అనుబంధం – 4

Annexure 2.4

స్టాక్ బరో కర్ల , సబ్-బరో కర్ల మరియు కల యంట్ల హకకులక మరియు బాధయతలక
SEBI మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛంజ్ లక ప్రోస్రయబ్ చేసరనట్ల
ల గట
1.

ఎక్స్ఛేంజ్ లు/సెక్యూరిటీస్ అేండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బొ ర్డు ఆఫ్ ఇేండియా (SEBI) నిబేంధనలు, బైలాస్ మరియు రెగ్ుూలేషనల
ు మరియు
ఎప్పటిక్ప్పపడు దాని క్ేంద జారీచేసిన సర్డయులర్/నోటీసలలలు నిర్వచేంచనటల
ు గా ఎక్స్ఛేంజిలలు లావాదేవీలక్ు అడిిట్ చేయబడిన
సెక్యూరిటీలు/క్ాేంటరాక్ుులు/ఇతర్ వాటిలు ల క్ు యేంట్ పెటు లబడిపెటు రలి/టరడ
ా ిేంగ్ చేయాలి.

2.

ఎక్స్ఛేంజ్ నిబేంధనలు, బల
ై ాస్ మరియు రెగ్ుూలేషనల
ు మరియు దాని క్ేంద జారీచేసిన సర్డయులర్/నోటీసలలు మరియు SEBI నియమ
నిబేంధనలు మరియు ఎప్పటిక్ప్పపడు అమలులల ఉనన ప్ాభుతవ అధిక్ార్డల యొక్య సేంబేంధిత నోటిఫిక్సషను క్ు స్ాుక్ బరా క్ర్, సబ్ బరా క్ర్
మరియు క్ు యేంట్ క్టలుబడివపేండాలి.

3.

సెక్యూరిటిలు ల లావాదేవీలు నిర్వహేంచేేందలక్ు మరియు/లేదా క్ాేంటరాక్ుుల డెరివేటివ్ లలు స్ాుక్ బరా క్ర్ స్ామరాయునిన క్ు యేంట్
సేంతృపిి ప్ర్చాలి మరియు స్ాుక్ బరా క్ర్ దావరా ఆర్ుర్ునల అమలుప్ర్చలక్ోవాలనలక్ోవాలి మరియు స్ాుక్ బరా క్ర్ దావరా ఆర్ుర్ునల అమలుచే సే
ముేందల స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ గ్ల స్ామర్యుేంపెై క్ు యేంట్ ఎప్పటిక్ప్పపడు సేంతృపిి చెేందలతూనే ఉేండాలి.

4.

క్ు యేంట్ యొక్య సచ్ఛీలత మరియు ఆరియక్ ప్రిప్పష్ిు గ్ురిేంచ మరియు ఇవవబడే సరీవసలలక్ు సేంబేంధిేంచన పెటు లబడి లక్ష్యూలనల స్ాుక్
బరా క్ర్ సేంతృపిి ప్ర్డసత
ి నే ఉేండాలి.

5.

స్ాుక్ బరా క్ర్ చర్ూలు తీసలక్ునే ఏవైనా ప్రిమితులు, బరధూత మరియు స్ామర్యుేంతో సహా, చేయవలసిన వాూపారానిక్ స్ాుక్ బరా క్ర్ బరధూత
యొక్య ఖచీతమైన సవభరవేం క్ు యేంట్ క్ తెలియజెసేేందలక్ు స్ాుక్ బరా క్ర్ చర్ూలు తీసలక్ోవాలి.

6.

సబ్-బరా క్ర్ అవసర్మైన సహాయేం ఇవావలి మరియు క్ు యేంటు తో జరిపే లావాదేవీలనినటిలలనత స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ సహక్రిేంచాలి.

కల యంట్ సమాచార్ం
7.

స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ అవసర్మైనటల
ు గా క్ు యేంట్ ఇలాేంటి వివరాలనినటినీ సపో రిుేంగ్ వివరాలతో ‘అక్ ేంట్ ని తెరిచే ఫార్ేం’లల సమరిపేంచడానిన
స్ాుక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI తప్పనిసరి చేశాయ.
అక్ ేంట్ ని తెరిచే డాక్ుూమేంట్ లలుని తప్పనిసరి నిబేంధనలనినటినీ క్ు యేంట్ తెలుసలక్ోవాలి. క్ు యేంట్ అేంగీక్రిేంచన నియమ నిబేంధనల

8.

ప్ాక్ార్ేం, స్ాుక్ బరా క్ర్ తెలియజససిన అదనప్ప క్ాుజులు లేదా డాక్ుూమేంట్ లు ఏవీ తప్పనిసరి క్ాదల.
9.

క్ు యేంట్ స్ామర్య ుేం పెై మటీరియల్ బేరిేంగ్ ఉేండే పిటిషన్ ని/దివాళా పిటిషన్ ని లేదా ఏదెైనా లిటిగసషన్ ని ప్రిషయరిేంచన సమాచార్ేంతో
సహా, అక్ ేంట్ ఓపెనిేంగ్ సమయేంలల మరియు ఆ తర్డవాత ఇచినటల
ు గా ‘అక్ ేంట్ ని తెరిచే ఫార్ేం’ లలని సమాచార్ేంలల ఏదెైనా మార్డప
ఉేంటర, క్ు యేంట్ వేంటనే రాతప్ూర్వక్ేంగా స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ తెలియజసయాలి. క్ు యేంట్ ఎప్పటిక్ప్పపడు ఆరియక్ సమాచారానిన స్ాుక్ బరా క్ర్ క్
ఇవావలి/అప్ డేట్ చేయాలి.

10. అక్ ేంట్ ని తెరిచే ఫార్ేంలల తెలియజససినటల
ు గా క్ు యేంట్ వివరాలనినటినీ లేదా క్ు యేంట్ క్ సేంబేంధిేంచన ఏదెైనా ఇతర్ సమాచారానిన
స్ాాక్ బరా క్ర్ మరియు సబ్-బరా క్ర్ గోప్ూేంగా ఉేంచాలి మరియు ఏదెైనా చటు ేం/రెగ్ుూలేటరి అవసరాల ప్ాక్ార్ేం క్ావలసినటల
ు గా మినహా
వూక్ి / అథారిటి ఎవవరిక్ీ వాళ్ళు వీటిని వలు డిేంచక్యడదల. అయతే క్ు యేంట్ నలేంచ అనలమతి ప ేందిన మీదట ఎవరెైనా వూక్ి క్ లేదా
అథారిటిక్ తన క్ు యేంట్ గ్ురిేంచన సమాచార్ేం వలు డిేంచవచలి.

మారిినల ు
11. వరిిేంచే పాార్ేంభ మారిినునల, నిలిపివేసే మారిినునల, ప్ాతేూక్ మారిినునల లేదా స్ాుక్ బరా క్ర్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ అవసర్మని ప్రిగ్ణేంచన ఇలాేంటి
ఇతర్ మారిినునల లేదా క్ు యేంట్ టరడ
ా ిేంగ్ చేసే విభరగ్ేం(ల)క్ు వరిిేంచనటల
ు గా ఎప్పటిక్ప్పపడు SEBI ఆదేశేంచనటల
ు గా క్ు యేంట్ చెలిుేంచాలి.
అదనప్ప మారిిను ల (ఎక్స్ఛేంజ్, క్ు యరిేంగ్, హౌస్/క్ు యరిేంగ్ క్ారపపరసషన్ లేదా SEBIక్ అవసర్ేం లేక్పో యనప్పటిక్ీ) తన సవయేం

మరియు సేంప్ూర్ణ నిర్ణయాధిక్ార్ేం మేర్క్ు సేక్రిేంచడానిక్ స్ాుక్ బరా క్ర్ ని అనలమతిేంచడేం జర్డగ్ుతుేంది మరియు నిరసేశత
సమయేంలలగా ఇలాేంటి మారిినునల చెలిుేంచవలసిన బరధూత క్ు యేంట్ క్ ఉేంది.
12. క్ు యేంట్ లు చెలిుేంచే మారిిను ల బక్ాయలనినటినీ ప్ూరిిగా సేంతృపిి ప్ర్చాలని లేదనే విషయేం క్ు యేంట్ అర్య ేంచేసలక్ోవాలి. నిలక్డగా
పెయడ్ మారిిను ల ఉననప్పటిక్ీ, క్ు యేంట్, టరడ్
ా సెటిల్ిేంట్ రోజున, క్ాేంటరాక్ుు నిరసేశేంచనటల
ు గా/క్ావలసినటల
ు గా ఇలాేంటి మొతాిలనల
మరిేంతగా చెలిుేంచవలసిన (లేదా ప ేందడానిక్ హక్ుయ) బరధూత లేదనే విషయేం క్ు యేంట్ అర్యేంచేసలక్ోవాలి.

లావటదేవీలక మరియు పరిష్టురటలక
13. క్ు యేంట్ మరియు స్ాుక్ బరా క్ర్ మధూ ప్ర్సపర్ేం అేంగీక్ార్యోగ్ూమైన విధేంగా లేదా ర్ూప్ేంలల, లేదా రాతప్ూర్వక్ేంగా
సెక్యూరిటి/డెరివేటివ్్ క్ాేంటరాక్ుునల క్ొనడానిక్ లేదా విక్రయేంచడానిక్ క్ు యేంట్ ఏదెైనా ఆర్ుర్డ ఇవావలి. క్ు యేంట్ క్ క్సటరయేంచన ప్ా తేూక్
క్ు యేంట్ క్ోడ్ లల మాతామే, క్ు యేంట్ యొక్య టరడ్
ా ల అర్ుర్ునల స్ాాక్ బరా క్ర్ పెటు ర లి మరియు అమలుచేయాలి.
14. టరడ
ా ిేంగ్/సెటిల్ిేంట్ చక్ారలు, డెలివరి/పేమేంట్ ష్ెడతూళ్ళు, ఎప్పటిక్ప్పపడు వాటిలు ల ఏవైనా మార్డపలు గ్ురిేంచ క్ు యేంట్ క్ స్ాుక్ బరా క్ర్
చెపాపలి. టరడ
ా ిేంగ్ అమలుజరిగిన సేంబేంధిత స్ాుక్ ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్య ఇలాేంటి ష్ెడతూళ్ునల/ప్ాక్య
ర లనల అమలుప్ర్చవలసిన బరధూత
క్ు యేంట్ క్ ఉేంది.
15. క్ు యేంట్ డిపాజిట్ చేసిన డబుు/సెక్యూరిటిలనల తన అక్ ేంట్ క్ లేదా మరపక్ ఎవరెైనా క్ు యేంట్ అక్ ేంట్ క్ దతర్ేంగా వేరస అక్ ేంట్ లల
పెటు ల
ర ా స్ాుక్ బరా క్ర్ చతడాలి మరియు స్ాుక్ బరా క్ర్ ఈ స్ ముినల తన క్ోసేం లేదా మరపక్ క్ు యేంట్ క్ోసేం లేదా SEBI నియమాలు,
నిబేంధనలు, సర్డయులర్డు, నోటీసలలు, మార్గ దర్శక్ాలు మరియు/లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ నియమాలు, నిబేంధనలు, బైలాస్, సర్డయులర్డు
మరియు నోటీసలలలు పేరపయనన ఉదేే శాలక్ు క్ాక్ుేండా ఇతర్ ఉదేే శాలక్ు ఉప్యోగిేంచక్యడదల.
16. ఎక్స్ఛేంజ్(లు) తమేంతట తాముగా టరడ్
ా (ల)నల ర్దలేచేసిన చోట, క్ు యేంట్ తర్ఫపన చేసిన టరడ్
ా /లతో సహా ఇలాేంటి

టరడ్
ా లనీన

ర్దే యపో తాయ, క్ు యేంట్(ల)తో సేంబేంధిత క్ాేంటరాక్ుు(ల)నల ర్దలేచేసేేందలక్ు స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ హక్ుయ ఉేంది.
17. ఎక్స్ఛేంజ్ లల నిర్వహేంచన లావాదేవీలు ఎక్స్ఛేంజ్ ల నియమాలు, బల
ై ాస్ మరియు నిబేంధనలు మరియు వాటి క్ేంద జారీచేసిన
సర్డయులర్డు/నోటీసలలక్ు లలబడి ఉేంటరయ మరియు ఇలాేంటి టరడ్
ా క్ సేంబేంధేం ఉనన పారీులనీన ఎక్స్ఛేంజ్ ల నియమాలు, బైలాస్
మరియు నిబేంధనలు మరియు వాటి క్ేంద జారీసేసిన సర్డయులర్డు/నోటీసలల ప ా విజను నల అమలుచేసే ఉదేే శేంతో టరడ
ా ిేంగ్ జరిగిన ఎక్స్ఛేంజ్
బైలాస్ మరియు నిబేంధనలు తెలియజససిన క్ోర్డుక్ు సమరిపేంచాలి.

బరో కరసజ్
18. క్ు యేంట్ స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ బరా క్రసజి మరియు ఎప్పటిక్ప్పపడు అమలులల ఉనన మరియు క్ు యేంట్ అక్ ేంట్ క్ వరిిేంచే, క్ు యేంట్ క్ స్ాుక్
బరా క్ర్ అేందిేంచన లావాదేవీలక్ు మరియు సరీవసలలక్ు విధిేంచబడే చటు బ ధ్య సలేంక్ాలు చెలిుేంచాలి. సేంబేంధిత స్ాుక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల
నియమాలు, నిబేంధనలు మరియు బైలాస్ మరియు SEBI నియమ నిబేంధనల ప్ాక్ార్ేం అనలమతిేంచదగిన గ్రిషఠ బరా క్రసజిక్ మిేంచ
ఎక్ుయవ బరా క్రసజిని స్ాుక్ బరా క్ర్ విధిేంచక్యడదల.

లిక్విడేషన్ మరియు అవుట్ ఆఫ్ పొ జిషన్ ముగింపు
19. స్ాుక్ బరా క్ర్ యొక్య ఇతర్ హక్ుయలక్ు భేంగ్ేం క్లగ్క్ుేండా (విషయానిన ప్ేంచాయతీక్ ప్ేంపే హక్ుయతో సహా), మారిినునల లేదా ఇతర్
మొతాిలనల చెలిుేంచని క్ార్ణేంగా, బక్ాయలనల చెలిుేంచని క్ార్ణేంగా క్ు యేంట్ యొక్య ప జిషను నినటినీ లేదా క్ొనినటిని లిక్వడేట్
చేయడానిక్/ముగిేంచడానిక్, మరియు ఇలాేంటి లిక్వడేషన్/ముగిేంప్ప, ఏదెైనా ఉేంటర, వలు వచిన మొతాిలనల క్ు యేంట్ యొక్య
అప్పపలు/బరధూతలపెై సర్డేబరటల చేయడానిక్ స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ హక్ుయ ఉేందనే విషయేం క్ు యేంట్ అర్యేంచేసలక్ోవాలి. ఇలాేంటి
లిక్వడేషన్/ముగిేంప్ప వలు వచిన ఏవైనా మరియు అనిన నష్ాులు మరియు ఆరియక్ ఛారీిలు క్ు యేంట్ క్ విధిేంచబడతాయ మరియు
అతనల వాటిని భరిేంచవల్నల.
20. క్ు యేంట్ మర్ణసేి లేదా దివాళా తీసేి లేదా క్ొనేేందలక్ు లేదా విక్రయేంచేేందలక్ు క్ు యేంట్ ఆర్ుర్డ ఇచిన సెక్యూరిటిలనల అేందిేంచేేందలక్ు
లేదా బదిలీచేసేేందలక్ు లేదా ప ేందేేందలక్ు లేదా చెలిుేంచేేందలక్ు ఇతర్తాా అశక్ుిడెైతే, క్ు యేంట్ లావాదేవీని స్ాు క్ బరా క్ర్ ముగిేంచవచలి

మరియు నష్ాులనల, ఏవైనా ఉేంటర, క్ు యేంట్ ఎసేుట్ పెై క్ెుయమ్ చేసలక్ోవచలి. క్ు యేంట్ లేదా అతని నామినీలు, సక్ె్సర్డు, వార్సలలు
మరియు ఎసెైనీ వీటి నలేంచ వచిన ఏదెైనా మిగ్ులునల ప ేందడానిక్ హక్ుయ క్లిగివపేంటరర్డ. నామినీ పేర్డతో ఫేండ్్/సెక్యూరిటిల బదిలీ
చటు బధ్య వార్సలనిపెై స్ాుక్ బరా క్ర్ చే చెలు ుబరటయయూలా విడుదల అవపతుేందని క్ు యేంట్ గ్మనిేంచాలి.
21. క్ు యేంట్ చెలిుేంప్ప/డెలివరి చేయడేంలల మరియు సేంబేంధిత అేంశాలలు డిఫాల్ు గ్ురిేంచన సమాచారానిన స్ాుక్ బరా క్ర్ సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్
దృష్ిుక్ తీసలక్ెళాులి. ఒక్వేళ్ డిఫాలిుేంగ్ క్ు యేంట్ క్నలక్ క్ారపపరసట్ సేంసా /భరగ్స్ావమూేం/యాజమానూ సేంసా , లేదా ఏదెైనా ఇతర్ క్ృతిామ
చటు బధ్య సేంసా అయతే, డెైరెక్ుర్(ల)/భరగ్స్ావమి(ల), ఎవర్డ అయతే వారి పేర్డ(ర్ు )నల స్ాుక్ బరా క్ర్ సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్(ల)క్ు క్యడా
తెలియజసయాలి.

వివటద పరిష్టుర్ం
22. సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ ల మరియు SEBI వివరాలనల క్ు యేంట్ క్ స్ాుక్ బరా క్ర్ అేందజసయాలి.
23. తన దావరా జరిగిన లావాదేవీలనినటిక్ీ సేంబేంధిేంచ క్ు యేంట్ యొక్య ఫిరాూదలలనినటినీ ప్రిషయరిేంచడేంలల మరియు ష్ేర్ు బరూడ్ డెలివరిక్
గ్ల అభూేంతరాలనల పో గపటు డేంలల, బరూడ్ డెలివరిని సరిదిదేడేంలల స్ాుక్ బరా క్ర్ సహక్రిేంచాలి.
24. డిపాజిటల
ు , మారిిన్ మనీ, మొదల్ైన వాటిక్ సేంబేంధిేంచన ఏవైనా క్ెుయమునల మరియు/లేదా వివాదాలనల టరడ
ా ిేంగ్ జరిగిన మరియు
ఎప్పటిక్ప్పపడు అమలులల ఉనన సర్డయులర్ లు/నోటీసలలు జారీచేయబడిన చోట్ ఎక్స్ఛేంజిల నిబేంధనలు, బైలాస్ మరియు రెగ్ుూలేషను
ప్ాక్ార్ేం ప్ేంచాయతీక్ క్ు యేంట్ మరియు స్ాుక్ బరా క్ర్ ప్ేంపాలి.
25. స్ాుక్ బరా క్ర్ మరియు క్ు యేంట్ క్ మధూ క్ుదిరిన లావాదేవీల నలేంచ ఉతపననమైన ఏదెైనా ప్ేంచాయతీ ప ా సీడిేంగ్ లనల స్ాుక్ బరా క్ర్
వేగ్ేంగా ప్రిషయరిేంచాలి మరియు ఇలాేంటి ప ా సీడిేంగ్్ లల ఇచిన మధూవరిి తీర్డపలనల అమలుచేయవలసిన బరధూత అతనిపెై ఉేంది.
26. క్ు యేంట్/స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ సేంబేంధిేంచన ఏదెైనా వివాదేం ప్రిష్ాయరానిక్ అధీక్ృత ప్ాతినిధి జారీచేసిన నిరసేశనలనల సదర్డ క్ు యేంట్/స్ాుక్
బరా క్ర్ తర్ఫపన వూవహరిేంచడానిక్ సదర్డ ప్ాతినిధిక్ అధీక్ృతేం ఇచేి లేఖ ఆధార్ేంగా క్ు యేంట్/స్ాుక్ బరా క్ర్ క్టలుబడివపేండవలసి
ఉేంటలేందనే విషయేం క్ు యేంట్/స్ాుక్ బరా క్ర్ అర్యేంచేసలక్ోవాలి.

సంబంధాన్ని తెగతెంపులక చేసుక్ోవడం
27. స్ాుక్ బరా క్ర్ డిఫాల్ు క్ావడేం, రాజీనామా చేయడేం లేదా బహషయరిేంచబడటేం లేదా సరిుఫిక్ెట్ ని బర ర్డు ర్దలేచేయడేం లాేంటి క్ార్ణాలతో
సభూతవేం ఆపేయడేంతో సహా స్ాుక్ ఎక్స్ఛేంజ్ మేంబర్ గా స్ాుక్ బరా క్ర్ లేక్ుేండా పో తే, స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ మరియు క్ు యేంట్ క్ మధూ సేంబేంధేం
తెగిపో తుేంది.
28. ఎదలటి ప్క్ష్యలక్ు ఒక్ నలక్ు తగ్గ క్ుేండా రాతప్ూర్వక్ేంగా నోటీసల ఇచిన తర్డవాత, ఎదలటి ప్క్ష్యనిక్ క్ార్ణాలు ఏమీ ఇవవక్ుేండానే తమ
మధూ సేంబేంధానిన స్ాుక్ బరా క్ర్, సబ్-బరా క్ర్ మరియు క్ు యేంట్ తెగ్తెేంప్పలు చేసలక్ోవచలి. ఇలా తెగ్తెేంప్పలు చేసలక్ోవడేంతో నిమితి ేం
లేక్ుేండా, ఈ సేంబేంధానిన తెగ్తెేంప్పలు చేసలక్ోవడానిక్ ముేందల జరిగిన లావాదేవీలక్ు సేంబేంధిేంచ లేదా వాటి వలు ఉతపననమయయూ
అనిన హక్ుయలు, బరధూతలు మరియు ఉతి ర్దాయతావలు సేంబేంధిత ప్క్ష్యలపెై లేదా అతని యొక్య సేంబేంధిత వార్సలలు, ఎగిిక్యూటర్డు,
అడిినిసేుట
ే ర్డు, చటు బధ్య ప్ాతినిధలలు లేదా వార్సలలపెై, ఎవర్డ అయతే వార్డ, ఉేంటరయ మరియు క్టలుబడివపేండాలి.
29.

ఒక్వేళ్ సబ్-బరా క్ర్ చనిపో తే/ దివాళాతీసేి లేదా బర ర్డుతో అతని రిజిసేుష
ే న్ ని ర్దలేచేసలక్ుేంటర లేదా/స్ాుక్ ఎక్స్ఛేంజ్ క్నలక్ సబ్-బరా క్ర్
గ్ురిిేంప్పనల ఉప్సేంహరిసేి మరియు/లేదా ఏ క్ార్ణేంతోనైనా స్ాుక్ బరా క్ర్ క్నలక్ సబ్-బరా క్ర్ తో ఒప్పేందానిన ర్దలేచేసలక్ుేంటె, ఈ విషయేం
క్ు యేంట్ క్ తెలియజసయబడుతుేంది మరియు క్ు యేంట్ ని స్ాుక్ బరా క్ర్ యొక్య ప్ాతూక్ష క్ు యేంట్ గా ప్రిగ్ణేంచడేం జర్డగ్ుతుేంది మరియు
స్ాుక్ బరా క్ర్, సబ్-బరా క్ర్ మరియు క్ు యేంట్ క్ సేంబేంధిేంచన ‘హక్ుయలు మరియు బరధూతలు’ లలని క్ాుజులనీన యథాతథేంగా
క్ొనస్ాగ్ుతాయ, క్నీసేం ఒక్ నలక్ు తగ్గ క్ుేండా రాతప్ూర్వక్ నోటీసల ఇవవడేం దావరా తమ సేంబేంధానిన ర్దలేచేసలక్ుేంటలననటల
ు గా స్ాుక్
బరా క్ర్ క్ క్ు యేంట్ తెలియజససేి తప్ప.

అదనపు హకకులక మరియు బాధయతలక

30. డివిడెేండు విషయేంలల క్ు యేంట్ క్ గ్ల హక్ుయలు, దాని దావరా చేసిన లావాదేవేలక్ు సేంబేంధిేంచ రెైట్్ లేదా బర నస్ ష్ేర్ుక్ు సేంబేంధిేంచ
క్ు యేంట్ క్ తగిన ర్క్షణ ఉేండేలా స్ాుక్ బరా క్ర్ చతడాలి మరియు సెక్యూరిటిలు ల లావాదేవీలు నిర్వహేంచన క్ు యేంట్ ప్ాయోజనాలక్ు భేంగ్ేం
క్లిగిేంచే దేనినీ చేయక్యడదల.
31. SEBI మరియు టరడ
ా ిేంగ్ జరిగిన సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ ల నియమాలు, నిబేంధనలు, బైలాస్, సర్డయులర్డు, నోటీసలలు మరియు
మార్గ దర్శక్ాలు ప్ాక్ార్ేం ఎప్పటిక్ప్పపడు స్ాుక్ బరా క్ర్ మరియు క్ు యేంట్ క్యరపిని అక్ ేంటు నల ప్రిషయరిేంచలక్ోవాలి.
32. చేసిన టరడ
ా ిేంగ్ులక్ు స్ాుక్ బరా క్ర్ తన క్ానిటిటయూయేంట్ లక్ు క్ాేంటరాక్ుు నోట్ జారీచేయాలి. ఎక్స్ఛేంజ్ ఎప్పటిక్ప్పపడు పిాస్రయబ్ చేసన
ి
ఫారాిట్ లల, ఆర్ుర్డ నేంబర్డ, టరడ్
ా నేంబర్డ, టరడ్
ా సమయేం, టరడ్
ా ప్రిమాణేం, డెరివేటివ్్ క్ాేంటరాక్ుు వివరాలు, క్ు యేంట్ క్ోడ్, బరా క్రసజి,
విధిేంచబడిన అనిన ఛారీిల వివరాలు మరియు అవసర్మైన విధేంగా ఇతర్ సేంబేంధిత వివరాలనినటితో సహా లావాదేవీలనినటి రిక్ార్డు
దీనిలల ఉేండాలి మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ నిర్ణయేంచన సమయేంలల మరియు ప్ధ్య తిలల జారీచేయాలి. స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ాేంటరాక్ుు నోట్్ ని
ఇనవసు ర్ుక్ు టరడ
ా ిేంగ్ చేసిన ఒక్ ప్ని దినేం లలప్ల హార్ు క్ాపీలల లేదా డిజిటల్ సేంతక్ేం ఉప్యోగిేంచ ఎలక్ాుానిక్ ర్ూప్ేంలల ప్ేంపాలి.
33. క్ు యేంట్ వేరస విధేంగా తెలియజససేి తప్ప టరడ
ా ిేంగ్ జరిగిన సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ నలేంచ మరియు టరడ
ా ిేంగ్ జరిగిన సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్
పిాస్రయబ్ చేసిన నియమ నిబేంధనలక్ు లలబడి పేఅవపట్ అేందినప్పటి నలేంచ ఒక్ ప్ని దినేం లలప్ల క్ు యేంట్ క్ స్ాుక్ బరా క్ర్ తన ఫేండ్్
నలేంచ లేదా సెక్యూరిటీల డెలివరి నలేంచ, ఏదెైతే అది, డబుు చెలిుేంచాలి.
34. టరడ
ా ిేంగ్ జరిగిన సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ నిరసేశేంచన సమయేం లలగా ఫారాిటలు మరియు క్ాలేంలల తన క్ు యేంటు లల ప్ాతి ఒక్యరిక్ సేంబేంధిేంచ
ఫేండ్్ మరియు సెక్యూరిటల
ీ ు రెేండిటిక్ీ ప్ూరిి ‘అక్ ేంటు సేుటెిేంట్’ని స్ాుక్ బరా క్ర్ ప్ేంపాలి. టరడ
ా ిేంగ్ జరిగిన చోట సేంబేంధిత ఎక్స్ఛేంజ్
ఎప్పటిక్ప్పపడు నిరసేశేంచన సమయేంలలగా సేుటెిేంటలు ఏవన
ై ా దో ష్ాలనల స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ అేందినప్పటి నలేంచ క్ు యేంట్ నివేదిేంచాలని క్యడా
సేుటెిేంట్ తెలియజసయాలి.
35. స్ాుక్ బరా క్ర్ డెైలీ మారిిన్ సేుటెిేంటు నల క్ు యేంట్ క్ ప్ేంపాలి. డెైలీ మారిిన్ సేుటెిేంటలు, ఇేంటర్-ఆలియా, డిపాజిట్ చేసిన క్ొలేుటర్ల్ వివరాలు,
వినియోగిేంచలక్ునన క్ొలేుటర్ల్ మరియు క్ొలేుటర్ల్ సేుటస్ ని (అేందలబరటలలల ఉనన బరూల్న్్/క్ు యేంట్ నలేంచ రావలసినవి) నగ్దల,
ఫిక్్ డ్ డిపాజిట్ ర్సీదలలు (FDR లు), బరూేంక్ు గాూర్ేంటీ మరియు సెక్యూరిటిల వారీగా వివరాలతో ఇవావలి.
36. స్ాుక్ బరా క్ర్ తో ఒప్పేందేం చేసలక్ునేేందలక్ు మరియు అధీక్ృతేం ఇచేిేందలక్ు క్ావలసిన నాూయప్ర్మైన స్ామర్యుేం ఉేందని క్ు యేంట్
నిరాయరిేంచలక్ోవాలి మరియు దాని క్ేంద గ్ల బరధూతలు మరియు వాగాేనాలనల నర్వేర్ిగ్ల స్ామర్యుేం ఉేండాలి. క్ు యేంట్ జరిపే
లావాదేవీలనినటినీ అమలుప్రిచేలా చతసేేందలక్ు క్ావలసిన చర్ూలనినటినీ ఇలాేంటి లావాదేవీని నిర్వహేంచడానిక్ ముేందల
ప్ూరిిచేయాలి.

ఎలక్టాన్నక్ క్టంట్ాోకకా నోట్్ (ECN)
37. ఒక్వేళ్ క్ు యేంట్ క్నలక్ క్ాేంటరాక్ుు నోట్ ని ఎలక్ాుానిక్ ర్ూప్ేంలల ప ేందాలనలక్ుేంటర, అతనల స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ తగిన ఈ-మయల్ ఐడి ఇవావలి.
ఈమయల్-ఐడిలల ఏదెైనా మార్డప ఉేంటర స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ క్ు యేంట్ తెలియజసయాలి. ఒక్వేళ్ క్ు యేంట్ క్నలక్

ఇేంటరెనట్ టరడ
ా ిేంగ్ ని

ఎేంచలక్ుేంటర, ఈమయల్ ఐడిని మార్ివలసిేందిగా చేసే అభూర్యననల క్ు యేంట్ క్ నిరిేషుమైన యూజర్ ఐడి మరియు పాస్ వర్ు దావరా
సలర్క్ష్ితమైన ప్ావేశ మార్గ ేం దావరా చేయాలి.
38. ఈ-మయల్ దావరా ప్ేంపే ECN అనినటిపెై డిజిటల్ సేంతక్ేం చేసి, ఎని్రప్ు చేసి, టరేంప్ర్ చేయలేని ర్ూప్ేంలల మరియు ఐటి చటు ేం, 2000
లలని నిబేంధనలక్ు అనలగ్ుణేంగా స్ాుక్ బరా క్ర్ ప్ేంపాలి. ఒక్వేళ్, ECN ని క్నలక్ ఎటరచెిేంట్ గా ఈ-మయల్ దావరా ప్ేంపితే, ఎటరచ్
చేసిన ఫెైలుక్ు డిజిటల్ సేంతక్ేం, ఎని్రప్ు చేసి మరియు టరేంప్ర్ చేయడేం వీలుక్ాని ర్ూప్ేంలల ప్ేంపాలి.
39. మయల్ బౌన్్ అయనటల
ు స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ నోటిఫిక్సషన్ అేందక్పో తే, క్ు యేంట్ యొక్య ఈ-మయల్ ఐడిక్ క్ాేంటరాక్ుు నోట్ అేందినటల
ు గా
ప్రిగ్ణేంచబడుతుేందని క్ు యేంట్ గ్మనిేంచాలి.
40. ECN ని మరియు ఈ-మయల్ యొక్య ఎక్ానల్డమేంట్
ెి
ని ఐటి చటు ేం, 2000లలని నిబేంధనలక్ు అనలగ్ుణేంగా

ఎక్స్ఛేంజ్ పిాస్రయబ్

చేసిన ప్ధ్య తిలల మరియు ఎప్పటిక్ప్పపడు SEBI/స్ాుక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లు జారీచేసే నియమాలు/నిబేంధనలు/సర్డయులర్డు/మార్గ దర్శక్ాల
ప్ాక్ార్ేం స్ాఫ్టు మరియు నాన్-టరేంప్ర్బుల్ ర్ూప్ేంలల స్ాుక్ బరా క్ర్ అటిుపెటు లక్ోవాలి. డెలివిరి ధృవీక్ర్ణ, అేంటర క్ాేంటరాక్ుు నోట్్ ని ప్ేంపే

సమయేంలల సిసుమ్ లల ర్ూప ేందిేంచన లాగ్ రిపో ర్డునల SEBI/స్ాుక్ ఎక్స్ఛేంజ్ లు నిబేంధనల క్ేంద తెలియజససిన క్ాలేం పాటల స్ాుక్
బరా క్ర్ నిర్వహేంచాలి. క్ు యేంట్ క్ డెలివర్ క్ాని/తిర్సయరిేంచబడిన లేదా బౌన్్ అయన ఈ-మయల్్ యొక్య క్ాేంటరాక్ుు నోట్్ వివరాలు
లాగ్ రిపో ర్డులల ఉేంటరయ. తాము ప్ేంపిన మయల్్ బౌన్్ అయన విషయేం తెలియజససే నోటిఫిక్సషన్ ర్సీదలనల SEBI/స్ాుక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల
నిబేంధనలు తెలియజససినేంత క్ాలేం అటిుపెటు ేంర దలక్ు స్ాుక్ బరా క్ర్ స్ాధూమైననిన చర్ూలు తీసలక్ోవాలి.
41.

ఎలక్ాుానిక్ ర్ూప్ేంలల క్ాేంటరాక్ు నోట్్ ని అేందలక్ోవడేం ఎేంచలక్ొని క్ు యేంటు క్ు భౌతిక్ ర్ూప్ేంలల స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ాేంటరాక్ుు నోట్్ ప్ేంప్పతూనే
ఉేండాలి. క్ు యేంట్ క్ ECN లనల డెలివర్ చేయక్పో తే లేదా క్ు యేంట్ ఈ-మయల్ ఐడి తిర్సయరిేంచన చోట (మయల్్ బౌన్్ క్ావడేం),
SEBI/స్ాఠక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల నిబేంధనల క్ేంద ఎప్పటిక్ప్పపడు తెలియజససే సమయేం లలగా క్ు యేంట్ క్ భౌతిక్ క్ాేంటరాక్ుు నోట్ ని స్ాుక్ బరా క్ర్
ప్ేంపాలి మరియు ఇలా భౌతిక్ క్ాేంటరాక్ుు నోట్్ ని ప్ేంపినటల
ు గా ధృవీక్ర్ణనల అటిుపెటు లక్ోవాలి.

42. క్ు యేంట్ క్ ECN ల యొక్య ఈ-మయల్ క్మూూనిక్సషన్ క్ అదనేంగా, అతనల ఇచిన వబై్టలు, ఏదెైనా ఉేంటర, ECN ని స్ాుక్ బరా క్ర్
ఏక్క్ాలేంలల సలర్క్ష్ితమైన విధానేంలల ప్ాచలరిేంచాలి మరియు ఇేందలక్ోసేం, క్ాేంటరాక్ుు నోట్ ని ఎలక్ాుానిక్ గా సేవ్ చేసలక్ునే మరియు/లేదా
దీని పిాేంట్ అవపట్ తీసలక్ునే ఆప్ష న్ తో, క్ు యేంట్ క్ ప్ాతేూక్ యూజర్ నేమ్ మరియు పాస్ వర్ు క్సటరయేంచాలి.

చట్ా ం మరియు అధిక్టర్ పరిధి
43. ఈ డాక్ుూమేంటలు ప ేందలప్ర్చన నిరిేషుమైన హక్ుయలక్ు అదనేంగా, టరడ
ా ిేంగ్ చేయాలని క్ు యేంట్ ఎేంచలక్ునన

ఎక్స్ఛేంజ్ ల యొక్య

నియమాలు, బైలాస్ మరియు నిబేంధనల క్ేంద మరియు దీని క్ేంద జారీచేసిన సర్డయులర్డు/నోటీసలలు లేదా SEBI నియమ
నిబేంధనల క్ేంద క్ు యేంట్ క్ లేదా స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ గ్ల ఏవైనా ఇతర్ హక్ుయలనల వినియోగిేంచలక్ునేేందలక్ు స్ాుక్ బరా క్ర్ క్, సబ్-బరా క్ర్ క్
మరియు క్ు యేంట్ క్ హక్ుయ ఉేంటలేంది.
44. ఈ డాక్ుూమేంటలుని నిబేంధనలు ఎలు ప్పపడత ప్ాభుతవ నోటిఫిక్సషను క్ు, ఏవన
ై ా నియమాలక్ు, నిబేంధనలక్ు, మార్గ దర్శక్ాలక్ు మరియు
SEBI జారీచేసిన సర్డయులర్డు/నోటీసలలు మరియు టరడ
ా ిేంగ్ జరిగిన సేంబేంధిత స్ాుక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల యొక్య ఎప్పటిక్ప్పపడు అమలులల
ఉేండే నియమాలు, నిబేంధనలు మరియు బైలాస్ క్ లలబడి ఉేంటరయ.
45. ఆరిుటరష
ా న్ మరియు క్ని్లియయషన్ చటు ేం, 1996 క్ేంద మధూవరిి(లు) ఇచిన ఏదెైనా తీర్డపక్ు స్ాుక్ బరా క్ర్ మరియు క్ు యేంట్
క్టలుబడివపేండాలి. అయతే, మధూవరిి తీర్డపతో ఉభయ ప్క్ష్యలు సేంతృపిి చెేందక్పో తే, స్ాుక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల లలప్ల అపీపలు చేసలక్ునే
ఏరాపటల క్యడా ఉేంది.
46. సేందరోోచతేంగా ఇతర్తాా అవసర్మైతే తప్ప, ఈ డాక్ుూమేంటలలల ఉప్యోగిేంచనప్పటిక్ీ

ఇక్యడ నిర్వచేంచని ప్దాలు మరియు

వూక్ీిక్ర్ణలక్ు ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI యొక్య నియమాలు, బైలాస్ మరియు నిబేంధనలు మరియు వాటి క్ేంద జారీచేసిన
సర్డయులర్డు/నోటీసలలలు ఇచిన అదే అర్యేం క్లిగివపేంటరయ.
47. స్ాుక్ బరా క్ర్ చేరిిన

ఏవైనా అదనప్ప సవఛ్ీేంద

క్ాుజులు/డాక్ుూమేంటల ఎక్స్ఛేంజ్

లు/SEBI

యొక్య

నియమాలు/

నిబేంధనలు/నోటీసలలు/సర్డయులర్ు క్ు విర్డధ్య ేంగా ఉేండక్యడదల. ఇలాేంటి సవఛ్ీేంద క్ాుజులు/డాక్ుూమేంట్(ల)లల ఏవైనా మార్డపలనల
15 రోజుల నోటీసల ఇచిన తర్డవాత మాతామే చేయాలి. ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI తెలియజససిన హక్ుయలు మరియు బరధూతలలు ఏవైనా
మార్డపలనల క్యడా క్ు యేంటు దృష్ిుక్ తీసలక్ురావాలి.
48. ఇక్యడ ఇవవబడిన హక్ుయలు మరియు బరధూతలనల SEBI నియమ నిబేంధనలలు లేదా టరడ
ా ిేంగ్ జరిగిన సేంబేంధిత స్ాుక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ల
యొక్య బైలాస్, నియమ నిబేంధనలలు మార్డప క్ార్ణేంగా చేస,ేి ఈ డాక్ుూమేంటలలల పేరపయనన ప్క్ష్యల యొక్య హక్ుయలు మరియు
బరధూతల మార్డపలలు ఇక్యడ ఇలాేంటి మార్డపలనల నమోదల చేసినటల
ు గా భరవిేంచబడుతుేంది.

కల యంట్ క్వ స్టాక్ బరో కర్ అందించే ఇంట్రనిట్ మరియు వైరల నస్ ట్ెక్టిలజీ ఆధారిత ట్రోడంగ్ సదుపటయం (‘హకకులక మరియు

బాధయతలక’ డాకకయమంట్(ల)లో ప్ేరకుని క్టలజులన్ని వరిిస్ి టయ. ఇంక్ట, ఇకుడ ప్ేరకుని క్టలజులక కూడా వరిిస్ి టయ).
1.

వైరు స్
ె టెక్ానలజీని ఉప్యోగిేంచడేం దావరా ఇేంటరెనట్ ఆధారిత టరడ
ా ిేంగ్ (IBT) మరియు సెక్యూరిటిస్ టరడ
ా ిేంగ్ అేందిేంచేేందలక్ు స్ాుక్ బరా క్ర్
అర్డులవపతార్డ, దీనిలల ఇేంటరెనట్ ప ా టలక్ాల్ ని (IP) ఉప్యోగిేంచే మొబైల్ ఫో న్, డేటర క్ార్డుతో లాూప్ టరప్ లాేంటి స్ాధనాలనల

ఉప్యోగిేంచడేం ఉేంటలేంది. ఎప్పటిక్ప్పపడు SEBI మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ లు తెలియజససినటల
ు గా వైరు స్
ె టెక్ానలజిని ఉప్యోగిేంచ
ఇేంటరెనట్ ఆధారిత టరడ
ా ిేంగ్/సెక్యూరిటిస్ అనినటినీ స్ాుక్ బరా క్ర్ పాటిేంచాలి.
2.

క్ు యేంట్ క్నలక్ సెక్యూరిటిస్ోు పెటు లబడి పెటు రలనలక్ుేంటర/ టరడ
ా ిేంగ్ చేయాలనలక్ుేంటర, దీని క్ోసేం క్ు యేంట్ ఇేంటరెనట్ ఆధారిత టరడ
ా ిేంగ్
సదలపాయేం లేదా వైరు స్
ె టెక్ానలజిని ఉప్యోగిేంచడేం దావరా సెక్యూరిటిల క్ోసేం సదలపాయేం ఉప్యోగిేంచాలని క్ు యేంట్ క్ోర్డక్ోవచలి.
స్ాుక్ బరా క్ర్ యొక్య IBT సరీవసలనల క్ు యేంట్ క్ స్ాుక్ బరా క్ర్ ఇవావలి, మరియు SEBI/ ఎక్స్ఛేంజ్ ల నిబేంధనలక్ు మరియు స్ాుక్
బరా క్ర్ యొక్య వబ్ సెైట్ లల తెలియజససిన నియమ నిబేంధనలక్ు లలబడి మరియు దానిపెై స్ాుక్ బరా క్ర్ ఐబిటి సరీవసలనల క్ు యేంట్
ఉప్యోగిేంచలక్ోవాలి, అవి ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI నిరసేశేంచన నిబేంధనలక్ు అనలగ్ుణేంగా ఉననటు యతే.

3.

సెక్యూరిటిల టరడ
ా ిేంగ్ తో ముడిప్డివపనన ప్ాతేూక్తలు, రిసలయలు, బరధూతలు, ఉతి ర్దాయతావలు మరియు లయబిలిటీస్ ని వైరు స్
ె
టెక్ానలజీ/ ఇేంటరెనట్/స్ాుర్ు ఆర్ు ర్ మార్గ ేంలల లేదా ఏదెైనా ఇతర్ టెక్ానలజీ దావరా క్ు యేంట్ దృష్ిుక్ స్ాుక్ బరా క్ర్ తీసలక్ురావాలి.

4.

స్ాుక్ బరా క్ర్ యొక్య IBT సిసుమ్ పాార్ేంభ పాసవర్ు

ఇసలిేందని మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ లు/SEBI పిాస్రయబ్ చేసిన నిబేంధనలలు

తెలియజససినటల
ు గా పాసవర్ు పాలసీ ప్ాక్ార్ేం పాసవర్ు ఇసలిేందని క్ు యేంట్ క్ స్ాుక్ బరా క్ర్ తెలియజసయాలి.
5.

యూజర్ నేమ్ మరియు పాసవర్ు ని గోప్ూేంగా మరియు భదాేంగా ఉేంచలక్ోవలసిన బరధూత క్ు యేంట్ దే మరియు క్ు యేంట్ యొక్య
యూజర్ నేమ్ మరియు/లేదా పాసవర్ు ని ఉప్యోగిేంచ స్ాుక్ బరా క్ర్ యొక్య IBT సిసుమ్ దావరా ఎవర్డ ఆర్ుర్ు డ పెటు న
ి ా మరియు
లావాదేవీలు నిర్వహేంచనా, ఇలా చేయడానిక్ ఆ వూక్ి క్ అధీక్ృతేం ఇవవబడినా లేదా ఇవవబడక్పో యనా, క్ు యేంట్ బరధూత వహేంచాలి.
ఆర్ుర్డ ఇచిన సిసుమ్ దావరా వైరు స్
ె టెక్ానలజీ దావరా ఇేంటరెనట్ టరడ
ా ిేంగ్/సెక్యూరిటిల టరడ
ా ిేంగ్ క్ పాామాణక్ టెక్ానలజీలు మరి యు
ఖచీతమైన సెక్యూరిటి చర్ూలు అవసర్మని క్యడా క్ు యేంట్ తెలుసలక్ోవాలి క్ు యేంట్ మరియు/లేదా అతని అధీక్ృత ప్ాతినిధి యొక్య
పాసవర్ు స్ాుక్ బరా క్ర్ ఉదో ూగ్ులు మరియు డీలర్ు తో సహా, మూడో వూక్ి ఎవవరిక్ీ వలు డిేంచనని క్యడా వాగాేనేం చేయాలి.

6.

క్ు యేంట్ క్నలక్ పాసవర్ు మర్చపో తే, స్ాుక్ బరా క్ర్ యొక్య IBT సిసుమ్ లల సెక్యూరిటి లలపాలనల క్నలగపేంటర, తన యూజర్
నేమ్/పాసవర్ు/అక్ ేంట్ గ్ుేండా అనధిక్ారిక్ యాక్ె్స్ జరిగినటల
ు /లలపాలు ఉననటల
ు క్నలగపేంటర/అనలమానిసేి , ఇలాేంటి అనధిక్ార్
ఉప్యోగ్ేం, తేదీ, విధానేం మరియు ఇలాేంటి అనధిక్ారిక్ వాడక్ేం వలు చోటలచేసలక్ునన లావాదేవీల సేంప్ూర్ణ వివరాలనల క్ు యేంట్
వేంటనే స్ాుక్ బరా క్ర్ క్ లిఖితప్ూర్వక్ేంగా తెలియజసయాలి.

7.

వైరు స్
ె టెక్ానలజీ దావరా

ఇేంటరెనట్/సెక్యూరిటిల టరడ
ా ిేంగ్ క్ ఆర్ు ర్ు డ పెటు రేందలక్ు సరీవసలనల ఉప్యోగిేంచలక్ోవడేంతో ముడిప్డివపేండే

ప్ామాదాలనల క్ు యేంట్ తెలుసలక్ోవాలి మరియు అర్యేంచేసలక్ోవాలి మరియు ఏదో ఒక్ ర్ూప్ేంలల క్ు యేంట్ యూజర్ నేమ్/పాసవర్ు తో
చేసిన చర్ూలు వేటిక్ెైనా మరియు అనినటిక్ీ క్ు యేంట్ సేంప్ూర్ణేంగా బరధలూలు మరియు బరధూతవహేంచాలి.
8.

క్ు యేంట్ అభూర్యన మేర్క్ు ఆర్ు ర్/టరడ్
ా ధృవీక్ర్ణనల ఈమయల్ దావరా క్ు యేంట్ క్ స్ాుక్ బరా క్ర్ ప్ేంపాలి. ఆర్ుర్డ/టరడ్
ా ధృవీక్ర్ణ వబ్
పో ర్ుల్ లల క్యడా ఇవవబడుతుేందని క్ు యేంట్ తెలుసలక్ోవాలి. ఒక్వేళ్ క్ు యేంట్ క్నలక్ వైరు స్
ె టెక్ానలజిని ఉప్యోగిేంచ టరడ
ా ిేంగ్ చేసి లేంటర,
ఆర్ుర్డ/టరడ్
ా ధృవీక్ర్ణనల క్ు యేంట్ యొక్య స్ాధనేంపెై స్ాుక్ బరా క్ర్ ప్ేంపాలి.

9.

ఇేంటరెనట్ పెై టరడ
ా ిేంగ్ చేయడేంలల అనేక్ అనలక్ోని అేంశాలు ఉేంటరయని మరియు హార్ు వేర్, స్ాఫ్టు వేర్, సిసుమ్్, క్మూూనిక్సషన్ ల్ైన్్,
పెరిఫెర్ల్్ మొదల్ైనవి అేంతరాయాలు మరియు డిజ్ లొక్సషనల
ు క్లిగిస్ి ాయని క్ు యేంట్ తెలుసలక్ోవాలి. అేంతరాయేం లేక్ుేండా ఎలు వేళ్లా
స్ాుక్ బరా క్ర్ యొక్య IBT సరీవసల అేందలతుేందని స్ాుక్ బరా క్ర్ మరియు స్ాుక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఏ విధేంగానత చెప్పర్డ లేదా వార్ేంటీ ఇవవర్డ.

10. స్ాుక్ బరా క్ర్ యొక్య IBT సిసుమ్ ల్దా సరీవసల లేదా

ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్య సరీవసల లేదా సిసుమ్ ల యొక్య ఏదెైనా ససెపనష న్,

అేంతరాయేం, లభేంచక్పో వడేం లేదా ప్నిచేయక్పో వడానిక్ లేదా స్ాుక్ బరా క్ర్/ ఎక్స్ఛేంజ్ ల నియేంతాణలల లేని క్ార్ణేంతో క్ు యేంట్/స్ాుక్
బరా క్ర్/ ఏక్స్ఛేంజ్ లల ఏదెైనా లిేంక్ు/సిసుమ్ వైఫలూేం క్ార్ణేంగా ఆర్ుర్ు డ అమలు జర్గ్క్పో తే, స్ాుక్ బరా క్ర్ లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ పెై క్ు యేంట్ ఏ
విధమైన క్ెుయమ్ చేయక్యడదల.

