ಆನುಬಂಧ - 6
ಗೆೈಡೆನ್ಸ್ ನೆ ೋಟ್: ಹ ಡಿಕೆದಾರರು ಎಕ್ಸ್ ಚೆೋಂಜನಲ್ಲಿ (ಗಳಲ್ಲಿ) ಟೆರೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆೋಕು-ಬೆೋಡಗಳು
ನೋವು ಟೆರೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮುನನ
1.

ನೀವು SEBI ನ ೂೀೋಂದಾಯಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತರವ ೀ ವಯವಹರಿಸುರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎೋಂಬುದನ್ುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ ೂಳ್ಳಿ.
ಅವರ SEBI ನ ೂೀೋಂದಾವಣಿ ಪರಮಾಣಪತರದ ನ್ೋಂಬರನ್ುು ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜ್/ www.exchange.com ಮತುಿ
www.sebi.gov.in ವ ಬ್-ಸ್ ೈಟುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಟ್ಟಾಯ ಜ ೂತ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ.

2. KYC ಫಾರೋಂ ಸೋಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತುಿ ಖಾಲ್ಲ ಸಥಳಗಳನ್ುು ಹ ೂಡ ದು ಹಾಕಿ.
3. ಹಕುುಗಳು ಮತುಿ ಬಾಧ್ಯತ ಗಳು,ಅಪಾಯ ಬಹಿರೋಂಗಪಡಿಸುವ ಪತರ, ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರನ್ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಮತುಿ ಕಾಯಿನೀರ್ತ
ಪತರ, ಹಿೀಗ ಎಲಿ ಕಡಾಾಯ ಪತರಗಳನ್ೂು ಖಚಿತವಾಗಿ ಓದ್.
4. ನಮಮ ಮತುಿ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ನ್ಡುವ ಸವಯೋಂಪ ರೀರಿತ ಕಲಮುಗಳ ಏನಾದರೂ ಒಪಪೋಂದವಾಗಿದದರ ಅವುಗಳನ್ುು ತಪಪದ ೀ
ಓದ್, ಅರ್ಿ ಮಾಡಿಕ ೂಳ್ಳಿ ನ್ೋಂತರ ಸಹಿಹಾಕಿ. ನಮ್ಮಮಬಬರ ನ್ಡುವ ಆದ ಒಪಪೋಂದದ ಕಲಮುಗಳನ್ುು ನಮಮ ಒಪ್ಪಪಗ ಇಲಿದ ೀ
ಬದಲ್ಲಸುವೋಂರ್ತಲಿ ಎೋಂಬುದನ್ುು ನ ನ್ಪ್ಪಡಿ.
5. ನೀವು ಟ ರೀಡಿೋಂಗ್ ಮಾಡಿದದಕ ು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ವಿಧಿಸುವ ಎಲಿ ಬ ೂರೀಕರ ೀಜ್, ಕಮ್ಮಷನ್ುಗಳು, ಶುಲುಗಳು ಮತುಿ ಇತರ
ವ ಚ್ಚಗಳ ಮತುಿ ಅವುಗಳ ಬಗ ೆ SEBI/ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜುಗಳು ನೀಡಿರುವ ಉಪಬೋಂಧ್ಗಳು/ ಮಾಗಿದಶಿಕಗಳ ಬಗ ೆ
ಒೋಂದು ಸಪಷಾವಾದ ಕಲಪನ ಹ ೂೋಂದ್ರಿ.
6. ನೀವು ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಎಲಿ ಕಾಗದಪತರಗಳ ನ್ಕಲನ್ುು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರನೋಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡ ಯಿರಿ.
7. ಒೋಂದ ವ ೀಳ ನೀವು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ಗ ನಮಮ ಬಾಯೋಂಕ್ ಖಾತ ಮತುಿ ಡಿಮಾಯಟ್ ಖಾತ ಯನ್ುು ಆಪರ ೀಟ್ ಮಾಡಲು
ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾನಿ (POA) ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರ ದಯವಿಟುಾ SEBI/ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜುಗಳು ಈ ಬಗ ೆ ನೀಡುವ
ಮಾಗಿದಶಿಕಗಳನ್ುು ಪರಾಮಶಿಸಿ.

ವಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ುುಇತ್ಯರ್ಥಗಳು
8. ನೀವು ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನದ್ಿಷಾವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದರ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ಇಲ ಕಾಾನಕ್ ಕಾೋಂಟಾರಾಕ್ಾ ನ ೂೀಟ್ಗಳನ್ುು
(ECN) ನೀಡಬಹುದು. ಅದಕಾುಗಿ ನೀವು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರಿಗ ನಮಮ ಇಮೀಲ್ ಐಡಿ ನೀಡಬ ೀಕು. ಕೋಂಪೂಯಟರುಗಳ ಜ ೂತ
ಕ ಲಸ ಮಾಡಿ ಅನ್ುಭ್ವ ಇಲಿದ್ದದರ ಇಸಿಎನ್ ಆಯ್ಕುಬ ೀಡ.
9. ನಮಮ ಇೋಂಟರ್ನ ಟ್ ಟ ರೀಡಿೋಂಗ್ ಖಾತ ಯ ಪಾಸವಡಿನ್ುು ಯಾರ ೂೋಂದ್ಗೂ ಹೋಂಚಿಕ ೂಳಿಬ ೀಡಿ.
10. ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರಿಗ ನ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ನ್ೂು ಪಾವರ್ತಸಬ ೀಡಿ.
11. ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ಹ ಸರಿಗ ಅಕ ೋಂಟ್ ಪ ೀಯಿೀ ಚ ಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾವರ್ತಸಿ. ಸಬ್-ಬ ೂರೀಕರ್ ಹ ಸರಿಗ ಚ ಕ್ ಬರ ಯಬ ೀಡಿ.
ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರಿಗ ಮಾಡಿದ ಪಾವರ್ತ/ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟ ಜಮಾಗಳ್ಳಗ ದಾಖಲ ಗಳನ್ುು ರುಜುವಾತಾಗಿ ಇರಿಸಿಕ ೂಳುಿವುದನ್ುು
ಮರ ಯಬ ೀಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳ್ಳರಲ್ಲ. ಆರೋಂಭ್ದ ದ್ನ್, ಸಿುಿಪ್, ಪರಮಾಣ, ಆ ಹಣ/ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಯನ್ುು ಯಾವ
ಬಾಯೋಂಕ್/ಡಿಮಾಯಟ್ ಖಾತ ಗ ಮತುಿ ಯಾವ ಬಾಯೋಂಕಿನ್/ಡಿಮಾಯಟ್ ಖಾತ ಯಿೋಂದ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ .

12. ಟ ರೀಡ್ ಪರಿಶೀಲನ ಸ್ ಲಭ್ಯ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜುಗಳ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತಿದ . ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾೋಂಟಾರಾಕ್ಾ ನ ೂೀಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿ
ಹ ೀಳ್ಳರುವ ಟ ರೀಡ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಬಹುದು. ಅವು ಪರಸಪರ ತಾಳ ಯಾಗದ್ದದರ ತಕ್ಷಣವ ೀ ಸೋಂಬೋಂಧ್ ಪಟಾಸ್ಾಾಕ್
ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿನ್ ಹೂಡಿಕ ದಾರರ ದೂರುಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ುು ಸೋಂಪಕಿಿಸಿ.
13. ಒೋಂದು ವ ೀಳ ನೀವು ನಮಮ ಖಾತ ಯನ್ುು ನವಿಹಿಸಲು ನದ್ಿಷಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ನೀಡಿದರ , ನಧಿಗಳ ಪ ೀಔಟ್ ಅರ್ವಾ
ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟೀಸ ಡ ಲ್ಲವರಿ(ಸೋಂದಭಾಿನ್ುಸ್ಾರ)ಯನ್ುು ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿನೋಂದ ಪ ೀಔಟ್ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಒೋಂದು ಕ ಲಸದ ದ್ನ್ದ
ಒಳಗಾಗಿ ನಮಗ ಮಾಡಲಾಗದ್ರಬಹುದು. ನಮಮ ಖಾತ ಯನ್ುು ನವಿಹಿಸುವ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ಈ ಕ ಳಗಿನ್ ಷರತುಿಗಳ್ಳಗ
ಒಳಪಟ್ಟಾರುತಾಿನ :
a)

ಅೋಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಿಕ ಗ ದ್ನಾೋಂಕ ಹಾಕಿ ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡಿರಬ ೀಕು ಮತುಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ನೀವು
ಯಾವುದ ೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರದುದ ಮಾಡಬಹುದ ೋಂಬ ಕಲಮನ್ುು ಹ ೂೋಂದ್ರಬ ೀಕು.

b)

ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್, ನಧಿಗಳು ಮತುಿ ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳ ವಾಸಿವ ಇತಯರ್ಿವನ್ುು ಕಾಯಲ ೋಂಡರ್ ತ ೈಮಾಸಿಕ ಅರ್ವಾ
ರ್ತೋಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷಠ ಒಮಮಯಾದರೂ ಮಾಡಬ ೀಕು, ಇದು ನಮಮ ಆಯ್ಕುಯನ್ುು ಅವಲೋಂಬಿಸಿರುತಿದ . ಹಾಗ ಇತಯರ್ಿ
ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ನಮಗ ಗಾರಹಕನ್ ಖಾತ ಪುಸಿಕದ್ೋಂದ ’ಸ್ ಾೀಟ ಮೋಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕ ೋಂಟ್್’ ಹಾಳ ಯ
ಪರರ್ತಯನ್ುು ಮತುಿ ರಿಜಿಸಾರ್ ಆಫ್ ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟೀಸ ಪರರ್ತಯನ್ುು ಕಳುಹಿಸುತಾಿನ ; ಇದರಲ್ಲಿ ನಧಿಗಳ ಮತುಿ
ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳ ರಸಿೀರ್ತಗಳು/ಡ ಲ್ಲವರಿಗಳ ಎಲಿ ಸಿವೀಕಾರಗಳು/ ಡ ಲ್ಲವರಿಗಳನ್ುು ತ ೂೀರಿಸಲಾಗಿರುತಿದ . ಈ
ಹ ೀಳ್ಳಕ ಯು ನಧಿಗಳು ಮತುಿ ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳನ್ುು ಏನಾದರೂ ಉಳ್ಳಸಿಕ ೂೋಂಡಿರುವುದರ ವಿವರಗಳನ್ೂು
ಹ ೂೋಂದ್ರುತಿವ .

c)

ಇತಯರ್ಿದ ದ್ನ್, ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳದ್ರುವ ಬಾಧ್ಯತ ಗಳ್ಳಗ ೋಂದು ಅಗತಯವಾದ
ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳು/ನಧಿಗಳನ್ುು ಉಳ್ಳಸಿಕ ೂೋಂಡಿರಬಹುದು ಮತುಿ ಮುೋಂದ್ನ್ 5 ಟ ರೀಡಿೋಂಗ್ ದ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕ ೂಡಬ ೀಕಾಗಬಹುದಾದ ಡ ರಿವ ೀಟ್ಟೀವ್ಸ್ ಮಾಜಿಿನ್ ಹ ೂಣ ಗಳ್ಳಗ ಅಗತಯವಾದ ನಧಿಗಳನ್ೂು
ಉಳ್ಳಸಿಕ ೂಳಿಬಹುದು. ಇದನ್ುು ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜ್ ನದ್ಿಷಾಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ್ದಲ್ಲಿ ಲ ಕು ಮಾಡಲಾಗುತಿದ .
ನ್ಗದು ಮಾರುಕಟ ಾ ವಯವಹಾರಗಳಾದರ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ಗಾರಹಕನೋಂದ ಇತಯರ್ಿದ ದ್ನ್ ಮತುಿ ಮುೋಂದ್ನ್
ವಯವಹಾರದ ದ್ನ್ ಬರಬ ೀಕಾದ ನಧಿಗಳ ಮತುಿ ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳ ಇಡಿೀ ಪ ೀ-ಇನ್ ಬಾಧ್ಯತ ಗಳನ್ುು
ಉಳ್ಳಸಿಕ ೂಳಿಬಹುದು. ಹಿೀಗ ಉಳ್ಳಸಿಕ ೂಳುಿವ ನಧಿಗಳು/ ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳು/ ಮಾಜಿಿನ್ಗಳ ಮ ಲಯ, ನ್ಗದು
ಮಾರುಕಟ ಾಯಲ್ಲಿ ಅೋಂತಹ ಇತಯರ್ಿವಾಗುವ ದ್ನ್ ನ್ಡ ಸಲಾಗುವ ವಯವಹಾರಗಳ ಮ ಲಯದಷ್ಟಾರುತಿದ .

d)

ಸ್ ಾೀಟ ಮೋಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕ ೋಂಟ್ ಅರ್ವಾ ಇತಯರ್ಿದ ಬಗ ೆ ಏನಾದರೂ ತಗಾದ ಇದರ ಅದನ್ುು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರನ್
ಗಮನ್ಕ ು ತರಬ ೀಕು. ಇದನ್ುು ನಧಿ/ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳು ಅರ್ವಾ ಹ ೀಳ್ಳಕ (ಸೋಂದಭಾಿನ್ುಸ್ಾರ) ಸಿವೀಕಾರವಾದ
ದ್ನಾೋಂಕದ್ೋಂದ 7 (ಏಳು) ಕ ಲಸದ ದ್ನ್ಗಳ ಒಳಗ ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ರ್ತಳ್ಳಸಬ ೀಕು. ವಾಯಜಯಗಳ್ಳದದರ ತಡಮಾಡದ ೀ
ಸೋಂಬೋಂಧ್ಪಟಾ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿನ್ ಹೂಡಿಕ ದಾರರ ದೂರು ಕ ೂೀಶಕ ು ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ವಿಷಯ ರ್ತಳ್ಳಸಿ.

14. ಒೋಂದು ವ ೀಳ ನೀವು ನಮಮ ಖಾತ ಯನ್ುು ನವಿಹಿಸಲು ನದ್ಿಷಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ನೀಡಿರದ್ದದರ , ನಧಿಗಳ ಪ ೀಔಟ್ ಅರ್ವಾ
ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟೀಸ ಡ ಲ್ಲವರಿ(ಸೋಂದಭಾಿನ್ುಸ್ಾರ)ಯನ್ುು ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿನೋಂದ ಪ ೀಔಟ್ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಒೋಂದು ಕ ಲಸದ ದ್ನ್ದ
ಒಳಗಾಗಿ ನಮಗ ಮಾಡದ್ದದರ ದಯವಿಟುಾ ವಿಷಯವನ್ುು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ಗಮನ್ಕ ು ತನು. ಏನಾದರೂ ವಾಯಜಯವಿದದರ
ತಕ್ಷಣವ ೀ ಸೋಂಬೋಂಧ್ ಪಟಾಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿನ್ ಹೂಡಿಕ ದಾರರ ದೂರು ವಿಭಾಗಕ ು ಲ್ಲಖಿತ ದೂರನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಿ.

15. ನಮಮ ಮೊಬ ೈಲ್ ಸೋಂಖ ಯ ಮತುಿ ಇಮೀಲ್ ಐಡಿಯನ್ುು ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ನ ೂೋಂದ್ಗ ನ ೂೀೋಂದಾಯಿಸಿ. ದ್ನ್ದ ಕ ೂನ ಗ
ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜ್ ಟ ರೀಡ್ ಧ್ೃಢೀಕರಣ ಎಚ್ಚರಿಕ ಗಳು/ ವಯವಹಾರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ಎಸ್ ್ಮಸ ಅರ್ವಾ ಇಮೀಲ್
ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತಿದ .

ಟೆರೋಡಿಂಗ್ ಸದಸಯತ್ವ ಕೆ ನೆಗೆ ಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ
16. ಒೋಂದ ವ ೀಳ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್ ತನ್ು ಸದಸಯತವ ಬಿಟುಾಬಿಟಾರ , ಸದಸಯತವದ್ೋಂದ ಉಚಾಾಟ್ಟಸಲಪಟಾರ ಅರ್ವಾ ತಪ್ಪಪತಸಥನ ೋಂದು
ಘೂೀಷಣ ಯಾದರ , ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜ್ ಒೋಂದು ಸ್ಾವಿಜನಕ ನ ೂೀಟ್ಟಸನ್ುು ನೀಡಿ ಹೂಡಿಕ ದಾರರಿೋಂದ ’ಟ ರೀಡಿೋಂಗ್
ವಯವಸ್ ಥಯಲ್ಲಿ ನ್ಡ ದ ವಯವಹಾರ’ಗಳ್ಳಗ ಸೋಂಬೋಂಧಿಸಿದ ಕ ಿೀಮುಗಳನ್ುು ಮಾತರ ಆಹಾವನಸುತಿದ . ನೀವು ಸೋಂಬೋಂಧ್ ಪಟಾ
ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿಗ ನಗದ್ತ ಸಮಯದ ಒಳಗ ಮತುಿ ಬ ೋಂಬಲದ ದಾಖಲ ಗಳ ಜ ೂತ ಗ ಕ ಿೀಮನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಬ ೀಕು.
17. ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್, ತಪ್ಪಪದರ ಅರ್ವಾ ದ್ವಾಳ್ಳಯಾದರ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರನ್ಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಮತುಿ/ಅರ್ವಾ
ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟಗಳ್ಳಗ ಸಿಗುವ ರಕ್ಷಣ ಯ ಬಗ ೆ ಮತುಿ ಎಷುಾ ಹಣ/ಸ್ ಕುಯರಿಟ್ಟ ನಮಗ ವಾಪಸ್ಾಗಬಹುದು ಎೋಂಬದರ ಬಗ ೆ ಚ ನಾುಗಿ
ರ್ತಳ್ಳದುಕ ೂಳ್ಳಿ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ ು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋಂಬೋಂಧ್ ಪಟಾ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜ್ನ್ ಬ ೈಲಾಗಳು ಮತುಿ ನಬೋಂಧ್ನ ಗಳು
ಮತುಿ ಹೂಡಿಕ ದಾರರ ಸೋಂರಕ್ಷಣಾ ನಧಿ ಯೀಜನ ಗಳು ಈ ಬಗ ೆ ಹ ೀಳುವುದನ್ುು ರ್ತಳ್ಳದುಕ ೂಳ್ಳಿ.

ವಾಯಜ್ಯಗಳು/ದ ರುಗಳು
18. ಗಮನಸಿ ಮಧ್ಯಸಿಥಕ ಕಾಯಿವಿಧಾನ್ಗಳು, ಬ ೂರೀಕರುಗಳ ವಿರುದಧ ದೋಂಡ ಪರಕಿರಯ್ಕ ಮತುಿ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರುಗಳ ವಿರುದಧ
ಹೂಡಿಕ ದಾರರ ದೂರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ುು ಸೋಂಬೋಂಧ್ ಪಟಾ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿನ್ ವ ಬ್ಸ್ ೈಟ್ನ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟ್ಟಸಲಾಗಿರುತಿದ .
19. ಸೋಂಬೋಂಧ್ ಪಟಾ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರ್/ಸಬ್-ಬ ೂರೀಕರ್ ನಮಮ ವಿಷಯ/ಸಮಸ್ ಯ/ದೂರನ್ುು ಪರಿಗಣಿಸುರ್ತಿಲಿವಾದರ ನೀವು
ವಿಷಯವನ್ುು ಸೋಂಬೋಂಧ್ಪಟಾ ಸ್ಾಾಕ್ ಎಕ್್ ಚ ೀೋಂಜಿಗ ಒಯಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗ ತೃಪ್ಪಿಯಾಗದ್ದದರ SEBIಗ
ವಿಷಯವನ್ುು ದಾಟ್ಟಸಬಹುದು.
20. ದೂರುಗಳನ್ುು ನ ೂೀೋಂದಾಯಿಸಲು ದೂರು ಪರಿಹಾರ ವಿಭಾಗ/ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪರತ ಯೀಕ ಇಮೀಲ್ ಐಡಿಯನ್ುು
ನಯೀಜಿಸಬ ೀಕು ಎೋಂದು SEBI ಎಲಿ ಸ್ಾಾಕ್ ಬ ೂರೀಕರುಗಳ್ಳಗ /ಸಬ್-ಬ ೂರೀಕರುಗಳ್ಳಗ ಕಡಾಾಯ ಮಾಡಿರುತಿದ .

