத்ைத தி�ம்பப் ெபற்� ந�க்கியதால் மற்�ம் / அல்ல�
உ�ப்ப�ன�டன் ஒப்பந்தத்ைத ��த்�க் ெகாண்டதால் ஒ� �ைண தரக�ன் நிைல
���க்�

வ�மானால்,

வா�க்ைகயாளர்

இந்த

உ�ப்ப�ன�ன்

தகவல்

வா�க்ைகயாள�க்�த்

ேநர�

ெதாடர்ப�ல்

இதற்கிைடய�ல் வா�க்ைகயாளர் தன் உற�
ெத�வ�த்�

ஒ�

உ�ப்ப�ன�க்�த்

மாத

கால

இ�ப்பதாகக்

க�தப்ப�ம்;

�ைறைய ��த்�க்ெகாள்ள வ��ப்பம்

அவகாசத்திற்�க்

ெத�வ�த்தி�க்காத

ெத�வ�க்கப்பட்�,

பட்சத்தில்,

�ைறயாமல்

உ�ப்ப�னர்,

எ�த்��ர்வமாக

�ைண

தரகர்

மற்�ம்

வா�க்ைகயாளர் ஆகிேயாைரக் கட்�ப்ப�த்�ம் ‘உ�ைமக�ம் ெபா�ப்�க�ம்’ ஆவணம்
(ஆவணங்கள்) பங்கமைடயாமல் நடப்ப�ல் இ�ப்பதாகேவ ெகாள்ளப்ப�ம்.

��தல் உ�ைமக�ம் ெபா�ப்�க�ம்
34. சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்ேசஞ்�கள் மற்�ம் SEBIய�ன் வ�திகள், ஒ�ங்��ைற வ�திகள்,
�ைண வ�திகள், �ற்றறிக்ைககள், அறிக்ைககள் மற்�ம் வழிநடத்தல் �றிப்�கைளச்
சார்ந்� உ�ப்ப�ன�ம் அவர் வா�க்ைகயாள�ம் நிைறேவற்றப்பட்ட வர்த்தங்க�க்கான
தங்கள் கணக்�கைள வழக்கமான கால இைடெவள�கள�ல் ச�ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம்.

35. வா�க்ைகயாளர்
நடவ�க்ைகக்�

சார்பாக

உ�ப்ப�னர்

எக்ஸ்ேசஞ்�கள்

ேமற்ெகாள்�ம்

அவ்வப்ேபா�

வ�வத்தில் ஒப்பந்த ரசீ� ஒன்ைற உ�ப்ப�னர்

ஒவ்ெவா�

நைட�ைறய�ல்

வர்த்தக

ைவத்தி�க்�ம்

வழங்�வார். இவ்வா� வழங்கப்ப�ம்

ஒப்பந்த ரசீதில் ஆர்டர் எண், வர்த்தக எண், வர்த்தக ேநரம், வர்த்தக வ�ைல, வர்த்தக அள�,
�ைரேவ�வ்ஸ்

ஒப்பந்த

வ�பரங்கள்,

வா�க்ைகயாளர்

ேகாட்,

தர�க்

கட்டணம்,

வ�திக்கப்பட்ட அைனத்� வ�கள் ேபான்றைவ உள்ள�ட்ட தகவல்கள் அைனத்�ம் அதில்
எ�தப்பட்��ப்பேதா�
எக்ஸ்ேசஞ்ச்

இதர

ெபா�த்தமான

வ�தித்தி�க்�ம்

வ�பரங்க�ம்

காலவைரக்�ள்

அ�

�ைறயாக

நிரப்பப்பட்�

ப�ந்�ைரத்தி�க்�ம்

வ�தத்தில்

அ�ப்ப� ைவக்க ேவண்�ம். வர்த்தக நடவ�க்ைக ேமற்ெகாண்ட ஒ� ேவைல தினம்
மண�

ேநரம்

��வைடவதற்�ள்

�த�ட்டாளர்க�க்�

உ�ப்ப�னர்
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இலக்க�ைற

ைகெயாப்பமிட்� அச்ச�க்கப்பட்ட/ எலக்ட்ரான�க் ரசீைத அ�ப்ப� ைவக்க ேவண்�ம்.

36. வா�க்ைகயாளரால் �றிப்ப�டப்பட்டாேல தவ�ற மற்�ம் வர்த்தகம் நிைறேவற்றப்பட்ட
எக்ஸ்ேசஞ்ச் அவ்வப்ேபா� வ�த்� நைட�ைறய�லி�க்�ம் நிபந்தைனகள் மற்�ம்
வைரயைறக�க்� உட்பட்� எக்ஸ்ேசஞ்ச் வ�திகள், �ைணவ�திகள், ெதாழில் வ�திகள்,
மற்�ம்

�ற்றறிக்ைககள்,

இவற்றில்

வழக்�

எ�வாக

இ�ந்தா�ம்,

அதன்ப�

நிதி

அல்ல� கமா�ட்�கள�ன் வ�நிேயாகத்ைத உ�ப்ப�னர் வா�க்ைகயாள�க்�, வர்த்தகம்
நைடெபற்ற

எக்ஸ்ேசஞ்சின்

ேபஅ�ட்

ரசீதப்

ெபற்�க்ெகாண்�

ேபஅ�ட்

ெசய்ய

ேவண்�ம்.

37. தன்

வா�க்ைகயாளர்

ஒவ்ெவா�வ�க்�மான

கேமா�ட்�க�க்கான

ஒ� ��ைமயான

அளவ�ல்

வ�வத்தில்,

மற்�ம்

எக்ஸ்ேசஞ்சினால்

அவ்வப்ேபா�

ேவண்�ம்.

ப�ைழகள்

ஏேத�ம்

வர்த்தகம்

நைடெப�கின்ற

�ைறயான

நிதிகள்

மற்�ம்

“கணக்� அறிக்ைக”ைய அத்தைகய கால

வர்த்தகம்

நைடெப�கின்ற

�றிப்ப�ட்டப�
இ�ந்தால்

உ�ப்ப�னர்

அைதப்

ெபா�த்தமான

ெபா�த்தமான

அ�ப்ப�

ைவக்க

ெபற்�க்ெகாண்டதிலி�ந்�

எக்ஸ்ேசஞ்சினால்

அவ்வப்ேபா�

�றிப்ப�ட்டப� �றிப்ப�ட்ட காலத்திற்�ள் அ�ப்ப�ைவக்கப்பட ேவண்�ம் என்�ம் அந்த
அறிக்ைக �றிப்ப�ட ேவண்�ம்.

38. தினச� மார்ஜின் அறிக்ைககைள�ம் உ�ப்ப�னர் அவர் வா�க்ைகயாள�க்� அ�ப்ப�
ைவப்பார். இதர ப�ற வ�பரங்க�டன், அள�க்கப்பட்ட �ைண ப�ைணயங்கள் வ�பரம், �ைண
ப�ைணயம் பயன்ப�த்தப்பட்ட நிலவரம், பணம், நிரந்தர ைவப்� நிதி ரசீ�கள் (FDRs-கள்),
வங்கி உத்தரவாதம் மற்�ம் பங்� ஆவணங்கள் ஆகிய ப���கள�ல் ப��க்கப்பட்ட �ைண
ப�ைணய ப�நிைல (ம� தமி�க்�ம் இ�ப்� / வா�க்ைகயாளர் ெச�த்த ேவண்�ய பாக்கி)
வ�பரங்க�ம் அதில் காணப்ப�ம்.

39. உ�ப்ப�ன�டன்
கடைமகைள�ம்
அதிகாரம்

உற��ைற
நிைறேவற்�ம்

தனக்�

ெசய்�ெகாள்ள
ேதைவயான

ஒப்பந்தத்தில்
சட்ட�தியான

வழங்கப்பட்��ப்பைத�ம்

ேவண்�ம்.

இணக்க

அைனத்�

நைட�ைறகைள

ஈ�பட்�
ஆற்றல்

அதன்

இ�ப்பைத�ம்,

வா�க்ைகயாளர்

வர்த்தக

ெபா�ப்�கைள�ம்
கட்டாயம்

நடவ�க்ைககைள

ேமற்ெகாள்ள

அதற்��ய

��வைத

உ�தி

ேமற்ெகாள்ளத்
வா�க்ைகயாளர்

உ�ப்ப�ன�டன் வர்த்தக நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்� �ன்னதாகேவ நிச்சயம்
ெசய்�ெகாண்ட ப�றேக வர்த்தக நடவ�க்ைககள�ல் ஈ�பட ேவண்�ம்.

40. ஒ� உ�ப்ப�னர் தன் உ�ப்ப�னர்த்�வத்ைத ஒப்பைடத்தால், �த�ட்டாளர்கள�டம்
இ�ந்�

உ�ைமக்ேகாரல்க�க்கான

உ�ப்ப�னர்

ெவள�ய�ட

ப�வர்த்தைனய�ல்
காலத்திற்�ள்

ேவண்�ம்.

ஏேத�ம்

ஆதர�

அைழப்�வ��த்�
எக்ஸ்ேசஞ்சின்

வண�க

உ�ைமக்ேகாரல்கள்

ஆவணங்க�டன்

ஒ�

ெபா�

அறிவ�ப்ைப

அைமப்ப�ன்

இ�ந்தால்,

வா�க்ைகயாளர்

�லமான

�றிப்ப�டப்பட்ட

எக்ஸ்ேசஞ்சில்

ஒ�

�காைரப் பதி� ெசய்வைத உ�தி ெசய்ய�ம்.

41. A. தவறாக வழிநடத்�ம் நடத்ைத & தவறாக பயன்ப�த்�ம் நடத்ைத ஆகியைவ
உள்ள�ட்ட அநியாய நடத்ைதய�ல் இ�ந்� பா�காத்தல்

a. நிதிநிைல தயா�ப்�கள் அல்ல� நிதிநிைல ேசைவகள் ெதாடர்பான அநியாய
நடத்ைத தைட ெசய்யப்பட்� உள்ள�.

b. “அநியாய

நடத்ைத”

ப�ரதிநிதியால்

என்ப�

ஒ�

ெசய்யப்ப�ம்

உ�ப்ப�னர்

ஒ�

ெசயல்

அல்ல�

அல்ல�

அதன்

நிதிநிைல

வ�ட்�வ��தல்,

அ�

வா�க்ைகயாளர் ஒ� தகவலள�க்கப்பட்ட ப�வர்த்தைன த�ர்மானத்ைத எ�ப்பைத
பாதித்தல்

அல்ல�

கண�சமாக

பாதிக்கக்��யதாக

இ�த்தல்

ஆ�ம் மற்�ம்

இதில் உள்ளடங்�வ�–

i. �றிப்� 41.B.வ�ன் கீ ழ் தவறாக வழிநடத்�ம் நடத்ைத
ii. �றிப்� 41.C.ய�ன் கீ ழ் தவறாக பயன்ப�த்�ம் நடத்ைத
iii. �றிப்ப�டப்ப�ம் அத்தைகய ப�ற நடத்ைத
41. B.
a. மற்றப� வா�க்ைகயாளர் எ�த்தி�க்காத ப�வர்த்தைன த�ர்மானத்ைத எ�க்க
ைவக்கின்ற
காரண��டன்

அல்ல�

எ�க்க

ெதாடர்�ைடய

ைவக்கக்��யதாக
ஒ�

உ�ப்ப�னர்

இ�ந்தால்

அல்ல�

த�ர்மான�க்�ம்

அதன்

நிதிநிைல

ப�ரதிநிதி�ைடய நடத்தயான� தவறாக வழிநடத்�வதாக இ�க்�ம் –

i. �ல்லியமற்ற
ப�ரதிநிதி

தகவைல

உண்ைம

அல்ல�

என்�

நம்பாத

உ�ப்ப�னர்
தகவைல

அல்ல�

நிதிநிைல

வா�க்ைகயாள�க்�

அள�த்தல்; அல்ல�

ii. வஞ்சகமான

�ைறய�ேல

வா�க்ைகயாள�க்� அள�த்தல்.

�ல்லியமான

தகவைல

b.

ஒ�

நடத்ைதயான�

�றிப்�

41.B.a,வ�ன்

கீ ழ்

என்பைதத் த�ர்மான�ப்பதில், கீ ழ்கா�ம் காரண�கள்

தவறாக

வழிநடத்�கிறதா

“த�ர்மான�க்�ம் காரண�களாக”

க�தப்ப�கின்றன–

i.

ஒ�

நிதிநிைல

�க்கிய

தயா�ப்�

பண்�கள்,

இதில்

அல்ல�
இதன்

நிதிநிைல
அம்சங்கள்,

ேசைவ

உைடய

பலன்கள்

மற்�ம்

வா�க்ைகயாள�க்கான இடர்கள் உள்ளடங்�ம்.

ii. ஒ� �றிப்ப�ட்ட நிதிநிைல தயா�ப்� அல்ல� நிதிநிைல ேசைவ
வா�க்ைகயாள�க்�

ேதைவப்ப�தல்

அல்ல�

வா�க்ைகயாள�க்� அதன் ெபா�ந்�ம்தன்ைம.

iii. நிதிநிைல
ேவண்�ய

தயா�ப்�

அல்ல�

நிதிநிைல

க�த்தில்ெகாள்�தல்,

அல்ல�

ேசைவக்�

ெச�த்த

க�த்தில்ெகாள்�தல்

கண�க்கப்ப�ம் �ைற

iv. நிதிநிைல ஒப்பந்தத்தின் இ�ப்�, வ�லக்�தல் அல்ல� பாதிப்�, இ�
நிதிநிைல

ஒப்பந்தம் என்�ம் �ழலில் ெபா�ளாதார வார்த்ைதயாக

இ�க்கிற�.

v. உ�ப்ப�ன�ன்

இயல்�,

அைடயாளம்,

பண்�கள்

ஒ�ங்��ைற

மற்�ம்
நிைல

உ�ைமகள்,
மற்�ம்

இதில்
�ைண

நி�வனங்கள் உள்ளடங்�ம்

vi. ஏேத�ம் சட்டம் அல்ல� ஒ�ங்��ைறய�ன் கீ ழ் வா�க்ைகயாள�ன்
உ�ைமகள்

41.C.
a. நிதிநிைல தயா�ப்� அல்ல� நிதிநிைல ேசைவ ெதாடர்பாக ஒ�
அல்ல�

அவ�ைடய

நிதிநிைல

ப�ரதிநிதிய�ன்

நடத்ைத

உ�ப்ப�ன�ன்

கீ ழ்கணவற்�ல்

ஏேத�ம்

ஒன்றாக இ�ந்தால் அ� தவறான பயன்பா� ஆ�ம்-

i. வற்��த்தல் அல்ல� ேதைவயற்ற நிர்பந்தங்கள் உள்ளடங்கி இ�ந்தால்;
மற்�ம்

ii. மற்றப� வா�க்ைகயாளர் எ�த்தி�க்காத ப�வர்த்தைன த�ர்மானத்ைத எ�க்க
ைவக்கின்ற அல்ல� எ�க்க ைவக்கக்��யைவ.

b. ஒ� நடத்ைத வற்��த்தல் அல்ல� ேதைவயற்ற நிர்பந்தங்கைள பயன்ப�த்�கின்றதா
என்பைதத் த�ர்மான�ப்பதில், கீ ழ்காண்பைவ க�த்தில்ெகாள்ளப்பட ேவண்�ம்–

i. நடத்ைதய�ன் ேநரம், இடம், இயல்� மற்�ம் ப��வாதம்;
ii. அச்��த்�ம்

அல்ல�

ேமாசமான

வார்த்ைத

அல்ல�

நடத்ைதைய

பயன்ப�த்�தல்

iii. உ�ப்ப�ன�க்�த் ெத�ந்த வா�க்ைகயாள�ன் �றிப்ப�ட்ட �ரதிஷ்டம் அல்ல�
�ழ்நிைலைய
நிதிநிைல

தவறாக
ேசைவ

பயன்ப�த்தி

ெதாடர்பாக

ஒ�

நிதிநிைல

வா�க்ைகயாள�ன்

தயா�ப்�

அல்ல�

த�ர்மானத்தின்

ம� �

தாக்கம் ஏற்ப�த்�தல்-

iv. வா�க்ைகயாளர்
உ�ைமைய

கீ ழ்கண்டைவ

ெசயல்ப�த்த

ஒப்பந்தம் அல்லாத

உள்ள�ட்டவற்றில்

வ��ம்�ம்ேபா�

நிதிநிைல

உ�ப்ப�னரால்

ஒப்பந்தத்தின்

�மத்தப்ப�கின்ற

தைடகள் -

v. நிதிநிைல ஒப்பந்தத்ைத ��த்�ைவப்பதற்கான உ�ைம;
vi. ேவ� நிதிநிைல தயா�ப்� அல்ல� ேவ� உ�ப்ப�ன�க்� மாற்�வதற்கான
உ�ைம மற்�ம்

vii. ஏேத�ம் நடவ�க்ைக எ�க்க ைவப்பதற்கான அச்��த்தல், அந்த அச்��த்தல்
எந்த �ழ்நிைலய�ல் ஏற்ப�த்தப்ப�கின்ற� என்பைதப் ெபா�த்�.

மின்ன� ஒப்பந்த ரசீ�கள் (ECN)
42. வர்த்தக ஒப்பந்த ரசீ�கைள எலக்ட்ரான�க் வ�வத்தில் ெபற வா�க்ைகயாளர் ஒப்�தல்
அள�த்தி�க்�ம்

பட்சத்தில்,

அதற்�ப்

ெபா�ந்�ம்

மின்னஞ்சல்(வா�க்ைகயாளர்

உ�வாக்கிய�) �கவ� ஒன்ைற வா�க்ைகயாளர் உ�ப்ப�ன�க்�த்
உைடய

ப�ற்ேசர்க்ைக

அஞ்சல்

�கவ�ய�ல்

3ஐ

தய�ெசய்�

ஏேத�ம்

(ப�ற்ேசர்க்ைக

A

பார்க்க�ம்) ெத�யப்ப�த்த ேவண்�ம். மின்

மாற்றம்

நிக�ம்

ேபா�

அந்த

மாற்றங்கள்

சார்ந்த

வ�பரங்கைள காகிதத்தில் �ைறயாக எ�தி உ�ப்ப�ன�க்� அ�ப்ப� ைவக்க ேவண்�ம்.
வா�க்ைகயாளர்

தன்

வர்த்தகங்கைள

இைணயதளம்

�லமாகச்

ெசய்ய

ேதர்ந்ெத�த்தி�க்�ம் பட்சத்தில், மின்னஞ்சல் �கவ� மாற்றம் �றித்த தகவல்கைள
பா�காக்கப்பட்ட அ���ைற வழியாக வா�க்ைகயாளர் அவ�க்� அள�க்கப்பட்��க்�ம்
பயனர் ஐ� மற்�ம் கட�ச் ெசால்ைலப் பயன்ப�த்தி உ�ப்ப�ன�க்�த் ெத�யப்ப�த்த
ேவண்�ம்.

43. மின்னஞ்சல் �லமாக அ�ப்பப்ப�ம் வர்த்தக ஒப்பந்த ரசீ�கள�ல் (ECNs) உ�ப்ப�னர்
இலக்க�ைறய�ல் ைகெயாப்பமிட ேவண்�ம், மைற �றிய�டாக்கப்பட்��க்க ேவண்�ம்,
இைட��ந்� தி�த்தப்படாததாக�ம் அத்�டன் அைவ தகவல் ெதாழில்�ட்ப சட்டம், 2000
வ�தி�ைறக�டன் இணக்கமாக இ�ப்பைத�ம் உ�திெசய்ய ேவண்�ம். மின்னஞ்சல்
�லமாக

ஒ�

இைணப்பாக

இசிஎன்

அ�ப்பப்பட்டால்,

இைணக்கப்பட்ட

ேகாப்�ம்

இலக்க�ைறய�ல் ைகெயாப்பமிடப்பட்��க்க ேவண்�ம், மைற �றிய�டாக்கப்பட்��க்க
ேவண்�ம், இைட��ந்� தி�த்தப்படாததாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம்.

44. உ�ப்ப�ன�க்� மின்அஞ்சல் ேபாய் ேசரவ�ல்ைல என்ற ப�ன்ஸ்ட் ெமய�ல் அறிக்ைக
கிைடக்காத வைர மின்அஞ்சல் வழியாக அ�ப்பப்பட்ட ஒப்பந்த ரசீ� வா�க்ைகயாளர்
அள�த்தி�க்�ம் மின்அஞ்சல் �கவ�ய�ல் ேசர்க்கப்பட்�வ�ட்டதாகேவ க�தப்ப�ம்.

45. தகவல் ெதாழில்�ட்ப சட்டம், 2000 மற்�ம் அவ்வப்ேபா� SEBI/ஸ்டாக் எக்ஸ்ேசஞ்�கள்
வ�த்� நடப்ப�லி�க்�ம் வ�திகள்/ ஒ�ங்��ைற வ�திகள்/ �ற்றறிக்ைககள்/ வழிநடத்தல்
�றிப்�கைளச் சார்ந்த நைட�ைற வழக்கங்க�க்� ஏற்ப உ�ப்ப�னர் இசிஎன், மின்அஞ்சல்
கிைடக்கப்ெபற்ற

தகவல்

ஆகியவற்ைற

இைட��ந்�

தி�த்தவ�யலாத

வ�வ

ெமன்

நகல்களாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரங்கள் �றிப்ப�ட்��ப்ப� ேபால் உ�ப்ப�னர் பா�காப்பாக
ைவத்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம்.

SEBI/ ஸ்டாக் எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ன் ஒ�ங்��ைற வ�திகைள

அ�ச�த்� நடப்ப�லி�க்�ம் வழக்கத்ைத ஒட்� ெடலிவ� ெசய்யப்பட்ட சான்�கைள
அதாவ� மின்அஞ்சலில் ஒப்பந்த ரசீ�கைள அ�ப்�ம் ேவைளய�ல் சிஸ்டம் உற்பத்தி
ெசய்�ம் நடவ�க்ைக அறிக்ைககைள உ�ப்ப�னர்
ைவத்�க்ெகாள்ள
நிராக�த்தைவ

ேவண்�ம்.

அல்ல�

ஒப்பந்த

ப�ன்ஸ்ட்

�றிப்ப�ட்ட காலத்திற்� பா�காத்�

ரசீ�கைள

ேபக்

ஆகி

வா�க்ைகயாள�க்�/

ெடலிவ�

ெசய்யப்படாத

இெமய�ல்
வ�பரங்கள்

நடவ�க்ைக அறிக்ைகய�ல் பதி� ெசய்யப்பட்��க்�ம். ப�ன்ஸ்ட் ெமய�ல்ஸ் தகவல்
கிைடக்கப்ெபற்ற வ�பரங்கைள ��ந்த வைரய�ல் ேசக�க்க அைனத்� �யற்சிகைள�ம்

SEBI/ஸ்டாக் எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ன் வ�திகள் நைட�ைறப�த்தப்ப�ம் வழக்கத்ைத ஒட்�
�றிப்ப�ட்ட காலவைரக்�ள் உ�ப்ப�னர் அைனத்� சமயங்கள��ம் ெசய்ய ேவண்�ம்.

46. மின்அஞ்சலில்

எலக்ட்ரான�க்

வ�வ

ஒப்பந்த

ரசீ�கைளப்

ெபற

வா�க்ைகயாளர்க�க்� அச்ச�த்த காகித ஒப்பந்த ரசீ�கைள உ�ப்ப�னர்

வ��ம்பாத
ெதாடர்ந்�

அ�ப்ப�க் ெகாண்��ப்பார். வா�க்ைகயாளர்க�க்� இசிஎன்கள் எங்ெகல்லாம் ெடலிவ�
ெசய்யப்படவ�ல்ைலேயா

அல்ல�

வா�க்ைகயாளர்

மின்அஞ்சல்

�கவ�

நிராக�த்தி�க்கிறேதா (ப�ன்ஸிங் ஆஃப் ெமய�ல்ஸ்), அச் சமயங்கள�ல் காகிதத்தில்
அச்ச�த்த

ஒப்பந்த

ரசீ�கைள

வா�க்ைகயாள�க்�

SEBI/ஸ்டாக் எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ன்

வ�திகைள அ�ச�க்�ம் நைட�ைற வழக்கத்ைத ஒட்�ய காலவைரக்�ள் உ�ப்ப�னர்
அ�ப்ப� ைவக்க ேவண்�ம், இவ்வா� காகித ஒப்பந்த ரசீ�கள் ெடலிவ� ெசய்யப்பட்ட
நி�பணங்கைள உ�ப்ப�னர் ேசமித்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்.

47. வா�க்ைகயாளர்க�க்� மின்அஞ்சலில் இசிஎன்கைள அ�ப்ப� ைவப்ப�டன், உ�ப்ப�னர்
பராம�க்�ம் ெசாந்த இைணய தளத்தி�ம், அவ்வா� ஒன்� இ�ந்தால், அவற்ைறப்
ப�ர��க்க ேவண்�ம். பா�காப்� காவ�டன் பராம�க்கப்ப�ம் இந்த இைணய தளத்தில்
வா�க்ைகயாளர்கள்

இவற்ைற

அ�கி

ஒப்பந்த

ரசீ�கைளப்

பதிவ�றக்கம்

ெசய்ய,

வ��ம்ப�னால் அச்ச�த்�க்ெகாள்�ம் வசதி�ம், இதற்ெகன்� தன�ப்பட்ட பயனர் ெபய�ம்
கட�ச் ெசால்�ம் அவர்க�க்� அள�க்கப்பட்��க்க ேவண்�ம்.

48. மின்ன� வ�வத்தில் ஒப்பந்த �றிப்ைபப் ெபற வ��ம்�ம் வா�க்ைகயாள�க்� ஒ�
மின்ன�

ஒப்பந்த

�றிப்�

அறிவ�ப்�

(ECN)

ப�வத்ைத

ெப�தல்.

இ�

வா�க்ைகயாளரால் தி�ம்பப்ெபறப்ப�ம் வைர இந்த அறிவ�ப்� ெசல்�ப�யா�ம்.

சட்ட�ம் ஆட்சி எல்ைல�ம்
49. உ�ப்ப�னர்,

�ைண

தரகர்

மற்�ம்

வா�க்ைகயாளர்க�க்�

இந்த

ஆவணத்தில்

வழங்கப்பட்��க்�ம் �றிப்ப�ட்ட உ�ைமக�க்�ம் ேமலாக வர்த்தக நடவ�க்ைகக�க்�
வா�க்ைகயாளர் ேதர்ந்ெத�க்�ம் எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ன் வ�திகள், �ைண வ�திகள் மற்�ம்
ஒ�ங்��ைற வ�திகள் அவற்றின் கீ ழ் ெசய்யப்பட்ட �ற்றறிக்ைககள்/ அறிக்ைககள்
அல்ல�

SEBI வ�த்தி�க்�ம் வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைற வ�திகள் வழங்�ம்

உ�ைமகைள�ம் அவர்கள் ெபற்றி�ப்பார்கள்.

50. இந்த ஆவணத்தில் ெகா�க்கப்பட்��க்�ம் ஷரத்�க்கள் அைனத்�ம் எப்ெபா��ம்
அந்தந்த காலகட்டத்தில் நைட�ைறய�லி�க்�ம் அர� அறிவ�ப்�கள்,

SEBI ெவள�ய��ம்

வ�திகள், ஒ�ங்��ைற வ�திகள், வழிநடத்தல் �றிப்�கள், �ற்றறிக்ைககள்/ அறிக்ைககள்
மற்�ம் வர்த்தகத்திற்�த் ேதர்ந்ெத�த்த சம்பந்தப்பட்ட எக்ஸ்ேசஞ்�கள் வ�த்தி�க்�ம்
வ�திகள், ஒ�ங்��ைற வ�திகள் மற்�ம் �ைண வ�திக�க்� உட்பட்டதாகேவ இ�க்�ம்.

51. ந�வர் த�ர்ப்பாயம் மற்�ம் சமரசம் சட்டம், 1996-ன் கீ ழ் ந�வர்(கள்) அள�த்த த�ர்ப்�க�க்�
உ�ப்ப�னர் மற்�ம் வா�க்ைகயாளர் கட்டாயம் கட்�ப்பட ேவண்�ம். ஒ�ேவைள ந�வர்
த�ர்ப்�

இ�

தரப்ப�ன�ல்

யா�க்காவ�

தி�ப்தி

அள�க்கவ�ல்ைல

என்றால்,

ஸ்டாக்

எக்ஸ்ேசஞ்�கள் அைமப்ப�ல் ேமல்�ைறய�� ெசய்வதற்�ம் வசதி ெசய்� ெகா�க்கப்
பட்��க்கிற�.

52. இந்த ஆவணத்தில் பயன்ப�த்தப் பட்��க்�ம் வார்த்ைதக�க்�ம் ெசாற்பதங்க�க்�ம்,
ப�ரேயாகம் ெசய்யப்பட்��க்�ம் �ழ்நிைலகள�ல் மாற்றங்கள் இல்லாத பட்சத்தில்,
எக்ஸ்ேசஞ்�கள்
வ�திகள்,

வ�த்தி�க்�ம்

அவற்றின்

கீ ழ்

வ�திகள்,

�ைண

ெசய்யப்பட்ட

வ�திகள்

மற்�ம்

�ற்றறிக்ைககள்/

SEBI/

ஒ�ங்��ைற
அறிக்ைககள�ல்

��ந்�ெகாள்ளப்ப�ம் அர்த்தங்கைளேய ெகாள்ள ேவண்�ம்.

53. உ�ப்ப�னர் தானாகச் ேசர்த்தி�க்�ம் ஷரத்�கள் / ஆவணங்கள் அைனத்�ம் SEBI/
எக்ஸ்ேசஞ்�கள்

வ�த்தி�க்�ம்

வ�திகள்/

ஒ�ங்��ைற

வ�திகள்/அறிக்ைககள்/

�ற்றறிக்ைககள�லி�ந்� ம� றியதாக இ�க்கக் �டா�. தானாகச் ேசர்த்தி�க்�ம் ஷரத்�கள்
/ ஆவணத்தில்(ஆவணங்கள�ல்) மாற்றம் ெசய்வதற்� 15 நாட்க�க்� �ன்னர் அறிக்ைக
வ�ட

ேவண்�ம்.

எக்ஸ்ேசஞ்�கள்/

SEBI

�றிப்ப�ட்��க்�ம்

உ�ைமகள்

மற்�ம்

ெபா�ப்�கள�ல் ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்கைள வா�க்ைகயாளர்கள் கவனத்திற்� உ�ப்ப�னர்
ெகாண்� ெசல்ல ேவண்�ம்.

54. சம்பந்தப்பட்டவர்கள�ன் உ�ைமகள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள�ல் ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்கள்
SEBI வ�த்தி�க்�ம் வ�திகள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைற வ�திகள�ல் ஏற்ப�ம் மாற்றங்களால்
அல்ல� வர்த்தகங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ன் �ைண வ�திகள், வ�திகள்
மற்�ம் ஒ�ங்��ைற வ�திகள�ல் நிக�ம் மாற்றங்களால் வ�ைளந்தி�க்கிற� என்றால்,
அப்ப�ப்பட்ட மாற்றங்கள் இந்த ஆவணத்தில் �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம் உ�ைமகள் மற்�ம்
ெபா�ப்�கள��ம் தி�த்தப்பட்ட மாற்றங்கள் ெசய்யப்பட்��ப்பதாக க�தப்ப�ம்.

55. உ�ப்ப�னர்கள்

தங்கள்

வா�க்ைகயாளர்க�க்�

அறிக்ைககைள அ�ப்ப ேவண்�ம்.

ஒவ்ெவா�

மாத�ம்

கணக்�

இன்டர்ெநட் மற்�ம் ஒயர்ெலஸ் ெடக்னாலஜி அ�ப்பைடய�ல் வர்த்தகம் ெசய்ய
உ�ப்ப�னர்கள் வா�க்ைகயாளர்க�க்� வழங்�ம் வசதி
(‘உ�ைமக� ம் ெபா�ப்�க� ம் ’ ஆவணத்தில் (ஆவணங்கள�ல்) �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம் அைனத்�
ஷரத்�க�ம் ெபா�ந்�ம். ��தலாக, கீ ேழ ெகா�க்கப்பட்��க்�ம் ஷரத்�க�ம் ெபா�ந்�ம்.)

1.

இன்டர்ெநட் ேபஸ்� �ேர�ங்

(IBT) மற்�ம் ெசக்��� �ேர�ங் வசதிகைள ெமாைபல் ேபான்,

ேடட்டா கார்� ேசர்க்கப்பட்ட லாப்டாப் ேபான்றவற்றிலி�ந்� இன்டர்ெநட் �ெராெடாேகால்
பயன்ப�த்தி

ஒயர்ெலஸ்

ெதாழில்�ட்பம்

�லமாக

வர்த்தகம்

ெசய்�ம்

(IP)

உ�ைம

உ�ப்ப�ன�க்� அள�க்கப்ப�கிற�. இ� ேபான்ற இன்டர்ெநட் ேபஸ்ட் �ேர�ங் / ெசக்���
�ேர�ங் ேமற்ெகாள்ள

SEBI மற்�ம் எக்ஸ்ேசஞ்�கள் அந்தந்த கால கட்டத்தில் வ�க்�ம்

அைனத்� ெபா�ந்�ம் வ�திக�க்�ம் உ�ப்ப�னர்

கட்டாயம் இணங்கி நடந்�

ெகாள்ள

ேவண்�ம்.

2.

ஒ� வா�க்ைகயாளர் �த�� ெசய்ய / பங்� ஆவணங்கள�ல் வர்த்தகம் ெசய்ய வ��ம்பம்
ெகாண்� அதற்காக இன்டர்ெநட் ேபஸ்ட் �ேர�ங் அல்ல� ஒயர்ெலஸ் ெடக்னாலஜி �லமாக
ெசக்��� �ேர�ங் ெசய்ய ஆர்வப்படலாம். இ�ேபான்ற சமயங்கள�ல், சந்பந்தப்பட்ட ஸ்டாக்
எஸ்க்ேசஞ்ச் உ�ப்ப�ன�ன்

IBT ேசைவைய உ�ப்ப�ன�ன் வா�க்ைகயாள�ம் பயன்ப�த்த

அ�மதிக்�ம், வா�க்ைகயாள�ம் இச் ேசைவையப் பயன்ப�த்திக்ெகாள்ளலாம் என்றா�ம்
இந்த

அ�மதி

வைரயைறக�க்�

SEBI/எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ன்
உட்பட்டதாக�ம்,

ஷரத்�கள்,

உ�ப்ப�ன�ன்

நிபந்தைனகள்
இைணய

IBT

நிபந்தைனகள் மற்�ம் வைரயைறக�க்� உட்பட்�ம், எக்ஸ்ேசஞ்�கள்

தள

மற்�ம்
பயன்பா�

/SEBI ஆகியைவ

�றிப்ப�ட்��க்�ம் வ�திகைளச் சார்ந்�ம் இ�க்�ம்.

3.

ஒயர்ெலஸ் ெதாழில்�ட்பம்/ இன்டர்ெநட்/ ஸ்மார்ட் ஆர்டர் �ட்�ங் �லமாகச் ெசய்யப்ப�ம்
பங்� வர்த்தகங்கள�ன் சிறப்பம்சங்கள், அபாய இடர்கள், ெபா�ப்�கள், கடைமகள் மற்�ம்
ப�ைணப்ெபா�ப்�கைள உ�ப்ப�னர் வா�க்ைகயாள�க்� எ�த்�க் �ற ேவண்�ம், �டேவ
ேவ�

ெதாழில்�ட்பங்கள்

�லம்

ெசய்யப்ப�ம்

வர்த்தகங்கைளக்

�றித்�ம்

வா�க்ைகயாள�க்� உ�ப்ப�னர் எ�த்�ைரக்க ேவண்�ம்.

4.

உ�ப்ப�ன�ன்

ஐப��

சிஸ்டம் தானாகேவ

ஆரம்ப கட�ச்ெசால்ைல உற்பத்தி ெசய்�ம்

என்பைத�ம், எக்ஸ்ேசஞ்�கள்/SEBI ப�ந்�ைரத்தி�க்�ம் வ�திகைள அ�ச�த்� கட�ச்
ெசால்

பாலிசி

வ�க்கப்பட்��க்கிற�

என்பைத�ம்

உ�ப்ப�னர்

வா�க்ைகயாள�டம்

ெத�வ�க்க ேவண்�ம்.

5.

பயனர் ெபயர் மற்�ம் கட�ச் ெசால்ைல இரகசியமாக�ம் பா�காப்பாக�ம் ைவத்�க்
ெகாள்�ம் ெபா�ப்� வா�க்ைகயாளைரேய சார்ந்தி�க்�ம். உ�ப்ப�ன�ன்
பயனர்

ெபயைர�ம்

கட்டைளக�க்�ம்,
ெசய்பவர்

கட�ச்

ெசால்ைல�ம்

ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்

வா�க்ைகயாளரால்

பயன்ப�த்தி

அைனத்�

அ�மதிக்கப்

IBT சிஸ்டத்தில்

ெசய்யப்ப�ம்

அைனத்�

நடவ�க்ைகக�க்�ம்,

இவ்வா�

பட்��ந்தா�ம்

இல்லாவ�ட்டா�ம்,

வா�க்ைகயாளேர

ப�ைணெபா�ப்�

ஏற்�க்ெகாள்ள

ேவண்�ம்.

இன்டர்ெநட்

�ேர�ங்

/

ஒயர்ெலஸ் ெடக்னாலஜி �லம் ெசக்���ஸ் �ேர�ங் ெசய்வதற்� ஆர்டர் �ட்ெடட் சிஸ்டம்
உ�தியள�த்தல் ெதாழில் �ட்பங்கள் மற்�ம் கண்�ப்பான காவல் பா�காப்� நடவ�க்ைககள்
அவசியப்ப�ம் என்பைத�ம் வா�க்ைகயாளர் ெத�ந்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம், �டேவ
வா�க்ைகயாளர் மற்�ம்/ அல்ல� அவர் அதிகாரம் ெபற்ற ப�ரதிநிதிய�ன் பயனர் ெபயர் மற்�ம்
கட�ச்ெசால்ைல ேவ� யா�க்�ம், உ�ப்ப�னர் அ�வலக பண�யாளர் உட்பட, ெத�வ�க்கக்
�டா� என்பைத�ம் வா�க்ைகயாளர் ��ந்� ைவத்தி�க்க ேவண்�ம்.

6.

வா�க்ைகயாளர் ஒ�ேவைள தன் கட�ச்ெசால்ைல மறந்� வ�ட்டார் என்றால், உ�ப்ப�ன�ன்

IBT சிஸ்டத்தில் �ைறபா�கள் இ�ப்ப� ெத�ய வந்தால், �ரண்பா�கள் / தவ�கைள
இ�ப்பைத கண்� ெகாண்டால் / இ�ப்பதாகச் சந்ேதகித்தால் / அதிகாரம் அள�க்கப்படாதவர்
வா�க்ைகயாள�ன்

பயனர்

பயன்ப�த்திய��க்கிறார்

ெபயைர�ம்

கட�ச்

சந்ேதகம்

ேதான்றினால்

என்ற

ெசால்ைல�ம்/
அதன்

கணக்ைக�ம்

��

வ�பரங்கைள,

அ�மதிக்கப்படாத பயன்பாட்ைட, நடவ�க்ைக நிகழ்ந்தி�க்�ம் ேததி, நடந்தி�க்�ம் வ�தம்,
நடவ�க்ைக வ�பரங்கள் ஆகியவற்ைறக் �றிப்ப�ட்� நடவ�க்ைக நடந்தி�ப்பைதத் ெதாடர்ந்�
வா�க்ைகயாளர் உ�ப்ப�ன�டன் ெதாடர்� ெகாண்� அவ�க்� எ�த்��ர்வமாக ெத�வ�க்க
ேவண்�ம்.

7.

இன்டர்ெநட்/ஒயர்ெலஸ்ெதாழில்�ட்பம்
அ�ப்பப்ப�ம்

கட்டைளகள்

�லம்

ெசய்யப்ப�ம்

வசதிகள��ள்ள

அபாய

பங்�

இடர்கைள

வர்த்தகங்கள்,
வா�க்ைகயாளர்

��ைமயாகப் ��ந்� ெகாண்��க்க ேவண்�ம், வா�க்ைகயாளர் பயனர் ெபய�ல்/கட�ச்
ெசால்

�லமாகச்

ெசய்யப்ப�ம்

அைனத்�

நடவ�க்ைகக�க்�ம்

வா�க்ைகயாளர்

ப�ைணெபா�ப்� ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்பைத ெதள�வாக வா�க்ைகயாளர் ��ந்�
ெகாண்��க்கிறார்.

8.

வா�க்ைகயாள�ன்

ேவண்�ேகா�க்�

இணங்கி

கட்டைள/வர்த்தக

வண�க

உ�திப்பா�

தகவைல மின்அஞ்சல் �லம் உ�ப்ப�னர் அ�ப்ப� ைவப்பார். ெவப் ேபார்ட்டலி�ம் கட்டைள/
வர்த்தக வண�க உ�திப்பா� தகவல் கிைடப்பைத வா�க்ைகயாளர் ெத�ந்� ைவத்தி�ப்பார்.
ஒயர்ெலஸ்

ெதாழில்�ட்பம்

வழியாக

வா�க்ைகயாளர்

வர்த்தகம்

ெசய்�ம்

ேபா�,

கட்டைள/வர்த்தக வண�க உ�திப்பா� தகவைல வா�க்ைகயாளர் க�வ�க்� உ�ப்ப�னர்
அ�ப்ப� ைவப்பார்.

9.

இன்டர்ெநட்

�லம்

சிஸ்டம்ஸ்,

கம்�ன�ேகஷன்

நிகழ்�கைளச்

ெசய்யப்ப�ம்

சந்திக்க

வர்த்தங்கள்

ைலன்ஸ்,

சிக்கலான

ெப�ஃெபரல்ஸ்

ேவண்�ய��க்�ம்

ஹார்ட்ேவர்,

ேபான்ற

என்பைத�ம்,

பல

சாஃப்ட்ேவர்,

நிச்சயமில்லாத

இைடத்தடங்கல்கள்,

இடப்ெபயர்ச்சிகள் ேபான்றைவக�க்� உட்பட்��க்�ம் என்பைத�ம் வா�க்ைகயாளர் ��ந்�
ைவத்தி�க்கிறார்.

உ�ப்ப�ன�ன்

IBT

ேசைவ

எல்லா

ேநரத்தி�ம்

எப்ெபா��ம்

தடங்கலில்லாமல் கிைடத்�க் ெகாண்��க்�ம் என்பதான தர உ�திைய எைத�ம் உ�ப்ப�னர்
அல்ல� எக்ஸ்ேசஞ்ச் அள�க்கவ�ல்ைல.

10. உ�ப்ப�ன�ன்

IBT

சிஸ்டம்

இைட

நி�த்தம்

ெசய்யப்ப�தல்,

தடங்கல்,

ெதாடர்�

கிைடக்காமலி�த்தல் அல்ல� ச�யாக ேவைல ெசய்யாமல் இ�த்தல் அல்ல� உ�ப்ப�னர் /
எக்ஸ்ேசஞ்சின் கட்�ப்பாட்�ற்� ம� றிய எந்த காரணத்திற்காகவாவ� வா�க்ைகயாளர் /
உ�ப்ப�னர்

/

ெசயலிழப்பால்

எக்ஸ்ேசஞ்ச்
எக்ஸ்ேசஞ்சின்

பக்கத்திலி�ந்�
ேசைவ

ெதாடர்�

அல்ல�

சிஸ்டம்

கிைடக்காததால்
அல்ல�

/

சிஸ்டம்

வா�க்ைகயாள�ன்

கட்டைளகள் நிைறேவற்றப்படாமல் ேபாதல் காரணத்திற்காக வா�க்ைகயாளர் எக்ஸ்ேசஞ்
அல்ல� உ�ப்ப�ன�க்�எதிராக எந்த ேகட்��ைமைய�ம் ெசய்ய ��யா�.

