ಅನುಬಂಧ - 4

ಮಾರ್ಗದರ್ಗನದ ಟಿಪ್ಪಣಿ – ಗ್ಾಾಹಕರು ಮಾಡಬೇಕಾದುು ಹಾರ್ೂ ಮಾಡಬಾರದುು
ಮಾಡಬೇಕಾದುವು
1. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜನ ನೂೇಂದಾಯಿತ ಸದಸಯರ (Members / Stock Brokers) ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ವಯವಹರಿಸಿ.
ಸದಸಯರು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜನಲ್ಲಿ ನೂೇಂದಣಿ ಹೂಂದಿದಾುರೆಯೇ ಎಂದು ನೂೇಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜನ
ವೆಬಸೈಟ್ ಅನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ.
2. ನೇವು ವ್ಾಯಪಾರ ಪಾಾರಂಭಿಸುವುದನುು ಪಾಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು 'ನಮಮ ಗ್ಾಾಹಕರನುು (client / investor)
ತಿಳಿದುಕೊಳಿಿ (KYC)' ಎನುುವ ನಮೂನಯನುು ಭತಿಗ ಮಾಡಲು ಒತ್ಾಾಯ ಮಾಡಿ.
3. ಒಂದು ವಿಶಷ್ಟ ಗ್ಾಾಹಕ ಕೊೇಡ್ (UCC) ಪ್ಡೆಯಲು ಒತ್ಾಾಯ ಮಾಡಿ ಮತುಾ ನಮ್ಮಮಲಿ ವಹಿವ್ಾಟುರ್ಳು
UCC ಕೆಳಗೇ ನಡೆಯುತಾವೆಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಿ.
4. ಒಂದು ಪ್ಾಮಾಣಿತ 'ರಿಸ್ಕ್ ಡಿಸ್ಕಕೊಿೇಸರ್ ಡಾಕೂಯಮ್ಮಂಟ್' ಓದಲು ಮತುಾ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಒತ್ಾಾಯ ಮಾಡಿ.
5. ಸದಸಯರ ಜೂತೆ ನೇವು ಕಾಯಗರ್ತಗೂಳಿಸಿದ ನಮಮ KYC ಮತುಾ / ಅಥವ್ಾ ಸದಸಯರ ಇತರ ದಾಖಲೆರ್ಳ
ನಕಲನುು ಪ್ಡೆಯಿರಿ.
6. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ ವೆಬಸೈಟ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಲ್ಲಂಕ್ಸನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವ್ಾಯಪಾರರ್ಳ ನೈಜತೆಯನುು
ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ವಹಿವ್ಾಟುರ್ಳು ಆನಲೆೈನನಲ್ಲಿ ವ್ಾಯಪಾರ ನಡೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳವರೆಗ
ಲಭಯವಿರುತಿಾದುು ಅವುರ್ಳನುು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಬಹುದು.
7. ಪ್ಾತಿೇ ನಡೆದ ವ್ಾಯಪಾರಕೆ್ ವ್ಾಯಪಾರ ನಡೆದ 24 ರ್ಂಟೆರ್ಳೂಳಗ ಸೂಕಾವ್ಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಟ್ಾಾಕ್ಸಟ
ನೂೇಟ್ಗ್ಾಗಿ ಕೆೇಳಿ. ಇದು ನಮಮ UCC ಜೂತೆಗ ವ್ಾಯಪಾರದ ವಿವರರ್ಳನುು ಮುಖಯವ್ಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರಬೇಕು.
8. ಕಾಂಟ್ಾಾಕ್ಸಟ ನೂೇಟ್ ಸದಸಯರ ನೂೇಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ, ಆದೇರ್ ಸಂಖ್ಯಯ, ಆದೇರ್ ದಿನಾಂಕ, ಆಡಗರ್ ಸಮಯ,
ವ್ಾಯಪಾರ ಸಂ, ವ್ಾಯಪಾರ ದರ, ಪ್ಾಮಾಣ, ಪ್ಂಚಾಯಿಾಯ ಷ್ರತುಾ, ಇತ್ಾಯದಿ ಎಲ್ಾಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನುು
ಒಳಗೂಂಡಿದಯಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಿ.
9. ಲ್ಾಭಕಾ್ಗಿ ಸದಸಯರಲ್ಲಿ ಸಂರ್ಾಹಿಸಿದ ಸವತುಾರ್ಳಿಗ ರಸಿೇತಿ ಪ್ಡೆಯಿರಿ.
10. ನಮಮ ಹಾರ್ೂ ಸದಸಯರ ಹಕು್ರ್ಳು ಮತುಾ ಕತಗವಯರ್ಳನುು ತಿಳಿಯಲು ನಯಮರ್ಳು, ಬೈ-ಲ್ಾರ್ಳು,
ನಬಂಧನರ್ಳು, ಸುತೊಾೇಲೆರ್ಳು, ಮಾರ್ಗದಶಗರ್ಳು, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜನ ಹಾರ್ೂ ನಯಂತಾಕರು, ಸಕಾಗರ ಮತುಾ
ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು ಸೂಚನರ್ಳನುು ಓದಿಕೊಳಿಿ.
11. ವಹಿವ್ಾಟುರ್ಳನುು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಮಮ ಸದಸಯರ ಬಳಿ ಎಲ್ಾಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ಾಶ್ನುರ್ಳನುು ಕೆೇಳಿ ಮತುಾ
ನಮಮ ಸಂರ್ಯರ್ಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಿಕೊಳಿಿ.

12. ಪ್ಾತಿ ಮರುಪಾವತಿರ್ೂ ಬಿಲುಿರ್ಳನುು ಪ್ಡೆಯಲು ಒತ್ಾಾಯಿಸಿ.
13. ನಮಮ ಲೆಡಜರ್ ಖಾತೆಯ ಮಾಸಿಕ ಹೇಳಿಕೆರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ ಒತ್ಾಾಯಿಸಿ ಮತುಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂತರವನುು
7 ಕೆಲಸದ ದಿನರ್ಳೂಳಗ್ಾಗಿ ನಮಮ ಸದಸಯರಿಗ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ಅತೃಪ್ತಾಕರ ಪ್ಾತಿಕ್ರಾಯಯಿದುಲ್ಲಿ ಕಾಯಗದ
ಕಾರಣದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನರ್ಳೂಳಗ್ಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಗ ವಯತ್ಾಯಸವನುು ವರದಿ ಮಾಡಿ.
14. ನಮಮ ವ್ಾಯಪಾರ ಹಾರ್ೂ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಭಾಗಿೇದಾರರಿಂದ ನೇವು ಸಿವೇಕರಿಸುವ ಹಿಡುವಳಿ ಹೇಳಿಕೆರ್ಳರಡನೂು
ಸೂಕ್ಷ್ಮವ್ಾಗಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ.
15. DPರ್ಳಿಂದ ನೇಡಲ್ಾದ ಡೆಲ್ಲವರಿ ಇನ್ರಕ್ಷ್ನ ಸಿಿಪರ್ಳನುು (DIS) ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಾಗಿರಿಸಿ.
16. DIS ಸಂಖ್ಯಯರ್ಳನುು ಪ್ೂವಗಮುದಾಣಗೂಳಿಸಲ್ಾಗಿದ ಮತುಾ ನಮಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯಯನುು (UCC) DIS
ಪ್ುಸಾಕದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲ್ಾಗಿದ ಎಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಿ.
17. ದಿೇರ್ಾಗವಧಿಗ ನಮಮ ಅನುಪ್ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವ್ಾ ಆಗ್ಾಗೆ ಖಾತೆಯನುು ಬಳಸುತಿಾಲಿದ ಸಂದಭಗದಲ್ಲಿ ನಮಮ
ಡಿಮಾಯಟ್ ಖಾತೆಯನುು ನಲ್ಲಿಸಿ.
18. ಅರ್ತಯವಿರುವ ರ್ುಲ್ರ್ಳನುು ಸಮಯಕೆ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತುಾ ಚಕ್ಸ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ನೇಡಿ ಮತುಾ ಸದಸಯರಿಂದ
ಅದರ ರಶೇದಿ ಕೆೇಳಿ.
19. ಮಾರಾಟವ್ಾದಲ್ಲಿ ಸರಕುರ್ಳನುು ಸಮಯಕೆ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪ್ತಸಿ ಅಥವ್ಾ ಖರಿೇದಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮಯಕೆ್
ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ನೇಡಿ.
20. ಸರಕು ಜನಯರ್ಳಿಗ ಲೆಕ್ಗ್ಾರಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡರ್ಳನುು ಅಥಗ ಮಾಡಿಕೊಳಿಿ ಹಾರ್ೂ ಅನುಸರಿಸಿ.
21. ನಮಮ ಮತುಾ ಸದಸಯರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವ್ಾದ ಯಾವುದೇ ಐಚಿಿಕ ನಮಯರ್ಳನುು ಓದಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದನುು
ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಿ. ನಮಮ ಮತುಾ ಸದಸಯರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವ್ಾದ ಷ್ರತುಾರ್ಳನುು ನಮಮ ಒಪ್ತಪಗಯಿಲಿದೇ
ಬದಲ್ಾಯಿಸಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ರ್ಮನಸಿ.
22. ವ್ಾಯಪಾರಕಾ್ಗಿ ಸದಸಯರು ನಮಮ ಮ್ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಎಲಿ ದಳ್ಾಿಳಿಕೆ, ಕಮಿಷ್ನರ್ಳು, ರ್ುಲ್ ಮತುಾ ಇತರ
ದರರ್ಳನುು ಹಾರ್ೂ SEBI ಕಮೊಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ ಮೂಲಕ ನದಿಗಷ್ಟಪ್ಡಿಸಲ್ಾದ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ನಬಂಧನರ್ಳ
/ ಮಾರ್ಗದರ್ಗನರ್ಳ ಬಗೆ ಸಪಷ್ಟ ಕಲಪನ ಪ್ಡೆಯಿರಿ.
23. ಪಾವತಿರ್ಳನುು ಸದಸಯರ ಪ್ರವ್ಾಗಿ ಅಕ ಂಟ್ ಪೇಯಿೇ ಚಕ್ಸ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ. ನೇವು ಸದಸಯರ ಜೂತೆಗಿನ ಪಾವತಿ /
ಸರಕುರ್ಳ ಠೇವಣಿರ್ಳ ಒಂದು ಕಡತದ ಪ್ುರಾವೆ ಹೂಂದಿದಿುೇರೆಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಿ ಹಾರ್ೂ ಅದು ದಿನಾಂಕ,
ಸರಕು, ಪ್ಾಮಾಣ, ಇಂಥ ಹಣ ಅಥವ್ಾ ಸರಕುರ್ಳು (ಗೂೇದಾಮಿನ ರಸಿೇತಿರ್ಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ) ಯಾವ ಬಾಯಂಕ್ಸ /
ಡಿಮಾಯಟ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತುಾ ಯಾವ ಬಾಯಂಕ್ಸ / ಡಿಮಾಯಟ್ನಂದ ಸಂದಾಯವ್ಾಗಿವೆ ಎನುುವ ವಿವರರ್ಳನುು
ಹೂಂದಿರಬೇಕು.

24. ನೇವು ಸದಸಯರಿಗ ರನುಂಗ್ ಖಾತೆಯನುು ನವಗಹಿಸುವ ನದಿಗಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ನೇಡಿದುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ
ಕೆೇಂದಾದಿಂದ ಪಾವತಿಯನುು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ದಿನದೂಳಗ ನಧಿರ್ಳ ಪಾವತಿ ಅಥವ್ಾ ಸರಕುರ್ಳ
ವಿತರಣೆಯನುು (ಸಂದಭಾಗನುಸಾರವ್ಾಗಿ) ಮಾಡುವುದಿಲಿ. ಹಿೇಗ್ಾಗಿ, ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಿ, ನೇವು ಸದಸಯರಿಗ
ಒದಗಿಸಿದ ರನುಂಗ್ ಖಾತೆಯ ಧೃಢೇಕರಣವು ಕೆಳಗಿನ ಷ್ರತುಾರ್ಳಿಗ ಒಳಪ್ಟಿಟರುತಾದ:
a) ನಮಿಮಂದ ನೇಡಲಪಟಟ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರವು ದಿನಾಂಕ ಹೂಂದಿರುತಾದ ಹಾರ್ೂ ಇದಕೆ್ ನೇವು ಮಾತಾ ಸಹಿ
ಮಾಡಬೇಕು ಮತುಾ ನೇವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲೂಿ ಅದನುು ರದುು ಮಾಡಬಹುದು ಎನುುವ
ಷ್ರತಾನುು ಇದು ಹೂಂದಿರುತಾದ.
b) ನೇವು ಖಾತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಉದಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವ್ಾಯಜಯವನುು ಸಾಧಯವ್ಾದಲ್ಲಿ
ನಧಿರ್ಳು/ಸರಕುರ್ಳು ಅಥವ್ಾ ಹೇಳಿಕೆರ್ಳನುು ಪ್ಡೆದ 7 (ಏಳು) ದಿನರ್ಳೂಳಗ್ಾಗಿ ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ
ಸದಸಯರ ರ್ಮನಕೆ್ ತರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವ್ಾಯಜಯವಿದುಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲಿದ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ
ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ (ಇನವಸಟರ್) ದೂರು ಕೆೇಂದಾಕೆ್ ಲ್ಲಖಿತವ್ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ.
c) ನೇವು ರನುಂಗ್ ಖಾತೆಯನುು ನವಗಹಿಸುವುದನುು ಆಯ್ ಮಾಡಿರದಿದುಲ್ಲಿ ಮತುಾ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜರ್ಳು
ಪಾವತಿಯನುು ಪ್ಡೆದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಪಾವತಿಯನುು ಸಿವೇಕರಿಸದಿದುಲ್ಲಿ ದಯವಿಟುಟ
ವಿಷ್ಯವನುು ಸದಸಯರಿಗ ತಿಳಿಸಿ. ವ್ಾಯಜಯವಿದುಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜನ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೂರು ಕೆೇಂದಾದಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನುು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಿ.
d) ವ್ಾಯಪಾರದ ದಿನದ ಕೊನಗ ಸರಕು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜನಂದ SMS ಅಥವ್ಾ ಇಮ್ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ವ್ಾಯಪಾರ
ದೃಢೇಕರಣ ಎಚಚರಿಕೆರ್ಳು / ವಯವಹಾರದ ವಿವರರ್ಳನುು ಪ್ಡೆಯಲು ದಯವಿಟುಟ ಸದಸಯರಲ್ಲಿ ನಮಮ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಹಾರ್ೂ ಇಮ್ಮೇಲ್ ಐಡಿಯನುು ದಾಖಲ್ಲಸಿ
25. ನಮಮ ಸದಸಯರೊಡನ ನೇವು ಠೇವಣಿಯಿಡಬಹುದಾದ ಹಣ ಅಥವ್ಾ ಇತರ ಆಸಿಾಗ ನೇಡಿದ ರಕ್ಷ್ಣೆರ್ಳ ಬಗೆ,
ವಿಶ್ನೇಷ್ವ್ಾಗಿ ಸರಕ್ರನಲ್ಲಿ, ಕಮಾಡಿಟಿ ಡೆೇರಿವೆಟಿವ್ಸ್(commodity derivatives) ಅಥವ್ಾ ಮಾರುಕಟೆಟಯಲ್ಲಿ
ದೂೇಷ್ವಿದುಲ್ಲಿ ಸದಸಯರು ದಿವ್ಾಳಿಯಾದ ಸಂದಭಗದಲ್ಲಿ ನೇವು ಪ್ರಿಚಿತರಾಗಿರಬೇಕು.
26. ನೇವು ಸದಸಯರೊಡನ ಇಂಥ ಹಣ ಅಥವ್ಾ ಇತರ ಆಸಿಾಯನುು ಠೇವಣಿಯಿಟಟ ಬಗೆ ಇಂಥ ಹಣ ಅಥವ್ಾ
ಸಾಕ್ಷಿಯನುು ಯಾವ ಖಾತೆಗ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕೆನುುವ ವಿವರರ್ಳೂಡನ ನೇವು ಕಡತದ ಸಾಕ್ಷಿಯನುು
ಹೂಂದಿದಿುೇರೆಂದು ದಯವಿಟುಟ ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಿ.
27. ನಮಮ ಸಮಸಯ / ದೂರುರ್ಳು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಸದಸಯರು / ಅಧಿಕೃತ ವಯಕ್ರಾಯ (ಅಥೂರೆೈಸ್ಕ್ ಪ್ಸಗನ) ಮೂಲಕ
ಪ್ರಿಹಾರವ್ಾರ್ುತಿಾರದಿದುಲ್ಲಿ

ನೇವು

ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ

ಸರಕು

ಎಕ್ಸ್

ಚೇಂಜ

ಜೂತೆ

ವಿಷ್ಯವನುು

ಪ್ಾಸಾಾಪ್ತಸಬಹುದು. ನಮಗ ದೂರಿನ ಪ್ರಿಹಾರವು ತೃಪ್ತಾ ತರದಿದುಲ್ಲಿ ನೇವು ವಿಷ್ಯವನುು SEBI ರ್ಮನಕೆ್
ತರಬಹುದು.
ಮಾಡಬಾರದುು

1. ಯಾವುದೇ ನೂೇಂದಾಯಿಸಿಕೊಳಿದ ಮಧಯವತಿಗರ್ಳ ಜೂತೆ ವಯವಹರಿಸಬೇಡಿ.
2. ಮಾರುಕಟೆಟಯದುಲಿದ ವಯವಹಾರರ್ಳು ಅಕಾಮವ್ಾಗಿದುು ಅವುರ್ಳು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ ವ್ಾಯಪ್ತಾಯ ಹೂರಗ
ಬರುವುದರಿಂದ ಅಂಥವುರ್ಳನುು ಮಾಡಬೇಡಿ.
3. ಯಾವುದೇ ಸದಸಯರೊಡನ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಒಪ್ಪಂದವನುು ಮಾಡಿಕೊಳಿಬೇಡಿ
4. ಆಕಷ್ಗಣಿೇಯ ಜಾಹಿೇರಾತುರ್ಳು, ವದಂತಿರ್ಳು, ಹಾಟ್ ಟಿಪರ್ಳು, ಪ್ಾತಿಫಲದ ಸಪಷ್ಟ / ಸೂಚಯ ಭರವಸ,
ಇತ್ಾಯದಿರ್ಳಿಗ ಮರುಳ್ಾರ್ಬೇಡಿ
5. ನರ್ದು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ / ಲ್ಾಭರ್ಳು ಹಾರ್ೂ ಸಟ್ಿ ಮ್ಮಂಟ್ರ್ಳಿಗ ಸದಸಯರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನರ್ದು
ತೆಗದುಕೊಳಿಬೇಡಿ
6. ರಿಸ್ಕ್ ಡಿಸ್ಕಕೊಿೇಸರ್ ಡಾಕೂಯಮ್ಮಂಟ್ ಅನುು ಓದುವ ಮತುಾ ಅಥಗಮಾಡಿಕೊಳುಿವ ಮೊದಲೆೇ ವ್ಾಯಪಾರ
ಆರಂಭಿಸಬೇಡಿ.
7. ದೂರವ್ಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ನೇಡಿದ ಅಧಿಕ ಮ ಲಯದ ಆಡಗರ್ರ್ಳನುು ಲ್ಲಖಿತವ್ಾಗಿ ಬರೆದಿಡುವಲ್ಲಿ ನಲಗಕ್ಷ್ಯ
ತೊೇರಿಸಬೇಡಿ.
8. ರುಜುಮಾಡದ / ನಕಲು ಕಾಂಟ್ಾಾಕ್ಸಟ ನೂೇಟ್ / ದೃಢೇಕರಣ ಮ್ಮಮೊೇವನುು ಸಿವೇಕರಿಸಬೇಡಿ.
9. ಅನಧಿಕೃತ ವಯಕ್ರಾಯ ಸಹಿಯಿರುವ ಕಾಂಟ್ಾಾಕ್ಸಟ ನೂೇಟ್ / ದೃಢೇಕರಣ ಮ್ಮಮೊೇವನುು ಸಿವೇಕರಿಸಬೇಡಿ.
10. ನಮಮ ಇಂಟನಗಟ್ ವ್ಾಯಪಾರ ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್ಕವಡ್ಗ ಅನುು ಯಾರ ಜೂತೆರ್ೂ ಹಂಚಿಕೊಳಿಬೇಡಿ
11. ಸದಸಯರಿಗ ಪಾವತಿರ್ಳು / ಸರಕುರ್ಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ.
12. ಹೂಡಿಕೆರ್ಳಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯರ್ಳನುು ರ್ಮನಸುತಿಾರುವುದನುು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
13. ಸರಕುರ್ಳು, ಠೇವಣಿರ್ಳನುು ನೇಡುವ್ಾರ್ ಖಾಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲವರಿ ಇನ್ರಕ್ಷ್ನ ಸಿಿಪರ್ಳಿಗ (DIS) ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಡಿ
ಹಾರ್ೂ/ಅಥವ್ಾ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಅವುರ್ಳನುು ಡಿಫಾಸಿಟರಿ ಪಾಟಿಗಸಿಪ್ಂಟ್ರ್ಳು (DP) ಅಥವ್ಾ ಸದಸಯರ
ಜೂತೆಗಿಡಬೇಡಿ.
14. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ದರರ್ಳಿಗಿಂತ ಹಚುಚ ಬೂಾೇಕರೆೇಜ ಕೊಡಬೇಡಿ
15. ಅಧಿಕೃತ ವಯಕ್ರಾಯ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ಸ ನೇಡಬೇಡಿ.

