
ਅਨੁਲੱਗ-4 

ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਨੋਟ – ਗਾਹਕਾ ਂ(Client/Investor) ਲਈ ਕਰਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ 

ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ 

1. ਐਕਸਚ�ਜ (Exchange) ਦੇ ਿਸਰਫ ਪੰਜੀਿ�ਤ ਸਦੱਸਾਂ  (Members/Stock Brokers) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਰ੍ ੇਡ 

ਕਰੋ। ਐਕਸਚ�ਜ ਿਵੱਚ ਸਦੱਸ ਪੰਜੀਿ�ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ …………………… ਤੇ 
ਐਕਸਚ�ਜ ਦੀ ਵੈ�ਬਸਾਇਟ ਨੰੂ ਦੇਖ।ੋ 

2. ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਸ� ਮਾਨਕ 'ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੰੂ ਜਾਣੋ (KYC)' ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ।ੋ 
3. ਇੱਕ ਅਨੂਠੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਡ (UCC) ਨੰੂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ 

ਕਿਥਤ UCC ਦੇ ਤਿਹਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 
4. ‘ਜੋਖਮ ਪਰ੍ਕਟੀਕਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਨਕਲ ਪੜਹ੍ਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ।ੋ 
5. ਆਪਣੇ KYC ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਸਦੱਸ ਤ� 

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ।ੋ 
6. ਐਕਸਚ�ਜ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੌਿਦਆਂ ਦੀ ਅਸਿਲਅਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਲੰਕ ਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੀ 

ਵੈ�ਬਸਾਇਟ ………………………… ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਟਰ੍ ੇਡ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੁਿਵਧਾ ਨਾਲ ਕਰੋ । ਸੌਿਦਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਇਨ 
ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਟਰ੍ ੇਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰ੍ ੇਡ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ। 

7. ਹਰੇਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰ੍ ੇਡ ਲਈ, ਟਰ੍ ੇਡ ਦੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਫੋਰਮੈਟ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ 
ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ UCC ਦੇ ਨਾਲ ਟਰ੍ ੇਡ ਦੇ ਿਵਵਰਣ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।  

8. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਦੱਸ ਪੰਜੀਕਰਨ ਸੰਿਖਆ, 
ਆਰਡਰ ਸੰ., ਆਰਡਰ ਦੀ ਿਮਤੀ, ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਟਰ੍ ੇਡ ਸੰ., ਟਰ੍ ੇਡ ਦਰ, ਮਾਤਰਾ, ਸਾਲਸੀ ਧਾਰਾ ਆਿਦ। 

9. ਸਦੱਸ ਦੇ ਕੋਲ�  ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ।ੋ 
10. ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਜਾਣਨ ਲਈ ਐਕਸਚ�ਜ ਅਤੇ ਿਨਯਾਮਕਾ,ਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਨਯਮ, ਉਪ-ਿਨਯਮ, ਿਨਯਾਮਕ, ਪਿਰ-ਪੱਤਰ, ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਿਧਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਿਦ ਨੰੂ ਦੇਖ।ੋ 
11. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਦੱਸ ਤ� ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੁਆਲ ਪੱੁਛੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰ।ੋ 
12. ਹਰੇਕ ਿਨਪਟਾਨ ਦੇ ਿਬੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ।ੋ 
13. ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਿਵਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਵਵਰਣ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਨਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 

ਆਪਣੇ ਸਦੱਸ ਨੰੂ 7 ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਦਓ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਅਿਨਰੰਤਰਤਾ ਦੀ 
ਿਰਪੋਰਟ ਐਕਸਚ�ਜ ਨੰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ।ੋ 

14. ਆਪਣੇ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਲਿਡੰਗ ਿਵਵਰਣਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ।ੋ 
15. DP ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਡਿਲਵਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪਰਚੀਆਂ (DIS) ਿਕਤਾਬ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। 
16. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ DIS ਸੰਿਖਆ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਛਪੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ( UCC) DIS ਿਕਤਾਬ ਿਵੱਚ 

ਿਲੱਿਖਆ ਹੋਵੇ। 
17. ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਤਕ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਅਕਸਰ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ 

ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਾ ਫਰ੍ੀਜ਼ ਕਰ ਿਦਓ। 



18. ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਜਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮ� ਤੇ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ ਚੈ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। 

19. ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ (Commodities) ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰਕਮ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਸਮ� ਤੇ ਕਰੋ। 
20. ਡੇਿਰਵੇਿਟਵਸ (Derivatives) ਲਈ ਖਾਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

21. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਿਹਮਤੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਸਵੈਇੱਛਤ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨਾ,ਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਨੰੂ ਪੜਹ੍ਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫੇਰ 
ਉਨਹ੍ਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ । ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਮਤੀ-ਪਰ੍ਾਪਤ 
ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਮਤੀ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਬਦਲੇ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

22. ਸਦੱਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਵਾਸਤੇ ਿਲੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦਲਾਲੀ, ਕਿਮਸ਼ਨਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕਾਂ 
ਅਤੇ SEBI ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਿਦਸ਼ਟ ਸਬੰਧਤ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨਾਂ/ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰੋ। 

23. ਸਦੱਸ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਦੇਣਯੋਗ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ (ਅਕਾ�ਟ ਪੇਈ) ਚੈ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ । ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼  (Commodities) ਜਮਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਮਤੀ, 

ਕਮੋਿਡਟੀ, ਮਾਤਰਾ, ਿਜਸ ਬ�ਕ/ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ (ਗੋਦਾਮ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ) ਅਤੇ ਿਜਸ ਬ�ਕ/ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਤ� 
ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰ੍ਮਾਣ ਹੋਣ। 

24. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਸ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਐਕਸਚ�ਜ 
ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਫੰਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਦੀ ਿਡਿਲਵਰੀ (ਿਜਵ� ਵੀ 
ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ) ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ 
ਅਿਧਕਾਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ: 

a) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਕਾਰ ਤੇ ਿਮਤੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਿਸਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ 
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਿਨਿਹਤ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 

b) ਖਾਤਾ ਿਵਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਿਵਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੰਡਾਂ/ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਿਵਵਰਣ, ਿਜਵ� ਦਾ ਵੀ 
ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� 7 (ਸੱਤ) ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੱਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ 
ਿਲਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਿਵਵਾਦ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਿਲੱਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕਮੋਿਡਟੀ 
ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਵੇਦਕ ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

c) ਜੇ ਤੁਸ� ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਨਹ� ਚੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤੀ 
ਤ� ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ 
ਨਾਲ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ । ਕੋਈ ਿਵਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲੱਖਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ 
ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਿਨਵੇਦਕ ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਤੁਰੰਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ 
ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 

d) ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜਾਂ ਤ� ਟਰ੍ ੇਡ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਲਰਟਸ/ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਿਵਵਰਣ 
SMS ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ 
ਆਈਡੀ ਸਦੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜੀਿ�ਤ ਕਰਵਾਓ।  

25. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੋਿਡਟੀ ਡੇਿਰਵੇਿਟਵ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਚੂਕ ਜਾਂ ਸਦੱਸ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 
ਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਉਸ ਰਕਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਰੱਿਖਅਕ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਦੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 



26. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਸਦੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਜਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰ੍ਮਾਣ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕਸ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਰਕਮ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। 

27. ਸਬੰਧਤ ਸਦੱਸ/ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਿਸਆ/ਿਸ਼ਕਾਇਤ/ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 
ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਕਮੋਿਡਟੀ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਮਾਮਲਾ SEBI ਦੇ ਸਾਮਹ੍ਣੇ ਚੱੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ 

1. ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਪੰਜੀਿ�ਤ ਿਵਚੋਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
2. ਬਜ਼ਾਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਅਿਜਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੈਰ-ਕਨੰੂਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸਚ�ਜ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
3. ਿਕਸੇ ਸਦੱਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਪਰ੍ਤੀਫਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
4. ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਗਆਪਣਾ,ਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਆਂ, ਪਰ੍ਤੀਫਲਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ/  

ਿਨਿਹਤ ਵਾਅਿਦਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਓ। 
5. ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ/ੋਮਾਰਿਜਨ ਅਤੇ ਿਨਪਟਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਦੱਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-

ਦੇਣ ਨਾ ਕਰੋ। 
6. ਜੋਖਮ ਪਰ੍ਕਟੀਕਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜਹ੍ਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ।ੋ 
7. ਫੋਨ ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਉ�ਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੰੂ ਿਲੱਖਤ ਿਵੱਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
8. ਿਬਨਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਤ�/ਪਰ੍ਤੀਿਲਪੀ ਕਾਂਟਰ੍ ੈਕਟ ਨੋਟ/ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੈਮੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
9. ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਕਾਂਟਰ੍ਕੈਟ ਨੋਟ/ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੈਮੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
10. ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟਰ੍ ੇਿਡੰਗ ਖਾਤੇ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸ।ੋ 
11. ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ/ਿਡਿਲਵਰੀ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
12. ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। 
13. ਕਮੋਿਡਟੀਜ਼ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਪਰਚੀਆਂ ( DIS) ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮ� ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ 

ਇਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲ (DP) ਜਾਂ ਸਦੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੱਖ।ੋ 
14. ਐਕਸਚ�ਜ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਦਰ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਰ੍ੋਕਰੇਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
15. ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤ� ਚੈਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। 


