परिश - 4
टॉक ोकस, सब-ोकस आिण अशीलाचे ह आिण कते
SEBI आिण टॉक ए सचजस
े नी िवहीत के यामाणे
1. अशील याच िस युरटीज/करारात/इतर सलेखांमये गुंतवणूक करतील यांना ए सचजेस/भारतीय "तीभूती आिण िविनमय मंडळा
(SEBI)$या िनयम, उपकलमे आिण िनयमनांमये के ले'या (ा)ये"माणे आिण याखाली वेळोवेळी िनग*िमत कर+यात आले'या
परप,कांनुसार/नोटीसांनस
ु ार (वहारांसाठी मा1यता 2दली गेली आहे.
2. 4टॉक 6ोकर, सब-6ोकर आिण अशील ए सचजेसचे िनयम, उपकलमे आिण िनयमने आिण याखाली िनग*िमत के ले'या
परप,कांशी/नोटीसेसशी आिण SEBI$या िनयम आिण िनयमनांशी आिण वेळोवेळी अंमलात असू शकतील अशा सरकारी
"ाधीकरणां$या अिधसूचनांशी बांधील असतील.
3. अशील 4टॉक 6ोकर$या िस युरटीज आिण/:कवा डेर<हेट<ज करारांमये (वहार कर+या$या =मतेबाबत आिण 4टॉक 6ोकरमाफ* त
आदेशांची काय*वाही कर+याची इ$छा आहे, याबाबत 4वतःचे समाधान कAन Bयावे आिण अशीलाने 4टॉक 6ोकर$यामाफ* त आदेशांची
काय*वाही कर+यापूवC अशा =मतेबाबत 4वतःचे समाधान कAन घेणे वेळोवेळी चालूच ठे वावे.
4. 4टॉक 6ोकरने अशीलाचा अ4सलपणा आिण आDथक भFमपणाबाबत आिण पुरिव+यात येणाGया सेवांशी संबिं धत गुंतवणूकH$या
उ2IJांबाबत सातयाने समाधान कAन Bयावे.
5. 4टॉक 6ोकरने अशीलाला कोणयाही मया*दा, दाियवे आिण 4टॉक 6ोकर या =मतेत काम करतो यासह करावया$या (वसायासाठी
4टॉक 6ोकर$या दाियवा$या नेम या 4वKपाबाबत जागKक करावे.
6. सब-6ोकर आवLयक ते सहाMय करे ल आिण 4टॉक 6ोकरला या$या अशीला(लां) शी कर+यात येणाGया सव* (वहारांत सहकाय* करे ल.
अशीलाची मािहती
7. अशीलाने "खाते उघड+या$या "प,ात" 4टॉक 6ोकरला आवLयक असलेले सव* तपशील 4टॉक ए सचजेसने/SEBIने वेळोवेळी बंधनकारक
के ले'या समथ*नाथ* कागदप,ांसह पुरवावा.
8. अशीलाने खाते उघड+या$या कागदप,ांतील सव* बंधनकारक तरतूदOशी 4वतःला चांगले परिचत कAन Bयावे. अशीलाने 4वीकारले'या
अटी आिण शतPनुसार, 4टॉक 6ोकरने िविनQदJीत के लेली कोणतीही अितरR कलमे :कवा कागदप,े बंधनकारक नसतील.
9. अशीलाने खाते उघडताना आिण यानंतर ‘खाते उघड+या$या "प,ात' पुरिवले'या मािहतीत, परसमापन िवनंती अज*/नादारी िवनंती
अज* :कवा या$या =मतेवर परणाम करणाGया कोणयाही 1यायालयीन वादासह कोणयाही बदलांबIल 4टॉक 6ोकरला ताबडतोब लेखी
अिधसूिचत करावे. अशीलाने िनयतकालीन तSवावर 4टॉक 6ोकरला आDथक मािहती पुरवावी/अTतन करावी.
10. 4टॉक 6ोकरने आिण सब-6ोकरने खाते उघड+या$या "प,ात नमूद के ले'या"माणे अशीलाचा सव* तपशील :कवा अशीला$या संबंधातील
सव* मािहती गोपनीय पUतीने राखावी आिण असे 2क कोणयाही कायदेशीर/िनयामक आवLयकतांखाली गरज अस'यािशवाय ती
कोणयाही (RVला/अिधकाGयाला उघड कA नये. तथािप, 4टॉक 6ोकर या$या अशीलािवषयीची मािहती कोणयाही (RVला :कवा
अिधकाGयाला अशीला$या अिभ(R परवानगीने उघड कA शके ल.
माजस
11. या िवभागांमये अशील (वहार करतो यांना वेळोवेळी लागू अस'या"माणे, 4टॉक 6ोकरला :कवा ए सचजला आवLयक वाटतात अशा
:कवा SEBIने िनदWश 2दलेला असू शके ल अशा "ारं िभक माजC1स, िवथहोX'डग माजC1स, 4पेशल माजC1स :कवा अशाच इतर माजC1सचे
अशील "दान करे ल. 4टॉक 6ोकरला संपण
ू *पणे एकYा$या आिण िनखालस 4वे$छािनण*याने अितरR माजC1स (जरी ती ए सचजेस,

ि लअZरग हाउस/ि लअZरग कॉप[रे शन :कवा SEBI\ारा आवLयक नसतील) वसूल कर+याची परवानगी आहे आिण ठरवून 2दले'या
वेळे$या आत अशा माजC1सचे "दान कर+यास अशील कत*("ा^ आहे.
12. अशीलाला हे समजते 2क अशीला\ारे माजC1सचे "दान _हणजे सव* देयांचे संपूण* समाधान असे गृिहत असणे आवLयक नाही. सातयाने
माजC1स "दान के लेली असली तरीही, या$या (वहारा$या (वहारपूतत
* ेसाठी, करार आदेश देईल/गरज असेल या"माणे अशा आणखी
रकमांचे "दान कर+यास अशील कत*("ा^ (:कवा "ा^ कर+यास अिधकारी) असू शके ल.
वहार आिण वहारपूत
13. अशील िस युरटी/डेर<हेट<ज करारां$या खरे दीसाठी :कवा िवaVसाठी, अशील आिण 4टॉक 6ोकर यांनी पर4परात मा1य के 'या"माणे
लेखी :कवा "प,ातून :कवा पUतीने आदेश देईल. 4टॉक 6ोकर अशीला$या (वहाराचे आदेश दे+याची आिण यांवर काय*वाही के वळ या
अशीलाला नेमून 2दले'या युिनक लाएंट कोडमये कर+याची, खा,ी करे ल.
14. 4टॉक 6ोकर अशीलाला (वहार/(वहारपूDत चa, िडली<हरी/"दानाचे िनयोजन, यातील कोणयाही बदलांची वेळोवेळी मािहती देत
राहील, आिण िजथे (वहाराची काय*वाही झाली आहे या संबंिधत 4टॉक ए सचज$या अशा िनयोजनांचे/काय*पUतOचे अनुपालन करणे
ही पया*याने अशीलाची जबाबदारी असेल.
15. 4टॉक 6ोकर खा,ी करे ल 2क अशीलाने जमा के लेले पैसे/िस युरटीज तो या$या 4वतः$या :कवा इतर कोणयाही अशीला$या खायापे=ा
वेगcया 4वतं, खायात जमा करे ल आिण SEBIचे िनयम, िनयमने, परप,के , नोटीसेस, माग*दश*क तSवे आिण/:कवा ए सचजचे िनयम,
िनयमने, उपकलमे, परप,के आिण नोटीसेस यात नमूद के ले'या हेतू(ितरR या$या 4वतःसाठी :कवा इतर कोणयाही अशीलासाठी
वापरणार नाही.
16. िजथे ए सचज 4वािधकारात (वहार रI करते ते<हा अशीला$या वतीने के लेले सव* (वहार व4तुतः रI िसU होतात. अशा वेळी 4टॉक
6ोकर अशीलाबरोबरचा संबंिधत करार रI कA शके ल.
17. ए सचजवर काय*वाही के लेले (वहार िजथे (वहाराची काय*वाही के ली जाते या ए सचजेस$या िनयमां$या, उपकलमां$या आिण
िनयमनां$या आिण याखाली िनग*िमत के ले'या परप,कां$या/नोटीसेस$या अधीन असतील आिण ए सचजेसचे िनयम, उपकलमे आिण
िनयमने आिण याखाली िनग*िमत के ले'या परप,कांना/नोटीसेसना "भावी कर+या$या हेतूसाठी िजथे (वहाराची काय*वाही के ली जाते
या ए सचजे4$या उपकलमांत आिण िनयमनांत िविनQदJीत के ले'या 1यायालयाचा 1यायािधकार अशा (वहारातील सव* प=ांनी मा1य
के लेला असावा.
वटाव/दलाली
18. अशील 4टॉक 6ोकरला वेळोवेळी अि4तवात असलेली आिण अशीला$या खायाला, (वहारांना आिण 4टॉक 6ोकरने अशीलाला 2दले'या
सेवेला लागू असतील या"माणे दलाली आिण वैधािनक कर "दान करे ल. 4टॉक 6ोकर संबंिधत 4टॉक ए सचजेसचे िनयम, िनयमने आिण
उपकलमे आिण SEBIचे िनयम, िनयमने यानुसार अनुdेय असले'या कमाल दलालीपे=ा जा4त दलाली आकारणार नाही.
परसमापन आिण िथतीचे लोज आउट
19. 4टॉक 6ोकर$या इतर हFांना ("करण लवादाकडे संदDभत कर+या$या हFासह) बाधा न येता, अशीलाला समजते 2क 4टॉक 6ोकर
माजC1स :कवा इतर रकमांच,े थ2कत ऋणांचे वगैरे "दान न कर+याबIल अशीला$या सव* :कवा कोणयाही ि4थती परसमािपत कर+यास
/ लोज आउट कर+यास आिण अशा परसमापनाचे / लोज आउटचे उपe अशीला$या, काही अस'यास, दाियवांसम= / कत*(ांसम=
समायोिजत कर+यास पा, आहे. अशा परसमापना$या / लोज आउट$या खाती होणारे एखादे आिण सव* नुकसान आिण आDथक आकार
अशीलाला लावले जातील आिण तो ते वहन करे ल.
20. अशीला$या मृयू$या :कवा नादारी$या "संगात :कवा अशीलाने या िस युरटीज$या खरे दीसाठी :कवा िवaVसाठी आदेश 2दले असतील या
"ा^ कर+यासाठी :कवा यां$यासाठी "दान कर+यास :कवा यांची िडली<हरी कर+यास तो अ1यथा असमथ* ठर'यास, 4टॉक 6ोकर अशीलाचे
(वहार लोज आउट कA शके ल आिण नुकसानाचा, काही अस'यास, अशीला$या मालमfेसम= दावा कA शके ल. यातून उपe होणाGया
अिधशेषासाठी अशील :कवा याचे नामिनदWिशती, उfरािधकारी, वारस, आिण अिभह4तां2कती पा, असतील. अशीलाने नgद Bयावी 2क
नामिनदWिशती$या नावे िनधी/िस युरटीजचे ह4तांतरण 4टॉक 6ोकर\ारे कायदेशीर वारसां$या सम= वैध काय*मुRV असेल.

21. 4टॉक 6ोकर एखाTा अशीला\ारे "दानातील/िडली<हरीतील कसूर आिण संबंिधत पैलूं$या बाबतीतील मािहती संबिं धत 4टॉक
ए सचज$या नजरे ला आणेल. कसूरदार अशील कॉप[रे ट एकक / भागीदारी / मालकV$या फ_स* :कवा इतर कोणतेही कायदेशीर एकक
असेल तर, जसे "करण असेल तसे, संचालक(कां)ची / "वत*क(कां)ची / भागीदार(रां)ची / मालकाचे नाव(वे) 4टॉक 6ोकर\ारा संबंिधत
4टॉक ए सचजला कळिवली जातील.
िववादांची सोडवणूक
22. 4टॉक 6ोकर अशीलाला संबंिधत 4टॉक ए सचजेस आिण SEBIचे संबंिधत संपक* तपशील पुरवेल.
23. 4टॉक 6ोकर यां$या माफ* त माग*4थ के ले'या (वहारां$या बाबतीत तaारOचे िनराकरण कर+यात आिण शेअस*$या अिनJ "कारे
िडली<हरीसाठी हरकती दूर कर+यात, अिनJ "कारे िडली<हरीतील चुका दुK4त कर+यात वगैरे सहकाय* करे ल.
24. अशील आिण 4टॉक 6ोकर ठे वी, माजCन मनी वगैर$या बाबतीतील कोणतेही दावे आिण/:कवा िववाद िजथे (वहाराची काय*वाही झाली
या ए सचज$या िनयमां"माणे, उपकलमां"माणे आिण िनयमनां"माणे आिण याखाली िनग*िमत के ले'या वेळोवेळी अंमलात असले'या
परप,कानुसार/नोटीसेस "माणे लवादाकडे संदDभत करतील.
25. 4टॉक 6ोकर या$या आिण अशीला$या समोरासमोर झाले'या (वहारांतून उiवणाGया कोणयाही लवादा$या कारवाई$या जलद
पूत*तच
े ी खा,ी करे ल आिण अशा कारवाईत लवादा$या िनण*यांची अंमलबजावणी कर+यासाठी तो जबाबदार असेल.
26. अशील/4टॉक 6ोकर समजतात 2क अशील/4टॉक 6ोकर$या िववादा$या सोडवणूकVसाठी एखाTा अिधकृ त "ितिनधीने िनग*िमत के ले'या
सूचना, काही असतील तर, सदरk अशील/4टॉक 6ोकर$या वतीने (वहार कर+यासाठी सदरk "ितिनधीला अिधकार देणाGया प,ानुसार
या अशील/4टॉक 6ोकरवर बंधनकारक असतील.
संबंधांची समा"ी
27. कोणयाही कारणाने 4टॉक 6ोकरचे 4टॉक ए सचजवर सभासदव रI झा'यास 4टॉक 6ोकर आिण अशीला$या दर_यानचे संबंध समा^
के ले जातील. lा कारणांत 4टॉक 6ोकरची कसूर, मृयू, राजीनामा :कवा हकालपmी :कवा बोडा*ने "माणप, रI करणे देखील सामील
आहेत.
28. 4टॉक 6ोकर, सब-6ोकर आिण अशील अ1य प=ांना 2कमान एक मिहना आगाऊ लेखी नोटीस देऊन, अ1य प=ाला कोणतेही कारण न देता
यां$या दर_यानचे संबंध समा^ कर+यास पा, असतील. अशा कोणयाही समा^ीचा िवचार न करता, या संबंधां$या समा^ी$या पूवC
कर+यात आले'या (वहारांतून उiवलेले :कवा या बाबतीतील सव* हF, दाियवे आिण कत*(े अि4तवात राहतील आिण संबंिधत प=
:कवा यां$या वारसांवर, काय*वाहकांवर, "शासकांवर, कायेदशीर "ितिनधOवर आिण उfरािधकाGयांवर, जसे "करण असेल तसे, िनहीत
असतील/बंधनकारक असतील.
29. सब-6ोकर$या मृयू$या/नादारी$या :कवा बोडा*कडील याची नgद रI हो+या$या :कवा 4टॉक ए सचज\ारे सब-6ोकरची मा1यता मागे
घेतली जा+या$या आिण कोणयाही असेल या कारणासाठी, 4टॉक 6ोकर\ारे सब-6ोकरबरोबरचा करार समा^ के ला जा+या$या
"संगात, अशीलाला अशा समा^ीबाबत कळिव+यात येईल आिण अशील 4टॉक 6ोकरचे थेट अशील अस'याचे मानले जाईल आिण
अशीलाने 4टॉक 6ोकरला एक मिह1यापे=ा कमी नसलेली लेखी सूचना देऊन यांचे संबंध समा^ कर+याचा हेतू कळिव'यािशवाय, 4टॉक
6ोकर, सब-6ोकर आिण अशीलाला शािसत करणारी ‘हF आिण कत*(े' कागदप,े अंमलात असतील तशीच पुढे चालू राहतील.
अितर$ ह% आिण कत'े
30. 4टॉक 6ोकर या$या माफ* त माग*4थ के 'या (वहारां$या संबंधातील अशीलाचे लाभांशाचे हF, राइटस् :कवा बोनस शेअस* वगैर$या
बाबतीत यथायोqय संर=ण देईल आिण तो या अशीलांचे िस युरटीजमये (वहार असू शकतील असा अशीलां$या िहतसंबंधांना मारक
ठA शके ल असे काहीही करणार नाही.

31. 4टॉक 6ोकर आिण अशील SEBIने आिण िजथे (वहाराची काय*वाही कर+यात आली होती या संबंिधत ए सचजने िनग*िमत के लेले
िनयम, िनयमने, उपकलमे, परप,के , नोटीसेस आिण माग*दश*क तSवे यानुसार यां$या खायांचा वेळोवेळी ताळमेल घालतील आिण
(वहारपूDत करतील.
32. 4टॉक 6ोकर या$या घटकांना काय*वाही के ले'या (वहारांसाठी ए सचज\ारा िवहीत के लेला असू शके ल अशा "ाKपात वेळोवेळी एक
काँsॅ ट नोट देईल यात आदेश aमांक, (वहार aमांक, (वहाराची वेळ, (वहाराची :कमत, (वहाराची राशी, डेर<हेट<ज कराराचा
तपशील, अशीलाचा कोड, दलाली, लावलेले सव* आकार वगैरे (वहारां$या सव* नgदी असतील आिण इतर सव* संबंिधत तपशील
असतील व जो ए सचजने िवहीत के ले'या पUतीने आिण वेळे$या आत भरणे आिण देणे आवLयक असेल. 4टॉक 6ोकर (वहारा$या
काया*वाहीपासून एका काय* 2दवसा$या आत हाड* कॉपीत आिण/:कवा िडजीटल सहीचा वापर कAन इले sॉिनक 4वKपात
गुंतवणूकदाराला काँsॅ ट नोट पाठवेल.
33. 4टॉक 6ोकर अशीलाने अ1यथा िविनQदJीत के लेले अस'यािशवाय िजथे (वहाराची काय*वाही कर+यात आली या संबंिधत
ए सचजकडू न पेआउट$या "ा^ीपासून एका काय* 2दवसा$या आत, आिण िजथे (वहाराची काय*वाही कर+यात आली या संबंिधत
ए सचजने िवहीत के ले'या असू शकतील अशा अटी आिण शतP$या अधीन, जसे "करण असेल तसे, िनधी पेआउट करे ल :कवा
िस युरटीजची िडली<हरी देईल.
34. 4टॉक 6ोकर िजथे (वहाराची काय*वाही के ली जाते या संबंिधत ए सचज\ारा वेळोवेळी िवहीत के लेला असू शके ल अशा िनयतकालाने
आिण "ाKपात अशा वेळे$या आत, या$या "येक अशीला$या संबंधातील िनधी आिण िस युरटीज उभयतांचे संपूण* ‘खाते िववरणप,'
पाठवेल. िववरणप,ात असेही िवधान असेल 2क अशील, िववरणप,ात काही चुका अस'या तर, 4टॉक 6ोकरकडू न ते "ा^ झा'यापासून,
िजथे (वहाराची काय*वाही कर+यात आली होती या संबंिधत ए सचज\ारे वेळोवेळी िवहीत कर+यात आली असू शके ल अशा वेळे$या
आत, चुका कळवेल.
35. 4टॉक 6ोकर डेली माजCन िववरणप, अशीलाला पाठवेल. डेली माजCन िववरणप,ात इतर बाबOबरोबरच, जमा के लले सांपाDuक,
िविनयोग के लेले सांपाDuक, आिण सांपाDuकाची ि4थती (उपलvध िश'लक/अशीलाकडू न येणे) रोख, मुदत ठे व पावया (FDRs), बँक
गॅरंटी आिण िस युरटीज अशा िवभागणीसह तपशील समािवJ असावा.
36. अशील 4टॉक 6ोकरबरोबर संबंध 4थािपत कर+यासाठी आवLयक ती कायदेशीर =मता आिण याला तसा अिधकार अस'याची आिण
या$या खालील याची कत*(े आिण वचनप,े पार पाड+यास तो स=म अस'याची खा,ी करे ल. अशील जे कA शके ल अशा सव*
(वहारांचे अनुपालन कर+याची खा,ी कर+याकरता आवLयक असले'या सव* कृ ती अशील असे (वहार कर+यापूवC पूण* करे ल.
इले*ॉिनक काँ*ॅट नोट (ECN)
37. अशीलाने इले sॉिनक 4वKपातील काँsॅ ट नोट "ा^ कर+याचा पया*य 4वीकारला, तर तो 4टॉक 6ोकरला उिचत इमेल आयडी पुरवेल.
इमेल आयडी मधील कोणताही बदल अशील 4टॉक 6ोकरला "य= प, पाठवून कळवेल. अशीलाने इं टरनेट (वहाराचा पया*य
4वीकारला असेल, तर इमेल आयडी$या बदलाची िवनंती अशीला$या िविशJ आयडी आिण पासवड*$या सुरि=त अॅ सेसमाफ* त करता
येऊ शके ल.
38. इमेलमाफ* त पाठिवलेली ECN िडजीटल सही के लेली, एि1awटेड आिण ढवळाढवळ न करता येणारी असेल आिण आयकर अिधिनयम,
2000 $या तरतूदOचे अनुपालन करणारी असेल याची 4टॉक 6ोकर खा,ी करे ल. इमेल माफ* त पाठवलेली ECN जोडप, _हणून पाठवली
असेल, तर जोडप, _हणून पाठवलेली फाइलसुUा िडजीटल सही, एि1awशन आिण ढवळाढवळ न करता येणारी कAन सुरि=त के लेली
असेल.
39. अशीलाने नgद Bयावी 2क 4टॉक 6ोकरला बाउ14ड मेल अिधसूचना "ा^ न होणे _हणजे अशीला$या इमेल आयडीवर काँsॅ ट नोटची
िडली<हरी झाली असा अथ* असेल.
40. 4टॉक 6ोकर ECNआयकर अिधिनयम, 2000 चे अनुपालन कAन ECN आिण इमेलची पोचपावती ए सचजने िवहीत के ले'या पUतीने
आिण SEBI/4टॉक ए सचजेसने वेळोवेळी िनग*िमत के 'या"माणे अि4तवात असलेले िनयम/िनयमने/परप,के / माग*दश*क तSवे यानुसार
सॉxट आिण ढवळाढवळ न करता ये+याGया 4वAपात राखून ठे वेल. िडली<हरीचा पुरावा _हणजेच काँsॅ ट नोट पाठवताना "णालीने
िनमा*ण के लेले लॉग रपोट* 4टॉक 6ोकर\ारा SEBI/4टॉक ए सचजेस$या अि4तवात असले'या िनयमनां$या अधीन िविनQदJीत के ले'या

कालावधीसाठी राखून ठे वले जातील. लॉग रपोट* अशीलाला न पोचले'या काँsॅ ट नोटचा/फे टाळले'या :कवा बाउ14ड बॅक झाले'या
इमे'सचा तपशील पुरवेल. बाउ14ड मे'स अिधसूचना िमळा'याची खा,ी कर+यासाठी 4टॉक 6ोकर नेहमी SEBI$या/4टॉक
ए सचजेस$या अि4तवात असले'या िनयमनां$या अधीन ठरवून 2दल'या वेळे$या आत सव* आवLयक पावले उचलेल.
41. जे अशील काँsॅ ट नोट इले sॉिनक 4वKपात "ा^ कर+याचा पया*य 4वीकारत नाहीत यांना "य= पUतीने कांsॅ ट नोट पाठिवणे 4टॉक
6ोकर सुA ठे वेल. जे<हा के <हा ECNECN अशीलाला पोचले'या नसतील :कवा अशीला$या इमेल आयडी \ारे फे टाळ+यात आले'या
असतील, या या वेळी 4टॉक 6ोकर SEBI/ए सचजेस$या अि4तवात असले'या िनयमनां$या अधीन ठरवून 2दले'या वेळे$या आत
अशीलाला "य= काँsॅ ट नोट पाठवेल आिण अशा "य= काँsॅ ट नोट$या िडली<हरीचा पुरावा राखून ठे वल
े .
42. अशीलाला ECN क_युिनके शन (ितरR, 4टॉक 6ोकर याच वेळी या$या नेमून 2दले'या वेबसाइटवर, जर असेल, एका सुरि=त
मागा*ने ECN "िसU करे ल आिण अशीलाला संबंिधत अॅ सेस स=म करे ल आिण lा हेवथ*, तो अशीलाला काँsॅ ट नोट इले sॉिनक
पUतीने जतन कर+या$या आिण/:कवा याची ि"1ट आउट काढू न घे+या$या पया*यासह एक िविशJ यूजर नेम आिण पासवड* "दान करे ल.
कायदे आिण याय/े0
43. या द4तऐवजात ठरवून 2दले'या िविशJ हFां(ितरR, 4टॉक 6ोकर, सब-6ोकर आिण अशील, या ए सचजमये (वहार कर+याची
अशील िनवड करे ल या ए सचजचे िनयम, उपकलमे आिण िनयमने आिण याखील िनग*िमत कर+यात आलेली परप,के /नोटीसेस :कवा
SEBIचे िनयम आिण िनयमने यां$या अधीन 4टॉक 6ोकर :कवा अशीलाला असू शकतील असा इतर हFांचा वापर कर+यास पा, आहेत.
44. या द4तऐवजातील तरतूदी सदैव सरकारी अिधसूचना, SEBIने िनग*िमत के लेले कोणतेही िनयम, िनयमने, माग*दश*क तSवे आिण
परप,के /नोटीसेस आिण िजथे (वहारांची काय*वाही के ली जाते या संबंिधत ए सचज$या वेळोवेळी अंमलात असू शकतील असे िनयम,
िनयमने आिण उपकलमां$या अधीन असतील.
45. 4टॉक 6ोकर आिण अशील आDबsेशन अँड कि1सिलएशन अिधिनयम, 1996 खाली लवादाने 2दले'या कोणयाही िनण*याचे पालन
करतील. तथािप, कोणताही एक प= लवादा$या िनण*याने समाधानी नसेल तर 4टॉक ए सचज$या आतच अपीलाची तरतूद आहे.
46. या द4तऐवजात वापरले'या परं तु, यात (ा)या न के ले'या शvदांचा आिण अिभ(RHचा अथ*, संदभा*नुसार अ1य असणे आवLयक
अस'यािशवाय, तोच असेल जो ए सचजेस/SEBIचे िनयम, उपकलमे, िनयमने आिण याखाली िनग*िमत कर+यात आले'या
परप,/नोटीसेसमये यांना ठरवून दे+यात आलेला आहे.
47. 4टॉक 6ोकरने भर टाकलेली कोणतीही अितरR 4वे$छेची कलमे/द4तऐवज ए सचजेस्/SEBIचे िनयम/िनयमने/ नोटीसेस/परप,के
यांचा भंग करणारे नसावेत. अशा 4वे$छे$या कलमांतील/द4तऐवजा(जां)तील कोणताही बदल 15 2दवस आधी$या सूचनेने कर+यात
यावा. ए सचजेस/SEBIने िविनQदJीत के ले'या हF आिण कत*(ातील कोणतेही बदलसुUा अशीलां$या नजरे ला आणून 2दले जावेत.
48. यातील प=ां$या हFांत आिण कत*(ांत SEBI$या िनयमांतील आिण िनयमानांतील बदलां$या परणामी :कवा िजथे (वहारांची
काय*वाही के ली जाते या संबंिधत ए सचज$या उपकलमांतील, िनयमांतील आिण िनयमनांतील बदलांमुळे बदलले गेले तर, असे बदल
या द4तऐवजात नमूद के ले'या प=ां$या हFांतील आिण कत*(ांतील बदल _हणून यात अंगीकृ त कर+यात आले आहेत असे मान+यात
यावे.
टॉक 1ोकर2ारे अशीलाला पुरिव5यात आलेली इं टरनेट आिण वायरलेस तं06ानावर आधारत सुिवधा (‘ह% आिण कत' दतऐवजा(जां)त'
नमूद के लेली सव' कलमे लागू असतील. :या ितर$, याठकाणी नमूद के लेली कलमेस<
ु ा लागू होतील.)
1.

मोबाइल फोन, डेटा काड* सिहत लॅपटॉप, वगैरे अशा इं टरनेट "ोटाकॉल (IP) चा वापर करणाGया साधनांचा समावेश असेल अशा
वायरलेस तं,dाना$या वापरामाफ* त इं टरनेट आधारत (वहार (IBTIBT) आिण िस युरटीजचा (वहार पुरिव+यास 4टॉक 6ोकर
पा, आहे. 4टॉक 6ोकरने SEBI आिण ए सचजेस वेळोवेळी िविनQदJीत कA शकतील अशा वायरलेस तं,dानाचा वापर कAन इं टरनेट
आधारत (वहारांना/िस युरटीज (वहारांना लागू होतील अशा सव* आवLयकतांचे अनुपालन करावे.

2.

अशील िस युरटीजमये गुंतवणूक कर+यास/(वहार कर+यास इ$छु क आहे आिण या हेवथ*, अशील एका इं टरनेट आधारत
(वहारा$या सुिवधेचा :कवा वायरलेस तं,dानामाफ* त िस युरटीजचा (वहार कर+या$या सुिवधेचा वापर कर+यास इ$छु क आहे.
4टॉक 6ोकर याची IBT सेवा अशीलाला पुरवेल, आिण अशील SEBI/ए सचजेस$या तरतूदी आिण 4टॉक 6ोकर$या IBTवर

िविनQदिJत के ले'या अटी आिण शतPवर आिण यां$या अधीन, जर या ए सचजेस/SEBIने िवहीत के ले'या िनयमांना अनुसAन
असतील तर, 4टॉक 6ोकर$या IBT सेवेचा लाभ घेईल.
3.

4टॉक 6ोकरने वायरलेस तं,dान/इं टरनेट/4माट* ऑड*र KZटग :कवा इतर कोणयाही तं,dानामाफ* त िस युरटीज$या (वहाराशी
संबंिधत वैिश{Yे, जोखमी, जबाबदाGया, कत*(े आिण दाियवे यांची अशीलाला जाणीव कAन Tावी.

4.

4टॉक 6ोकरने अशीलाला जाणीव कAन Tावी 2क 4टॉक 6ोकरची IBT "णाली सुरवातीला 4वतःच पासवड* िनमा*ण करते आिण
ए सचजेस/SEBIने िवहीत के ले'या िनयमांना अनुसAन ठरवून 2द'या"माणे याचे पासवड* धोरण आहे.

5.

यूजर नेम आिण पासवड* गोपनीय आिण सुरि=त ठे व+यासाठी अशील जबाबदार असेल आिण कोणयाही (RVने अशीलाचे यूजर नेम
आिण पासवड* वापAन 2दले'या सव* आदेशांसाठी आिण (वहारांसाठी अशील एकYानेच जबाबदार असेल, या (RVला तसे
कर+याचा अिधकार असो वा नसो. तसेच अशीलाला जाणीव आहे 2क ऑड*र Kटेड "णालीमाफ* त वायरलेस तं,dाना$या मागा*ने इं टरनेट
(वहार/िस युरटीजमधील (वहारांसाठी अिधकृ तता तं,dाने आिण सुर=ा उपाय आवLयक आहेत आिण कम*चारी आिण 4टॉक
6ोकरचे डीलस* यां$यासिहत कोणयाही ितसGया प=ाला अशीलाचा आिण/:कवा या$या अिधकृ त "ितिनधीचा पासवड* उघड न
कर+याची खा,ी कर+याचे वचन देतो.

6.

अशील पासवड* िवसरला, 4टॉक 6ोकर$या IBT "णालीत दोष आढळले, िवसंगित आढळली/संशय आला, या$या यूजर नेमचा आिण
पासवड*चा वापर कAन अनिधकृ त वापर करणाGयाचा संपण
ू * तपशील, तारीख, पUत आिण अशा अनिधकृ त वापरा$या अनुषग
ं ाने के लेले
(वहार वगैरे 4टॉक 6ोकरला ताबडतोब लेखी अिधसूिचत करे ल.

7.

वायरलेस तं,dाना$या मागा*ने इं टरनेटवAन/िस युरटीज (वहाराचे आदेश माग*4थ कर+यासाठी सेवेचा लाभ घे+याशी संबिं धत
असले'या जोखमOची अशीलाला जाणीव आहे आिण या याला समज'या आहेत आिण अशीला$या यूजरनेम/पासवड*ने कोणयाही
पUतीने के ले'या कोणयाही आिण सव* कृ तOसाठी अशील पूणप
* णे जबाबदार आिण उfरदायी आहे.

8.

4टॉक 6ोकर आदेश/(वहाराची पुJी अशीलाला या$या िवनंतीवAन इमेलमाफ* त पाठवेल. अशीलाला जाणीव आहे 2क
आदेश/(वहाराची पुJी वेब पोट*लवAन पुरिव+यात आलेली आहे. अशील वायरलेस तं,dानाचा वापर कAन (वहार करत असेल तर,
4टॉक 6ोकर आदेश/(वहाराची पुJी अशीला$या उपकरणावर पाठवेल.

9.

अशीलाला जाणीव आहे 2क इं टरनेट वAन (वहार कर+यात अनेक अिन|ीत घटक आिण ि लJ हाड*वेअर, सॉxटवेअर, "णाली,
संवादा$या वािह1या, पेरफे र'स, वगैरे सामील असतात, यात (यय येणे आिण ते 4थान}J होणे श य आहे. 4टॉक 6ोकर आिण
ए4 चज, 4टॉक 6ोकरची IBT सेवा कोणयाही (ययािवना अशीलाला सव* काळ उपलvध असेल असे कोणतेही िनवेदन करत नाहीत
:कवा हमी देत नाहीत.

10. 4टॉक 6ोकर$या IBT "णालीचे कोणतेही "लंबन, (यय, अनुपलvधता :कवा चुकVचे काय*, :कवा ए सचजची सेवा :कवा "णाली :कवा
अशीला$या/4टॉक 6ोकर$या/ए सचज$या बाजून,े 4टॉक 6ोकर/ए सचजेस$या िनयं,णाबाहेरील कोणयाही कारणासाठी कोणताही
दुवा/"णाली बंद पड+यामुळे या$या आदेशाची काय*वाही न होणे यासाठी अशीलाचा ए सचज :कवा 4टॉक 6ोकर$या िवरोधात
कोणताही दावा असणार नाही.

