
ପରିଶ�ି - 2 
ବପିଦ ଆଶ�ା �କାଶତି ଦ�ାବଜି୍ (ଡକୁ୍ୟେମ�) 

 
ଏ�େଚ� େମୗଖିକ ଭାବେର ଗ୍ୟାେର� ିକମି�ା ଏହ ି�କାଶତି ଡକୁ୍ୟେମ�ଗୁଡକିର ସ�ୂ�ର୍ତା, ପଯର୍୍ୟା�ତା କମି�ା ସଠକିତା ସ�କ�ତ 
େକୗଣସ ି �ତନିଧିି� କରିନଥାଏ କମି�ା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� (Commodity Derivatives) ବଜାର/େ�ଡଂି ବା କାରବାର 
ବଗର୍େର ଅଂଶ�ହଣ କରିବାର ଏ�େଚ� �ାରା ସମଥ�ତ କମି�ା ଅନୁେମାଦତି େହାଇନଥାଏ। ଏହ ି ସଂ�ି� ବବିରଣୀ େ�ଡଂି ବା 
କାରବାରର ସମ� ବପିଦ ଆଶ�ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ଦଗିଗୁଡକି ବଷିୟେର �କାଶ କରିନଥାଏ। ଏଣୁ ଆପଣ ଏଥିେର 
ଜଡ଼ତି େହବା ପୂବର୍ରୁ େଡରିେଭଟଭି୍ େ�ଡଂି ବା କାରବାର ବଷିୟେର ଯ�ପୂବର୍କ ଅ�ୟନ କରବିା ଉଚତି୍।  
 
ବପିଦ ଆଶ�ା ଜଡତି ଥିବା ଦୃ�ିରୁ, େକବଳ ଯଦ ିଆପଣ �ାପନ କରୁଥିବା ଚୁ�ିଭି�କି ସ�କର୍ର �କୃତ ିଏବଂ ବପିଦ ଆଶ�ା �ତ ି
ଆପଣ�ର ଉଦଭାସନର ପରସିର ବୁଝଛି�,ି େତେବ େସହ ିେ��େର ଆପଣ େକବଳ କାରବାର ଅ�ୀକାର କରବିା ଉଚତି।  
 
ଆପଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନରୂିପଣ କରିବା ଉଚତି େଯ (Commodities)ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ(Commodity Exchanges) 
ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏ�େଚ�ଗୁଡକିେର େ�ଡ୍ କରାଯାଉଥିବା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଭବଷି୍ୟତ ଚୁ�ି/ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି କିମ�ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧନଗୁଡକିେର 
େ�ଡଂି ବା କାରବାର, ଯାହାର କି ପରିବ��ତ ବପିଦ ଆଶ�ା ଅବ�ା ରହଛି,ି ସୀମିତ ସମ�ଳ/ସୀମିତ ପୁ�ିନେିବଶ ଏବଂ/କମି�ା େ�ଡଂି 
ବା କାରବାର ଅଭି�ତା ଏବଂ ନମି� ବପିଦ ଆଶ�ା ସହନଶୀଳତା ରହଥିିବା ବ୍ୟ�ି� େ��େର ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଉପଯୁ� 
ମାଗର୍ ନୁେହଁ। େତଣୁ ଆପଣ�ର ଆଥ�କ �ିତ ିଦୃ�ିରୁ ଏହଭିଳ ିେ�ଡଂି ବା କାରବାର ଆପଣ� ପାଇ ଁଉପଯୁ� କ ିନୁେହଁ ତାହା ଆପଣ 
�ାନ ସହକାେର ବଚିାର କରିବା ଉଚତି। ଯଦ ିଆପଣ ଏ�େଚ�େର େ�ଡ୍ କର� ିଏବଂ �ତକୂିଳ ପରି�ିତ ିକମି�ା �ତରି ସ�ଖୁୀନ 
ହୁଅ�,ି େତେବ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ େକବଳ ଦାୟୀ ରହେିବ ଏବଂ ଦ ଏ�େଚ� ଦାୟୀ ରହେିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା େହଉଥାଉ ନା 
କାହିଁକ,ି ଏଥିପାଇଁ ଉପେରା� ସଂ�ାଗୁଡକି ଦାୟୀ ରହେିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଆପଣ େକୗଣସ ିଆେବଦନ କରିବା ପାଇଁ ଉନ��� ରହବି 
ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣ� ସହ ସ��ୃ ବପିଦ ଆଶ�ାଗୁଡକି ସମ��େର ପଯର୍୍ୟା� ପରି�କାଶ କରିନଥାଏ କମି�ା ସ��ୃ (Members / 
Stock Brokers) ସଦସ୍ୟ� ଆପଣ�ୁ ସ��ୃ ପୂ�ର୍ ବପିଦ ଆଶ�ା ସମ��େର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିେବ ନାହିଁ। (client / investor) 
�ାହକ ଜଣକ ପରିଣତ ିପାଇଁ ଏକାକୀ ଦାୟୀ ରହେିବ ଏବଂ େସହ ିଏକାଉ�େର େକୗଣସ ିଚୁ�ି ନାକଚ େହାଇପାରିବ ନାହିଁ।   
 
ଆପଣ �ୀକାର ଏବଂ �ହଣ କରିବା ଉଚତି େଯ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ େକୗଣସ ି ଗ୍ୟାେର� ି ନାହିଁ କମି�ା �ୟ ପାଇଁ ଏବଂ/କମି�ା 
ଏ�େଚ�େର େ�ଡ୍ େହଉଥିବା ଏକ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ବ�ିୟ ପାଇ ଁ ଅଡର୍ର କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟେର ଘଟୁଥିବା �ତରି 
ମୁକୁଳବିା ପାଇ ଁେକୗଣସ ିପ�ା ନାହିଁ। 
  
ଆପଣ ଏହା �� ଭାବେର ବୁଝିବା ଉଚତି େଯ ଜେଣ ସଦସ୍ୟ� ମା�ମେର ଏ�େଚ�େର ଆପଣ�ର କାରବାର ସଦସ୍ୟ� �ାରା 
ନ�ିର୍ାରିତ ନ�ି�� ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରବିା �ାରା ସ�ବ େହବ, ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଷିୟ ମ�େର ହୁଏତ ଆପଣ�ର କ�ାଏ��ୁ 
ଜାଣ�ୁ ଫମର୍ ଯାହା ଆପଣ� �ାରା ପୂରଣ େହାଇଥାଏ ଅ�ଭର୍ୁ � େହାଇଥାଏ। ଏହସିବୁ ବଷିୟ �କ୍ ଏ�େଚ�, ଏହାର କି�ଅରିଂ 
କେପର୍ାେରସନ ଆଇନ, ଉପଆଇନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମାବଳ,ି SEBI �ାରା ନ�ିର୍ାରିତ ଏବଂ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ େହଉଥିବା 
ନେି�ର୍ଶାବଳ ିଏବଂ ଏ�େଚ� �ାରା ଜାର ିେହଉଥିବା ଏବଂ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ େହଉଥିବା �ଚାର ପ� ଅନୁଯାୟୀ େହାଇଥାଏ।  
 
ଏ�େଚ� େକୗଣସ ି ପରାମଶର୍ େଦଇନଥାଏ କମି�ା େକୗଣସ ି ପରାମଶର୍ େଦବା ପାଇ ଁ �କାଶ କରନିଥାଏ ଏବଂ େଯଉଁ ବ୍ୟ�ି ଏହ ି
ଡକୁ୍ୟେମ�େର ଅ�ଭର୍ୁ � େହାଇଥିବା େକୗଣସ ିସୂଚନା ଆଧାରେର �କ୍ ଏ�େଚ�ର େକହଜିେଣ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ/କମି�ା େଯେକୗଣସ ି
ତୃତୀୟ ପ�� ସହ େକୗଣସ ିବ୍ୟବସାୟିକ ସ�କର୍ �ାପନ କରିଥା� ିତା� �ତ ିଏ�େଚ� ଉ�ରଦାୟୀ ରହବି ନାହିଁ। ଡକୁ୍ୟେମ�େର 
ଅ�ଭର୍ୁ � େହାଇଥିବା େକୗଣସ ିସୂଚନା ବ୍ୟବସାୟିକ ପରାମଶର୍/ବନିେିଯାଗ ପରାମଶର୍ଭାେବ ଅଥର୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହଭିଳ ିେ�ଡଂି ବା 
କାରବାର ସହତି ଜଡତି ବପିଦ ଆଶ�ଗୁଡକି ତ�ତ� କର ିନବୁଝ ିଏବଂ ସମୀ�ା ନକରି େ�ଡ୍ କରିବା ପାଇ ଁବଚିାର କରାଯିବ 
ନାହିଁ। ଯଦ ିଆପଣ ଅନ�ିିତ ଅଛ�,ି ସ��ୃ ବଷିୟେର ଆପଣ େପସାଦାର ପରାମଶର୍ େନବା ଉଚତି।  
 
 



ଆପଣ େ�ଡ କରିେବ କମି�ା ଆପଣ� ପାଇଁ େ�ଡ୍ କରିବାକୁ ବଚିାର କରିବା େବେଳ, ଆପଣ ନେିମ�ା� ବଷିୟ ସମ��େର ଅବଗତ 
କମି�ା ପରିଚତି େହବା ଉଚତି:-  
 
 

1. ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଭବଷି୍ୟ ରାଜନିାମା ଏବଂ ଏ�େଚ� ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଉପଜାତ ଇନ��େମ�େର କାରବାର କରିବା 
ସହତି ଜଡ଼ତି େମୗଳିକ ବପିଦର ଆଶ�ାଗୁଡ଼କି।  

 
i. ଉ�ତର ପରିବ�ର୍ନଶୀଳତା ଅଥର୍ାତ୍ େଭାଲାଟଲିିଟ ିବପିଦ  

 
େଭାଲାଟଲିିଟ ିପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଏ�େଚ�େର େ�ଡଂି ବା କାରବାର କାଯର୍୍ୟକଳାପ ଚାଲିଥିବା ସମୟେର ଏକ 
ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି ଅଥର୍ାତ୍ େଡରିେଭଟଭି୍ କ��ାକ�ର ମଲୂ୍ୟେର ସ�ିୟ ପରବି�ର୍ନକୁ ସୂଚତି କରିଥାଏ। 
ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ିର େଭାଲାଟଲିିଟ ି େଯେତ ଅଧିକ େହାଇଥାଏ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ େସେତ 
ଅଧିକ ପରିମାଣେର ବଦଳଥିାଏ। ସ�ିୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି ଅେପ�ା �� ମା�ାେର େ�ଡ୍ େହଉଥିବା 
ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ିେର େଭାଲାଟଲିିଟ ି ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ରହପିାେର। େଭାଲାଟଲିିଟରି ଫଳାଫଳ �ରୂପ, 
ଆପଣ�ର ଅଡର୍ର ହୁଏତ େକବଳ ଆଂଶକି ଭାବେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇପାେର ନାହିଁ, କଦାପି କାଯର୍୍ୟକାରୀ 
େହାଇପାେର ନାହିଁ, କମି�ା େଯଉଁ ମୂଲ୍ୟେର ଆପଣ�ର ଅଡର୍ର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଥାଏ ତାହା �ାୟତଃ େଶଷ ଥର 
େ�ଡ୍ େହାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଭି� େହାଇଥାଏ କମି�ା େସହ ିଅନୁସାେର ପରିବ�ର୍ନ େହାଇଥାଏ, ଯାହାକ ିଅବା�ବ 
କମି�ା ବା�ବ �ତରି କାରଣ େହାଇଥାଏ।  

 
ii. ନମି�ତର ଲିକୁ୍ୟଡଟି ିବପିଦ  

 
a. ଲିକୁ୍ୟଡଟି ି ଏକ �ତ�ି�ତିାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟେର ଏବଂ ନୁ୍ୟନତମ ମୂଲ୍ୟ ପାଥର୍କ୍ୟତାେର ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି 

�ରିତ ଭାେବ କଣିିବା ଏବଂ/କମି�ା ବକିବିା ପାଇଁ ବଜାରେର ଅଂଶ�ହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟ�ି�ର ସାମଥର୍୍ୟକୁ ସୂଚତି 
କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ଏହା ବ�ିାସ କରାଯାଏ େଯ ବଜାରେର େଯେତ ଅଧିକ ଅଡର୍ର ଉପଲ� ରହବି, 
ଲିକୁ୍ୟଡଟି ି େସେତ ଅଧିକ େହାଇଥାଏ। ଲିକୁ୍ୟଡଟି ି ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ଅେଟ କାରଣ ଅଧିକ ଲିକୁ୍ୟଡଟି ି ସହତି, ପୁ�ି 
ନେିବଶକାରୀ� ପାଇଁ ଶୀ� ଏବଂ ନୂ୍ୟନତମ ମୂଲ୍ୟ ପାଥର୍କ୍ୟତାେର ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି କଣିିବା ଏବଂ/କମି�ା 
ବକିବିା ଅଧିକ ସହଜ େହାଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଫଳ �ରୂପ ପୁ�ି ନେିବଶକାରୀମାେନ �ୟ କମି�ା ବ�ିୟ 
େହଉଥିବା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି ପାଇଁ ଏକ �ତେିଯାଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ �ଦାନ କମି�ା �ା� କରିବାର ଅଧିକ 
ସ�ାବନା ରହଛି।ି ସ�ିୟ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି ଅେପ�ା କଛି ିପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି େ��େର ନମି�ତର 
ଲିକୁ୍ୟଡଟି ିବପିଦ ଆଶ�ା ରହପିାେର। ଫଳାଫଳ �ରୂପ, ଆପଣ�ର ଅଡର୍ର ହୁଏତ େକବଳ ଆଂଶକି ଭାବେର 
କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇପାେର କମି�ା ଆେପ�ିକ ଭାବେର ବହୁତ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଥର୍କ୍ୟତା ସହତି କାଯର୍୍ୟକାରୀ 
େହାଇପାେର ନାହିଁ କମି�ା ଆେଦୗ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇପାେର ନାହିଁ। 

b. ନ�ି�� ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ େଦବାର ଉେ�ଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କଣିିବା/ବକିବିା ଏବଂ/କମି�ା ପହ�ାଇବା, ହୁଏତ �ତରି କାରଣ 
େହାଇପାେର, କାରଣ ଏହଭିଳ ିଏକ ପରି�ିତେିର, ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାେର, ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� 
ଚୁ�ି ହୁଏତ ��/ଉ� ମୂଲ୍ୟେର ଦୁଇଗୁଣିତ କରାଯାଇପାେର, ଫଳେର େସପରି ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବତିରଣ କମି�ା �ା� 
କରିବା ପାଇଁ େନତୖକି ଦାୟି� ରହନିଥାଏ।  
 

iii. ସୁଦୂର�ସାରୀ ବପିଦ  
 

a. ବ�ିାର ଅଥର୍ାତ୍ େ��ଡ୍ େ�� �ୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ େ�� ବ�ିୟ ମୂଲ୍ୟ ମ�େର ଥିବା ପାଥର୍କ୍ୟକୁ ସୂଚତି କରିଥାଏ। 
ଏହା ଏକ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି �ୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସେ� ସେ� ତାହା ବ�ିୟ କରିବା କମି�ା ବପିରୀତ �ମେର 
ଥିବା ପାଥର୍କ୍ୟ ଉପ�ାପନ କରିଥାଏ। ବହୁତ କମ୍ ଲିକୁ୍ୟଡଟି ି ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ େଭାଲାଟଲିିଟ ି ହୁଏତ କମ୍ 



ଲିକୁ୍ୟଡ୍ କମି�ା ଲିକୁ୍ୟଡ୍ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ/ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି ନମିେ� ସାଧାରଣଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ବ�ିାରର 
ଫଳାଫଳ େହାଇପାେର। ଅପରପ�େର ଏହା ଉ�ମ ମୂଲ୍ୟ ଗଠନ େ��େର ବାଧା ଉପୁଜାଇବ।  

 
iv. ବପିଦ-�ାସକାରୀ ଅଡର୍ର  

 
a. ଅଧିକାଂଶ ଏ�େଚ�େର ନେିବଶକାରୀ� ପାଇ:ଁ "ସୀମିତ ଅଡର୍ର’’, ‘‘�ତ ିବ� କର ଅଡର୍ର’’ ଇତ୍ୟାଦ ିବ୍ୟବ�ା 

ରହଛି।ି ଏପରି ଅଡର୍ର �ାପନ କରିବା (େଯପରିକ ି ‘‘�ତ ି ବ� କର’’ ଅଡର୍ର କମି�ା ସୀମିତ’’ �ତକୁି ନ�ି�� 
ପରିମାଣ ପଯର୍୍ୟ� ସୀମିତ କରବିା ପାଇ ଁ ଉ��ି ଅେଟ ତାହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟେର ଫଳ�ଦ େହାଇନପାେର 
କାରଣ ବଜାର �ିତେିର ଦ�ତ ଚଳନ ଏହଭିଳ ିଅଡର୍ର କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରିବା ଅସ�ବ କରିପାେର। 

b. ଏକ “ବଜାର” ଅଡର୍ର ଶୀ� କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଏହା ବପିରୀତ ପା�ର୍େର ଅଡର୍ରର ଉପଲ�ତା ଅନୁଯାୟୀ 
େହାଇଥାଏ, ମୂଲ୍ୟ ନବି�େଶଷେର େହା ଇଥାଏ ଏବଂ େଯେତେବେଳ �ାହକ ଜଣକ ହୁଏତ ଏକ “ବଜାର” 
ଅଡର୍ରର ଶୀ� କାଯର୍୍ୟକାରିତା �ା� କରିପାର�,ି ଏହ ି କାଯର୍୍ୟକାରିତା ହୁଏତ ଅତ ି ଉ�� � ଅଡର୍ରର ଉପଲ� 
ମୂଲ୍ୟେର େହାଇପାେର, ଯାହାକ ି ସମୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁ� ଦୃ�ିରୁ ଅଡର୍ର ପରିମାଣକୁ ପରୂଣ କରଥିାଏ। ଏହା 
ବୁଝାଯାଇପାେର କ ିଏହ ିମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼କି େଶଷ ଥର େ�ଡ୍ େହାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ କମି�ା େସହ ିପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି 
େ��େର େ�� ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ଭାେବ ପଥୃକ େହାଇପାେର।  

c. ଅଡର୍ର ପାଇଁ ନ�ିର୍ାରିତ େହାଇଥିବା “ସୀମିତ” ମୂଲ୍ୟେର କମି�ା ଏକ ଉ�ମ ମୂଲ୍ୟେର େକବଳ ଏକ “ସୀମିତ” 
ଅଡର୍ର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବ। ଯଦଓି, େଯେତେବେଳ �ାହକ ମୂଲ୍ୟ ସୁର�ା �ା� କରିେବ, େସହ ି େ��େର 
ଅଡର୍ରଟ ିହୁଏତ ଆେଦୗ କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇନପାରିବାର ସ�ାବନା ରହଛି।ି  

d. ଏକ �ତ ିବ� େହବା ଅଡର୍ର ସାଧାରଣତଃ ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ିଠାରୁ ଦୂରେର �ାନତି କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ 
ଯଦଓି େଯେତେବେଳ ଚୁ�ି ବ� େହବା ମୂଲ୍ୟେର ପହ�ଥିାଏ କମି�ା ଏହା ମ� େଦଇ େ�ଡ୍ େହାଇଥାଏ, 
େସେତେବେଳ ଏହଭିଳ ିଅଡର୍ର ସ�ିୟ େହାଇଥାଏ। ବ�ିୟ ବ� ଅଡର୍ର ସାଧାରଣ ଭାେବ ବ�ର୍ମାନର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ 
ତେଳ ଏ�ର କରାଯାଏ ଏବଂ �ୟ ବ� ଅଡର୍ର ସାଧାରଣତଃ ସା�ତକି ମୂଲ୍ୟର ଉପେର ଏ�ର୍ କରାଯାଏ। 
େଯେତେବେଳ ଚୁ�ି ପୂବର୍-ନ�ିର୍ାରିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି େହାଇଯାଏ ଏହଭିଳ ିମୂଲ୍ୟ ମ� େଦଇ େ�ଡ୍ େହାଇଥାଏ, 
�ତ ିବ� େହବ ଅଡର୍ର ଏକ ବଜାର/ସୀମିତ ଅଡର୍ରକୁ ରୂପା�ରିତ େହାଇଥାଏ ଏବଂ ସୀମିତ କମି�ା ଉ�ମ �ିତେିର 
କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଥାଏ। ସୀମିତ ଅଡର୍ର କାଯର୍୍ୟକାରୀେଯାଗ୍ୟ େହବା ଉପେର େକୗଣସ ି ସୁନ�ିିତତା ନଥାଏ 
େଯେହତୁ ଏକ ଚୁ�ି ହୁଏତ ପୂବର୍-ନ�ିର୍ାରିତ ମୂଲ୍ୟେର �େବଶ କରିପାେର, େସ େ��େର ଏକ ନୟିମିତ ସୀମିତ 
ଅଡର୍ର ପରି, ଏହଭିଳ ିଅଡର୍ର କାଯର୍୍ୟକାରୀ ନେହବା ବପିଦ ଆଶ�ା େଦଖାେଦଇଥାଏ।  

 
v. ଖବର େଘାଷଣା େହବା ସମ��ତି ବପିଦ  

a. ବ୍ୟବସାୟୀ/ଉ�ାଦନକାରୀ ଏପର ିଖବର ସ�ିୃ କର�,ି ଏହ ିେଘାଷଣା ଯାହା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ଓ/ଅଥବା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ 
ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି ମୂଲ୍ୟ ଉପେର �ଭାବ ପକାଇପାେର। ଏହ ିେଘାଷଣା େ�ଡଂି ବା କାରବାର ସମୟେର ଘଟପିାେର, 
ଏବଂ େଯେତେବେଳ ନମି�ତର ଲିକୁ୍ୟଡଟି ିଏବଂ ଉ�ତର େଭାଲାଟଲିିଟ ିଏକା ସ�େର ରହଥିାଏ, ତାହା ହୁଏତ 
ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ/ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ି ମୂଲ୍ୟେର ଆକ�ିକ ଭାବେର ଏକ ଅ�ତ୍ୟାଶତି ସକରା�କ କମି�ା 
ନକରା�କ ଗତଶିୀଳତା ଘଟାଇପାେର।  
 

vi. ଗୁଜବ ସମ��ତି ବପିଦ  
 
a. ସମୟ ସମୟେର  ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସମ��େର ଗୁଜବ ବଜାରେର କୁହାକଥା, ସମ�ାଦ ପ�, େୱବସାଇଟ୍ କମି�ା 

ସମ�ାଦ ସରବରାହ ସଂ�ା ଅଥର୍ାତ୍ ନୁ୍ୟଜ୍ ଏେଜନି�, ଇତ୍ୟାଦ ି ମା�ମେର �ଚାରିତ େହାଇଥାଏ, 
ପୁ�ିନେିବଶକାରୀମାେନ ସାବଧାନ ରହବିା ସହତି ଗୁଜବ ଅନୁସାେର କାଯର୍୍ୟ କରିବାଠାରୁ ବରିତ ରହବିା ଉଚତି।  

 
 



 
vii. ସି�ମ ସ�କ�ତ ବପିଦ  

 
a. ବଜାର େଖାଲିବା ସମୟେର ଏବଂ ବଜାର ବ� େହବା ପୂବର୍ ସମୟେର ଉ� ମା�ାେର େ�ଡଂି ବା କାରବାର 

ବାରମ�ାର େହବ। ଏହଭିଳ ିଉ� ମା�ଗୁଡ଼କି ହୁଏତ ଦନିର େଯେକୗଣସ ିସମୟେର ମ� ଘଟପିାେର। ଏଗୁଡ଼କି 
ହୁଏତ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କମି�ା ସୁନ�ିିତତା ପାଇ ଁବଳିମ� ଘଟାଇପାେର। 

b. େଭାଲାଟଲିିଟ ିଅବଧିେର, ବଜାର ଅଂଶ�ହଣକାରୀମାେନ �ମାଗତଭାେବ େସମାନ�ର ଅଡର୍ର ପରିମାଣ କମି�ା 
ମୂଲ୍ୟ କମି�ା ନୂତନ ଅଡର୍ର �ାନତି କରିବା �ାରା, କାଯର୍୍ୟକାରୀ ଏବଂ ଏହାର ସୁନ�ିିତତା େ��େର ବଳିମ� 
ଘଟପିାେର। 

c. ନ�ି�� ବଜାର �ିତେିର, ଏକ ଯୁ�ିଯୁ� ମୂଲ୍ୟ କମି�ା କଦାପି ଯୁ�ିଯୁ� ମୂଲ୍ୟେର ବଜାରେର ଏକ �ିତ ିଲିକୁ୍ୟେଡଟ୍ 
କରିବା କ�କର କମି�ା ଅସ�ବ େହାଇପାେର, େଯେତେବେଳ ହୁଏତ �ୟ ପ� କମି�ା ବ�ିୟ ପ�େର େକୗଣସି 
ଅତ ି ଉ�� � ଅଡର୍ର ନଥାଏ, କମି�ା ଅସାଧାରଣ େ�ଡଂି ବା କାରବାର କାଯର୍୍ୟକଳାପ କମି�ା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ସକ�ଟ୍ 
ଫିଲଟରକୁ �ଭାବତି କରବିା କମି�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି କାରଣ ଦୃ�ିରୁ େକୗଣସ ିକାଯର୍୍ୟାନୁ�ାନ େଯାଗୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟ 
ଯଦ ିବାଧା�ା� ହୁଏ।  
 

viii. ସି�ମ/େନଟୱାକର୍ ଅବେରାଧ  
 
a. ଅଡର୍ର �ାନତି ଓ ପରିଚାଳତି କରିବା ପାଇ ଁ ଇେଲେକ��ାନକି୍ ମା�ମେର ଏ�େଚ�େର େ�ଡଂି ବା କାରବାର, 

ସାେଟଲାଇଟ୍/ଲିଜ୍ ଲାଇନ୍ ଆଧାରିତ େଯାଗାେଯାଗ, େଟେକ�ାେଲାଜ ି ଏବଂ କ�ୁ୍ୟଟର ସି�ମର ସେ�ଳନ 
ଉପେର ଆଧାରିତ ଅେଟ। େତଣୁ, େଯାଗାେଯାଗ ବ�ି�ିତା କମି�ା ସି�ମେର ସମସ୍ୟା େଦଖାେଦବା କମି�ା 
ସି�ମରୁ ବଳିମ�େର ଜବାବ ମିଳବିା କମି�ା େ�ଡଂି ବା କାରବାର ଅଟକବିା, କମି�ା ଏହଭିଳ ି େଯେକୗଣସି 
ସମସ୍ୟା/�ତବି�କର ସ�ାବନା ରହଥିାଏ େଯଉଁ େ��େର େ�ଡଂି ବା କାରବାର ସି�ମ/େନଟୱାକର୍କୁ ଆକେସସ୍ 
�ାପନ କରିବାେର ସମଥର୍ େହାଇନଥାଏ, ଯାହା ହୁଏତ ନୟି�ଣ ବାହାେର େହାଇପାେର ଏବଂ ଆଂଶିକ ଭାବେର 
କମି�ା ସ�ୂ�ର୍ ଭାବେର ଅଡର୍ର �ୟ କମି�ା ବ�ିୟ ��ିୟା ଅଥର୍ାତ୍ େ�ାେସସିଂ କରିବାେର ବଳିମ� କମି�ା େ�ାେସସିଂ 
ନକରିବାର କାରଣ େହାଇପାେର। ଏଥି ପାଇ ଁ�ାନ େଦବାକୁ  ଆପଣ�ୁ ସତକର୍ କରିଦଆିଯାଇଛ ିେଯ ଯଦଓି ଏହ ି
ସମସ୍ୟା �କୃତ ି ଦୃ�ିରୁ ଅ�ାୟୀ େହାଇପାେର, କ�ୁି େଯେତେବେଳ ଆପଣ�ର ଅତ ିଉ�� � ଉନ��� �ିତ ିକମି�ା 
ଅ�ତ୍ୟାଶତି ଅଡର୍ର ରହଥିାଏ, ସମ� କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଥିବା କାରବାରଗୁଡ଼କି ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇ ଁ
ଆପଣ�ର େନତୖକି ଦାୟି� କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼କି ଏକ ବପିଦ ଆଶ�ା ଉପ�ାପନ କରିଥାଏ।  



 
2. ବୁ୍ୟ�� �କାର ଅଥର୍ାତ୍ ଭବଷି୍ୟତର ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ େଡରିେଭଟଭି୍ ବଗର୍ ଦୃ�ିରୁ, ଦୟାକରି �ାନ ଦଅି�ୁ ଏବଂ ନଜିକୁ ନେିମ�ା� 

ଅତରିି� େବଶୖ�ି୍ୟଗୁଡ଼କି ସହତି ପରିଚତି କରା�ୁ:-  
 

“ଲିଭେରଜ୍” କମି�ା “ଗିଅରିଂ”ର ଫଳାଫଳ:  
 

a. ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ିର ମୂଲ୍ୟ ଅେପ�ା ମାଜ�ନର ପରିମାଣ କମ୍ ରହଥିାଏ ଫଳେର କାରବାରଗୁଡ଼କି େଲେଭେରଜ୍ 
କମି�ା ଗିଅରିଂ େହାଇଥାଏ। କେମାଡଟି ିେଡରିେଭଟଭି୍ େ�ଡଂି ବା କାରବାର ଯାହାକ ିଏକ ଅେପ�ାକୃତ ଭାେବ �ୁ� 
ପରିମାଣର ମାଜ�ନେର ପରିଚାଳତି େହାଇଥାଏ, ମୁଖ୍ୟ ନେିବଶ ପରିମାଣ ତୁଳନାେର ବହୁତ ଲାଭ କମି�ା �ତରି 
ସ�ାବ୍ୟତା �ଦାନ କରିଥାଏ। କେମାଡଟି ି େଡରିେଭଟଭିେର କାରବାର ଉ� ମା�ାେର ବପିଦ ଆଶ�ା ବହନ 
କରିଥାଏ। ଆପଣ ବା�ବେର କେମାଡଟି ି େଡରିେଭଟଭି କ��ାକ�େର େ�ଡଂି ବା କାରବାର କରିବା ପୂବର୍ରୁ ନେିମ�ା� 
ବବିରଣୀଗୁଡ଼କି ସ�ୂ�ର୍ ଭାବେର ବୁଝବିା ଉଚତି ଏବଂ ଆହୁରି ମ� ଜଣ�ର ପରି�ିତ,ି ଆଥ�କ ସମ�ଳ, ଇତ୍ୟାଦକୁି 
ବଚିାରକୁ େନଇ ସାବଧାନତାର ସହ େ�ଡ୍ କର�ୁ। 

b. ଭବଷି୍ୟତ ଅଥର୍ାତ୍ ଫୁ୍ୟଚର୍ କେମାଡଟି ି େଡରିେଭଟଭି ସମ� �ିତରି େଦନୖକି ବେ�ାବ� ଜଡ଼ତି କରିଥାଏ। �ତଦିନି 
ଉନ��� ମୂଲ୍ୟ ବ� େହବା �ର ଉପେର ଆଧାରିତ ବଜାର ଅନୁଯାୟୀ ଚ�ିତି େହାଇଥାଏ। ଯଦ ିେକ�ାଜଂି �ାଇସ୍ ବା 
େଶଷ ସମୟେର ମୂଲ୍ୟ  ଆପଣ� ବପି�େର ଯାଏ, ଆପଣ ଏହ ି ଗତଶିୀଳତାରୁ ଉପୁଜଥିିବା (ଅବା�ବ) �ତରି 
ପରିମାଣ ଜମା କରବିା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହ ିମାଜ�ନ୍  ଏକ ନ�ି�� ସମୟ ଅବଧି ମ�େର, ସାଧାରଣତଃ ପରବ�ର୍ୀ ଦନିର 
େ�ଡଂି ବା କାରବାର ଆର� େହବା ପୂବର୍ରୁ �ଦାନ କରାଯିବ। 

c. ଯଦ ି ଆପଣ ଚୁଡ଼ା� ସମୟ ସୀମା ମ�େର ଅତରିି� ମାଜ�ନ୍  ଜମା କରିବାେର ବଫିଳ ହୁଅ� ି କମି�ା ଯଦ ି ଆପଣ� 
ଏକାଉ�େର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଋଣ ସ�ିୃ େହାଇଥାଏ, ଏ�େଚ�ର ସଦସ୍ୟ ହୁଏତ �ିତରି ଏକ ଅଂଶ କମି�ା ସମୁଦାୟ 
�ିତ ିଲିକୁ୍ୟେଡଟ୍/ଦୁଇ ଗୁଣିତ କରିପାର�।ି ଏ େ��େର, ଏହଭିଳ ିଦୁଇଗୁଣିତ/େ�ଡଂି ବା କାରବାର ବ� େହବା ଘଟଣା 
େଯାଗୁ ଉପୁଜୁଥିବା େଯେକୗଣସି �ତ ିପାଇଁ ଆପଣ ଉ�ରଦାୟୀ ରହେିବ। 

d. ନ�ି�� ବଜାର �ିତେିର, ଜେଣ ପୁ�ିନେିବଶକାରୀ� େ��େର କାରବାର ଚଳାଇବା କ�କର କମି�ା ଅସ�ବ 
େହାଇପାେର। ଉଦାହରଣ �ରୂପ, ଏହ ି ପରି�ିତ ି ଲିକୁ୍ୟଡଟି ି ଯଥା ମୂଲ୍ୟ ସୀମିତତା କମି�ା ସକ�ଟ୍ େ�କର୍ ଇତ୍ୟାଦ ି
େଯାଗୁ ଅପଯର୍୍ୟା� ନଲିାମ ଡାକ ଅଥର୍ାତ୍ ବଡି୍ କମି�ା ଅଫର୍ କମି�ା େ�ଡ୍ ର� କାରଣ ପାଇ ଁସଂଘଠତି େହାଇପାେର।  

e. ବଜାର �ିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ନମିେ�ପଦେ�ପ ଯଥା ମାଜ�ନ ହାରେର ପରିବ�ର୍ନ, ନଗଦ ଅଥର୍ ମାଜ�ନ୍ ହାରେର ବୃ� ି
ଆଦ ି �ହଣ କରାଯାଇପାେର। ଏହ ି ନୂତନ ପଦେ�ପଗୁଡ଼କି ହୁଏତ �ଯୁଜ୍ୟ ଉନ��� ସୁଧ �ତ ି ଲାଗୁ ମ� 
େହାଇପାେର। ଏପରି �ିତେିର, ଆପଣ ଅତରିି� ମାଜ�ନ୍ ସାମିଲ କରିବା କମି�ା ଆପଣ�ର �ିତ ି �ାସ କରବିା 
ଆବଶ୍ୟକ େହବ।  

f. ଆପଣ େ�ଡ୍ କରିବାକୁ େଯାଜନା କରୁଥିବା ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ ବୁ୍ୟ�� ଚୁ�ିର ପୂ�ର୍ ବବିରଣୀ �ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 
ହୁଏତ ଆପଣ�ର ଏ�େଚ�ର ସଦସ୍ୟ�ୁ କହବିା ଉଚତି, ତାହା େହଉଛ ିଚୁ�ି ବବିରଣୀ ଏବଂ ସ��ୃ େନତୖକି ଦାୟି�।  
 

3. ଓୟାରେଲସ୍ େଟେକ�ାେଲାଜ ିକମି�ା ଅନ୍ୟ େଯେକୗଣସ ିେଟେକ�ାେଲାଜ ିମା�ମେର େ�ଡଂି ବା କାରବାର:  
 
ଓୟାରେଲସ୍ େଟେକ�ାେଲାଜ ିକମି�ା ଅନ୍ୟ େଯ େକୗଣସ ିେଟେକ�ାେଲାଜ ିମା�ମେର ପଣ୍ୟ�ବ୍ୟ େ�ଡଂି ବା କାରବାର ସହତି 
ଜଡତି େବଶୖ�ି୍ୟ, ବପିଦ ଆଶ�ା, ଦାୟି�େବାଧତା, େନତୖକି ଦାୟି� ଏବଂ ଉ�ରଦାୟି� ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା େଯେକୗଣସ ି
ଅତରିି� ବ୍ୟବ�ା �କ୍ େ�ାକର� �ାରା �ାହକ�ୁ ଅବଗତ କରାଯିବ।  



 
4. ସାଧାରଣ  

 
i. ଜମା କରାଯାଇଥିବା ନଗଦ ରାଶ ିଏବଂ ସ��ି:  

ଆପଣ ନଜିକୁ ଜମା କରୁଥିବା ଟ�ା କମି�ା େକୗଣସ ିସ��ରୁି କପିରି ସୁର�ା �ଦାନ କରିେବ ତାହା ସହତି ଅଭ୍ୟ� 
େହବା ଉଚତି୍, ବେିଶଷକରି ଫାମର୍ େଦବାଳଆି ବା ଅେଯାଗ୍ୟ େହାଇଯିବା ଘଟଣାେର। ଆପଣ େକେତ ପଯର୍୍ୟ� ଟ�ା ଓ 
ସ�� ିେଫରି ପାଇପାରିେବ ତାହା ନ�ି�� ଆଇନ କମି�ା �ାନୀୟ ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳତି େହାଇଥାଏ। େକେତକ 
ନ୍ୟାୟିକ ପରିସରେର, ନ�ି�� ଭାବେର ଆପଣ�ର ସ�� ିଭାେବ ଚ�ିତି ପରିମାଣ, ନଅ� ବା ଅଭାବ ଘଟଣାେର 
ବତିରଣ ପାଇଁ ସାମାନୁପାତକି ଭାବେର ସମାନ େଶୖଳୀେର ବତିରଣ କରାଯିବ। ଏ�େଚ�ର ସଦସ୍ୟମାନ� ସହତି 
େକୗଣସ ିବବିାଦ ଘଟଣାେର ଏହା ଏ�େଚ�ର ବ୍ୟବସାୟ ନୟିମ, ଆଇନ, ଅଧିନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ମ��ତା ଅନୁସାେର 
େହବ।  

ii. କମିଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଦୟ:  
ଆପଣ କାରବାର ଆର� କରବିା ପୂବର୍ରୁ, ସମ� କମିଶନ, ଫି, ଏବଂ େଦୟ ଯାହା େଦବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ 
େହାଇଥା� ିେସ ବଷିୟେର �� ଭାବେର ବୁଝନିଅି�ୁ। ଏହ ିେଦୟଗୁଡ଼କି ଆପଣ�ର େମାଟ୍ ଲାଭ (ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ) 
ତାହାକୁ �ଭାବତି କେର ଏବଂ ଆପଣ�ର �ତ ିବୃ� ିକରଥିାଏ।  

iii. ସଦସ୍ୟ/ଅଧିକୃତ ବ୍ୟ�ି(Authorized Persons)/�ାହକ�ର ଅଧିକାର ଓ ଦାୟି� ପାଇଁ, ଦୟାକର ି ପରିଶ�ି 3 
େଦଖ�ୁ।  

iv. ‘ସଂଗଠକ’ ଅଥର୍ାତ ‘କନ�ିଚୁ୍ୟଏଟ’ ଶ�ର ଅଥର୍ ଏବଂ ଏହା ଏକ କ�ାଏ� ବା ଜେଣ �ାହକ କମି�ା ଏକ ନେିବଶକାରୀ�ୁ 
ଅ�ଭର୍ୁ � କରବି, ଯିଏ ସଦସ୍ୟ� ସହ ଏ�େଚ� �ାରା �ଦ� େକୗଶଳ ମା�ମେର େ�ଡଂି ଉେ�ଶ୍ୟେର କାରବାର 
କରିଥା�।ି  

v. ‘ସଦସ୍ୟ’ ଶ�ର ଅଥର୍ ଏବଂ ଏହା ଜେଣ େ�ଡଂି ସଦସ୍ୟ କମି�ା ଜେଣ େ�ାକର୍ କମି�ା ଜେଣ ସଦସ୍ୟ�ୁ ଅ�ଭର୍ୁ � କରବି, 
େଯ କ ି ଏ�େଚ� �ାରା ସଦସ୍ୟ ଭାେବ �ୀକୃତ େହାଇଛ� ି ଏବଂ େଯ କି SEBI ଠାରୁ ଏକ େରଜେି�ସନ୍  
ସାଟ�ଫିେକଟ୍  �ା� କରିଛ�।ି 


