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வழிகாட்�தல் �றிப்� - வா�க்ைகயாளர்கள்  

ெசய்யத்தக்கைவ மற்�ம் ெசய்யத் தகாதைவ  

ெசய்யத்தக்கைவ  
1.   எக்ஸ்ேசஞ்சின் பதி� ெசய்த உ�ப்ப�னர்கள் (Members/ Stock Brokers) �லமாக மட்�ேம 

 ந�ங்கள் வர்த்தகங்கைள  ேமற்ெகாள்�ங்கள். கீழ்கா�ம் இைணயதளத்ைத 

 ச�பார்த்�  ………………………….. உ�ப்ப�னர் எக்ஸ்ேசஞ்�டன்  பதி� 

 ெசய்�ள்ளாரா என்பைத ெத�ந்�ெகாள்�ங்கள் .  

2.  வர்த்தகத்ைத ெதாடங்�வதற்� �ன்பாக உங்கள் வா�க்ைகயாளைரத் (client / investor) 

 ெத�ந்�ெகாள்�ங்கள்  ப�வத்ைத (ேகஒய்சி) ��வ�ம் ச�யாக நிரப்�வைத 

 வலி��த்�ங்கள்.  

3.    தன�த்�வமான வா�க்ைகயாளர் �றிய�ட்ைட (UCC) ெபற வலி��த்தி �றப்பட்ட 

 UCC-ய�ன்  கீழ் அைனத்� வர்த்தகங்க�ம் நைடெப�வைத உ�திெசய்�ங்கள்.  

4.  ‘இடர் ெவள�ப்ப�த்�தல் ஒப்பந்தம்’ ஆவணத்ைத ப�த்� ைகெயாப்பமி�வைத 

 வலி��த்�ங்கள்.  

5.  உங்கள் KYC மற்�ம்/அல்ல� உ�ப்ப�ன�டன் (Members/ Stock Brokers)  ந�ங்கள் 

 ெசயல்ப�த்திய ப�ற  ஆவணங்கள�ன்  நகைல உ�ப்ப�ன�டம் இ�ந்� 

 ெபற்�க்ெகாள்�ங்கள்.  

6.  கீழ்கா�ம் இைணப்ப�ல் ……………………………………………………எக்ஸ்ேசஞ்ச் இைணயதளத்தில் வர்த்தகம் 

 ச�பார்ப்� வசதிய�ன் �லமாக நைடெப�கின்ற வர்த்தகங்கள�ன் உண்ைமத் 

 தன்ைமைய ச�பா�ங்கள். வர்த்தக நாள�ல் இ�ந்� 5 பண� நாட்கள் வைரய��ம் 

 வர்த்தக தகவல்கள்  கிைடக்கப்ெப�கின்றன, இைவ இைணயம் �லம் 

 ச�பார்க்கப்படலாம். 

7.  ஒவ்ெவா� ெசயல்ப�த்தப்பட்ட வர்த்தகத்திற்�ம் வர்த்தகம் நைடெபற்� 24 

 மண�ேநரத்திற்�ள்  �றிப்ப�டப்பட்ட �ைறய�ல் �ைறயாக ைகெயாப்பமிடப்பட்ட 

 ஒப்பந்த  �றிப்ைப, உங்கள் UCC உடன் உங்கள் வண�கத்தின் வ�வரங்கைள�ம் 

 சிறப்ப�த்�க்  காட்�ம்ப� வலி��த்�ங்கள்.  

8.  உ�ப்ப�னர் பதி� எண், ஆர்டர் எண், ஆர்டர் ேநரம், வர்த்தக எண், வர்த்தக வ�கிதம், 

 எண்ண�க்ைக, ந�வர் உட்�� ேபான்ற ெபா�த்தமான தகவல்கள் அைனத்�ம் ஒப்பந்த 

 �றிப்ப�ல் இடம்ெப�வைத உ�திெசய்�ங்கள். 

9.  மார்ஜின்க�க்� ேநராக ெடபாசிட் ெசய்யப்பட்ட அைனத்� இைணக�க்�மான ரசீைதப் 

 ெபற�ம்.  

10. உங்க�ைடய மற்�ம் உ�ப்ப�ன�ைடய உ�ைமகைள�ம் கடைமகைள�ம் 

 அறிந்�ெகாள்ள வ�தி�ைறகள், �ைண வ�திகள், ஒ�ங்��ைறகள், �ற்றறிக்ைககள், 

 வழிகாட்�தல்கள், எக்ஸ்ேசஞ்�கள் மற்�ம் ஒ�ங்��ைறயாளர்கள், அரசாங்கம் 

 மற்�ம்  ப�ற அதிகாரங்கள�ன் அறிவ�ப்�கள் ஆகியவற்ைறப் ப��ங்கள்.  

11. ப�வர்த்தைன ெசய்வதற்� �ன்பாக ேதைவயான அைனத்� ேகள்வ�கைள�ம் ேகட்� 

 அைனத்� சந்ேதகங்க�க்�ம் ெதள�ைவப் ெப�ங்கள்.  

12. ஒவ்ெவா� ெசட்�ல்ெமண்�ற்�ம் ரசீ� ெப�வைத வலி��த்�ங்கள்.  

13. உங்கள் ெலட்ஜர் கணக்கின் மாதாந்திர அறிக்ைககைளத் தர வலி��த்�ங்கள் மற்�ம் 

 7 பண� நாட்க�க்�ள் உங்கள் உ�ப்ப�ன�டம் ஏேத�ம் �ரண்பா�கள் இ�ந்தால் 



 ெத�வ�க்க�ம். தி�ப்தியள�க்காத பதில் கிைடத்தால் அந்த �ரண்பாட்ைட 

 நடவ�க்ைகக்காண காரணத்தில் இ�ந்� 15 பண�நாட்க�க்�ள் எக்ஸ்ேசஞ்சிடம் 

 ெத�வ�க்க�ம், 

14.  உங்கள் ெடபாசிட்ட� பங்ேகற்பாள�டம் இ�ந்� ெபற்�க்ெகாண்ட ப�வத்தைன  

 மற்�ம்   ைகய��ப்ப�ல் ைவத்தி�க்�ம் அறிக்ைககள் இரண்ைட�ம்  

 �ட்பமாக ஆராய�ம்.  

15. DPs வழங்கிய வ�நிேயாக அறி�ைர ஸ்லிப் (DIS) �த்தகத்ைத பா�காப்பான இடத்தில் 

 ைவக்க�ம்.  

16.  DIS �த்தகத்தில் DIS எண்கள் �ன்ேப அச்சிடப்பட்� இ�ப்பைத�ம், DIS �த்தகத்தில் 

 உங்கள் கணக்� எண் (UCC) அச்சிடப்பட்� இ�ப்பைத�ம் உ�தி ெசய்�ங்கள்.  

17. ந�ண்ட காலம் ந�ங்கள் இல்லாதி�ந்தால் அல்ல�  உங்கள் கணக்ைக ந�ங்கள் அ�க்க� 

 பயன்ப�த்தாமல் இ�ந்தால் உங்கள் �ேமட் கணக்ைக ஃப்�ஸ் ெசய்�ங்கள்    

18. ேதைவயான மார்ஜின்கைள ச�யான ேநரத்தில் ெச�த்�ங்கள் மற்�ம் காேசாைல 

 �லமாக மட்�ேம ெச�த்�ங்கள் மற்�ம் உ�ப்ப�ன�டம் இ�ந்� ரசீைத 

 ெபற்�க்ெகாள்�ங்கள்.  

19. வ�ற்பைன ெசய்தால் கமா�ட்�ைய(commodities) ெடலிவர் ெசய்�ங்கள் அல்ல� 

 �றிப்ப�டப்பட்ட  ேநரத்திற்�ள் ெகாள்�தல் ெசய்வதற்கான பணத்ைத 

 ெச�த்�ங்கள்.  

20. �ைரேவட்�வ்ஸ்க�க்கான(derivatives) கணக்� தரநிைலகைள ��ந்�ெகாண்� அதேனா� 

 இணங்�ங்கள். 

21. உங்க�க்�ம் உ�ப்ப�ன�க்�ம் இைடேய ஏேத�ம் தன்னார்வ �லக்��கைள 

 இ�ந்தால்,  அைத வசித்� ��ந்�ெகாண்� அதன் ப�ன்னர் ைகெயாப்பமி�ங்கள். 

 உங்க�க்�ம்  உ�ப்ப�ன�க்�ம் இைடேய ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட்ட �லக்��கள் உங்கள் 

 ஒப்�தல்  இல்லாமல் மாற்றப்படாதைத உ�திெசய்�ங்கள்.  

22. அைனத்� தர�, கமிஷன்கள், கட்டணங்கள் மற்�ம் வர்த்தகத்திற்காக உ�ப்ப�னர் 

 உங்கள்  ம�� �மத்�ம் ப�ற கட்டணங்கள் மற்�ம் SEBI கமா�ட்� 

 எக்ஸ்ேசஞ்�கள்(Commodity Exchanges) �றிப்ப�ட்ட  ச�ைககள்/வழிகாட்�தல்கள் 

 ஆகியைவ �றித்த  ெதள�வான ��ந்�ெகாள்�தைலப்  ெபற்றி�ங்கள். 

23. உ�ப்ப�னர் ெபய�ல் கணக்� ெச�த்�பவ�ன் காேசாைல �லமாக 

 பணம்..ெச�த்�ங்கள்.  உ�ப்ப�ன�டன் உங்கள் ேபமண்ட்/ கமா�ட்�கள�ன் 

 ெடபாசிட்  ஆகியவற்�க்கான ஆவண  சாட்சிய�ல் ேததிய�ட்�, கமா�ட்�, 

 எண்ண�க்ைக, எந்த  வங்கி/�ேமட் கணக்�க்� ேநராக  அந்த பணம் அல்ல� 

 கமா�ட்�(Commodities) (கிடங்�  ரசீ�கள�ன் வ�வத்தில்) ைவப்� ெசய்யப்பட்டன 

 மற்�ம் எந்த  வங்கி/�ேமட் கணக்�  என்கிற வ�வரங்கைள ெபற்றி�ப்பைத 

 உ�தி  ெசய்ய�ம்.  

24.  உ�ப்ப�ன�க்� ந�ங்கள் இயங்�ம் கணக்�க்கான �றிப்ப�ட்ட அதிகாரத்ைத ந�ங்கள் 

 ெகா�த்� இ�ந்தால், எக்ஸ்ேசஞ்சில் இ�ந்� ேபஅ�ட் ெபற்�க்ெகாண்டதில் இ�ந்� 

 ஒ� பண�நாட்க�க்�ள் உங்க�க்� நிதிகள�ன் ேபஅ�ட் அல்ல� கமா�ட்� 

 வ�நிேயாகம்  (அந்த வழக்கின்ப�) ெசய்யப்படக் �டா�. ஆகேவ, 

 இைதப்ெபா�த்தவைர,  உ�ப்ப�ன�க்� ந�ங்கள் அள�த்த இயங்�ம் கணக்� 

 அதிகாரமான� கீழ்கா�ம்  நிபந்தைனக�க்� உட்பட்ட�: 

a) அப்ப�ப்பட்ட அதிகாரமள�ப்� ேததிய�ட்டதாக�ம், உங்களால் மட்�ேம 

ைகெயாப்பம் இடப்பட்டதாக�ம், ந�ங்கள் எப்ேபா� ேவண்�மானா�ம் 



தி�ம்பப்ெபறக்��ய �லக்�� உைடயதாக�ம் இ�க்க ேவண்�ம்.  

b)  நிதிகள் / கமா�ட்�கள் அல்ல� அறிக்ைககைளப் ெபற்றதில் இ�ந்�, �ழல் 

எ�வாக இ�ந்தா�ம், 7 பண� நாட்க�க்�ள் எ�த்��ர்வமாக உ�ப்ப�ன�க்� 

அந்த கணக்� அறிக்ைகய�ல் இ�ந்� எ�ம்�ம் எந்த �ரண்பாட்ைட�ம் 

ெத�வ�க்க ேவண்�ம். �ரண்பா� ஏேத�ம் இ�ந்தால், தாமதமின்றி கமா�ட்� 

எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ன் �த�ட்டாளர் �ைறத�ர்ப்� ெசல்�க்� அந்த வ�ஷயத்ைத 

எ�த்��ர்வமாக ெத�வ�க்க�ம்.  

c)   ந�ங்கள் இயங்�ம் கணக்ைக ேதர்� ெசய்யாம�ம் எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ல் இ�ந்� 

ந�ங்கள் ேபஅ�ட்ைட ரசீைதப் ெபற்றதில் இ�ந்� அ�த்த பண� நாள�ல் ந�ங்கள் 

ேபஅ�ட்ைடப் ெபறவ�ல்ைல என்றால், அந்த வ�ஷயத்ைத உ�ப்ப�ன�டம் 

எ�த்�ச் ெசல்ல�ம். �ரண்பா� ஏேத�ம் இ�ந்தால், தாமதமின்றி கமா�ட்� 

எக்ஸ்ேசஞ்�கள�ன் �த�ட்டாளர் �ைறத�ர்ப்� ெசல்�க்� அந்த வ�ஷயத்ைத 

எ�த்��ர்வமாக �கார்ெசய்ய�ம். 

d)  வர்த்தக நாள�ன் இ�திய�ல், கமா�ட்� எக்ஸ்ேசஞ்சிடம் இ�ந்� SMS அல்ல� 

மின்னஞ்சல் �லமாக வர்த்தக உ�திப்ப�த்தல் வ�ழிப்�ட்டல்கள்/ 

ப�வர்த்தைனகள�ன் வ�வரங்கைளப் ெபற்�க்ெகாள்ள, தய� ெசய்� உங்கள் 

ெமாைபல் எண்ைண�ம் மின்னஞ்சல் ஐ�ைய�ம் உ�ப்ப�ன�டன் பதி� 

ெசய்� ெகாள்�ங்கள்.  

 

25. �றிப்பாக கமா�ட்� �ைரேவட்�வ்ஸ் (Commodity Derivative) சந்ைதய�ல் தவ� நடக்�ம்ேபா� 

அல்ல� உ�ப்ப�னர் ெநா�ந்�ேபாய் அல்ல� திவாலா�ம் �ழலில் உ�ப்ப�ன�டம் ந�ங்கள் 

ெடபாசிட் ெசய்த பணம் அல்ல� ேவ� ெசாத்தின் பா�காப்� �றித்� ந�ங்கள் 

ப�ட்ைசயமாக ேவண்�ம்,  

26. உ�ப்ப�ன�டம் ந�ங்கள் ெடபாசிட் ெசய்த பணம் அல்ல� ேவ� ெசாத்தின் பா�காப்� 

�றித்த  ஆவண சாட்சி உங்கள�டம் இ�ப்பைத உ�தி ெசய்�ங்கள், அந்த பணம் அல்ல� 

ெசாத்� எந்த கணக்கில் ைவக்கப்பட்ட� என்ப� அதில் �றிப்ப�டப்பட்� இ�க்க 

ேவண்�ம்.  

27. ெதாடர்�ைடய உ�ப்ப�னர்/அதிகார�ைடய நப�னால் உங்கள் ப�ரச்சைன / �ைற / 

ப�ரச்சைனக்� த�ர்� ஏற்படவ�ல்ைல என்றால் ப�ன்னர் ந�ங்கள் அந்த ப�ரச்சைனைய 

ெதாடர்�ைடய கமா�ட்� எக்ஸ்ேசஞ்சிற்� ெகாண்� ெசல்லலாம். உங்கள் �கா�க்கான 

த�ர்வ�ல் உங்க�க்� தி�ப்தி இல்ைல என்றால் ந�ங்கள் அந்த ப�ரச்சைனைய SEBI இடம் 

ெகாண்� ெசல்லலாம்.  

 

ெசய்யக்�டாதைவ: 

1. எந்த பதி� ெசய்யப்படாத ந�நிைலயாளர்கேளா�ம் ெசயல்பட ேவண்டாம். 

2. சந்ைதக்� ெவள�ேய ப�வர்த்தைனகள் ெசய்ய ேவண்டாம் ஏெனன்றால் அத்தைகய 

ப�வர்த்தைனகள் சட்டவ�ேராதமானைவ மற்�ம் எக்ஸ்ேசஞ்சின் சட்ட எல்ைலக்� 

ெவள�ேய இ�ப்பைவ.  

3. எந்த உ�ப்ப�ன�ட�ம் உ�தியான வ�மான ஏற்பாட்�ற்�ள் �ைழய ேவண்டாம்.  

4. வ�ளம்பரங்கள், வதந்திகள், நல்ல �றிப்�கள், ெவள�ப்பைடயான / மைற�கமான 

வ�மான உத்தரவாதங்கைள நம்ப ேவண்டாம்.  

 



5.  ெராக்கமாக பணம் ெச�த்த ேவண்டாம்/ மார்ஜின்கள் மற்�ம் ெசட்�ல்ெமண்ட்க�க்காக 

 உ�ப்ப�ன�டம் இ�ந்� ெராக்கம் ெபற்�க்ெகாள்ள�ம் ேவண்டாம்.  

6.  இடர் ெவள�ய�� ஒப்பந்தத்ைத வாசித்� ��ந்� ெகாள்ளாமல் வர்த்தகம் ெசய்யத் 

 ெதாடங்க ேவண்டாம்.  

7.  ெதாைலப்ேபசி வழியாக உயர்ந்த மதிப்ப�ல் ெகா�க்கப்பட்ட ஆர்டர்கைள 

 எ�த்��ர்வமாக அைமப்பற்� ம�க்க ேவண்டாம்.  

8.  ைகெயாப்பமிடாத/�ப்ள�ேகட் ஒப்பந்த �றிப்�/ உ�திப்ப�த்தல் ெமேமாைவ 

 ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்டாம்.  

9.  அதிகாரமில்லாத நபர் எவரா�ம் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட ஒப்பந்த �றிப்� / 

 உ�திப்ப�த்தல் ெமேமாைவ ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்டாம்.  

10.  யா�ட�ம் உங்கள் இைணய வர்த்தக கணக்கின் கட�ச்ெசால்ைல பகிர்ந்�ெகாள்ள 

 ேவண்டாம்.  

11.  உ�ப்ப�ன�ன் ேபமண்ட்/கமா�ட்� ெடல்வ�வ�கைள தாமதிக்க ேவண்டாம்.  

12.  �த��கள�ல் உள்ளடங்கி�ள்ள இடர்கைள கவன�க்க மறக்க ேவண்டாம்.  

13.  கமா�ட்�கள், ெடபாசிட்�கள் ஆகியவற்ைற அள�க்�ம்ேபா� ெவ�ைமயான வ�நிேயாக 

 அறி�ைர ஸ்லிப்�கள�ல் (DIS) ைகெயாப்பமிட ேவண்டாம் மற்�ம் ேநரத்ைத 

 மிச்சபப்�த்த வ�நிேயாக பங்காளர்கள�டம் (DP) அல்ல� உ�ப்ப�ன�டம் ெகா�க்க 

 ேவண்டாம்.  

14.  எக்ஸ்ேசஞ்சில் ப�ந்�ைரக்கப்பட்ட வ�கிதங்க�க்� அதிகமான தர� ெச�த்த 

 ேவண்டாம்.  

15.  அதிகாரம்ெபற்ற நப�ன் ெபய�ல் காேசாைலகைள வழங்க ேவண்டாம். 
 


