
પ�રિશષ્ટ-4 

SEBI અને સ્ટોક એક્સચ��સ દ્વારા સ્ટોક બ્રોકસર્, સબ-બ્રોકસર્ અને ગ્રાહકો 
માટ� િનયત કરાયેલા હ�ો અને ફરજો 

1. એક્સચ��સ/િસ�ો�રટ�ઝ એન્ડ એક્સચ�જ બોડર્ ઓફ ઈ�ન્ડયા (SEBI) દ્વારા વ્યાખ્યાિયત કરાયલેા િનયમો, પટેા-િનયમો અન ે
િનયમનો તમેજ િવિવધ સમય ે �હ�ર કરાયલેા પ�રપત્રો/નો�ટસ પ્રમાણ ે એક્સચ��સ ઉપર લવેડ-દ�વડ માટ� ગ્રાહક 
િસ�ો�રટ�ઝ/કોન્ટ્રાક્ટસ/અન્ય સાધનોમા ંરોકાણ/ટ્ર�ડ કર� શકશ.ે 

2. એક્સચ�જના તમામ િનયમો, પટેા-િનયમો અન ે િનયમનો તથા SEBI દ્વારા િનયમો અન ેધારાધોરણો હ�ઠળ �હ�ર કરવામા ં
આવલેા પ�રપત્રો/નો�ટસ તમેજ િવિવધ સમય ેસરકાર� સ�ામડંળ દ્વારા અમલમા ં�કૂવામા ંઆવલેા સબંિંધત �હ�રનામા 
સાથે સ્ટોક બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અને ગ્રાહક બધંાયલેા રહ�શ.ે 

3. ગ્રાહક� િસ�ો�રટ�ઝ અન/ેઅથવા ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સમા ં લવેડ-દ�વડ કરવા બાબત ે અન ે સ્ટોક બ્રોકર મારફત ે પોતાના 
ઓડર્રન ેઅમલમા ં�કૂ� તવેી અપકે્ષા રાખતા પહ�લા ંસ્ટોક બ્રોકરની ક્ષમતાઓ �ગે પોતાની �તન ેસ�ંષુ્ટ કરવી જોઈએ, આ 
ઉપરાતં સ્ટોક બ્રોકર ઓડર્રનો અમલ કર� તે પહ�લા ંતનેી આ પ્રકારની ક્ષમતાઓ �ગે ગ્રાહક� િવિવધ સમય ેપોતાની �તન ે
સ�ંષુ્ટ કરવી જોઈએ. 

4. સ્ટોક બ્રોકર� ગ્રાહકની વાસ્તિવકતા અન ેનાણાકં�ય સદ્વરતા તથા તનેા દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવતી સવેાઓ સબંિંધત 
નાણાક�ય હ�� ુિવશ ેપોતાની �તન ેસ�ંષુ્ટ કરવી જોઇએ.   

5. સ્ટોક બ્રોકર� તનેા દ્વારા � લવેડ-દ�વડ કરવાની છે, તે સબંિંધત જવાબદાર�ઓ તમેજ સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા કરવામા ંઆવતા કાય� 
સબંિંધત કોઈપણ પ્રકારની મયાર્દાઓ, જવાબદાર�ઓ અન ેક્ષમતાઓ �ગે ગ્રાહકને �ણકાર� આપવા પગલા ંભરવા જોઈએ. 

6. સ્ટોક બ્રોકરની ગ્રાહક સાથનેી તમામ લવેડ-દ�વડમા ંસબ-બ્રોકર� તમામ પ્રકારનો સહયોગ અન ેસહકાર આપવો જોઈએ.   

ગ્રાહક માટ�ની મા�હતી  

7. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા “એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ ફોમર્”મા ંમાગંવામા ંઆવલેી તમામ મા�હતી ગ્રાહક� સહાયક િવગતો સાથે ઉપલબ્ધ 
કરાવવાની રહ�શ,ે � સ્ટોક એક્સચ��સ/SEBI દ્વારા િવિવધ સમય ેફર�યાત બનાવવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

8. એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ દસ્તાવજેમા ંગ્રાહક� તમામ ફર�યાત જોગવાઈઓથી પોતાની �તન ેપ�ર�ચત કરાવવાની રહ�શ.ે ગ્રાહક 
દ્વારા �સ્વકારવામા ં આવલેા િનયમો અન ે શરતો �જુબ સ્ટોક બ્રોકરો દ્વારા દશાર્વવામા ં આવલેા વધારાના ક્લોઝ અથવા 
દસ્તાવજે ફર�યાત ન હોઈ શક�. 

9. એકાઉન્ટ ખોલવામા ંઆવ્�ુ ંહોય ત ેસમય ેઅથવા ત ેબાદ ’એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ ફોમર્’મા ંજો કોઈ બદલાવ હોય તો ગ્રાહક� 
તાત્કા�લક ધોરણે સ્ટોક બ્રોકરને આની �ણકાર� આપવાની રહ�શ;ે આમા ંઅર� પાછ� ખ�ચી લવેી/નાદાર�ની અર� અથવા 
કોઈપણ અર� ક� � તનેી ક્ષમતા સાથે સકંળાયલેી હોય. ગ્રાહક� સમયાતંર� બ્રોકરન ે પોતાની નાણાક�ય મા�હતી �ગેની 
�ણકાર�/તમેા ં�ધુારા �ગેની �ણકાર� આપવી જોઈએ. 

10. સ્ટોક બ્રોકર અને સબ-બ્રોકર� ગ્રાહક દ્વારા એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ ફોમર્મા ં આપવામા ં આવલેી તમામ મા�હતી અથવા ગ્રાહક 
સબંિંધત અન્ય મા�હતી, �પુ્તતા સબંિંધત �ળવી રાખવાની રહ�શ ેઅન ેઆ ઉપરાતં જો કા�નૂી/િનયમાક�ય જ��રયાતોન ે
બાદ કરતા ંઆ મા�હતી કોઈપણ વ્ય�ક્ત / સ�ામડંળ સમક્ષ �હ�ર કરવી જોઈએ નહ�. જોક�, ગ્રાહકની મ�ૂંર� મળેવ્યા ંબાદ 
સ્ટોક બ્રોકર તનેા ગ્રાહકની મા�હતી કોઈપણ સમક્ષ �હ�ર કર� શક� છે. 

મા��ન  

11. સ્ટોક બ્રોકર અથવા એક્સચ�જ અથવા SEBI દ્વારા િવિવધ સમય ે ગ્રાહક � સગેમને્ટ(સ)મા ં ટ્ર�ડ કર� છે તનેા માટ� ન�� 
કરાયલેા અન ેલા� ુપડતા ંપ્રારં�ભક મા��ન, િવથ હોલ્ડ�ગ મા��ન, સ્પિેશયલ મા��ન, અથવા આવા અન્ય મા��નન ેગ્રાહક� 
�કૂવવા પડશ.ે સ્ટોક બ્રોકરન ે વધારાના મા��ન (એક્સચ�જ, �ક્લઅ�ર�ગ હાઉસ/કોપ�ર�શન અથવા SEBI દ્વારા જ�ર� ન 



ગણવામા ંઆવ્�ુ ંહોય તો પણ) વ�લૂવાની અબાિધત અન ે�ણૂર્ મ�ૂંર� છે અન ેગ્રાહક િનયત સમયગાળામા ંઆ મા��ન 
�કૂવવા માટ� બધંાયેલા છે. 

12. ગ્રાહક સમ� છે ક� ત ેતનેા દ્વારા �કૂવવામા ંઆવલેા મા��ન તનેી તમામ બાક� �કૂવણીઓ માટ� લા� ુપડતા નથી. સતત 
મા��ન �કૂવવા છતા ંગ્રાહક તનેા ટ્ર�ડના સટેલમને્ટ માટ� (અથવા લેવા બધંાયલે) તમેજ કોન્ટ્રાક્ટન ેલવેા/અપનાવવા માટ� 
આ પ્રકારની �કૂવણી કરવા માટ� બધંાયલેો છે. 

ટ્રાન્ઝેક્શન અને સેટલમેન્ટ 

13. ગ્રાહક� િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દતી વખતે અથવા વચેતી વખતે લ�ેખતમા ંઓડર્ર આપવાનો રહ�શ ેઅથવા સ્ટોક 
બ્રોકર અને ગ્રાહક વચ્ચ ે થયલેી પારસ્પ�રક સમ�ૂતી પ્રમાણ ે અન્ય કોઈ પ્રકાર� ઓડર્ર આપવાનો રહ�શ.ે સ્ટોક બ્રોકર� ત ે
ગ્રાહકન ે આપવામા ં આવલેા �િુનક ગ્રાહક કોડમા ં જ ગ્રાહકના ઓડર્ર �કૂવામા ં આવ ે અને ટ્ર�ડ કરવામા ં આવ ેતે બાબત 
�િુનિ�ત કરવાની રહ�શ.ે 

14. સ્ટોક બ્રોકર� તનેા ગ્રાહકન ેતમામ મા�હતી ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ તથા ટ્ર��ડ�ગ/સટેલમને્ટ સાઈકલ, �ડ�લવર�/પમેને્ટના 
સમયપત્રક, અન્ય કોઈપણ પ્રકારના ફ�રફારો �ગે સમયાતંર� ગ્રાહકન ે િવગતો આપવી જોઈએ, આની સામે ગ્રાહકની 
જવાબદાર� એ રહ� છે ક� તે કરવામા ંઆવલેા ટ્ર�ડ સબંિંધત સ્ટોક એક્સચ�જના આ પ્રકારના તમામ સમયપત્રક/પ્ર�ક્રયાઓન ે
�ણૂર્ કર�. 

15. સ્ટોક બ્રોકર� એ બાબત �િુનિ�ત કરવાની રહ�શ ે ક� SEBI ના િનયમો, િનયમનો, પ�રપત્રો, નો�ટસ, માગર્દિશ�કાઓ 
અન/ેઅથવા એક્સચ�જના િનયમો, િનયમનો, પટેા-િનયમો, પ�રપત્રો અન ેનો�ટસમા ંદશાર્વાયલેા હ�� ુ િસવાય તે ગ્રાહક 
દ્વારા જમા કરાવવામા ંઆવલેા નાણા/િસ�ો�રટ� �ડપો�ઝટન ેએક અલગ ખાતામા ંરાખ,ે પોતાના વ્ય�ક્તગત ખાતાથી તને ે
અલગ રાખ ેઅથવા અન્ય ગ્રાહકના ખાતાથી પણ અલગ રાખ ેતથા બ્રોકર આ નાણાનંો વ્ય�ક્તગત ઉપયોગ ન કર� અથવા 
અન્ય ગ્રાહક માટ� પણ ઉપયોગ ન કર�. 

16. �યાર� એક્સચ�જ(સ) પોતાની �ત ેતમામ ટ્ર�ડ(સ)ને રદ કર� ત્યાર� ગ્રાહક વતી કરવામા ંઆવલેા તમામ ટ્ર�ડ પણ વાસ્તવમા ં
રદ થયલેા ગણાશે, સ્ટોક બ્રોકર� તમેના ગ્રાહક(કો) સાથે સબંિંધત કોન્ટ્રાક્ટ(સ) રદ કરવા માટ� બધંાયલેા હોય છે. 

17. એક્સચ�જ પર � પણ લવેડ-દ�વડ કરવામા ંઆવી હોય ત ે�યા ંટ્ર�ડ અમલમા ં�કુાય છે ત ેએક્સચ��સ દ્વારા �હ�ર કરવામા ં
આવલેા િનયમો, પટેા-િનયમો અન ે િનયમનો તથા પ�રપત્રો/નો�ટસોને આિધન હોય છે, અન ે�યા ંટ્ર�ડ અમલમા ં�કુાય  છે 
ત ેએક્સચ��સ દ્વારા ન�� કરાયલેા પટેા-િનયમો અને િનયમનો પ્રમાણ ેઆ પ્રકારના ટ્ર�ડ સાથે સબંિંધત તમામ પક્ષો કોટર્ના 
અિધકાર ક્ષતે્ર હ�ઠળ આવ ેછે, આ એક્સચ��સના િનયમો, પટેા-િનયમો અન ેિનયમનો સબંિંધત જોગવાઇઓ તથા ત ેહ�ઠળ 
�હ�ર કરવામા ંઆવલેા પ�રપત્રો/નો�ટસોને આિધન રહ�ન ેટ્ર�ડ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે.  

બ્રોકર�જ 

18. ગ્રાહક� સમયાતંર� સ્ટોક બ્રોકરને દલાલી અન ેલા� ુપડતી રકમ �કૂવવાની રહ�શ ેતમેજ આ ગ્રાહકના ખાતા, વ્યવહાર અન ે
સ્ટોક બ્રોકર� તનેા ગ્રાહકન ેઆપલેી સવેાઓ ઉપર લા� ુપડ� છે. સબંિંધત સ્ટોક એક્સચ��સના િનયમો, િનયમનો અન ેપટેા-
િનયમો અન/ેઅથવા SEBI ના િનયમો અન ેિનયમનોમા ંન�� કરાયેલી મહ�મ દલાલીથી વ� ુસ્ટોક બ્રોકર દલાલી વ�લૂી 
શક� નહ�. 

�લ�ક્વડ�શન અને પો�ઝશનની સમાપ્તી  

19. સ્ટોક બ્રોકરના અન્ય હ�ો પ્રત્ય ે �વૂર્ગ્રહ રાખ્યા િવના (�દુ્દાને આ�બ્રટ્ર�શન (લવાદ�) સમક્ષ લઈ જવા સ�હત) ગ્રાહક� એ 
બાબતની સમજ રાખવી જોઈએ ક� મા��ન અથવા અન્ય રકમ ન �કૂવવાના તમેજ બાક�ના દ�વા ન �કૂવવા વગેર� �વા 
�કસ્સામા ં સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકની તમામ અથવા કોઈ એક પો�ઝશનન ે �લ�ક્વડ�ટ/બધં કર� શક� છે અન ે ગ્રાહકની 
જવાબદાર�ઓ/ફરજોની સામ ેઆ પ્રકાર� પો�ઝશનના �લ�ક્વડ�શન/બધં કર�  પોતાના લણેા સરભર કર� શક� છે. આ પ્રકાર� 
�લ�ક્વડ�શન/બધં કરવાની કામગીર� દરિમયાન કોઈપણ પ્રકાર� થયલેા �કુસાન અને નાણાક�ય ચાજ�સ ગ્રાહક પાસથેી વ�લૂ 
કરવાના રહ�શ.ે  



20. ગ્રાહકના �તૃ્� ુ અથવા નાદાર�ના �કસ્સામા ં તથા અન્ય કોઇ પ�ર�સ્થિતમા ં નાણા ં લવેામા ં અન ે �કૂવવામા ં અથવા 
િસ�ો�રટ�ની �ડ�લવર� અથવા તનેે તબદ�લ કરવામા ંઅક્ષમ હોવા તમેજ ખર�દ� અથવા વચેવાનો ઓડર્ર આપ્યો હોય તવેા ં
�કસ્સામા,ં ગ્રાહકના એસ્ટ�ટની સામ,ે જો કોઇ હોય તો સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકની લવેડ-દ�વડ બધં કર�ન ે�કુસાનીનો દાવો કર� 
શક� છે. ગ્રાહક અથવા તનેા નમિન��ુક્તઓ, આ�ગુામી, વારસદારો અન ેનામ ેલનેાર વ્ય�ક્ત જો બાક�ના લણેા નીકળે તો ત ે
�કૂવવા બધંાયલેા છે. ગ્રાહક� એ બાબતની ન�ધ લવેી જોઈએ ક� વારસદારની તરફ�ણમા ંભડંોળ/િસ�ો�રટ�ઝની તબ�દલી 
માટ� કા�નૂી વારસાદાર સામે શરે બ્રોકરની માન્ય મ�ૂંર� હોવી જોઈએ. 

21. સ્ટોક બ્રોકર� ગ્રાહકની �કૂવણી/�ડ�લવર� તથા અન્ય પાસાઓમા ંનાદાર� અગે સબંિંધત એક્સચ�જ�ુ ંધ્યાન દોર�ુ ંજોઈએ. � 
�કસ્સામા ંનાદાર ગ્રાહક કોપ�ર�ટ સસં્થા/ભાગીદાર� સસં્થા/મા�લક�ની કંપની હોય અથવા અન્ય કોઈ કા�નૂી સસં્થા હોય તો 
સ્ટોક બ્રોકર� ડાયર�ક્ટર(રો)/પ્રમોટર(રો)/ભાગીદાર(રો)/મા�લક(કો)ના નામ આપવા જોઈએ અન ેસ્ટોક બ્રોકર� તમેની મા�હતી 
સબંિંધત એક્સચ�જ(સ)ને આપવી જોઈએ.  

િવવાદ�ુ ંિનરાકરણ 

22. સ્ટોક બ્રોકર� સબંિંધત એક્સચ��સ અન ેસબેીના સપંકર્ની િવગતો ગ્રાહકન ેઆપવી જોઈએ. 

23. સ્ટોક બ્રોકર� દર�ક લવેડ-દ�વડ તનેા મારફત ેથઈ હોવાના કારણ ેગ્રાહકની તકરાર િનવારણમા ંસહકાર આપવો જોઈએ અન ે
શરેની ખોટ� �ડ�લવર�, ખોટ� �ડ�લવર�ના ર��ક્ટ�ફક�શન વગેર� સબંિંધત વાધંાઓન ે�ૂર કરવા જોઈએ.  

24. �યા ં ટ્ર�ડ અમલમા ં�કુાયો છે તે એક્સચ��સના િનયમો, પટેા-િનયમો અને િનયમનો તથા સમયાતંર� �હ�ર કરાયલેા 
પ�રપત્રો/નો�ટસો અને તનેા અમલીકરણ હ�ઠળ ગ્રાહક અન ેસ્ટોક બ્રોકર� �ડપો�ઝટ, મા��નના નાણા વગેર� સબંિંધત કોઈપણ 
પ્રકારના દાવા અન/ેઅથવા િવવાદન ેમધ્યસ્થી (લવાદ) પાસે લઈ જવા જોઈએ. 

25. સ્ટોક બ્રોકર� તનેા અને ગ્રાહક વચ્ચ ેથયલેા વ્યવહાર બાદ સ�ર્યલેા િવવાદના ઉક�લ માટ�ની પ્ર�ક્રયા ઝડપી બન ેતે �િુન�ત 
કર�ુ ંજોઈએ અન ેત ેઆ પ્રકારની પ્ર�ક્રયામા ંમધ્યસ્થીના અમલીકરણ માટ� જવાબદાર હોવો જોઈએ. 

26. ગ્રાહક/સ્ટોક બ્રોકર સમ� છે ક� સ�ાવાર પ્રિતિનિધ દ્વારા િવવાદના ઉક�લ માટ�, જો કોઇ હોય તો, અપાયલેા �ચૂનોના પાલન 
માટ� ગ્રાહક/સ્ટોક બ્રોકર બ�ંે બધંનકતાર્ છે અને ગ્રાહક/સબ-બ્રોકર વતીના પ્રિતિનિધ દ્વારા અપાયેલા સ�ાવાર પત્રની 
�ચૂનાઓનો અમલ કરવા ંબધંાયલેા રહ�શ.ે 

સબંધ સમા�પ્ત 

27. સ્ટોક બ્રોકરની નાદાર�, �તૃ્�,ુ રા�નામા અથવા હકાલપટ્ટી તમેજ બોડર્ દ્વારા ત�ેુ ંપ્રમાણપત્ર રદ કરવામા ંઆવે ત ેબાબતો 
સ�હત સ્ટોક એક્સચ�જના સભ્ય તર�ક� કોઈપણ કારણોસર સ્ટોક બ્રોકરના સભ્યપદન ે સ્થ�ગત કર� દ�વામા ંઆવે તો સ્ટોક 
બ્રોકર અન ેગ્રાહક વચ્ચનેા આ સબંધંો રદ થઈ �ય છે. 

28. સ્ટોક બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અને ગ્રાહક સામનેા પક્ષને લ�ેખતમા ંનો�ટસ આપીને ઓછામા ંઓછા એક મ�હના બાદ બહારના કોઈ 
પક્ષને કંઈપણ કારણ આપ્યા િવના તમેના વચ્ચનેા સબંધંોને રદ કરવાનો હ� ધરાવે છે. સબંધંોમા ંઆ પ્રકારની સમા�પ્ત 
થતા ંપહ�લાનંી પક્ષના તમામ હ�ો, જવાબદાર�ઓ અને ફરજો તમેજ લવેડ-દ�વડ સબંિંધત અ�સ્તત્વમા ંરહ� છે અને બ�ં ે
પક્ષો અથવા તમેના વારસદારો, અમલકતાર્ઓ, સ�ામડંળ, કા�નૂી પ્રિતિનિધઓ અથવા આ�ગુામી કોઈપણ સબંિંધત ક�સ 
દરિમયાન તનેા માટ� એકબી� સાથ ેજોડાયેલા રહ� છે. 

29. સબ-બ્રોકરના �તૃ્�/ુનાદાર� અથવા બોડર્ સાથે તનેા ર�સ્ટ્ર�શનન ે રદ કરવા અથવા સ્ટોક એક્સચ�જ દ્વારા સબ-બ્રોકરની 
માન્યતા રદ કરવી અન/ેઅથવા સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા સબ-બ્રોકર સાથનેો કરાર રદ કરવા સ�હતના કોઈપણ કારણો �ગે 
ગ્રાહકન ેતનેી �ણકાર� આપવાની રહ�શ ેઅન ેઆવા �કસ્સામા ંગ્રાહક સ્ટોક બ્રોકરના સીધા ગ્રાહક બની જશ,ે ઉપરાતં સ્ટોક 
બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અને ગ્રાહકના તમામ ”હ�ો અન ેફરજો” દસ્તાવજેની તમામ જોગવાઈઓ અમલમા ં રહ�શ,ે �યા ં�ઘુી 
ગ્રાહક ઓછામા ંઓછા એક મ�હનાના સમયગાળા પ્રમાણ ેસબંધંો સમાપ્ત કરવા �ગે સ્ટોક બ્રોકરને લ�ેખતમા ંનો�ટસ ન આપ ે
ત્યા ં�ધુી આ અમલી રહ�શ.ે  

 



વધારાના હ�ો અને ફરજો 

30.  સ્ટોક બ્રોકર� તનેા દ્વારા થયલેી લવેડ-દ�વડ બાબતને ગ્રાહકન ેતનેા �ડિવડન્ડ, રાઇટ્સ અથવા બોનસ શરે વગેર� �વી બાબતો 
સબંિંધત �રુક્ષા મળ� રહ� ત ે�િુનિ�ત કરવા�ુ ંરહ�શ,ે અન ેઆ ઉપરાતં શરે બ્રોકર� �ના માટ� અને �ના વતી િસ�ો�રટ�ઝમા ં
લવેડ-દ�વડ કર� હોય ત ેગ્રાહકના �હતોન ે�કુશાન પહ�ચે તવેી કોઈપણ પ્ર�િૃ� કરવાની રહ�શ ેનહ�. 

31. સબેી અન ે� એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર�ડ અમલમા ં�કુાઇ હોય તનેા દ્વારા �હ�ર કરાયલેા િનયમો, િનયમનો, પટેા-િનયમો, પ�રપત્રો, 
નો�ટસ અને માગર્દિશ�કા પ્રમાણ ેસ્ટોક બ્રોકર અન ેગ્રાહક� સમયાતંર� તમેના ખાતાની પતાવટ કરવાની રહ�શ.ે 

32. સ્ટોક બ્રોકર� એક્સચ�જ દ્વારા ન�� કરાયલેા ફોમ�ટ પ્રમાણ ેસમયાતંર� તનેા ઘટકોને કોન્ટ્રાક્ટ નોટ ઈશ્� ૂકરવાની રહ�શ,ે �મા ં
ઓડર્ર નબંર, ટ્ર�ડ નબંર, ટ્ર�ડ સમય, ટ્ર�ડ �ક�મત, ટ્ર�ડ જથ્થો, ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની િવગતો, ગ્રાહક કોડ, બ્રોકર�જ, અન્ય તમામ 
ચા�સર્ તથા એક્સચ�જ દ્વારા િનયત કરાયલેા ચો�સ સમયગાળામા ં અન્ય તમામ િવગતો સ�હત લવેડ-દ�વડની દર�ક 
િવગતોનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટોક બ્રોકર� કામકાજના એક �દવસ દરિમયાન રોકાણકારને લવેડ-દ�વડની કોન્ટ્રાક્ટ નોટ હાડર્ 
નકલ અને/અથવા �ડ�જટલ સહ�નો ઉપયોગ કર�ન ેઈલકે્ટ્રોિનક ર�ત ેમોકલવા�ુ ંરહ�શ.ે 

33. સ્ટોક બ્રોકર� સબંિંધત એક્સચ�જ ક� �યા ંટ્ર�ડ અમલમા ં�કુાઇ હોય ત્યાથંી પઆેઉટની �રિસપ્ટ સાથે કામકાજના એક �દવસ 
દરિમયાન ગ્રાહકને ભડંોળની �કૂવણી અથવા િસ�ો�રટ�ઝની �ડ�લવર� કર� શક� છે િસવાય ક� � એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર�ડ 
અમલમા ં�કુાઇ હોય તનેા દ્વારા સમયાતંર� ન�� કરાયલેા શરતો અન ે િનયમોન ેઆિધન અને ગ્રાહક દ્વારા ન�� કરવામા ં
આવ્�ુ ંહોય. 

34. � એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર�ડ અમલમા ં �કુાઇ હોય તનેા દ્વારા િનયત કરાયલેા સમયગાળા દરિમયાન સ્ટોક બ્રોકર� ફંડ અન ે
િસ�ો�રટ�ઝ આ બ�ં�ે ુ ંસ�ંણૂર્ સ્ટ�ટમને્ટ ઓફ એકાઉન્ટ િનયત સમયગાળા અન ેફોમ�ટમા ંતનેા ગ્રાહકન ેમોકલવા�ુ ંરહ�શ.ે 
વ�મુા,ં સ્ટ�ટમને્ટમા ંએ�ુ ંપણ દશાર્વ�ેુ ંહો�ુ ંજોઈએ ક� જો ગ્રાહકને તમેા ંકોઈ ખામી જણાય તો ત ે� એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર�ડ 
અમલમા ં�કુાઇ હોય તનેા દ્વારા િનયત કરાયલેા સમયગાળામા ંખામી �ગેની �ણકાર� આપી શકશ ેઅને તનેી �રિસપ્ટ સ્ટોક 
બ્રોકરને આપવાની રહ�શ.ે 

35. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકોને ડ�ઈલી મા��ન સ્ટ�ટમને્ટ મોકલી શક� છે. ડ�ઈલી મા��ન સ્ટ�ટમને્ટમા ં બી� બાબતોની સાથે સાથ ે
કોલટેરલ �ડપો�ઝટ, કોલટેરલનો ઉપયોગ અને કોલટેરલ સ્ટ�ટસ (ઉપલબ્ધ બલેને્સ / ગ્રાહકની બાક� રકમ) સાથ રોકડની 
બાબત ેબ્રકે અપ, �ફક્સ્ડ �ડપો�ઝટ �રિસપ્ટસ (FDR), બને્ક ગેરંટ� અન ેિસ�ો�રટ�ઝનો સમાવેશ થઇ શક� છે. 

36. ગ્રાહક� એ બાબત �િુનિ�ત કરવાની રહ�શ ેક� તનેી પાસે કા�નૂી ક્ષમતા, તનેો ઉપયોગ અન ેસ્ટોક બ્રોકર સાથે સબંધં કરવામા ં
પોતાની ફરજો અન ે બાયંધર�ન ે િનભાવવા માટ� સક્ષમ છે. તમામ લવેડ-દ�વડ સબંિંધત બાબતો �ણૂર્ થાય તે �િુનિ�ત 
કરવાની તમામ પ્ર�ક્રયાઓ થવી જોઈએ અને ગ્રાહક� આ પ્રકારના વ્યવહાર કરતા ંપહ�લા ંપ્ર�ક્રયાઓન ે�ણૂર્ કરવાની રહ�શ.ે   

ઈલેક્ટ્રોિનક કોન્ટ્રાક્ટ નોટ્સ (ECN) 

37.  જો ગ્રાહક કોન્ટ્રાક્ટ નોટ ઈલકે્ટ્રોિનક ર�ત ે મળેવવાનો િવકલ્પ પસદં કર� તો તણે ે સ્ટોક બ્રોકરને યોગ્ય ઈ-મઈેલ આઈડ� 
આપવા�ુ ંરહ�શ.ે ગ્રાહક પત્ર દ્વારા ઈ-મઈેલ આઈડ�મા ંફ�રફાર �ગે સ્ટોક બ્રોકરન ેમા�હતી આપી શક� છે. જો ગ્રાહક� ઈન્ટરનટે 
ટ્ર��ડ�ગનો િવકલ્પ પસદં કય� હોય તો તણે ેગ્રાહક આધા�રત �ઝુર આઈડ� અને પાસવડર્નો ઉપયોગ કર�ન ે િસ�ોર એક્સસે 
દ્વારા ઈ-મઈેલ આઈડ�મા ંબદલાવ �ગે�ુ ં�ચૂન આપ�ુ ંજોઈએ. 

38. સ્ટોક બ્રોકર� એ બાબત �િુનિ�ત કરવાની રહ�શ ેક� ઈ-મઈેલ દ્વારા મોકલવામા ંઆવલેા તમામ ECN �ડ�જટલ ર�ત ેસહ� કર�લા, 
એન�ક્રપ્ટ, નોન-ટ�મ્પર�બલ અને IT એક્ટ, 2000ની જોગવાઈઓ�ુ ં પાલન કરતા ં હોય. જો ECN ઈ-મઈેલ દ્વારા એક 
એટ�ચમને્ટમા ંમોકલવામા ંઆવ્�ુ ંહોય તો એટ�ચ કર�લી ફાઈલ પણ �ડ�જટલ િસગ્નચેર સાથ,ે એન�ક્રપ્ટ અન ેનોન-ટ�મ્પર�બલ 
હોવી જોઈએ. 

39.  ગ્રાહક� એ બાબતની ન�ધ રાખવાની રહ�શ ેક� સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા આપવામા ંઆવલે બાઉન્સ મઈેલ નો�ટ�ફક�શનથી કોન્ટ્ર�ક�ટ 
નોટની �ડ�લવર� ગ્રાહકના ઈ-મઈેલ ID ઉપર જોવા મળશ.ે 



40. સ્ટોક બ્રોકર એક્સચ�જ દ્વારા ન�� કરાયલેી પદ્ધિત અ�સુાર અને IT એક્ટ, 2000 ની જોગવાઈઓ�ુ ં પાલન કરવા તથા 
SEBI/સ્ટોક એક્સચ�જ દ્વારા સમયાતંર� �હ�ર કરવામા ંઆવલેા િનયમો/િનયમનો/પ�રપત્રો/માગર્દિશ�કાઓ પ્રમાણે ECN અન ે
ઈ-મઈેલની પહ�ચ સોફ્ટ અન ેનોન-ટ�મ્પર�બલ ર�ત ેસાચવી રાખવાની રહ�શ.ે �ડ�લવર�નો �રુાવો એટલ ેક� કોન્ટ્રાક્ટ નોટ 
મોકલતી વખત ે તયૈાર થયલેા લોગ �રપોટર્ન ે સ્ટોક બ્રોકર� SEBI/ સ્ટોક એક્સચ��સના િવસ્�તૃ િનયમનો �જૂબ ચો�સ 
સમયગાળા �ધુી સાચવવાના રહ�શ.ે લોગ �રપોટર્  કોન્ટ્રાક્ટ નોટની િવગતો ધરાવતો હોવો જોઈએ ક� � ગ્રાહકન ે�ડ�લવર થયો 
નથી અથવા ઈ-મઈેલ મળ્યો નથી ક� બાઉન્સ બકે થયો છે. સ્ટોક બ્રોકર� SEBI/ સ્ટોક એક્સચ��સના િવસ્�તૃ િનયમનો 
અ�સુાર િનયત સમયગાળાની �દર બાઉન્સ મઈેલની �રિસપ્ટ મળેવવા�ુ ં�િુનિ�ત કરવા માટ� શ� હોય તટેલા ંપ્રયત્નો 
કરવા જોઈએ. 

41. � ગ્રાહક� ઈલકે્ટ્રોિનક માધ્યમ દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મળેવવાનો િવકલ્પ પસદં કરતા નથી તમેન ેસ્ટોક બ્રોકર� સતત ભૌિતક ર�ત ે
કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મોકલવાની રહ�શ.ે �યાર� ગ્રાહકને ECNની �ડ�લવર� ન થઈ હોય અથવા ગ્રાહકના ઈ-મઈેલ ID દ્વારા તનેે 
નકાર� દ�વામા ં(ઈ-મઈેલ બાઉન્સ થવા) આવ્�ુ ંહોય ત્યાર� સ્ટોક બ્રોકર� SEBI/ સ્ટોક એક્સચ��સની માગર્દિશ�કા હ�ઠળ ચો�સ 
સમયગાળામા ંગ્રાહકને ભૌિતક કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મોકલવાની રહ�શ ેઅન ેઆ પ્રકારની ભૌિતક કોન્ટ્રાક્ટ નોટની �ડ�લવર�નો �રુાવો 
સાચવવાનો રહ�શ.ે 

42. ગ્રાહકન ેECNની િવગતો મોકલવાની સાથે-સાથે સ્ટોક બ્રોકર� વબેસાઈટ ઉપર પણ ECNની િવગતો પ્રિસદ્ધ કરવાની રહ�શ,ે 
ગ્રાહક વબેસાઈટ ઉપર પણ �રુ�ક્ષત ર�ત ેઆ િવગતો જોઈ શક� તે માટ� ગ્રાહકન ે�િુનક �ઝુર નમે અન ેપાસવડર્ આપવાનો 
રહ�શ,ે આ સાથે ગ્રાહક ઈલકે્ટ્રોિનક ર�ત ેકોન્ટ્રાક્ટ નોટ સવે કર� અન/ેઅથવા તનેી િપ્રન્ટ આઉટ લઈ શક� તવેો પણ િવકલ્પ 
આપવાનો રહ�શ.ે 

કાયદો અને અિધકાર કે્ષત્ર  

 43. આ દસ્તાવજેમા ંઉલ્લખે કરાયલેા ચો�સ હ�ો ઉપરાતં સ્ટોક બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અન ેગ્રાહક અન્ય હ�ો પણ અજમાવવાના 
હકદાર છે અન ે� એક્સચ��સમા ંગ્રાહક� ટ્ર�ડ કરવા�ુ ંપસદં ક�ુ� હોય તનેા િનયમો, પટેા-િનયમો અને િનયમનો તમેજ SEBI 
દ્વારા િનયમો અન ેિનયમનો હ�ઠળ �હ�ર કરાયલેા પ�રપત્રો/નો�ટસો ગ્રાહક અન ેસ્ટોક બ્રોકરને લા� ુપડ� છે. 

44. આ દસ્તાવજેની જોગવાઈઓ હમંશેા સરકારના �હ�રનામા, અન્ય િનયમો, િનયમનો, માગર્દિશ�કાઓ અન ેSEBI દ્વારા �હ�ર 
કરાયલેા પ�રપત્રો/નો�ટસ તમેજ �યા ંટ્ર�ડ અમલમા ં�કુાઇ હોય ત ેસબંિંધત સ્ટોક એક્સચ�જના િનયમો, િનયમનો અન ેપટેા-
િનયમોન ેઆિધન છે અને ત ે�-ત ેસમય ેલા� ુરહ�શ.ે 

45. સ્ટોક બ્રોકર અને ગ્રાહક આ�બ�ટ્ર�શન એન્ડ ક�ન્સલશેન એક્ટ, 1996 હ�ઠળ આ�બ�ટ્ર�ટર(સ) દ્વારા લવેાયલેા િનણર્યન ેસ્વીકારવા 
બધંાયલેા છે. જો કોઈ પક્ષન ેઆ�બ�ટ્ર�શનના િનણર્યથી સતંોષ ન થાય તો સ્ટોક એક્સચ��સની �દર જ અપીલ કરવાની 
જોગવાઈ પણ છે.  

46. આ દસ્તાવજેમા ંઉપયોગમા ંલવેાયેલા શબ્દો અન ેપ્રિત�ક્રયાઓ ક� �ને અહ� વ્યાખ્યાિયત કરવામા ંનથી આવ્યા,ં પરં� ુતનેો 
મતલબ એક્સચ��સ/SEBI દ્વારા �હ�ર કરાયલેા િનયમો, પટેા-િનયમો અને િનયમનો તમેજ પ�રપત્રો/ નો�ટસના પ્રમાણ ેજ 
થશ.ે  

47. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા પોતાની મળેે ઉમરેવામા ં આવલેા દર�ક કલમ/દસ્તાવજેો એક્સચ��સ/SEBIના િનયમો, 
િનયમનો/નો�ટસ/પ�રપત્રોથી િવપર�ત હોવા જોઈએ નહ�. આ પ્રકારના �ત ેઉમરેવામા ંઆવલેી કલમો/દસ્તાવજે(જો) 15 
�દવસની અગાઉની નો�ટસથી બદલી શકાય છે. એક્સચ��સ/SEBI દ્વારા હ�ો અને ફરજોમા ં કરાયલેા કોઈપણ પ્રકારના 
બદલાવ �ગે ગ્રાહક�ુ ંધ્યાન દોરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

48. જો સબેીના િનયમો અન ે િનયમનો અથવા �યા ં ટ્ર�ડ અમલમા ં �કુાઇ હોય તે એક્સચ��સના પટેા-િનયમો, િનયમો અન ે
િનયમનોમા ં પક્ષોના હ�ો અન ે ફરજોમા ં કોઈપણ પ્રકારના ફ�રફાર અથવા બદલાવ કરવામા ં આવ ે તો આ દસ્તાવજેમા ં
દશાર્વલેા હ�ો અન ેફરજોમા ંપણ ત ેફ�રફારો અથવા બદલાવને સમાિવષ્ટ કરવામા ંઆવશ.ે 

 



સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ગ્રાહકને ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવતી ઈન્ટરનેટ અને વાયરલેસ ટ�કનોલો� આધા�રત ટ્ર��ડ�ગ �િુવધા (“હ�ો અને 
ફરજો” દસ્તાવેજ(જો)મા ંઉલ્લેખ કરાયેલી તમામ કલમો લા� ુપડશે. વ�મુા,ં નીચે દશાર્વવામા ંઆવેલી કલમો પણ લા� ુપડશે.)  

1. સ્ટોક બ્રોકર વાયરલસે ટ�કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા ઈન્ટરનટે બઝે્ડ ટ્ર��ડ�ગ (IBT) �િુવધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટ� લાયક છે, 
�મા ંમોબાઈલ ફોન, લપેટોપ સ�હત ડ�ટા કાડર્ ક� �મા ંઈન્ટરનટે પ્રોટોકોલ (IP)નો ઉપયોગ થાય છે તનેો સમાવેશ થાય છે. 
સ્ટોક બ્રોકર� વાયરલસે ટ�કનોલો�ના ઉપયોગથી ઈન્ટરનટે બઝે્ડ ટ્ર��ડ�ગ/િસ�ો�રટ� ટ્ર��ડ�ગ સબંિંધત SEBI અન ેએક્સચ��સ 
દ્વારા સમયાતંર� ન�� કર�લી તમામ બાબતોન ેપ�ર�ણૂર્ કરશ.ે 

2. ગ્રાહક િસ�ો�રટ�ઝમા ંરોકાણ/ટ્ર��ડ�ગ કરવાની ઈચ્છા ધરાવ ેછે અને આ હ�� ુમાટ� ક� ઈન્ટરનટે આધા�રત ટ્ર��ડ�ગ �િુવધા અથવા 
વાયરલસે ટ�કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા િસ�ો�રટ�ઝમા ંટ્ર��ડ�ગ કરવાની ઈચ્છા રાખ ેછે. સ્ટોક બ્રોકર� ગ્રાહકન ેસ્ટોક બ્રોકસર્ IBT 
સિવ�સ ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ અન ેએક્સચ��સ/ SEBI દ્વારા ન�� કરાયલેા િનયમો પ્રમાણ ેસ્ટોક બ્રોકસર્ IBT વબેસાઈટ 
ઉપર �કૂવામા ંઆવલેી શરતો અન ે િનયમો તમેજ SEBI/એક્સચ��સની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહક� સ્ટોક બ્રોકસર્ IBTનો 
ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

3. સ્ટોક બ્રોકર� વાયરલસે ટ�કનોલો�/ઈન્ટરનટે/સ્માટર્  ઓડર્ર અથવા અન્ય કોઈ ટ�કનોલો� મારફતે િસ�ો�રટ�ઝમા ંટ્ર��ડ�ગ સાથે 
સકંળાયલેા િવશષેતતાઓ, પ�રબળો, જોખમો, જવાબદાર�ઓ, ફરજો અન ેલાયા�બ�લટ� સબંિંધત તમામ �ણકાર�ઓ 
ગ્રાહકના ધ્યાન ેલાવવી જોઈએ, આ ઉપરાતં ગ્રાહક દ્વારા ઉપયોગમા ંલવેાતી અન્ય ટ�કનોલો� �ગે સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ધ્યાન 
દોર�ુ ંજોઈએ. 

4. સ્ટોક બ્રોકર� ગ્રાહકને એ બાબતની �ણકાર� આપવી જોઈએ ક� સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT િસસ્ટમ પોતાની મળેે પ્રારં�ભક પાસવડર્ તયૈાર 
કર� છે અન ેતનેી પાસવડર્ની નીિત એક્સચ��સ/SEBIના િનયમો પ્રમાણ ેઘડવામા ંઆવી હોય છે. 

5. �ઝુરનમે અન ેપાસવડર્ની �પુ્તતા �ળવવા માટ� ગ્રાહક જવાબદાર હોય છે અન ેસ્ટોક બ્રોકસર્ IBT િસસ્ટમનો ઉપયોગ કર�ન ે
ગ્રાહકના �ઝુરનમે અન/ેઅથવા પાસવડર્નો ઉપયોગ કર�ન ે અન્ય કોઈ વ્ય�ક્ત અથવા અનિધ�ૃત વ્ય�ક્ત દ્વારા કરાયલેા 
તમામ ઓડર્ર અન ેલવેડ-દ�વડ માટ� ગ્રાહક સ�ંણૂર્પણ ેજવાબદાર રહ� છે. વ�મુા,ં ગ્રાહકને ટ�કનોલો�ની અિધ�ૃતતા અન ે
તમેજ વાયરલસે ટ�કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા ઈન્ટરનટે ટ્ર��ડ�ગ/િસ�ો�રટ�ઝ ટ્ર��ડ�ગ સબંિંધત કડક િસ�ો�રટ�ના પગલા 
�ગેની �ણકાર� હોય છે તમેજ તણે ેએ બાબતની �ણકાર� પણ રાખવાની હોય છે ક� ગ્રાહક પોતે અન/ેઅથવા તનેા અિધ�ૃત 
પ્રિતિનિધ અન્ય કોઈ વ્ય�ક્ત તમેજ કમર્ચાર�ઓ અને સ્ટોક બ્રોકરના �ડલસર્ સમક્ષ પાસવડર્ની �ણકાર� આપ ેનહ�, તે બાબત 
�િુનિ�ત કરવાની રહ� છે. 

6. જો ગ્રાહક પોતાનો પાસવડર્ �લૂી �ય, સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT િસસ્ટમમા ં િસ�ો�રટ�મા ં ખામી જણાય, શકંાસ્પદ ફ�રફારો ન�ધ,ે 
પોતાના �ઝુરનમે/પાસવડર્/એકાઉન્ટમા ં �બનસ�ાવાર એક્સસે થ�ુ ં હોવા�ુ ં ન�ધે તો તણે ે આ �બનસ�ાવાર ઉપયોગની 
તમામ િવગતો, તાર�ખ, પ્રકાર અન ેલવેડ-દ�વડ સબંિંધત તાત્કા�લક સ્ટોક બ્રોકરને લ�ેખતમા ં�ણકાર� આપવાની રહ�શ.ે 

7. ગ્રાહક વાયરલસે ટ�કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા ઈન્ટરનટે/િસ�ો�રટ�ઝ ટ્ર��ડ�ગ દ્વારા ઓડર્ર આપવા સાથ ે સકંળાયલેા તમામ 
જોખમોથી સ�ંણૂર્પણ ે મા�હતગાર છે અન ે તનેે સમ� છે. ગ્રાહકના �ઝુરનમે/પાસવડર્ના ઉપયોગથી કરવામા ં આવતી 
કોઈપણ લવેડ-દ�વડ માટ� ગ્રાહક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર છે. 

8. ગ્રાહકની અર�ન ેઆધાર� સ્ટોક બ્રોકર� ઓડર્ર/ટ્ર�ડ સબંિંધત ��ુષ્ટ ઈમેઈલ દ્વારા તનેે મોકલવાની રહ�શ.ે ગ્રાહકન ેએ બાબતની 
�ણકાર� છે ક� ઓડર્ર/ટ્ર�ડ ��ુષ્ટ પણ વબે પોટર્લ ઉપર આપવામા ંઆવ ેછે. જો ગ્રાહક વાયરલેસ ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કરતો 
હોય તો સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકના �ડવાઈસ ઉપર જ ઓડર્ર/ટ્ર�ડ ��ુષ્ટ સબંિંધત મા�હતી મોકલી શક� છે. 

9. ગ્રાહકન ેએ બાબતની �ણકાર� છે ક� ઈન્ટરનટે ઉપર ટ્ર��ડ�ગ સાથે ઘણા ંઅિનિ�ત પ�રબળો અન ેજ�ટલ હાડર્વરે, સોફ્ટવરે, 
િસસ્ટમ, કમ્�િુનક�શન લાઈન, પ�ેરફ�રલ વગેર� સકંળાયલેા હોય છે, �ના કારણ ેઅવરોધો સ�ર્વાની શ�તાઓ રહ�લી હોય છે. 
સ્ટોક બ્રોકર અન ેએક્સચ�જ આમા ંકોઈપણ પ્રકાર�ુ ંપ્રિતિનિધત્વ કરતા ંહોતા નથી અથવા ખાતર� આપતા નથી ક� ગ્રાહકન ે
કોઈપણ પ્રકારના અડચણ િવના સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT સિવ�સ દર�ક સમય ેઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવશ.ે 

10. કોઈપણ પ્રકાર� ગ્રાહક/સ્ટોક બ્રોકર/એક્સચ�જ ખાત ે�લન્ક/િસસ્ટમ ખોરવાઈ જવાન ેકારણ ેસ્ટોક બ્રોકસર્ IBT િસસ્ટમ રદ્દ થઈ 
જવા, અવરોધ સ�ર્વા, ઉપલબ્ધ ન હોવી અથવા તે ખોરવાઈ જવા અથવા સિવ�સ અથવા એક્સચ��સની સવેાઓ અથવા 
િસસ્ટમ અથવા પોતાના ઓડર્ર ઉપર અમલીકરણ ન થવાના �કસ્સામા ંગ્રાહકના ઓડર્ર પર અમલીકરણ ન થવાના �કસ્સામા ં
ગ્રાહક એક્સચ�જ અથવા સ્ટોક બ્રોકર ઉપર દાવો કર� શકશ ેનહ�, આમા ંસ્ટોક બ્રોકર/એક્સચ��સના ��ુશમા ંન હોય તવેા 
કારણોનો સમાવશે થાય છે. 



પ�રિશષ્ટ - 5 

�ડૂ�બ�ર અને ડ��રવે�ટવ્ઝ સેગમેન્ટ માટ� �રસ્ક �ડસ્ક્લોઝર ડો�મેુન્ટ 

આ દસ્તાવજેમા ં સ્ટોક એક્સચ��સના ઈ�ક્વટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ સગેમને્ટમા ંટ્ર��ડ�ગ કરવાન ેલગતી મહત્વની મા�હતી છે. તમામ સભંિવત 
�હસ્સદેારોએ એક્સચ�જના ઈ�ક્વટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ સગેમને્ટમા ંસોદા કરતા પહ�લા આ દસ્તાવજે વાચં�ુ ંજોઇએ. 

સ્ટોક એક્સચ��સ/SEBI સ્વતતં્ર ર�ત ેક� સ�ંકુ્ત ર�ત ેકોઈ બાયંધર� આપતા નથી ક� આ �લુાસા દસ્તાવજે �ણૂર્ છે અથવા ત ે�ણૂર્ હોવા 
�ગે ક� ચોક્સાઈ �ગે કોઈ ર�ુઆત કરવામા ંઆવતી નથી, તમેજ સ્ટોક એક્સચ��સ/SEBI ટ્ર��ડ�ગ સગેમને્ટમા ંકોઈપણ �હસ્સદેાર�ુ ં
સમથર્ન ક� પ્રચાર કરતા નથી. આ �ૂંકા �લુાસાના િનવદેનમા ંટ્ર��ડ�ગના તમામ જોખમો અન ેઅન્ય મહત્ત્વના પાસાન ેઆવર� લવેાયા 
નથી. 

સલંગ્ન જોખમોના સદંભર્મા,ં તમ ે�મા ંપ્રવશેવાના છો ત ેસબંધંની પ્ર�ૃિતન ેબરાબર સમજો અને તમારા માટ� ક�ટ�ુ ંજોખમ છે ત ેસમજો 
પછ� જ તમાર� સોદા કરવા જોઈએ. 

તમાર� એ હક�કત �ણવી અન ેસમજવી જોઈએ ક� ઈ�ક્વટ� શરે, ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ અથવા સ્ટોક એક્સચ�જ પર ટ્ર�ડ થતા અન ે
િવિવધ પ્રકાર�ુ ંજોખમ ઘરાવતા અન્ય સાધનોમા ંસોદા કરવા મયાર્�દત �ોત/મયાર્�દત રોકાણ અન/ેઅથવા ટ્ર��ડ�ગનો અ�ભુવ ક� ઓછ� 
જોખમ ક્ષમતા ઘરાવતી વ્ય�ક્ત માટ� યોગ્ય નથી. તથેી તમાર� કાળ��વૂર્ક િવચાર�ુ ંજોઈએ ક� તમાર� નાણાક�ય  �સ્થિતન ેધ્યાનમા ં
રાખતા આ પ્રકારન સોદા તમારા માટ� યોગ્ય ગણાય ક� નહ�. જો સ્ટોક એક્સચ�જમા ંતમે સોદા કરો અન ેતમન ે િવપર�ત પ�રણામો 
અથવા �કુસાન �ય તો, તનેા માટ� માત્ર તમ ેજવાબદાર હશો અન ેસ્ટોક એક્સચ�જ/તનેા �ક્લય�ર�ગ કોપ�ર�શન અન/ેઅથવા SEBI 
તનેા માટ� કોઈપણ ર�ત ેજવાબદાર રહશ ેનહ�, અને એવી અર� નહ� કર� શકાય ક� સકંળાયલેા જોખમ �ગે �રૂતા પ્રમાણમા ં�લુાસો 
કરવામા ંઆવ્યો ન હતો અથવા સબંિંધત સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તમન ેજોખમની સ�ંણૂર્ મા�હતી આપવામા ંઆવી ન હતી. ભાગ લનેારાઓ 
તમામ પ�રણામ માટ� પોતે જવાબદાર હશ ેઅન ેતનેા �ગે કોઈ કરાર થઈ શકશ ેનહ�. તમાર� એ માનીને સ્વી�ૃિત આપવી જોઇએ અન ે
સ્વીકાર�ુ ંજોઈએ ક� સ્ટોક એક્સચ�જમા ંડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની ખર�દ� અન/ેઅથવા વચેાણ પર નફો થવાની ક� ખોટ નહ� થવાની કોઈ 
ગેરંટ� આપી શકાય નહ�. 

તમાર� એ સ્પષ્ટ ર�ત ેસમજ�ુ ંજોઈએ ક� સ્ટોક બ્રોકર મારફત સ્ટોક એક્સચ�જમા ંતમારા સોદા સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવલેી 
ક�ટલીક િવિધન ે�ણૂર્ કરવાન ેઆિધન રહ�શ,ે તમેા ંતમારા ગ્રાહકન ે�ણો ફોમર્ ભર�ુ,ં અિધકારો અન ેફરજો�ુ ંવાચંન, �ુ ંકર�ુ ંઅન ે�ુ ંન 
કર�ુ ં ત�ેુ ં વાચંન વગેર� સામલે છે, તથા તે સબંિંધત સ્ટોક એક્સચ��સના િનયમો, પટેાિનયમો અન ે િનયમનો, તનેા �ક્લય�ર�ગ 
કોપ�ર�શનો, SEBI દ્વારા િનધાર્�રત માગર્દિશ�કા અન ેસમયાતંર� અમલમા ં�કુ�લ પ�રપત્રોન ેઆિધન છે � સ્ટોક એક્સચ��સ અથવા 
તનેા �ક્લય�ર�ગ કોપ�ર�શનો દ્વારા સમયાતંર� �હ�ર કરાઇ શકાશ.ે 

સ્ટોક એક્સચ��સ કોઈ સલાહ આપતા નથી ક� ત ેમાટ�ની ભલામણ કરતા નથી અને સ્ટોક એક્સચ��સના કોઇપણ સ્ટોક બ્રોકર સાથ ેક� 
આ દસ્તાવજેમા ંસમાિવષ્ટ કોઇપણ મા�હતીના આધાર� કોઈપણ ત્રી� પક્ષકાર સાથ ેવ્યવસાયના સબંધંમા ંદાખલ થયલે કોઈપણ 
વ્ય�ક્તન ેજવાબદાર રહ�શ ેનહ�. આ દસ્તાવજેમા ંઆપવામા ંઆવલેી કોઈપણ મા�હતીને વ્યાપારની સલાહ ગણવી જોઈએ નહ�. આ 
પ્રકારના સોદા સાથે સકંળાયલે જોખમોન ેસમ�યા વગર ક� તનેી સમીક્ષા વગર સોદાનો કોઈ િવચાર કરવો જોઈએ નહ�. તમન ેકોઈ 
બાબતની શકંા હોય તો, તનેા માટ� વ્યવસાિયક સલાહ મળેવો.  

સોદા કરવા ક� નહ� અથવા બી�ને સોદા કરવાની સ�ા આપવી ક� નહ� ત ેન�� કરતા પહ�લા ંતમાર� નીચનેી બાબતોથી વાક�ફ થ�ુ ં
જ�ર� છે: 

1. પાયાના જોખમો: 

1.1 વધાર� વોલે�ટ�લટ� (અ�સ્થરતા)�ુ ંજોખમ: 
સ્ટોક એક્સચ��સમા ંટ્ર��ડ�ગ પ્ર�િૃ� ચા� ુહોય ત્યાર� િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમા ંગિતશીલ ઉતાર-ચઢાવ આવે તનેે વોલ�ેટ�લટ� 
કહ� છે. સામાન્ય ર�ત,ે િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમા ંવોલ�ેટ�લટ� �મ વધાર� તમે તનેા ભાવમા ંવધાર� ઉતાર-ચઢાવ આવ ે છે. 
ઓછ� ટ્ર�ડ થતી િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમા ં સ�ક્રય િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની સરખામણીમા ં વધાર� વોલ�ેટ�લટ� હોઇ 
શક� છે. વોલ�ેટ�લટ�ના પ�રણામ,ે તમારા ઓડર્ર �િશક ર�ત ેઅમલ થાય અથવા �બલ�ુલ અમલ ન થાય તવેી શ�તા રહ� છે અથવા 
તમારો ઓડર્ર � ભાવ ેઅમલમા ં�કૂાય તે ભાવ છેલ્લા ટ્ર�ડ થયલેા ભાવ કરતા ઘણો અલગ હોય અથવા ત્યારબાદ બદલાય તવેી 
શ�તા રહ� છે તથેી કાલ્પિનક અથવા વાસ્તિવક �કુસાન થઈ શક�. 



1.2 નીચી તરલતા�ુ ંજોખમ: 
બ�રના �હસ્સદેારો સ્પધાર્ત્મક ભાવ ે અન ે ઓછામા ં ઓછા ભાવના તફાવત ે ઝડપથી િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ�ુ ં વચેાણ 
અન/ેઅથવા ખર�દ� કર� શક� તને ેતરલતા કહ� છે. સામાન્ય ર�ત,ે એ�ુ ંમાનવામા ંઆવે છે ક� બ�રમા ં�ટલા પ્રમાણમા ંઓડર્ર વધાર� 
હશ ેએટલી તરલતા વ� ુરહ�શ.ે તરલતા મહત્ત્વ�ણૂર્ છે કારણ ક� તરલતા વધાર� હોય તો રોકાણકારો ઝડપથી અન ેભાવના લ��ુમ 
તફાવત સાથે િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝની ખર�દ� અન/ેઅથવા વચેાણ કર� શક� છે, અન ેપ�રણામ ેરોકાણકારોને ખર�દવામા ંઆવલેા ક� 
વચેાયલેા િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ માટ� વ� ુ સ્પધાર્ત્મક ભાવ મળવાની શ�તા રહ� છે. સ�ક્રય િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ 
કોન્ટ્રાક્ટની સરખામણીમા ંક�ટલીક િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમા ંતરલતા�ુ ંપ્રમાણ ની�ુ ંરહ�વા�ુ ંજોખમ હોઇ શક� છે. પ�રણામ,ે 
તમારા ઓડર્ર �િશક ર�ત ેઅમલમા ં�કૂાઇ શક� અથવા ભાવના મોટા તફાવત સાથે અમલમા ંથઇ શક� ક� �બલ�ુલ અમલ ન થાય તવેી 
શ�તા રહ� છે.  

1.2.1 ડ� ટ્ર��ડ�ગની વ્�હૂરચનાના ભાગ�પ ેિસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ વચેવા ક� ખર�દવામા ંપણ �કુસાન જવાની શ�તા રહ� શક� 
છે કારણ ક� આવી �સ્થિતમા ંિસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ અપ�ેક્ષત ભાવના સ્તર કરતા નીચા/�ચા ભાવ ેવચેાયા/ખર�દાયા હોઈ શક� 
છે, �થી કોઈ ઓપન પો�ઝશન ન હોય અથવા િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ �ડ�લવર કરવાની ક� સ્વીકારવાની ફરજ ન હોય. 

1.3 િવસ્�તૃ સ્પે્રડ�ુ ંજોખમ: 
સ્પ્રડે એ શ્રષે્ઠ ખર�દ ભાવ અન ેશ્રષે્ઠ વચેાણ ભાવ વચ્ચનેો તફાવત છે. તે િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દવાના ભાવ અન ેતરત 
વચેવાના તથા તનેાથી �ધી �સ્થિતમા ં તફાવત દશાર્વ ે છે. ઓછા તરલ ક� �બન તરલ િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ માટ� ઓછ� 
તરલતા અન ેવધાર� તરલતા હોય ત્યાર� સામાન્ય કરતા વધાર� સ્પ્રડે થઈ શક� છે. તનેાથી �ત ેવ� ુસારા ભાવની રચનાન ેઅસર થશ.ે 

1.4 જોખમ ઘટાડતા ઓડર્ર:  
�કુસાનન ેઅ�કુ રકમની મયાર્દા �ધુી ઘટાડવા માટ�ના ઓડર્ર �કૂવા (�મ ક� “સ્ટોપ લોસ” ઓડર્ર, અથવા “�લિમટ” ઓડર્ર) ઘણી વાર 
અસરકારક �રુવાર નહ� થાય કારણ ક� બ�રની �સ્થિતમા ંઝડપી �હલચાલથી આવા ઓડર્રનો અમલ કરવો અશ� બની જશ.ે 

1.4.1 િવ�ુદ્ધ બા�ુએ ક�ટલા ઓડર્ર ઉપલબ્ધ છે, તનેા આધાર� ભાવ ગમ ેત ેહોય, “માક�ટ” ઓડર્રનો તાત્કા�લક અમલ થશે, અન ેગ્રાહકન ે
“માક�ટ” ઓડર્ર�ુ ંતત્કાળ અમલીકરણ મળ� શક� છે પરં� ુઅમલીકરણ બાક� રહ�લ ઓડર્રના ઉપલબ્ધ ભાવે થઈ શક� છે � ઓડર્રન 
જથ્થાન,ે ભાવના સમયની પ્રાથિમકતાના આધાર� અલમમા ં�કુાય છે. અહ� એ સમજ�ુ ંઆવશ્યક છે ક� છેલ્લ ેટ્ર�ડ થયલેા ભાવ કરતા 
અથવા ત ેિસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના શ્રષે્ઠ ભાવ કરતા આ ભાવ ઘણો અલગ હોઈ શક� છે.  

1.4.2 “�લિમટ” ઓડર્ર ત્યાર� જ અમલી બનશે �યાર� ત ેઓડર્ર માટ� ન�� કરાયલેી “�લિમટ” ના ભાવ અથવા વ� ુસારા ભાવે પહ�ચ.ે 
ગ્રાહકન ેભાવમા ંરક્ષણ મળે છે ત્યાર� સાથે સાથે ત ેઓડર્ર અમલ જ ન થાય તવેી પણ શ�તા રહ� છે.  

1.4.3 સ્ટોપ લોસ ઓડર્ર સામાન્ય ર�ત ે સ્ટોક/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના વતર્માન ભાવથી “�ૂર” ના ભાવે �કૂાય છે અન ે આવા 
િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટોપ પ્રાઈસ પર પહ�ચ ેઅથવા ત ેભાવ પર ટ્ર�ડ થાય ત્યાર� ઓડર્ર સ�ક્રય થાય છે. સામાન્યપણ ેસલે 
સ્ટોપ ઓડર્ર ચા� ુ ભાવથી નીચા ભાવ ે �કૂવામા ં આવે છે, �યાર� બાય સ્ટોપ ઓડર્ર ચા� ુ ભાવથી �ચા ભાવે �કૂાય છે. �યાર� 
િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ �વૂર્િનધાર્�રત ભાવ ેપહ�ચ ેઅથવા ત ેભાવે ટ્ર�ડ થાય ત્યાર� સ્ટોપ લોસ ઓડર્ર માક�ટ/�લિમટ ઓડર્રમા ં
�પાતં�રત થાય છે અન ેત ે �લિમટ પર અથવા વ� ુસારા ભાવે અમલી બને છે. �લિમટ ઓડર્ર અમલમા ંઆવશે જ તનેી કોઈ ખાતર� 
નથી કારણ ક� િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ �વૂર્િનધાર્�રત ભાવને છેદ� શક� છે, અન ેઆવા �કસ્સામા ંઆવા ઓડર્ર અમલમા ંન �કૂાય 
તવેી શ�તા ઉભી થાય છે � સામાન્ય �લિમટ ઓડર્રમા ંપણ હોય છે.  

1.5 સમાચારની �હ�રાત થવા�ુ ંજોખમ: 
સ્ટોક/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના ભાવન ેઅસર કર� શક� તવેા સમાચારની �હ�રાત ટ્ર��ડ�ગ દરિમયાન થઈ શક� છે, અન ેનીચી તરલતા અન ે
�ચી વોલ�ેટ�લટ� હોય ત્યાર� િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના ભાવમા ંઅણધાર� હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક �હલચાલ થઈ શક� છે.  

1.6 અફવાઓ�ુ ંજોખમ: 
કંપનીઓ/ચલણો િવશ ેબ�રમા ંઘણી વાર મોઢ�થી, અખબારો, વબેસાઈટ અથવા ન્�ઝૂ એજન્સીઓ વગેર� દ્વારા અફવાઓ ફ�લાય છે. 
રોકાણકારોએ સાવધ રહ�� ુ ંજોઈએ અન ેઅફવાઓના આધાર� પગલા ંન લવેા જોઈએ. 

1.7 િસસ્ટમ�ુ ંજોખમ: 
બ�ર �લૂ ેત્યાર� અન ેબધં થાય ત ેપહ�લા ંઘણી વાર �ચા વોલ્�મુમા ંટ્ર��ડ�ગ થાય છે. આ�ુ ં��ુ ંવોલ્�મુ �દવસમા ંકોઈપણ સમય ે
રચાઈ શક� છે. તનેાથી ઓડર્રના અમલીકરણ અથવા ��ુષ્ટમા ંિવલબં થઈ શક� છે. 



1.7.1 વોલ�ેટ�લટ�ના સમયગાળામા,ં બ�રના �હસ્સદેારો તમેના ઓડર્રનો જથ્થો અથવા ભાવો સતત �ધુારતા રહ� અથવા નવો ઓડર્ર 
�કૂતા રહ� તો ઓડર્રના અમલીકરણ અન ેતનેી ��ુષ્ટમા ંિવલબં થઈ શક� છે. 

1.7.2 બ�રની ચો�સ �સ્થિતમા,ં પો�ઝશનન ેબ�રમા ંવાજબી ભાવે અથવા કોઈપણ ભાવે વટાવવી �શૂ્ક�લ અથવા અશ� બની શક� 
છે, �યાર� ખર�દ� ક� વચેાણની બા�ુએ કોઈ બાક� ઓડર્ર નીકળતા ન હોય અથવા કોઈ અસામાન્ય ટ્ર��ડ�ગ પ્ર�િૃ� અથવા 
િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ સ�ક�ટ �લિમટ �ફલ્ટરન ેસ્પશ� �ય અથવા બી�ુ ંકોઈ કારણ હોય તનેા કારણ ે િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ 
કોન્ટ્રાક્ટમા ંટ્ર��ડ�ગ અટકાવવામા ંઆવ.ે 

1.8. િસસ્ટમ/નેટવકર્  ગીચ થઈ જવી: 
એક્સચ�જમા ંટ્ર��ડ�ગ ઈલકે્ટ્રોિનક ર�ત,ે સટે�લાઈટ/લીઝ્ડ લાઈન આધા�રત કોમ્�િુનક�શનથી થાય છે �મા ંટ�કનોલો� તથા કમ્પ્�ટુર 
િસસ્ટમ એમ બનંેનો સ�ંકુ્તમા ંઉપયોગ કર�ન ેઓડર્ર પ્લસે અને �ટ કરવામા ંઆવે છે. તથેી, કોમ્�િુનક�શન િનષ્ફળ જવાની અથવા 
િસસ્ટમની સમસ્યા પદેા થવાની ક� િસસ્ટમ તરફથી ધીમો ક� િવલ�ંબત પ્રિતભાવ મળવાની ક� ટ્ર��ડ�ગ અટક� જવાની શ�તા રહ� છે 
અથવા કોઈ એવી સમસ્યા/ખામી પદેા થઈ શક� �મા ંટ્ર��ડ�ગ િસસ્ટમ/નટેવકર્ને એક્સસે કર� ન શકાય � િનયતં્રણથી બહાર હોય અન ે
�નાથી પ્રોસિેસ�ગમા ં િવલબં થઈ શક� અથવા �િશક ર�ત ેક� �ણૂર્ ર�ત ેખર�દ� ક� વચેાણના ઓડર્ર�ુ ંપ્રોસિેસ�ગ ન થઈ શક�. તમન ેએ 
ન�ધવા માટ� સાવધ કરવામા ંઆવ ે છે ક� આવી સમસ્યા કામચલાઉ પ્રકારની હોઈ શક� છે, પરં� ુતમાર� પાસે બાક� રહ�લી ઓપન 
પો�ઝશન અથવા અમલ ન થયલેા ઓડર્ર હોય ત્યાર� તમામ એ�ક્ઝ�ટુ થયલેા સોદાને સટેલ કરવાની તમાર� જવાબદાર�ના કારણ ે
તમારા માટ� જોખમી બની શક� છે. 

2. ડ��રવે�ટવ્ઝ સેગમેન્ટને લાગે વળગે છે ત્યા ં�ધુી, નીચેની વધારાની િવશેષતાઓની ન�ધ કરો અને તમાર� �તને તેનાથી વાક�ફ કરો: 

2.1 “�લવર�જ” અથવા “�ગય�ર�ગ” ની અસર: 
ડ��રવ�ેટવ્ઝ માક�ટમા,ં ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના �લૂ્યની સરખામણીમા ંમા��નની રકમ બ�ુ નાની હોય છે, તથેી સોદા “�લવર�જ” અથવા 
“�ગયડર્” થાય છે. પ્રમાણમા ંનાના મા��નથી કરવામા ંઆવતા ડ��રવ�ેટવ્ઝ સોદા, મા��નની રકમના સાપકે્ષમા ંભાર� ખોટ અથવા નફો 
કરવાની શ�તા ધરાવ ેછે. પરં� ુડ��રવ�ેટવ્ઝમા ંસોદા કરવામા ંભાર� જોખમ રહ��ુ ંછે.  

તથેી ડ��રવ�ેટવ્ઝમા ંસોદા કરતા પહ�લા ંતમાર� નીચેના િનવદેનન ેબરાબર સમ� લ�ેુ ંજોઇએ અન ેપોતાના સજંોગો, નાણાક�ય �ોત 
વગેર�ને ધ્યાનમા ંરાખીન ેસાવધાનીથી ટ્ર��ડ�ગ કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે. જો ભાવની �હલચાલ તમારાથી િવપર�ત હોય તો, 
તમે �ૂંકાગાળામા ંતમે મા��નની રકમ �િશક અથવા સ�ંણૂર્પણ ે�મુાવી શકો છો. આ ઉપરાતં, મા��નની અસલ રકમ કરતા ખોટ 
વધી પણ શક� છે. 

અ. ફ�ચુસર્ ટ્ર��ડ�ગમા ંતમામ પો�ઝશન�ુ ંદ� િનક સટેલમને્ટ થાય છે. દરરોજ ઈન્ડ�ક્સ/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના બધં ભાવના આધાર� ઓપન 
પો�ઝશનને માકડર્ �ુ માક�ટ કરવામા ં આવ ે છે. જો કોન્ટ્રાક્ટ તમારાથી િવ�ુધ્ધ હોય તો, આવી �હલચાલથી તમન ે ગયલેા �કુસાન 
(કાલ્પિનક)ની રકમ તમાર� જમા કરવી પડશ.ે આ રકમ િનધાર્�રત સમય-મયાર્દામા ં �કૂવવાની રહ�શ,ે સામાન્ય ર�ત ે બી� �દવસ ે
ટ્ર��ડ�ગ શ� થવા અગાઉ �કૂવવી પડશ.ે 

બ. જો તમ ે�િતમ મયાર્દા �ધુીમા ંવધારાની રકમ જમા કરવામા ંિનષ્ફળ �વ ક� તમારા એકાઉન્ટમા ંદ��ુ ંબાક� નીકળ�ુ ંહશ ેતો સ્ટોક 
બ્રોકર તમાર� સમગ્ર ક� �િશક પો�ઝશન અથવા િસ�ો�રટ�ને વચેી શક� છે. આવા �કસ્સામા,ં આવા વચેાણના કારણ ેતમન ેથયલેા 
�કુસાન બદલ તમ ેજવાબદાર રહ�શો. 

ક. બ�રની ચો�સ �સ્થિતમા,ં રોકાણકારને સોદો કરવા�ુ ં�શૂ્ક�લ અથવા અશ� જણાઈ શક� છે. ઉદાહરણ તર�ક�, �બનતરલતા �વા 
પ�રબળોના કારણ ેઆવી �સ્થિત સ�ર્ઇ શક� છે �યાર� અ�રૂતા પ્રમાણમા ં �બડ ક� ઓફર હોય અથવા પ્રાઈસ �લિમટ ક� સ�ક�ટ બ્રકેરના 
કારણ ેટ્ર��ડ�ગ રદ્દ કરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય. 

ડ. બ�રમા ં�સ્થરતા �ળવવા માટ�, નીચનેા પગલા ંસ્વીકાર� શકાશ:ે મા��ન ર�ટમા ંફ�રફાર, ક�શ મા��ન ર�ટ અથવા અન્યમા ંવધારો. 
આ નવા પગલા ંવતર્માન ઓપન ઈન્ટર�સ્ટન ેપણ લા� ુથઈ શક� છે. આવી �સ્થિતમા,ં તમાર� વધારા�ુ ંમા��ન �કૂ�ુ ંપડશ ેઅથવા 
તમાર� પો�ઝશન ઘટાડવી પડશ.ે 

ઈ. તમ ેતમારા બ્રોકરન ેતમે �મા ંટ્ર�ડ કરવા માગંતા હો ત ેડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની તમામ િવગત �રૂ� પાડવા જણાવી શકો છો, �મ ક� 
કોન્ટ્રાક્ટની િવશષે મા�હતી અન ેસલંગ્ન જવાબદાર�ઓ. 

 
 
 



2.2 ચલણને લગતા જોખમો: 
1. િવદ�શી ચલણના કોન્ટ્રાક્ટ �યાર� તમારા અથવા અન્યના અિધકાર ક્ષતે્રમા ંટ્ર�ડ થતા હોય ત્યાર� તનેા સોદામા ંનફો અથવા �કુસાન 
ચલણના દરમા ંફ�રફારથી અસર પામશ ે�યા ંકોન્ટ્રાક્ટના કરન્સી �ડનોિમનશેનન ેઅન્ય ચલણમા ં�પાતંર કરવાની જ�ર પદેા થાય. 

2. બ�રની ચો�સ �સ્થિતમા,ં કોઈ પો�ઝશનન ે તરલ કરવી �શૂ્ક�લ અથવા અશ� બની જઇ શક� છે. �યાર� કોઈ ચલણને 
િનયતં્રણ�કુ્ત કરવામા ંઆવ ેઅથવા �ફક્સડ ટ્ર��ડ�ગ બને્ડ િવસ્તારાય ત્યાર� આમ થઈ શક� છે.  

3. ચલણના ભાવો વ� ુપ્રમાણમા ંવોલટેાઈલ હોય છે. અન્ય ચીજો ઉપરાતં : ચલણના ભાવમા ં �હલચાલ માટ� માગં �રુવઠાની 
બદલતી �સ્થિત; ટ્ર�ડ, રાજકોષીય, નાણાક�ય, એક્સચ�જ િનયતં્રણ કાયર્ક્રમો અને સરકારની નીિતઓ; િવદ�શી રાજક�ય અન ે આિથ�ક 
ઘટનાઓ અન ેનીિતઓ; રાષ્ટ્ર�ય અન ે�તરરાષ્ટ્ર�ય વ્યાજદર અન ે�ગાવામા ંફ�રફારો; ચલણ�ુ ંઅવ�લૂ્યન; અને બ�રના સ�ેન્ટમને્ટ 
ભાગ ભજવે છે. કોઈ વ્ય�ક્તગત સલાહકાર દ્વારા આ પ�રબળો પર િનયતં્રણ લાવી શકા� ુ ં નથી ક� સલાહકારની સલાહના આધાર� 
�હસ્સદેાર રોકાણકારને લાભ મળશ ેઅથવા ગ્રાહકન ેઆવી �સ્થિતમા ંખોટ નહ� �ય તવેી કોઈ ખાતર� આપી શકાતી નથી. 

2.3 ઓપ્શન ધારકોના જોખમો: 
1. ઓપ્શન ધારક ઓપ્શન માટ� �કૂવાયલે સમગ્ર રકમ પ્રમાણમા ં �ૂંકા સમયગાળામા ં �મુાવવા�ુ ં જોખમ ધરાવે છે. આ જોખમ 
ઓપ્શનની પ્ર�ૃિ� દશાર્વ ેછે �યાર� ત ેએક્સપાયર થાય ત્યાર� �લૂ્યહ�ન બની �ય છે. કોઈ ઓપ્શન હોલ્ડર તનેા ઓપ્શનન ેસકેન્ડર� 
માક�ટમા ંવચે ેનહ� અથવા તનેી એક્સપાયર� અગાઉ પણ વટાવે નહ� તો તે ઓપ્શનમા ંકરવામા ંઆવ�ેુ ંસ�ંણૂર્ રોકાણ આવશ્યક ર�ત 
�મુાવશ.ે ઓપ્શન એક્સપાયર થાય ત ેપહ�લા ં�ડરલા�ગના ભાવ અપ�ેક્ષત �દશામા ંન ચાલ ેઅન ેઓપ્શન ખચર્ન ેકવર ન કર� તો 
રોકાણકાર ઓપ્શનમા ંકરવામા ંઆવલેા રોકાણનો સમગ્ર અથવા �િશક �હસ્સો �મુાવશ.ે 

2. ચો�સ સજંોગોમા ં ચો�સ સમયે શરેબ�ર એક્સસાર્ઈઝ પર િનયતં્રણ �કૂ� શક� છે અન ે ઓપ્શનના એક્સસાર્ઈઝન ે િનયતં્રણ 
કરવાની તનેી પાસે �રૂ� સ�ા છે. 

2.4 ઓપ્શન રાઈટસર્ના જોખમો: 
1. �ડરલા�ગના ભાવની �હલચાલ અપ�ેક્ષત �દશામા ંન હોય તો ઓપ્શન રાઈટર ન�ધપાત્ર રકમ �મુાવ ેત�ેુ ંજોખમ રહ� છે.  

2. સમાન �ડરલા�ગ ઈન્ટર�સ્ટના અન્ય ઓપ્શન ખર�દ�ન ે ઓપ્શન રાઈટર પોતાના પર�ુ ં જોખમ ઘટાડ� શક� છે, �મા ં સ્પ્રડે 
પો�ઝશન લવેામા ંઆવે છે અથવા ઓપ્શન માક�ટ ક� અન્ય માક�ટમા ંઅન્ય પ્રકારની હ��જ�ગ પો�ઝશન મળેવવામા ંઆવે છે. જોક�, રાઈટર 
�યા ંસ્પ્રડે ક� અન્ય હ��જ�ગ પો�ઝશન લીધી હોય ત્યા ંપણ જોખમ �ચા પ્રમાણમા ંહોઇ શક� છે. સ્પ્રડે પો�ઝશન સરળ ’લ�ગ’ અથવા ’શોટર્’ 
પો�ઝશન કરતા ઓછ� જોખમી નથી. 

3. એવા સોદા �મા ંસ�ંકુ્ત ર�ત ેબા�ગ અથવા મ�લ્ટપલ ઓપ્શન રાઈ�ટ�ગ હોય અથવા �ડરલા�ગ ઈન્ટર�સ્ટન ેશોટર્  કર�ની ખર�દ� 
ક� વચેાણ કરવામા ંઆવતા હોય તવેા સોદા સાથે સ�ંકુ્ત ર�ત ેબા�ગ ક� રાઈ�ટ�ગ ઓપ્શન હોય ત્યાર� જોખમ વધી �ય છે. સ�ંકુ્ત 
ટ્રાન્ઝકે્શન, �મ ક� ઓપ્શન સ્પ્રડે એ િસ�ગલ ઓપ્શન ખર�દ� ક� રાઈ�ટ�ગ કરતા વધાર� જ�ટલ હોય છે. અન ેએ બાબતની ન�ધ લવેી 
જોઈએ ક� રોકાણના કોઈ પણ ક્ષતે્રમા ંજો કોઈ જ�ટલતાન ેબરાબર સમજવામા ંન આવે તો ત ેસ્વય ંએક જોખમ�ુ ંપ�રબળ બની �ય 
છે. કહ�વાનો અથર્ એવો નથી ક� સ�ંકુ્ત સ્ટ્ર�ટ��નો િવચાર કરવો જોઇએ નહ�, પરં� ુતમામ રોકાણના િવકલ્પોની સાથે અહ� પણ એવી 
સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક� બ�રની િવિવધ �સ્થિતમા ંસ�ંકુ્ત ટ્રાન્ઝેકશન સાથે સકંળાયલેા જોખમો અન ેવળતર િવશ ેઅ�ભુવી અન ે
�ણકાર વ્ય�ક્ત સાથે િવચાર-િવમશર્ કરવામા ંઆવ.ે 

3. વાયરલેસ ટ�કનોલો�/સ્માટર્  ઓડર્ર રાઉ�ટ�ગ અથવા અન્ય કોઈ ટ�કનોલો� મારફતે ટ્ર��ડ�ગ: 
વાયરલસે ટ�કનોલો�/સ્માટર્  ઓડર્ર રાઉ�ટ�ગ અથવા અન્ય કોઈપણ ટ�કનોલો� મારફતે િસ�ો�રટ�ના ટ્ર��ડ�ગ સાથે સલંગ્ન કોઈ પણ 
િવશષેતાઓ, જોખમો, જવાબદાર�ઓ, ફરજો અન ેબોજને કોઈ અન્ય ર�ત ેવ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવ�ુ ંહોય તો સ્ટોક બ્રોકર મારફત તે 
ક્લાયન્ટના ધ્યાન ેલાવ�ુ ંજોઇએ.  

4. સામાન્ય  

4.1 ’�હસ્સદેાર’ શબ્દના અથર્મા ંક્લાયન્ટ, ગ્રાહક અથવા રોકાણકાર સામલે છે � એક્સચ�જ દ્વારા �રૂા પાડવામા ંઆવલેા િમક�િનઝમ 
મારફત િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દવા અન/ેઅથવા વચેવા સ્ટોક બ્રોકર સાથે સોદા કર� છે. 

4.2 ’સ્ટોક બ્રોકર’ શબ્દનો અથર્ શરે દલાલ, દલાલ અથવા સ્ટોક બ્રોકર થાય છે, �ને એક્સચ�જ દ્વારા સામેલ કરવામા ંઆવલે હોય અન ે
� સબેી�ુ ંર�જસ્ટ્ર�શન પ્રમાણપત્ર ઘરાવતા હોય. 



પ�રિશષ્ટ-6 

માગર્દશર્ન ન�ધ - રોકાણકારો માટ� એક્સચ�જ(સ) પર ટ્ર��ડ�ગ કરવા માટ� �ુ ંકર�ુ ંઅને �ુ ંન કર�ુ ં

ટ્ર�ડ કરવા�ુ ંશ� કરો તે પહ�લા ં

1. તમે સેબી દ્વારા ન�ધણી પ્રાપ્ત મધ્યસ્થીઓ દ્વારા અને સાથે વ્યવહાર કર� રહ્યા ં છો, તેની ખાતર� કરો. સ્ટોક એકચ��સ 

www.exchange.com અને SEBI વેબસાઈટ www.sebi.gov.in પર ઉપલબ્ધ યાદ�માથંી તમે તેઓની SEBI ન�ધણી પ્રમાણપત્ર 

ક્રમાકં ચકાસી શકો છો. 

2. તમે KYC ફોમર્ સ�ંણૂર્પણે ભ�ુ� છે અને KYCમા ંખાલી જગ્યા છેક� નાખંી છે, તેની ખાતર� કરો.  

3. તમે સ્ટોક બ્રોકરના હ� અને ફરજ, �રસ્ક �ડસ્ક્લોઝર ડો�મેુન્ટ, કાયર્નીિત અને પ્ર�ક્રયા �વા તમામ ફર�યાત દસ્તાવેજો વાચંી 

લીધા છે, તેની ખાતર� કરો. 

4. તમારા અને સ્ટોક બ્રોકર વચ્ચ ેસમંિતની જો કોઈ સ્વૈ�ચ્છક કલમો હોય તો તેને વાચંો, સમજો તેની ખાતર� કરો અને પછ� હસ્તાક્ષર 

કરો. યાદ રાખો ક� તમારા સ્ટોક બ્રોકરો વચ્ચે સમંિતથી થયેલી કલમોને તમાર� સમંિત વગર ન બદલી શકાય. 

5. ટ્ર��ડ�ગ માટ� સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તમારા પર લાદવામા ં આવતા તમામ પ્રકારના બ્રોકર�જ, કિમશન, ફ� અને અન્ય દરો �ગે તેમજ 

સેબી/સ્ટોક એક્સેચ��સ દ્વારા સ્પષ્ટ કર�લી જોગવાઈઓ/માગર્દિશ�કાઓ �ગે સ્પષ્ટતા મેળવો.  

6. સ્ટોક બ્રોકર તરફથી ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવેલા તમામ દસ્તાવેજોની નકલો મફત મેળવો. 

7. જો તમે તમારા બ�ક અને ડ�મેટ એકાઉન્ટની કામગીર� સભંાળવા માટ�ની સ�ા સ્ટોક બ્રોકરને સ�પવા તેમની તરફ�ણમા ંપાવર ઓફ 

એટન� (પીઓએ) લા� ુકરવા માગતા હોવ તો આ સદંભ� SEBI/એક્સચ��સ દ્વારા �ર� કરવામા ંઆવેલી માગર્દિશ�કા વાચંો. 
 

ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અને સેટલમેન્ટ 

8. જો તમે લે�ખતમા ં િવશેષ�પે સ�ા સ�પી હોય તો સ્ટોક બ્રોકર ઈલકે્ટ્રોિનક કોન્ટ્રાકટ નોટ્સ (ECN) �ર� કર� શક� છે. આ માટ� તમાર� 

સ્ટોકબ્રોકરને ઈમેઈલ આઈડ� મોકલવો જોઈએ. જો તમે કોમ્પ્�ટુરથી પ�ર�ચત ન હોવ તો ECN નો િવકલ્પ પસદં ન કરશો. 

9. કોઈની પણ સાથે ઈન્ટરનેટ ટ્ર��ડ�ગ પાસવડર્ શેર ન કરો. 

10. સ્ટોક બ્રોકરને કોઈપણ �કૂવણી રોકડમા ંન આપો. 

11. સ્ટોક બ્રોકરની તરફ�ણમા ં એકાઉન્ટ પેયી ચકેથી �કૂવણી કરો. સબ-બ્રોકરના નામે ચેક �ર� ન કરશો. સ્ટોક બ્રોકર સાથે રહ�લી 

િસ�ો�રટ�ઝની તમાર� �કૂવણી/�ડપોઝીટના દસ્તાવે� �રુાવા �મા ં તાર�ખ, �સ્ક્રપ, સખં્યા, કઈ બ�ક/ડ�મેટ એકાઉન્ટમા ં અથવા 

તેનાથી નાણા/ંિસ�ો�રટ�ઝ જમા કરાવવામા ંઆવેલ છે, વગેર� મા�હતી ન�ધેલ હોય તે તમાર� પાસે છે તેની ખાતર� કરો. 

12. ન�ધો ક� ટ્ર�ડ વે�ર�ફક�શનની �િુવધા સ્ટોક એક્સચ��સની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે ક� �યા ં કોન્ટ્રાક્ટ નોટમા ં ન�ધાયેલ ટ્ર�ડની 

િવગતોની ખરાઈ થઈ શક� છે. �મા ં કોન્ટ્રાક્ટ નોટમા ં ન�ધેલ િવગતો વેબસાઈટ પરની ટ્ર�ડની િવગતોમા ં મેળ ખાતી ન હોય તો 

તાત્કા�લક સબંિંધત સ્ટોક એક્સચ�જના ઈન્વેસ્ટર �ગ્રવેન્સ સેલનો સપંકર્  સાધો. 

13. વતર્માન એકાઉન્ટને ચલાવવા માટ� જો તમે િવશેષ સ�ા સ�પી હોય તો, એક્સચ�જમાથંી �કુવણી મળ્યાનંા એક ચા� ુ�દવસની �દર 

ફડંની �કૂવણી ક� િસ�ો�રટ�ઝની �ડ�લવર� (તેવો �કસ્સો હોઈ શક� છે) તમને મળ� ન પણ શક�. આમ, નીચનેી શરતોને આિધન સ્ટોક 

બ્રોકર નીચે�ુ ંચા� ુએકાઉન્ટ તમારા માટ� સભંાળશે. 

 અ) તમારા તરફથી આવી સ�ા તાર�ખ આધા�રત હોવી જોઈએ, માત્ર તમાર� સહ� હોવી જોઈએ અને એવી શરતો હોવી જોઈએ �ને 

તમે ગમે ત્યાર� રદ્દ કરવા ઈચ્છ� શકો. 

 બ) તમાર� પસદંગીના આધાર� ક�લેન્ડર ક્વાટર્ર અથવા મ�હનામા ં ઓછામા ં ઓછા એક વખત ફડં અને િસ�ો�રટ��ુ ં વાસ્તિવક 

સેટલમેન્ટ સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા થ�ુ ંજોઈએ. એકાઉન્ટને સે�ટ�ગ કરતી વખતે, સ્ટોક બ્રોકર� તમને ’એકાઉન્ટ�ુ ંસ્ટ�ટમેન્ટ’ મોકલવા�ુ ં

રહ�શે, �મા ં ફડં માટ� ગ્રાહક લેઝરનો ઉતારો અને િસ�ો�રટ� ર�જસ્ટરનો ઉતારો હોય �મા ં ફડં અને િસ�ો�રટ�ની તમામ 

�રિસપ્ટ/�ડ�લવર� દશાર્વવામા ંઆવી હોય. સ્ટ�ટમેન્ટમા ંએ પણ જણાવવા�ુ ંરહ�શે ક� ક�ટ�ુ ંફડં અને િસ�ો�રટ� �ળવવામા ંઆવી 



છે અને કોઈ શેર ગીરવે �કૂવામા ંઆવ્યો છે ક� ક�મ. 

 ક) સેટલમેન્ટની તાર�ખે, સ્ટોક બ્રોકર બાક� નીકળતી જવાબદાર� માટ� આવશ્યક િસ�ો�રટ�/ફંડ �ળવી શક� છે અને આગામી 5 

ટ્ર��ડ�ગ �દવસ માટ� પયાર્પ્ત રહ� તે ર�તે ડ��રવે�ટવ્ઝની મા��ન પણ રાખી શક� છે, �ની ગણતર� એક્સચ��સ દ્વારા ન�� કરવામા ં

આવેલી ર�તે થશે. ક�શ માક�ટના સોદાની વાત કર�એ તો સ્ટોક બ્રોકર ફડં અને િસ�ો�રટ�ની તમામ પે-ઇન જવાબદાર� પોતાની 

પાસે રાખી શક� છે � સેટલમેન્ટના �દવસે ગ્રાહક પાસેથી નીકળવાપાત્ર હોય અને આગામી �દવસના �બઝનેસ માટ� તે એટલા 

પ્રમાણમા ંફડં/િસ�ો�રટ�/મા��ન રાખી શક� છે, �નો આધાર ક�શ માક�ટમા ંઆવા સેટલમેન્ટના �દવસે થયેલા સોદાના �લૂ્યના 

પ્રમાણમા ંહોય. 

 ડ) તમાર� એકાઉન્ટના સ્ટ�ટમેન્ટ અથવા સેટલમેન્ટ �ગે કોઈ િવવાદ હોય તો ફડં/િસ�ો�રટ� અથવા સેટલમેન્ટ, � મળ્�ુ ંહોય, તે 

મળ્યાની તાર�ખથી કામકાજના 7 (સાત) �દવસની �દર લે�ખતમા ં તમારા સ્ટોક બ્રોકર�ુ ં ધ્યાન દોરવા�ુ ં રહ�શે. િવવાદના 

�કસ્સામા,ં આ બાબત કોઈ પણ િવલબં કયાર્ વગર સબંિંધત શેર બ�રના ઈન્વેસ્ટસર્ �ગ્રવેન્સ સેલને લે�ખતમા ં�ણ કરો.  

14. તમે ચા� ુએકાઉન્ટ �ળવવાનો િવકલ્પ પસદં કય� ન હોય અને ફડં/િસ�ો�રટ�ઝની �કૂવણી એક્સચ��સ તરફથી �કૂવણી થયાના 

બી� કામકાજના �દવસે મળ� ન હોય તો �ૃપા કર�ને આ બાબત સ્ટોક બ્રોકરના ધ્યાનમા ંલાવો. જો િવવાદ હોય તો, તમે સબંિંધત 

સ્ટોક એક્સચ�જના ઈન્વેસ્ટસર્ �ગ્રવેન્સ સેલને તાત્કા�લક લે�ખતમા ં�ણ કરો. 

15. તમારા સ્ટોક બ્રોકરને તમારો મોબાઈલ નબંર અને ઈમેઈલ આઈડ� આપો, �થી ટ્ર��ડ�ગ �દવસના �તે SMSથી અથવા ઈમેઈલ 

મારફત સ્ટોક એક્સચ�જ તરફથી ટ્ર�ડની ��ુષ્ટ કરતા એલટર્ /ટ્રાન્ઝેક્શનની િવગત મળ� રહ�. 
 
ટ્ર��ડ�ગ સભ્યપદ ખતમ થવાના �કસ્સામા ં

16. જો સ્ટોક બ્રોકર તે�ુ ંસભ્યપદ પરત સ�પી દ�, સભ્યપદમાથંી હકાલપટ્ટી કરવામા ંઆવે અથવા �ડફોલ્ટર �હ�ર કરવામા ંઆવે તો; સ્ટોક 

એક્સચ��સ એક નો�ટસ આપીને રોકાણકારો પાસેથી સ્ટોક એક્સચ�જના માત્ર “ટ્ર��ડ�ગ િસસ્ટમમા ંકરવામા ંઆવેલા ટ્રાન્ઝકે્શન” �ગે 

ક્લેમ મગંાવશે. િનધાર્�રત સમયગાળામા ં આવશ્યક દસ્તાવેજો સાથે સબંિંધત સ્ટોક એક્સચ��સને તમે તેની ફર�યાદ કરો છો તે 

બાબતની ખાતર� કરો. 

17.  તમે તમારા સ્ટોક બ્રોકર સમક્ષ � રકમ અને/અથવા િસ�ો�રટ� જમા કરાવો તેના રક્ષણ �ગે વાક�ફ રહો, ખાસ કર�ને સ્ટોક બ્રોકર 

�ડફોલ્ટ થાય અથવા દ�વા�ં �ંક� અથવા નાદાર� ન�ધાવે અને તમે � રકમ અને/અથવા િસ�ો�રટ� �નુ: મેળવી શકો તેના િવશે 

વાક�ફ રહો � ટ્ર�ડ �યા ં થ�ુ ં હોય તે સ્ટોક એક્સચ�જના પેટા િનયમો અને િનયમોને આિધન હોય છે તથા સમયાતંર� લા� ુ થતી 

રોકાણકારોના રક્ષણના ફડંની સ્ક�મને આિધન હોય છે. 
 
િવવાદો/ફ�રયાદો 

18. એ બાબતની ન�ધ કરો ક� આ�બ�ટ્ર�શન કામગીર�, સ્ટ્રોક બ્રોકરો સામે કાયદ�સર કાયર્વાહ� અને સ્ટોક બ્રોકરો સામેની રોકાણકારોની 

ફ�રયાદોની િવગત સબંિંધત સ્ટોક એક્સચ�જની વેબસાઈટ પર દશાર્વવામા ંઆવે છે. 

19. સબંિંધત સ્ટોક બ્રોકર/સબ-સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તમારા �દુ્દા/સમસ્યા/ફ�રયાદનો િનકાલ ન થાય તો તમે આ બાબત સબંિંધત સ્ટોક 

એક્સચ�જ સમક્ષ ઉઠાવી શકો છો. જો તમે તમાર� ફ�રયાદના િનકાલ �ગે સ�ંષુ્ટ ન હોવ તો તમે SEBI સમક્ષ આ �દુ્દો ઉઠાવી શકો 

છો. 

20. એ બાબતની ન�ધ કરો ક� તમામ સ્ટોક બ્રોકરો/સબ-બ્રોકરોને SEBIએ તેના ફ�રયાદ િનવારણ િવભાગ/અ�પુાલન અિધકાર�ના ઈમેઈલ 

ID આપવા જણાવા�ુ ંછે, � ખાસ ફ�રયાદની ન�ધણીના હ��સુર છે. 
 

 



प�रिश� - 4 

 

�टॉक �ोकस
, सब-�ोकस
 आिण अशीलाचे ह� आिण कत
�े 

SEBI आिण �टॉक ए�सच�जसेनी िवहीत के�या�माणे 

 

1. अशील �याच िसयु�रटीज/करारात/इतर सलेखामं�ये गंुतवणूक करतील �यांना एसच जसे/भारतीय "तीभूती आिण िविनमय मंडळा 

(SEBI)$या िनयम, उपकलमे आिण िनयमनांम�ये केले'या (ा)ये"माणे आिण �याखाली वेळोवेळी िनग*िमत कर+यात आले'या 

प�रप,कांनुसार/नोटीसांनसुार (वहारांसाठी मा1यता 2दली गेली आह.े 

 

2.  4टॉक 6ोकर, सब-6ोकर आिण अशील एसच जेसचे िनयम, उपकलमे आिण िनयमने आिण �याखाली िनग*िमत केले'या 

प�रप,कांशी/नोटीसेसशी आिण SEBI$या िनयम आिण िनयमनांशी आिण वेळोवेळी अंमलात असू शकतील अशा सरकारी 

"ाधीकरणां$या अिधसूचनाशंी बाधंील असतील. 

 

3.  अशील 4टॉक 6ोकर$या िसयु�रटीज आिण/:कवा डे�र<ह�ेट<ज करारांम�ये (वहार कर+या$या =मतेबाबत आिण 4टॉक 6ोकरमाफ* त 

आदशेाचंी काय*वाही कर+याची इ$छा आह,े याबाबत 4वतःचे समाधान कAन Bयावे आिण अशीलाने 4टॉक 6ोकर$यामाफ* त आदशेांची 

काय*वाही कर+यापूवC अशा =मतेबाबत 4वतःचे समाधान कAन घेणे वेळोवेळी चालचू ठेवावे. 

 

4.  4टॉक 6ोकरने अशीलाचा अ4सलपणा आिण आDथक भFमपणाबाबत आिण पुरिव+यात येणाGया सेवांशी संबंिधत गुंतवणूकH$या 

उ2IJांबाबत सात�याने समाधान कAन Bयावे. 

 

5.  4टॉक 6ोकरने अशीलाला कोण�याही मया*दा, दािय�वे आिण 4टॉक 6ोकर �या =मतेत काम करतो �यासह करावया$या (वसायासाठी 

4टॉक 6ोकर$या दािय�वा$या नेमया 4वKपाबाबत जागKक कराव.े 

 

6.  सब-6ोकर आवLयक ते सहाMय करेल आिण 4टॉक 6ोकरला �या$या अशीला(लां) शी कर+यात येणाGया सव* (वहारांत सहकाय* करेल. 

 

अशीलाची मािहती 

 

7.  अशीलाने "खाते उघड+या$या "प,ात" 4टॉक 6ोकरला आवLयक असलेले सव* तपशील 4टॉक एसच जेसने/SEBIने वेळोवेळी बंधनकारक 

केले'या समथ*नाथ* कागदप,ांसह पुरवावा. 

 

8.  अशीलाने खाते उघड+या$या कागदप,ांतील सव* बंधनकारक तरतूदOशी 4वतःला चांगले प�रिचत कAन Bयावे. अशीलाने 4वीकारले'या 

अटी आिण शतPनसुार, 4टॉक 6ोकरने िविनQदJीत केलेली कोणतीही अित�रR कलमे :कवा कागदप,े बंधनकारक नसतील. 

 

9.  अशीलाने खाते उघडताना आिण �यानंतर ‘खाते उघड+या$या "प,ात' पुरिवल'ेया मािहतीत, प�रसमापन िवनंती अज*/नादारी िवनतंी 

अज* :कवा �या$या =मतेवर प�रणाम करणाGया कोण�याही 1यायालयीन वादासह कोण�याही बदलांबIल 4टॉक 6ोकरला ताबडतोब लेखी 

अिधसूिचत करावे. अशीलाने िनयतकालीन तSवावर 4टॉक 6ोकरला आDथक मािहती पुरवावी/अTतन करावी. 

 

10. 4टॉक 6ोकरने आिण सब-6ोकरने खात ेउघड+या$या "प,ात नमूद केले'या"माण ेअशीलाचा सव* तपशील :कवा अशीला$या संबंधातील 

सव* मािहती गोपनीय पUतीने राखावी आिण असे 2क कोण�याही कायदशेीर/िनयामक आवLयकतांखाली गरज अस'यािशवाय ती 

कोण�याही (RVला/अिधकाGयाला उघड कA नये. तथािप, 4टॉक 6ोकर �या$या अशीलािवषयीची मािहती कोण�याही (RVला :कवा 

अिधकाGयाला अशीला$या अिभ(R परवानगीने उघड कA शकेल. 

 

माज��स 

 

11. �या िवभागामं�ये अशील (वहार करतो �यानंा वेळोवेळी लागू अस'या"माणे, 4टॉक 6ोकरला :कवा एसच जला आवLयक वाटतात अशा 

:कवा SEBIने िनदWश 2दलेला असू शकेल अशा "ारंिभक माजC1स, िवथहोX'डग माजC1स, 4पेशल माजC1स :कवा अशाच इतर माजC1सचे 

अशील "दान करेल. 4टॉक 6ोकरला संपणू*पणे एकYा$या आिण िनखालस 4वे$छािनण*याने अित�रR माजC1स (जरी ती एसच जेस, 



िलअZरग हाउस/िलअZरग कॉप[रेशन :कवा SEBI\ारा आवLयक नसतील) वसूल कर+याची परवानगी आह े आिण ठरवून 2दले'या 

वेळे$या आत अशा माजC1सचे "दान कर+यास अशील कत*("ा^ आह.े 

12. अशीलाला ह ेसमजते 2क अशीला\ारे माजC1सचे "दान _हणजे सव* दयेांचे संपूण* समाधान असे गृिहत असणे आवLयक नाही. सात�याने 

माजC1स "दान केलेली असली तरीही, �या$या (वहारा$या (वहारपूत*तेसाठी, करार आदशे दईेल/गरज असेल �या"माणे अशा आणखी 

रकमांचे "दान कर+यास अशील कत*("ा^ (:कवा "ा^ कर+यास अिधकारी) असू शकेल. 

�वहार आिण �वहारप�ूत 

 

13. अशील िसयु�रटी/डे�र<ह�ेट<ज करारा$ंया खरेदीसाठी :कवा िवaVसाठी, अशील आिण 4टॉक 6ोकर यांनी पर4परात मा1य के'या"माणे 

लेखी :कवा "प,ातून :कवा पUतीने आदशे दईेल. 4टॉक 6ोकर अशीला$या (वहाराचे आदशे द+ेयाची आिण �यांवर काय*वाही केवळ �या 

अशीलाला नेमून 2दले'या युिनक लाएंट कोडम�य ेकर+याची, खा,ी करेल. 

 

14. 4टॉक 6ोकर अशीलाला (वहार/(वहारपूDत चa, िडली<हरी/"दानाच ेिनयोजन, �यातील कोण�याही बदलांची वेळोवेळी मािहती दते 

राहील, आिण िजथे (वहाराची काय*वाही झाली आह े�या संबंिधत 4टॉक एसच ज$या अशा िनयोजनांचे/काय*पUतOचे अनुपालन करणे 

ही पया*याने अशीलाची जबाबदारी असेल. 

 

15. 4टॉक 6ोकर खा,ी करेल 2क अशीलाने जमा केलेले पैसे/िसयु�रटीज तो �या$या 4वतः$या :कवा इतर कोण�याही अशीला$या खा�यापे=ा 

वेगcया 4वतं, खा�यात जमा करेल आिण SEBIच ेिनयम, िनयमने, प�रप,के, नोटीसेस, माग*दश*क तSवे आिण/:कवा एसच जचे िनयम, 

िनयमने, उपकलमे, प�रप,के आिण नोटीसेस यात नमूद केले'या हतेू(ित�रR �या$या 4वतःसाठी :कवा इतर कोण�याही अशीलासाठी 

वापरणार नाही. 

 

16. िजथे एसच ज 4वािधकारात (वहार रI करते ते<हा अशीला$या वतीने केलेले सव* (वहार व4तुतः रI िसU होतात. अशा वेळी 4टॉक 

6ोकर अशीलाबरोबरचा संबंिधत करार रI कA शकेल. 

 

17. एसच जवर काय*वाही केलेले (वहार िजथ े (वहाराची काय*वाही केली जाते �या एसच जसे$या िनयमां$या, उपकलमां$या आिण 

िनयमना$ंया आिण �याखाली िनग*िमत केले'या प�रप,का$ंया/नोटीसेस$या अधीन असतील आिण एसच जसेचे िनयम, उपकलमे आिण 

िनयमने आिण �याखाली िनग*िमत केले'या प�रप,कांना/नोटीसेसना "भावी कर+या$या हतेूसाठी िजथ े(वहाराची काय*वाही केली जाते 

�या एसच जे4$या उपकलमांत आिण िनयमनांत िविनQदJीत केले'या 1यायालयाचा 1यायािधकार अशा (वहारातील सव* प=ांनी मा1य 

केलेला असावा. 

 

वटाव/दलाली 

 

18.  अशील 4टॉक 6ोकरला वेळोवेळी अि4त�वात असलेली आिण अशीला$या खा�याला, (वहारांना आिण 4टॉक 6ोकरने अशीलाला 2दले'या 

सेवेला लागू असतील �या"माणे दलाली आिण वैधािनक कर "दान करेल. 4टॉक 6ोकर संबंिधत 4टॉक एसच जेसच ेिनयम, िनयमने आिण 

उपकलमे आिण SEBIचे िनयम, िनयमने यानुसार अनुdेय असले'या कमाल दलालीप=ेा जा4त दलाली आकारणार नाही. 

 

प�रसमापन आिण ि�थतीच े�लोज आउट  

 

19.  4टॉक 6ोकर$या इतर हFांना ("करण लवादाकडे संदDभत कर+या$या हFासह) बाधा न येता, अशीलाला समजते 2क 4टॉक 6ोकर 

माजC1स :कवा इतर रकमांच,े थ2कत ऋणांचे वगैरे "दान न कर+याबIल अशीला$या सव* :कवा कोण�याही ि4थती प�रसमािपत कर+यास 

/ लोज आउट कर+यास आिण अशा प�रसमापनाचे / लोज आउटचे उ�पe अशीला$या, काही अस'यास, दािय�वांसम= / कत*(ांसम= 

समायोिजत कर+यास पा, आह.े अशा प�रसमापना$या / लोज आउट$या खाती होणारे एखाद ेआिण सव* नुकसान आिण आDथक आकार 

अशीलाला लावले जातील आिण तो ते वहन करेल. 

 

20.  अशीला$या मृ�यू$या :कवा नादारी$या "संगात :कवा अशीलाने �या िसयु�रटीज$या खरेदीसाठी :कवा िवaVसाठी आदशे 2दले असतील �या 

"ा^ कर+यासाठी :कवा �यां$यासाठी "दान कर+यास :कवा �यांची िडली<हरी कर+यास तो अ1यथा असमथ* ठर'यास, 4टॉक 6ोकर अशीलाचे 

(वहार लोज आउट कA शकेल आिण नुकसानाचा, काही अस'यास, अशीला$या मालमfसेम= दावा कA शकेल. �यातून उ�पe होणाGया 

अिधशषेासाठी अशील :कवा �याच ेनामिनदWिशती, उfरािधकारी, वारस, आिण अिभह4तां2कती पा, असतील. अशीलाने नgद Bयावी 2क 

नामिनदWिशती$या नावे िनधी/िसयु�रटीजचे ह4तातंरण 4टॉक 6ोकर\ारे कायदशेीर वारसां$या सम= वैध काय*मुRV असेल. 



21.  4टॉक 6ोकर एखाTा अशीला\ारे "दानातील/िडली<हरीतील कसूर आिण संबंिधत पैलंू$या बाबतीतील मािहती संबिंधत 4टॉक 

एसच ज$या नजरेला आणेल. कसूरदार अशील कॉप[रेट एकक / भागीदारी / मालकV$या फ_स* :कवा इतर कोणतहेी कायदशेीर एकक 

असेल तर, जसे "करण असेल तसे,  संचालक(का)ंची / "वत*क(का)ंची / भागीदार(रां)ची / मालकाच ेनाव(वे) 4टॉक 6ोकर\ारा संबंिधत 

4टॉक एसच जला कळिवली जातील. 

 

िववादाचंी सोडवणकू 

 

22.  4टॉक 6ोकर अशीलाला संबंिधत 4टॉक एसच जेस आिण SEBIचे सबंंिधत संपक*  तपशील पुरवेल. 

 

23.  4टॉक 6ोकर �यां$या माफ* त माग*4थ केले'या (वहारा$ंया बाबतीत तaारOचे िनराकरण कर+यात आिण शेअस*$या अिनJ "कारे 

िडली<हरीसाठी हरकती दरू कर+यात, अिनJ "कारे िडली<हरीतील चुका दKु4त कर+यात वगैरे सहकाय* करेल. 

 

24.  अशील आिण 4टॉक 6ोकर ठेवी, माजCन मनी वगैर $या बाबतीतील कोणतेही दावे आिण/:कवा िववाद िजथे (वहाराची काय*वाही झाली 

�या एसच ज$या िनयमा"ंमाणे, उपकलमां"माणे आिण िनयमनां"माणे आिण �याखाली िनग*िमत केले'या वेळोवेळी अंमलात असले'या 

प�रप,कानुसार/नोटीसेस "माणे लवादाकड ेसंदDभत करतील. 

 

25.  4टॉक 6ोकर �या$या आिण अशीला$या समोरासमोर झाले'या (वहारातंून उiवणाGया कोण�याही लवादा$या कारवाई$या जलद 

पूत*तचेी खा,ी करेल आिण अशा कारवाईत लवादा$या िनण*यांची अंमलबजावणी कर+यासाठी तो जबाबदार असेल. 

 

26.  अशील/4टॉक 6ोकर समजतात 2क अशील/4टॉक 6ोकर$या िववादा$या सोडवणूकVसाठी एखाTा अिधकृत "ितिनधीने िनग*िमत केले'या 

सूचना, काही असतील तर, सदरk अशील/4टॉक 6ोकर$या वतीने (वहार कर+यासाठी सदरk "ितिनधीला अिधकार दणेाGया प,ानुसार 

�या अशील/4टॉक 6ोकरवर बंधनकारक असतील. 

 

संबंधांची समा"ी 

 

27.  कोण�याही कारणाने 4टॉक 6ोकरचे 4टॉक एसच जवर सभासद�व रI झा'यास 4टॉक 6ोकर आिण अशीला$या दर_यानचे संबंध समा^ 

केले जातील. lा कारणातं 4टॉक 6ोकरची कसूर, मृ�यू, राजीनामा :कवा हकालपmी :कवा बोडा*ने "माणप, रI करणे दखेील सामील 

आहते. 

 

28.  4टॉक 6ोकर, सब-6ोकर आिण अशील अ1य प=ांना 2कमान एक मिहना आगाऊ लेखी नोटीस दऊेन, अ1य प=ाला कोणतेही कारण न दतेा 

�यां$या दर_यानचे संबंध समा^ कर+यास पा, असतील. अशा कोण�याही समा^ीचा िवचार न करता, या संबंधां$या समा^ी$या पूवC 

कर+यात आले'या (वहारांतून उiवलेले :कवा �या बाबतीतील सव* हF, दािय�वे आिण कत*(े अि4त�वात राहतील आिण संबंिधत प= 

:कवा �यां$या वारसांवर, काय*वाहकांवर, "शासकावंर, कायेदशीर "ितिनधOवर आिण उfरािधकाGयांवर, जसे "करण असेल तसे, िनहीत 

असतील/बंधनकारक असतील. 

 

29.  सब-6ोकर$या मृ�यू$या/नादारी$या :कवा बोडा*कडील �याची नgद रI हो+या$या :कवा 4टॉक एसच ज\ारे सब-6ोकरची मा1यता मागे 

घेतली जा+या$या आिण कोण�याही असेल �या कारणासाठी, 4टॉक 6ोकर\ारे सब-6ोकरबरोबरचा करार समा^ केला जा+या$या 

"संगात, अशीलाला अशा समा^ीबाबत कळिव+यात येईल आिण अशील 4टॉक 6ोकरचे थेट अशील अस'याचे मानले जाईल आिण 

अशीलाने 4टॉक 6ोकरला एक मिह1यापे=ा कमी नसलेली लखेी सचूना दऊेन �यांचे संबंध समा^ कर+याचा हतूे कळिव'यािशवाय, 4टॉक 

6ोकर, सब-6ोकर आिण अशीलाला शािसत करणारी ‘हF आिण कत*(े' कागदप,े अंमलात असतील तशीच पुढे चालू राहतील. 

 

अित�र$ ह% आिण कत'� े

 

30.  4टॉक 6ोकर �या$या माफ* त माग*4थ के'या (वहारां$या संबंधातील अशीलाचे लाभाशंाचे हF, राइटस् :कवा बोनस शेअस* वगैर $या 

बाबतीत यथायोqय संर=ण दईेल आिण तो �या अशीलाचंे िसयु�रटीजम�ये (वहार असू शकतील असा अशीलां$या िहतसबंंधांना मारक 

ठA शकेल असे काहीही करणार नाही. 

 



31.  4टॉक 6ोकर आिण अशील SEBIने आिण िजथे (वहाराची काय*वाही कर+यात आली होती �या संबंिधत एसच जने िनग*िमत केललेे 

िनयम, िनयमने, उपकलमे, प�रप,के, नोटीसेस आिण माग*दश*क तSवे यानुसार �यां$या खा�यांचा वेळोवळेी ताळमेल घालतील आिण 

(वहारपूDत करतील. 

 

32.  4टॉक 6ोकर �या$या घटकांना काय*वाही केले'या (वहारासंाठी एसच ज\ारा िवहीत केललेा असू शकेल अशा "ाKपात वेळोवेळी एक 

काँsॅट नोट दईेल �यात आदशे aमाकं, (वहार aमांक, (वहाराची वेळ, (वहाराची :कमत, (वहाराची राशी, डे�र<ह�ेट<ज कराराचा 

तपशील, अशीलाचा कोड, दलाली, लावलेले सव* आकार वगैरे (वहारा$ंया सव* नgदी असतील आिण इतर सव* संबंिधत तपशील 

असतील व जो एसच जने िवहीत केले'या पUतीने आिण वेळे$या आत भरणे आिण दणेे आवLयक असेल. 4टॉक 6ोकर (वहारा$या 

काया*वाहीपासून एका काय* 2दवसा$या आत हाड* कॉपीत आिण/:कवा िडजीटल सहीचा वापर कAन इलेsॉिनक 4वKपात 

गंुतवणूकदाराला काँsॅट नोट पाठवेल. 

 

33.  4टॉक 6ोकर अशीलान े अ1यथा िविनQदJीत केलेले अस'यािशवाय िजथे (वहाराची काय*वाही कर+यात आली �या संबंिधत 

एसच जकडून पआेउट$या "ा^ीपासून एका काय* 2दवसा$या आत, आिण िजथ े (वहाराची काय*वाही कर+यात आली �या संबंिधत 

एसच जने िवहीत केले'या असू शकतील अशा अटी आिण शतP$या अधीन, जसे "करण असले तसे, िनधी पेआउट करेल :कवा 

िसयु�रटीजची िडली<हरी दईेल. 

 

34.  4टॉक 6ोकर िजथ े(वहाराची काय*वाही केली जाते �या संबंिधत एसच ज\ारा वेळोवेळी िवहीत केलेला असू शकेल अशा िनयतकालान े

आिण "ाKपात अशा वेळे$या आत, �या$या "�येक अशीला$या संबंधातील िनधी आिण िसय�ुरटीज उभयतांचे संपूण* ‘खाते िववरणप,' 

पाठवेल. िववरणप,ात असेही िवधान असेल 2क अशील, िववरणप,ात काही चुका अस'या तर, 4टॉक 6ोकरकडून ते "ा^ झा'यापासून, 

िजथे (वहाराची काय*वाही कर+यात आली होती �या संबंिधत एसच ज\ारे वेळोवळेी िवहीत कर+यात आली असू शकेल अशा वेळे$या 

आत, चकुा कळवेल. 

 

35.  4टॉक 6ोकर डेली माजCन िववरणप, अशीलाला पाठवेल. डेली माजCन िववरणप,ात इतर बाबOबरोबरच, जमा केलले सांपाDuक, 

िविनयोग केलेले सांपाDuक, आिण सांपाDuकाची ि4थती (उपलvध िश'लक/अशीलाकडून येणे) रोख, मुदत ठेव पाव�या (FDRs), बँक 

गॅरंटी आिण िसयु�रटीज अशा िवभागणीसह तपशील समािवJ असावा. 

 

36.  अशील 4टॉक 6ोकरबरोबर संबंध 4थािपत कर+यासाठी आवLयक ती कायदशेीर =मता आिण �याला तसा अिधकार अस'याची आिण 

या$या खालील �याची कत*(े आिण वचनप,े पार पाड+यास तो स=म अस'याची खा,ी करेल. अशील जे कA शकेल अशा सव* 

(वहाराचंे अनुपालन कर+याची खा,ी कर+याक�रता आवLयक असले'या सव* कृती अशील असे (वहार कर+यापूवC पूण* करेल. 

 

इले�*ॉिनक काँ*ॅ�ट नोट (ECN) 

 

37.  अशीलाने इलेsॉिनक 4वKपातील काँsॅट नोट "ा^ कर+याचा पया*य 4वीकारला, तर तो 4टॉक 6ोकरला उिचत इमले आयडी पुरवेल. 

इमेल आयडी मधील कोणताही बदल अशील 4टॉक 6ोकरला "�य= प, पाठवून कळवेल. अशीलाने इंटरनेट (वहाराचा पया*य 

4वीकारला असेल, तर इमेल आयडी$या बदलाची िवनंती अशीला$या िविशJ आयडी आिण पासवड*$या सुरि=त अॅसेसमाफ* त करता 

येऊ शकेल. 

 

38.  इमेलमाफ* त पाठिवलेली ECN िडजीटल सही केलेली, एि1awटेड आिण ढवळाढवळ न करता येणारी असेल आिण आयकर अिधिनयम, 

2000 $या तरतूदOचे अनपुालन करणारी असेल याची 4टॉक 6ोकर खा,ी करेल. इमेल माफ* त पाठवलेली ECN जोडप, _हणून पाठवली 

असेल, तर जोडप, _हणून पाठवलेली फाइलसुUा िडजीटल सही, एि1awशन आिण ढवळाढवळ न करता येणारी कAन सुरि=त केललेी 

असेल. 

 

39.  अशीलाने नgद Bयावी 2क 4टॉक 6ोकरला बाउ14ड मेल अिधसूचना "ा^ न होणे _हणजे अशीला$या इमेल आयडीवर काँsॅट नोटची 

िडली<हरी झाली असा अथ* असेल. 

 

40.  4टॉक 6ोकर ECNआयकर अिधिनयम, 2000 चे अनुपालन कAन ECN आिण इमेलची पोचपावती एसच जने िवहीत केले'या पUतीने 

आिण SEBI/4टॉक एसच जेसने वेळोवेळी िनग*िमत के'या"माणे अि4त�वात असलेल ेिनयम/िनयमने/प�रप,के/ माग*दश*क तSवे यानुसार 

सॉxट आिण ढवळाढवळ न करता ये+याGया 4वAपात राखून ठेवेल. िडली<हरीचा पुरावा _हणजेच काsॅँट नोट पाठवताना "णालीने 

िनमा*ण केलेले लॉग �रपोट* 4टॉक 6ोकर\ारा SEBI/4टॉक एसच जसे$या अि4त�वात असले'या िनयमनां$या अधीन िविनQदJीत केले'या 



कालावधीसाठी राखून ठेवले जातील. लॉग �रपोट* अशीलाला न पोचले'या काँsॅट नोटचा/फेटाळले'या :कवा बाउ14ड बॅक झाले'या 

इमे'सचा तपशील पुरवेल. बाउ14ड मे'स अिधसूचना िमळा'याची खा,ी कर+यासाठी 4टॉक 6ोकर नेहमी SEBI$या/4टॉक 

एसच जसे$या अि4त�वात असले'या िनयमनां$या अधीन ठरवून 2दल'या वेळे$या आत सव* आवLयक पावल ेउचलेल. 

 

41.  जे अशील काँsॅट नोट इलेsॉिनक 4वKपात "ा^ कर+याचा पया*य 4वीकारत नाहीत �यांना "�य= पUतीन ेकांsॅट नोट पाठिवणे 4टॉक 

6ोकर सुA ठेवेल. जे<हा के<हा ECNECN अशीलाला पोचले'या नसतील :कवा अशीला$या इमेल आयडी \ारे फेटाळ+यात आले'या 

असतील, �या �या वेळी 4टॉक 6ोकर SEBI/एसच जेस$या अि4त�वात असले'या िनयमनां$या अधीन ठरवून 2दले'या वेळे$या आत 

अशीलाला "�य= काँsॅट नोट पाठवेल आिण अशा "�य= काँsॅट नोट$या िडली<हरीचा पुरावा राखून ठेवेल. 

 

42.  अशीलाला ECN क_युिनकेशन (ित�रR, 4टॉक 6ोकर �याच वेळी �या$या नेमून 2दल'ेया वेबसाइटवर, जर असेल, एका सुरि=त 

मागा*ने ECN "िसU करेल आिण अशीलाला संबंिधत अॅसेस स=म करेल आिण lा ह�ेवथ*, तो अशीलाला काँsॅट नोट इलेsॉिनक 

पUतीने जतन कर+या$या आिण/:कवा �याची ि"1ट आउट काढून घ+ेया$या पया*यासह एक िविशJ यूजर नेम आिण पासवड* "दान करेल. 

 

कायद ेआिण �याय/0े 

 

43.  या द4तऐवजात ठरवून 2दले'या िविशJ हFां(ित�रR, 4टॉक 6ोकर, सब-6ोकर आिण अशील, �या एसच जम�ये (वहार कर+याची 

अशील िनवड करेल �या एसच जचे िनयम, उपकलमे आिण िनयमने आिण �याखील िनग*िमत कर+यात आलेली प�रप,के/नोटीसेस :कवा 

SEBIच ेिनयम आिण िनयमने या$ंया अधीन 4टॉक 6ोकर :कवा अशीलाला असू शकतील असा इतर हFांचा वापर कर+यास पा, आहते. 

 

44.  या द4तऐवजातील तरतूदी सदवै सरकारी अिधसचूना, SEBIने िनग*िमत केलेले कोणतेही िनयम, िनयमने, माग*दश*क तSवे आिण 

प�रप,के/नोटीसेस आिण िजथे (वहारांची काय*वाही केली जाते �या संबंिधत एसच ज$या वेळोवेळी अंमलात असू शकतील असे िनयम, 

िनयमने आिण उपकलमा$ंया अधीन असतील. 

 

45.  4टॉक 6ोकर आिण अशील आDबsेशन अँड कि1सिलएशन अिधिनयम, 1996 खाली लवादाने 2दले'या कोण�याही िनण*याचे पालन 

करतील. तथािप, कोणताही एक प= लवादा$या िनण*याने समाधानी नसेल तर 4टॉक एसच ज$या आतच अपीलाची तरतूद आह.े 

 

46.  या द4तऐवजात वापरले'या परंतु, यात (ा)या न केले'या शvदांचा आिण अिभ(RHचा अथ*, संदभा*नुसार अ1य असणे आवLयक 

अस'यािशवाय, तोच असेल जो एसच जेस/SEBIचे िनयम, उपकलमे, िनयमने आिण �याखाली िनग*िमत कर+यात आल'ेया 

प�रप,/नोटीसेसम�ये �यांना ठरवून द+ेयात आलेला आह.े 

 

47.  4टॉक 6ोकरने भर टाकलेली कोणतीही अित�रR 4वे$छेची कलमे/द4तऐवज एसच जेस्/SEBIचे िनयम/िनयमने/ नोटीसेस/प�रप,के 

यांचा भंग करणारे नसावेत. अशा 4वे$छे$या कलमांतील/द4तऐवजा(जां)तील कोणताही बदल 15 2दवस आधी$या सूचनेने कर+यात 

यावा. एसच जेस/SEBIने िविनQदJीत केले'या हF आिण कत*(ातील कोणतहेी बदलसुUा अशीलां$या नजरेला आणून 2दले जावेत. 

 

48.  यातील प=ां$या हFांत आिण कत*(ातं SEBI$या िनयमातंील आिण िनयमानातंील बदलां$या प�रणामी :कवा िजथे (वहारांची 

काय*वाही केली जाते �या संबंिधत एसच ज$या उपकलमातंील, िनयमांतील आिण िनयमनातंील बदलांमुळे बदलले गेले तर, असे बदल 

या द4तऐवजात नमूद केले'या प=ां$या हFांतील आिण कत*(ांतील बदल _हणून यात अंगीकृत कर+यात आले आहते असे मान+यात 

यावे. 

 

�टॉक 1ोकर2ारे अशीलाला पुरिव5यात आललेी इंटरनटे आिण वायरलेस त0ं6ानावर आधा�रत सुिवधा (‘ह% आिण कत'� द�तऐवजा(जा)ंत' 

नमदू केलेली सव' कलमे लागू असतील. :या �ित�र$, या�ठकाणी नमूद केलेली कलमसुे<ा लाग ूहोतील.) 

1.  मोबाइल फोन, डेटा काड* सिहत लॅपटॉप, वगैरे अशा इंटरनेट "ोटाकॉल (IP) चा वापर करणाGया साधनांचा समावेश असेल अशा 

वायरलेस तं,dाना$या वापरामाफ* त इंटरनेट आधा�रत (वहार (IBTIBT) आिण िसयु�रटीजचा (वहार पुरिव+यास 4टॉक 6ोकर 

पा, आह.े 4टॉक 6ोकरन ेSEBI आिण एसच जेस वेळोवळेी िविनQदJीत कA शकतील अशा वायरलेस तं,dानाचा वापर कAन इंटरनेट 

आधा�रत (वहारांना/िसयु�रटीज (वहारांना लागू होतील अशा सव* आवLयकतांचे अनपुालन करावे. 

2.  अशील िसयु�रटीजम�ये गंुतवणूक कर+यास/(वहार कर+यास इ$छुक आह े आिण �या ह�ेवथ*, अशील एका इंटरनेट आधा�रत 

(वहारा$या सुिवधेचा :कवा वायरलेस तं,dानामाफ* त िसयु�रटीजचा (वहार कर+या$या सुिवधेचा वापर कर+यास इ$छुक आह.े 

4टॉक 6ोकर �याची IBT सेवा अशीलाला पुरवेल, आिण अशील SEBI/एसच जेस$या तरतूदी आिण 4टॉक 6ोकर$या IBTवर 



िविनQदिJत केले'या अटी आिण शतPवर आिण �यां$या अधीन, जर �या एसच जेस/SEBIने िवहीत केले'या िनयमांना अनुसAन 

असतील तर, 4टॉक 6ोकर$या IBT सेवेचा लाभ घईेल. 

3.  4टॉक 6ोकरने वायरलेस तं,dान/इंटरनेट/4माट* ऑड*र KZटग :कवा इतर कोण�याही तं,dानामाफ* त िसयु�रटीज$या (वहाराशी 

संबंिधत वैिश{Y,े जोखमी, जबाबदाGया, कत*(े आिण दािय�वे याचंी अशीलाला जाणीव कAन Tावी. 

4.  4टॉक 6ोकरने अशीलाला जाणीव कAन Tावी 2क 4टॉक 6ोकरची IBT "णाली सुरवातीला 4वतःच पासवड* िनमा*ण करते आिण 

एसच जसे/SEBIने िवहीत केले'या िनयमांना अनुसAन ठरवून 2द'या"माणे �याच ेपासवड* धोरण आह.े 

5.  यूजर नेम आिण पासवड* गोपनीय आिण सुरि=त ठेव+यासाठी अशील जबाबदार असेल आिण कोण�याही (RVने अशीलाचे यूजर नेम 

आिण पासवड* वापAन 2दले'या सव* आदशेांसाठी आिण (वहारांसाठी अशील एकYानेच जबाबदार असेल, �या (RVला तसे 

कर+याचा अिधकार असो वा नसो. तसेच अशीलाला जाणीव आह े2क ऑड*र Kटेड "णालीमाफ* त वायरलेस तं,dाना$या मागा*ने इंटरनेट 

(वहार/िसयु�रटीजमधील (वहारांसाठी अिधकृतता तं,dाने आिण सुर=ा उपाय आवLयक आहते आिण कम*चारी आिण 4टॉक 

6ोकरच े डीलस* यां$यासिहत कोण�याही ितसGया प=ाला अशीलाचा आिण/:कवा �या$या अिधकृत "ितिनधीचा पासवड* उघड न 

कर+याची खा,ी कर+याच ेवचन दतेो. 

6.  अशील पासवड* िवसरला, 4टॉक 6ोकर$या IBT "णालीत दोष आढळले, िवसंगित आढळली/संशय आला, �या$या यूजर नेमचा आिण 

पासवड*चा वापर कAन अनिधकृत वापर करणाGयाचा संपणू* तपशील, तारीख, पUत आिण अशा अनिधकृत वापरा$या अनुषगंाने केलले े

(वहार वगैरे 4टॉक 6ोकरला ताबडतोब लखेी अिधसूिचत करेल. 

7.  वायरलेस तं,dाना$या मागा*ने इंटरनेटवAन/िसयु�रटीज (वहाराचे आदशे माग*4थ कर+यासाठी सेवेचा लाभ घे+याशी संबिंधत 

असले'या जोखमOची अशीलाला जाणीव आह े आिण �या �याला समज'या आहते आिण अशीला$या यूजरनेम/पासवड*ने कोण�याही 

पUतीने केले'या कोण�याही आिण सव* कृतOसाठी अशील पणू*पणे जबाबदार आिण उfरदायी आह.े 

8.  4टॉक 6ोकर आदशे/(वहाराची पुJी अशीलाला �या$या िवनंतीवAन इमेलमाफ* त पाठवेल. अशीलाला जाणीव आह े 2क 

आदशे/(वहाराची पुJी वेब पोट*लवAन पुरिव+यात आलेली आह.े अशील वायरलेस तं,dानाचा वापर कAन (वहार करत असेल तर, 

4टॉक 6ोकर आदशे/(वहाराची पJुी अशीला$या उपकरणावर पाठवेल. 

9.  अशीलाला जाणीव आह े 2क इंटरनेट वAन (वहार कर+यात अनेक अिन|ीत घटक आिण िलJ हाड*वेअर, सॉxटवेअर, "णाली, 

संवादा$या वािह1या, पे�रफेर'स, वगैरे सामील असतात, �यात (�यय येणे आिण ते 4थान}J होणे शय आह.े 4टॉक 6ोकर आिण 

ए4च ज, 4टॉक 6ोकरची IBT सेवा कोण�याही (�ययािवना अशीलाला सव* काळ उपलvध असेल असे कोणतेही िनवेदन करत नाहीत 

:कवा हमी दते नाहीत. 

10.  4टॉक 6ोकर$या IBT "णालीचे कोणतेही "लंबन, (�यय, अनुपलvधता :कवा चकुVचे काय*, :कवा एसच जची सेवा :कवा "णाली :कवा 

अशीला$या/4टॉक 6ोकर$या/एसच ज$या बाजून,े 4टॉक 6ोकर/एसच जेस$या िनयं,णाबाहरेील कोण�याही कारणासाठी कोणताही 

दवुा/"णाली बंद पड+यामुळे �या$या आदशेाची काय*वाही न होणे यासाठी अशीलाचा एसच ज :कवा 4टॉक 6ोकर$या िवरोधात 

कोणताही दावा असणार नाही. 



जोडप� - 5 

भाडंवली बाजारासाठी आिण डे�र�ह�ेट�ज िवभागासंाठी जोखीम �कटन द�तऐवज 

 

या द�तऐवजात �टॉक ए�सच�जसे�या इ��टीज/डे�र�ह�ेट�ज िवभागांम"य े #वहार कर$यािवषयी मह&वाची मािहती समािव' आह.े सव) 
संभा# घटकांनी �टॉक ए�सच�जेस�या इ��टीज/डे�र�ह�ेट�ज िवभागांम"ये #वहार कर$यापूव. हा द�तऐवज वाचावा. 
 

�टॉक ए�सच�जेस/SEBI �वतं0पणे 2कवा संयु4पणे आिण अिभ#4पणे 2कवा ग6भताथा)न ेया 8कटन द�तऐवजा�या पूण)9वाची, पया):तेची 
2कवा अचूकतेची हमी दते नाहीत 2कवा �टॉक ए�सच�जेस/SEBIने याचा पुर�कार केलेला नाही 2कवा िवभागामंधील #वहारातील 
सहभागा�या कोणतीही गुणव>ा पा�रत केले?या नाही. ह ेसंि@: िवधान #वहारातील सव) जोखमी आिण इतर मह&वाचे पलैू उघड करत 
नाही. 

 

यातील जोखमी िवचारात घेता तुDही Eया 8कारचे संबंध जोडत आहात आिण Eया जोखमGना तुDही सामोरे जाणार आहात 9याचे �वHप 

तुDहाला समजत असेल तरच तुDही #वहार करावेत. 

 

तुDहाला माहीत असले पािहजे आिण तुDही माIय केले पािहजे �क �टॉक ए�सच�जेसवर #वहार के?या जाणारे इ��टी शअेस), डे�र�ह�ेट�ज करार 

2कवा इतर संलेख, Eयात जोखमीच े िविवध घटक असतात, ते सव)साधारणपणे अ9यंत मया)�दत Kोत/मया)�दत गुंतवणूक आिण/2कवा 
#वहाराचा अनभुव आिण जोखीम सहन कर$याची मया)�दत @मता असले?या #L4साठी तरी उिचत माग) नाही. 9यामुळे तुम�या आ6थक 
प�रि�थतीचा िवचार करता अशा 8कारच े#वहार तुम�यासाठी सोयीचे आहते का याचा तDुही गंभीरपणे िवचार करावा. जर तुDही �टॉक 
ए�सच�जसेवर #वहार केलात आिण काही िवप�रत प�रणाम 2कवा नकुसान झाले तर 9यासाठी फ4 तुDहीच जबाबदार असाल आिण 9यासाठी 
�टॉक ए�सच�जेस/9यांची ि�लअQरग कॉपRरेशIस आिण/2कवा SEBI कोण9याही 8कारे जबाबदार नसतील आिण तुDही असा यु4Sवाद कT 
शकणार नाही �क 9यातील जोखमGचे पुरेसे 8कटन कर$यात आले न�हते 2कवा संबंिधत �टॉक Uोकरने 9यातील जोखमGची पूण) क?पना तDुहाला 
�दलेली न�हती. प�रणामांसाठी फ4 घटकच जबाबदार असतील आिण 9यापायी कोणताही करार िवखंिडत करता येणार नाही. तDही ह ेमानल े
आिण �वीकारल े पािहज े �क �टॉक ए�सच�जेसवर डे�र�ह�ेट�ज करारां�या खरेदी आिण/2कवा िवVSचे आदशे िनWपा�दत करताना नXयाची 
कोणतीही हमी नाही 2कवा होणाYया नुकसानासाठी कोणताही अपवाद केला जात नाही. 

 

तुDही ह े �प'पणे समजनू घेतल ेपािहजे �क एखाZा �टॉक Uोकरमाफ) त केललेे तुमचे #वहार तुम�या �टॉक Uोकरने िन[ीत केल?ेया काही 
औपचा�रकतांची, Eयात इतर िवषयांबरोबरच तुमचा ]ाहक जाणून ^या 8प0, ह_ आिण कत)#ाचंे वाचन, करा#ात आिण कT नयेत अशा 
काही गो'ी, वगैर�चा समावशे असू शकेल, तुम�याकडून पतू)ता केली जा$या�या अधीन असतील आिण ते संबंिधत �टॉक ए�सच�ज, 9याचे 
ि�लअQरग कॉपRरेशन, SEBIने िवहीत केलेली आिण वेळोवेळी अमलात असलेली माग)दश)क त&वे आिण �टॉक ए�सच�जेसकडून 2कवा 9या�या 
ि�लअQरग कॉपRरेशनकडून िनग)िमत केली गेलेली आिण वळेोवेळी अंमलात असलेली प�रप0के यां�या अधीन असतील. 
 

�टॉक ए�सच�जेस कोणताही स?ला दते नाहीत 2कवा तसा 9यांचा हतेूही नसतो आिण या द�तऐवजातील कोण9याही माहीती�या आधारे 

कोण9याही #4Sने कोण9याही �टॉक Uोकरबरोबर आिण/2कवा तृतीय प@ाबरोबर �थािपत केले?या #ावसाियक संबंधांसाठी ते जबाबदार 

नसतील. या द�तऐवजात असलेली कोणतीही मािहती #ावसाियक स?ला मान ू नये. कोण9याही #वहाराचा िवचार अशा #वहारात 
असले?या जोखमी पूण)पण ेसमजून घेत?यािशवाय 2कवा 9याचंा आढावा घेत?यािशवाय कT नये. तुDहाला खा0ी नसेल तर, तुDही 9याबाबतीत 
#ावसाियक स?ला घेतला पािहज.े 

 

#वहार कर$याचा 2कवा तुम�यासाठी #वहार कर$यासाठी कोणाला तरी अिधकार द$ेयाचा िवचार करताना, तुDहाला खालील गो'Gची 
मािहती असावी 2कवा 9या तुDही नीटपणे समजून ^या#ातः- 
 

1. पायाभतू जोखमीः 

 

1.1 अिधक उ� चचंलत
ेया जोखमीः 

चंचलता Dहणजे जे�हा �टॉक ए�सच�जसेवर #वहार चालू असतात त�ेहा एखाZा िस�यु�रटी�या/डे�र�ह�ेट�ज करारा�या 2कमतीत होणारे 

गितशील बदल. सव)साधारणपणे, एखाZा िस�यु�रटीतील/डे�र�ह�ेट�ज करारातील चंचलता जेवढी मोठी, तेवढेच 9यां�या 2कमतीतील चढ-

उतार मोठे असतात. सामाIयपणे, कमी #वहार होणाYया िस�यु�रटीज्/डे�र�ह�ेट�ज करारातंील चचंलता स�Vय िस�यु�रटीज/डे�र�ह�ेट�ज 

करारापं@ेा मोठी असते. चंचलते�या प�रणामी, तुम�या आदशेाची अशंतः काय)वाही केली जाऊ शकेल 2कवा अिजबात केली जाऊ शकणार 

नाही, 2कवा तुम�या आदशेाची काय)वाही Eया 2कमतीला केली गेली असले ती शवेट�या #वहारातील 2कमतीपे@ा खूप वेगळी असू शकेल 
2कवा नंतर खूप बदलू शकेल, प�रणामी संभा# 2कवा खरोखरीचे नुकसान होऊ शकेल. 

 

1.2 कमी रोकडसुलभतचेी जोखीम: 

रोकडसुलभतेचा अथ) बाजारातील सहभागG�या िस�यु�रटीज/डे�र�हटेी�ज करार एका �पधा)9मक 2कमतीला आिण 2कमतीतील �कमान फरकाने 

तातडीन े खरेदी कर$याची/िवक$याची @मता. सव)साधारणपणे, असे गृिहत धरले जाते �क बाजारात उपलeध असले?या आदशेाचंी सfंया 



जेवढी जा�त तेवढी रोकडसुलभता मोठी. रोकडसुलभता मह&वाची आह े कारण मोgा रोकडसुलभतेमुळे गंुतवणूकदाराला 

िस�यु�रटीज/डे�र�ह�ेट�ज करार जलद आिण 2कमतीतील कमीत कमी फरकाने खरेदी करणे आिण/2कवा िवकणे सोप ेजात,े आिण प�रणामी, 
खरेदी केले?या 2कवा िवकले?या िस�यु�रटीज/डे�र�ह�ेट�ज करारांसाठी गुंतवणूकदार �पधा)9मक 2कमत द$ेयाची 2कवा 9याला ती िमळ$याची 
श�यता जा�त असते. काही िस�यु�रटीज/डे�र�ह�ेट�ज करारांम"ये स�Vय िस�यु�रटीज/डे�र�ह�ेट�ज करारां�या तुलनेत कमी रोकडसुलभतेची 

जोखीम असू शकेल. प�रणामी, तुम�या आदशेाची केवळ अंशतः काय)वाही केली जाऊ शकेल 2कवा तुलननेे अिधक 2कमतीला काय)वाही केली 
जाऊ शकेल 2कवा अिजबात केली जाऊ शकणार नाही. 
 
1.2.1 रोज�या #वहारा�या धोरणाचा एक भाग Dहणून िस�यु�रटीज/डे�र�ह�ेट�जची खरेदी करणे 2कवा िवVS करणे या�या प�रणामी सुhा 
नुकसान होऊ शकते, कारण अशा प�रि�थतीत िस�यु�रटीज/डे�र�ह�ेट�ज�या करारांची िवVS/खरेदी अपिे@त 2कमती�या पातळी�या तुलनेत 

कमी 2कमतीला करणे भाग पडते, जेणेकTन िस�यु�रटी/डे�र�ह�ेट�ज करार िडली�हर कर$यासाठी 2कवा िमळव$यासाठी कोणतीही खुली 
प�रि�थती 2कवा कत)# राi नये. 

 

1.3 िव�ताराची जोखीम: 

िव�ताराचा संदभ) खरेदी�या आिण िवVS�या उ>म 2कमतीतील फरकाशी आह.े एखादी िस�यु�रटी/डे�र�ह�ेटव करार खरेदी/िवVS कर$याची 
2कमत आिण ताबडतोब ती िवVS/खरेदी कर$याची 2कमत, यातील फरकाच ेते िनदश)क आह.े कमी रोकडसुलभता आिण उj चंचलता याचा 

प�रणाम कमी रोकडसुलभ 2कवा अरोकडसुलभ िस�यु�रटीज/डे�र�ह�ेट�ज करारांसाठी सामाIयापे@ा िवशाल फरकात होऊ शकतो. 9यामुळे 

अिधक चांगली 2कमत िमळ$यात अडथळा हो$यात होऊ शकतो. 
 

1.4 जोखीम कमी करणारे आदशेः 

काही ठरािवक रकमेपयkत नुकसान सीिमत ठेवणारे आदशे (उदा.: ‘‘�टॉप लॉस" ऑड)स), 2कवा ‘‘िलमीट" ऑड)स)) दणेे अनेक वेळा 8भावी ठरत 
नाही कारण बाजारातील गितमान प�रि�थतीमुळे अशा आदशेाचंी काय)वाही करणे अश�य होऊ शकते. 

 
1.4.1 जर िवHh बाजकूडून आदशे उपलeध असतील, तर 2कमतीचा िवचार न करता एखाZा ‘‘माकm ट" आदशेाची काय)वाही झटपट केली 
जाईल, आिण जरी ]ाहका�या ‘‘माकm ट" आदशेावर काय)वाही झटपट केली जाऊ शकेल, तरीही ही काय)वाही थ�कत आदशेांसाठी आिण उपलeध 
2कमतीवर असेल, Eयाने आदिेशत संfया 2कमत-वेळ 8ाधाIयावर पूण) होईल. पण ह ेसमजून घेतले जावे �क या 2कमती िस�यु�रटी/डे�र�ह�ेट�ज 
करारा�या शेवट�या #वहारातील 2कमतीपे@ा 2कवा 9यां�या सवR>म 2कमतीपे@ा खूप वेगoया असू शकतील. 

 

1.4.2 एखाZा ‘‘िलमीट" आदशेाची काय)वाही केवळ आदशेासाठी िनि[त केल?ेया ‘‘िलमीट" 2कमतीला 2कवा अिधक चागं?या 2कमतीला केली 
जाईल. तथािप, ]ाहकाला 2कमतीिवषयी संर@ण िमळते पण 9याच वेळी अशीही श�यता आह े�क आदशेाची अिजबात काय)वाही केली जाऊ 
शकणार नाही. 
 

1.4.3 �टॉप लॉस आदशे साधारणपणे एखाZा �टॉक/डे�र�ह�ेट�ज करारा�या चाल ू 2कमतीपासून ‘‘दरू" जातो, आिण िस�यु�रटी/डे�र�ह�ेटव 
करार �टॉप 2कमतीपयkत पोचला 2कवा 9या 2कमतGवर #वहार झाला तर असा आदशे स�Vय केला जातो. िवVSचे �टॉप आदशे सामाIयपणे 
चालू 2कमती�या खाली नpदिवल ेजातात, आिण खरेदीचे �टॉप आदशे सामाIयपणे चालू 2कमती�या वर नpदिवले जातात. ज�ेहा िस�यु�रटी 
/डे�र�ह�ेट�ज करार पूव)-िन[ीत 2कमतीपयkत पोचतात, 2कवा अशा 2कमतGवर #वहार केला जातो, �टॉप लॉस आदशेाचे Hपांतर 
माकm ट/िलमीट आदशेात होते आिण आिण मया)दवेर 2कवा अिधक चांग?या 2कमतीवर काय)वाही होते. 9यामुळे िलमीट आदशेाची काय)वाही 
करता येईल याची कोणतीही हमी नाही कारण एखादी िस�यु�रटी/डे�र�ह�ेट�ज करार पूव)-िन[ीत 2कमत भेद ूशकेल, आिण असे झा?यास अशा 

आदशेावर काय)वाही न हो$याची जोखीम उqवू शकेल, अगदी तसेच जसे एखाZा िनयिमत िलमीट आदशेा�या बाबतीत होत.े 

 

1.5 बात�या
ंया घोषणाचंी जोखीमः 

�टॉक/डे�र�ह�ेट�ज करारा�या 2कमतGना 8भावीत कT शकतील अशा बातDयांची घोषणा #वहारादरDयान होऊ शकेल, आिण 9या�या 
जोडीला कमी रोकडसुलभता आिण उj चंचलता असेल, तर 9यामुळे िस�यु�रटी/करारा�या 2कमतीत अचानक अनपेि@त सकारा9मक 2कवा 
नकारा9मक चढउतार होऊ शकतील. 

 

1.6 अफवाचंी जोखीमः 

अनेक वेळा कंपIया /चलने यां�यािवषयी तpडोतpडी, वत)मानप0ातून, वेबसाइट�वTन 2कवा Iयूज एजIसीज इ9या2दrारे अफवा पसरिव?या 
जातात. गंुतवणूकदारानंी याबाबत सावध रहावे आिण अफवां�या आधारे कृती कर$यापासनू परावृ> �हाव.े 

1.7 �णाली जोखीम: 

बाजार उघड$यापूव. आिण बंद हो$यापूव. उj राशी #वहार वारंवार होतील. असे उj राशी #हार �दवसातील इतर वेळा दखेील होऊ 

शकतील. 9यामुळे आदशेां�या काय)वाहीत 2कवा पु'ीकरणात �दरंगाई होऊ शकेल. 

 

1.7.1 चंचलते�या कालावधGम"ये, बाजारातील सहभागGrारा 9यां�या आदशेात 2कवा 2कमतीत सात9याने बदल के?याने 2कवा नवीन आदशे 

�द?याने, आदशेा�या काय)वाहीत 2कवा पु'ीकरणात �दरंगाई होऊ शकेल. 



 

1.7.2 बाजारातील काही िविश' प�रि�थतीत, बाजारातील एखाZा ि�थतीचे प�रसमापन वा�तव 2कमतीला करणे क�ठण होऊ शकेल 2कवा 
अिजबात करता येऊ शकणार नाही, जे�हा िवVS�या बाजनेू 2कवा खरेदी�या बाजूने कोणतेही िश?लक आदशे नसतील 2कवा #वहारातील 

कोण9याही असामाIय कृतीमुळे 2कवा िस�यु�रटी/डे�र�ह�ेट�ज करार सsकट �फ?टस)पयkत पोच?यामळेु 2कवा इतर कोण9याही कारणासाठी 
एखाZा िस�यु�रटी/डे�र�ह�ेट�ज करारातील #वहार थांबिवले जातील. 

 

1.8 �णाली/नेटवक� वरील गद"ः 

ए�सच�जसेमधील #वहार, आदशे घेणे व माग)�थ करणे, ह ेउप]ह/लीEड लाइन आधा�रत कDयुिनकेशन, तं0tाने आिण संगणक 8णालGचा 
संयोग यां�या आधारे इले�uॉिनक पhतीन ेचालते. अशा 8कारे, ितथे कDयुिनकेशन बंद पडणे 2कवा 8णालीतील सम�या 2कवा 8णालीकडून 
मंद 2कवा उशीराने 8ितसाद िमळणे 2कवा #वहार बंद होणे, 2कवा अशा इतर कोण9याही सम�या-अडचणी य$ेयाची श�यता असते, Eयामुळे 
#वहारा�या 8णाली/नेटवक) पयkत पोचण े श�य होत नाही, जे िनयं0णाबाहरे असू शकेल आिण 9याचा प�रणाम खरेदी 2कवा िवVS�या 
आदशेावंर 8�Vया कर$यात अंशतः 2कवा पूण)पणे �दरंगाई होणे 2कवा 8�Vया न हो$यात होऊ शकेल. तुDहाला नpद घे$याचा इशारा द$ेयात 
येतो �क जरी या सम�या ता9पुर9या �वHपा�या असतात, तरी जे�हा तुम�यापाशी थ�कत खुली ि�थती 2कवा काय)वाही न झालेले आदशे 
असतात ते�हा सव) काय)वाही झालेले #वहार पूण) कर$या�या तुम�या कत)#ाला ही जोखीम आडवी येऊ शकते. 

 

2. जथेपय%त डे'र(ह'ेट(ज िवभागांचा सबंधं आह,े कृपया न+द ,या आिण खालील अित'र0 विैश34ाशंी �वतःला चांगले प'रिचत क5न ,याः- 

 

2.1 ‘ली(हरेज" 6कवा ‘िगअ7रग" चा प'रणाम: 

डे�र�ह�ेट�ज बाजारात, डे�र�ह�ेट�ज करारा�या मू?या�या मानाने माज.नची र_म छोटी असते, 9यामुळे #वहार ‘‘ली�हरेज" 2कवा ‘िगअड)" 
केले जातात. डे�र�ह�ेट�ज #वहार तसे छोwा माज.न�या रकमेने केल ेजातात, पण ते माज.न�या तुलनेत मोठा नफा 2कवा नुकसान हो$याची 
श�यता दतेात. पण डे�र�ह�ेट�जमधील #वहारात मोठी जोखीम असते. 
 
Dहणून 89य@ात डे�र�ह�ेट�जम"ये #वहार कर$यापूव. तुDही पुढील िवधाने पूण)पणे समजून ^यावीत आिण आपली प�रि�थती, आ6थक Kोत 
वगैरे सुhा िवचारात घऊेन #वहार करावा. जर 2कमती तुम�या िवरोधात गे?या, तर अपे@ाकृत अ?प कालावधीत तुDही माज.न र_म अंशतः 
2कवा पणू)पणे गमाव ूशकाल. xािशवाय, तुमचे नकुसान मळू माज.न रकमेप@ेा जा�तही असू शकेल. 

 

ए. हवाला #वहारात सव) ि�थतGची रोज #वहारपू6त समािव' आह.े रोज खु?या ि�थती िनदmशाकंा�या/डे�र�ह�ेट�ज करारां�या बंद 
पातळी�या आधारे बाजारात िचIहां�कत के?या जातात. करार तुम�या िवरोधात पुढे सरकला असेल, तर तुDहाला अशा हालचालीतून होणाYया 
नुकसानाची (अनुमािनत) र_म जमा करावी लागेल. र_म एका िविश' ठरवून �दले?या कालावधी�या आत, साधारणपणे पुढ�या �दवसाचे 
#वहार सुT हो$यापूव., 8दान करावी लागते. 
 

बी. तुDही ठरवून �दले?या वेळेपूव. र_म जमा कT शकला नाहीत 2कवा तुम�या खा9यात थकबाकS असेल तर, �टॉक Uोकर ि�थतGचे सपंूण)पणे 
2कवा अशंतः प�रसमापन कT शकेल 2कवा बद?यात िस�यू�रटीज दऊे शकेल. या बाबतीत, अशा �लोज-आउyसमुळे होणाYया कोण9याही 
नुकसानासाठी तुDहीच जबाबदार असाल. 

 

सी. बाजारातील काही िविश' प�रि�थतGत, एखाZा गुंतवणूकदाराला #वहाराचंी काय)वाही करणे क�ठण 2कवा अश�य ठT शकते. 

उदाहरणाथ), ही प�रि�थती अरोकडसुलभता, Dहणजे जे�हा िबzस 2कवा ऑफस) पुरेशा नसतात, 2कवा 2कमतीवरील बंधनामंुळे 2कवा सsकट 

Uेकस)मुळे वगैरे #वहार िनलिंबत असतात, अशामळेु येऊ शकते. 

 

डी. बाजारात �थयै) राख$या�या द'ृीन,े खालील पावले उचलली जाऊ शकतीलः माज.न�या दरातील बदल, कॅश माज.न 2कवा इतर दरात 
वाढ. या नवीन उपाययोजना िवZमान खु?या िहतसंबंधाना सhुा लागू के?या जाऊ शकतात. अशा प�रि�थतीत, तुDहाला अित�र4 माज.न 
ठेवावे लागेल 2कवा तुमची ि�थती कमी करावी लागेल. 

 

इ. तुDही तुम�या Uोकरला तुDही #वहार कर$याचे योजत असले?या डे�र�ह�ेट�ज करारांचा संपणू) तपशील िवचारला पािहजे, अथा)त, 

कराराची िविनsद' ेआिण संल| कत)#े. 
 

2.2 चलनिवषयक जोखमीः 

1. िवदशेी चलनाचे 8ाब?य असले?या करारातील, मग ते तुम�या �वतः�या 2कवा दसुYया�या अिधका�रतेतील असोत, #वहारातील नफा 2कवा 
नुकसान यावर चलना�या दरातील चढउतारांचा प�रणाम होईल जे�हा करारा�या चलनाचे दसुYया चलनात Hपांतरण करणे आव}यक असेल. 

 

2. बाजारातील काही िविश' प�रि�थतीत, तुDहाला एखादी ि�थती प�रसमा: करणे क�ठण 2कवा अश�य ठT शकेल. ह े घडू शकेल, 

उदाहरणाथ), जे�हा चलन अिनयंि0त केले जाईल 2कवा �फ��ड uेLडग बँडस् िव�तृत केल ेजातील. 

 



3. चलना�या 2कमती 8चंड चचंल असतात. चलना�या 2कमतीतील चढउतार, इतर बाबGबरोबरच, मागणी-परुवठा संबंधातील बदल; 

#ापार, आ6थक, पैसािवषयक, िविनमय िनयं0ण काय)Vम आिण सरकारी धोरणे; िवदशेातील राजकSय आिण आ6थक घटना आिण धोरणे; 
रा�ीय आिण आंतररा�ीय #ाज दरांतील बदल आिण चलनफुगवटा; चलनाच ेअवमू?यन; आिण बाजारा�या �ठकाण�या स�टीम�टस् यामुळे 
8भावीत होऊ शकतात. यापैकS कोण9याही घटकाचे िनयं0ण #4Sगत स?लागार कT शकत नाही आिण स?लागारा�या स??याची प�रणती 
एखाZा सहभागी ]ाहकासाठी नफादायक #वहारात होऊ शकेल 2कवा एखाZा ]ाहकाचे अशा घटनांमुळे नुकसान होणार नाही अशी 

कोणतीही हमी दतेा येत नाही. 

 
2.3 ऑ9शन धारकाचंी जोखीमः 

1. एखाZा ऑ�शन धारकाला अपे@ाकृत अ?प वेळेत ऑ�शनसाठी 8दान केलेली संपूण) र_म गमाव$याची जोखीम असते. ही जोखीम 

ऑ�शनची 8कृित दश)वते, जी Dहणजे ऑ�शनची अविध संप?यावर संपि> वाया जाणे. एखादा ऑ�शन धारक, जो 9याचा ऑ�शन 9या�या 
समा:ीपवू. द�ुयम बाजारात िवकत नाही 2कवा समाि:पवू. 9याचा वापर करत नाही, 9याची ऑ�शनमधील सपंूण) गंुतवणूक िनि[तच 
गमावेल. ऑ�शन समा: हो$यापूव. 9याची अंत6निहत 2कमत, ऑ�शनचा खच) भTन िनघ$यासाठी पुरेशा मया)दपेयkत, अपेि@त �दशेने बदलली 
नाही, तर गंुतवणूकदार 9याची ऑ�शनमधील गंुतवणूक मोgा 8माणावर 2कवा संपणू)पणे गमावेल. 

 

2. ए�सच�ज काय)वाहीवर बंधने घालू शकेल आिण 9याला काही िविश' प�रि�थतीत काही वेळा ऑ�शIस�या काय)वाहीवर बंधने घाल$याचा 
िनखालस ह_ आह.े 

 

2.4 ऑ9शन राइटस�
या जोखमी: 

1. 9या�या अंत6निहत 2कमतीतील चढउतार अपिे@त �दशेने नसतील तर, ऑ�शन राइटर मोठी र_म गमाव$याची जोखीम प9करत असतो. 
2. ऑ�शन राइटर हो$याची जोखीम तशाच अंत6निहत िहतसंबंधां�या इतर ऑ�शIसची खरेदी कTन आिण 9यायोगे िव�तारलेली ि�थती 
प9कTन 2कवा ऑ�शIस बाजारातून 2कवा अIय बाजारांतून इतर 8कार�या हLेजग ि�थती संपा�दत कTन कमी केली जाऊ शकेल. तथािप, िजथ े

राइटरने िव�तार 2कवा इतर हLेजग ि�थती प9कर?या आहते ितथे सुhा जोखीम मोठीच असेल. िव�तार ि�थती ही सा"या ‘लागँ' 2कवा ‘शॉट)' 
ि�थतीप@ेा कमी जोखमीची असत ेअसे नाही. 

3. अनेक ऑ�शIस एकि0तपणे खरेदी करणे 2कवा िलहीणे, 2कवा अंत6निहत िहतसंबंधा�ंया शॉट) िवVS 2कवा खरेदीबरोबर ऑ�शIस खरेदी 

करणे 2कवा िलहीणे, xाचा समावशे असलेले #वहार गंु�वणूकदारासाठी अित�र4 जोखीम 8�तुत करतात. ऑ�शन िव�तारसारखे संयु4 
#वहार ह े एकमेव िवक?प खरेदी करणे 2कवा िलहीणे यापे@ा अिधक गंुतागुंतीचे असतात. आिण 9या�याही पढेु नpद घे$यात यावी �क, 

गंुतवणूकS�या कोण9याही @े0ा 8माणेच, चांगली समजून न घेतलेली गुंतागुंत ही �वतःच एक जोखमीचा घटक आह.े इथे असे सुचवायचे नाही 

कS संयु4 धोरणांचा िवचार कTन नये, परंतु सव) ऑ�शन गंुतवणूक��या बाबतीत अशा एखाZा #ि4चा स?ला घेणे यो�य ठरेल, Eयाला 
बाजारातील िविवध 8कार�या प�रि�थतीत संयु4 #वहारातील जोखमी आिण संभा# लाभ यां�या संबंधात अनुभव आिण tान असले. 

 
3. वायरलेस त<ं=ान/�माट� ऑड�र >7टग 6कवा इतर कोण?याही त<ं=ानामाफ� त Aवहार करण:े 

 

वायरलेस तं0tान/�माट) ऑड)र HQटग 2कवा इतर कोण9याही तं0tानामाफ) त िस�यु�रटीज #वहार कर$याशी संबंिधत वैिशWwे, जोखमी, 

जबाबदाYया, कत)#े आिण दािय9व ेयांची #ाfया करणाYया कोण9याही तरतूदी �टॉक Uोकरने ]ाहका�या नजरेला आणा#ात. 

 

4. सव�साधारण: 

 

4.1 ‘घटक' शeदाचा अथ) असेल आिण 9यात समािव' असतील एखाद ेअशील, एखादा ]ाहक, 2कवा एखादा गंुतवणूकदार, जो ए�सच�जेसrारे 

पुरिव$यात आले?या यं0णेमाफ) त िस�यु�रटीज/डे�र�ह�ेट�ज करारा�ंया संपादना�या आिण/2कवा िवVS�या हतेूने �टॉक Uोकरमाफ) त #वहार 
करतो. 

 

4.2 ‘�टॉक Uोकर' शeदाचा अथ) असेल आिण 9यात समािव' असतील एखादा �टॉक Uोकर, Uोकर 2कवा �टॉक Uोकर, Eयाला ए�सच�जेसनी 

तसे दाखल कTन घेतले आह ेआिण जो SEBIकडील नpदणी 8माणप0 धारण करतो. 



जोडप� - 6 

माग�दश�न 
टपण - गुंतवणूकदारांसाठी ए�सच�ज(जेस)वर �े�डग करताना काय करावे आिण काय क� नये �ाक
रता सचूना 

�े�डग स�ु कर!यापवू" 

1.  तु�ही फ� SEBI न
दणीकृत म�य�थांशी आिण म�य�थांमाफ� त �वहार कर�याची खा�ी करा. �टॉक ए"सच$जेस 
www.exchange.com आिण SEBI वेबसाईट www.sebi.gov.in वर उपल*ध यादीतून तु�ही SEBI न
दणी 
,माणप� -मांक तपासून घेऊ शकता. 

2.  KYC ,प� पूण� भर�याची आिण KYC ,प�ातील कोरी फ345स (रकाने) खोड�याची खा�ी करा. 
3.  तु�ही सव� अिनवाय� ,प�े वाच4याची खा�ी करा, उदाहरणाथ�, ह9 आिण जबाबदा:या, जोखीम ,कटन ,प�, �टोक 

;ोकरचे धोरण आिण काय�प<ती ,प�. 
4.  तुम=याम�ये आिण �टॉक ;ोकरम�ये मा?य झालेली काही ऐि=छक कलमे अस4यास ती वाचून समजून घे�याची खा�ी करा 

आिण मगच Bयावर सही करा. �यानात Cया क3 तुम=याम�ये आिण �टॉक ;ोकरम�ये मा?य झालेली कलमे तुम=या 
संमतीिशवाय बदलता येणार नाहीत. 

5.  DेEडगसाठी तु�हाला ;ोकरने आकारलेले सव� ;ोकरेज (दलाली), किमश?स, शु4के आिण इतर आकार�यांबाबत आिण 
SEBIने/ �टॉक ए"सच$जेसने िनKदL केले4या संबंिधत तरतुदMबाबत/माग�दश�क सूचनांबाबत �पL क4पना असू Nा. 

6.  तु�ही िनOपाPदत केले4या द�तऐवजांची ,त �टॉक ;ोकरकडून िवनामू4य िमळवा. 
7.  जर तु�हाला तुमचा बँक आिण िडमॅट अकाऊंट संचािलत कर�यासाठी �टॉक ;ोकर=या नावे मुखBयारप� (POA) 

िनOपाPदत करायचे असेल तर कृपया Tा संदभा�त SEBIने/ए"सच$जेसने िनग�िमत केले4या माग�दश�क सूचना पहा. 

#वहार आिण #वहारप%ूत 

8.  तु�ही िलिखत �वUपात ,ािधकृत के4यास �टॉक ;ोकर इले"Dॉिनक काँDॅ"ट नोVस (ECN) िनग�िमत कU शकेल. Bयासाठी 
तु�ही तुमचा ईमेल आयडी �टॉक ;ोकरला Nायला हवा. जर तु�हाला सगंणकाची मािहती नसेल तर तु�ही ECN पया�य 
�वीकाU नये. 

9.  तुम=या इंटरनेट DेEडग अकाऊंटचा पासवड� कोणाशीही शेअर कU नका. 
10.  कुठ4याही �टॉक ;ोकरला रोख र9म दऊे नका. 
11. �टॉक ;ोकर=या नावाने अकाउंट पेयी धनादशे काढा. सब-;ोकर=या नावाने चेक दऊे नका. तु�ही �टॉक ;ोकरला Pदले4या 

रकमेचा/रोWयां=या जमेचा तुम=याकड ेकागदोप�ी पुरावा अस4याची खा�ी कUन Cया, Xयाम�ये Pदनाकं, ि�-प, संWया, 
कुठ4या बँक/िडमॅट खाBया=या नावे र9म Yकवा रोWयांची जमा केलेली आह े आिण कुठ4या बँक/िडमॅट खाBयामधून, हा 
तपशील असले. 

12. �वहार पडताळणीची सोय �टॉक ए"सच$जेस=या वेबसाईVसवर उपल*ध आह,े िजथ े करारप�ात Pद4यानुसार 
�वहारातील तपशीलांची पडताळणी होऊ शकेल. जर वेबसाईटवर Pदलेल े �वहाराचे तपशील करारप�ातील 
तपशीलांशी जुळत नसतील, तर ताबडतोब संबंिधत �टॉक ए"सच$ज=या गंुतवणूकदार गा:हाणी क$ [ाशी संबंध साधा. 

13. तु�ही चल खाते (रEनग अकाऊंट) राख�याचा िवशेष ,ािधकार Pदला अस4यास, ए"सच$जमधून पेआउट िमळा4यानंतर 
एका काय� Pदवसात तुम=यापय\त िनधी Yकवा रोखे (जे काही असले ते) कदािचत पोचणार नाहीत. �हणून, पुढील अटMची 
पूत�ता होत अस4यास, �टॉक ;ोकर तुम=यासाठी रEनग अकाऊंट राखेल : 
अ)  तु�ही Pदले4या अशा ,ािधकारावर फ� तु�हीच सही कUन तो PदनांPकत कराल आिण तु�ही तो कधीही मागे घेऊ 

शकता असे कलम Bयाम�ये असेल. 
ब)  िनधी आिण रोखे यांची ,Bय^ �वहारपू_त �टॉक ;ोकर तुम=या पसंतीनुसार Pकमान ितमाहीतून Yकवा मिह?यातून 

एकदा करेल. खाBयाचे �वहार पणू� करताना, �टॉक ;ोकर तु�हाला खाBयाचंे िववरण पाठवील Xयात पशैासंबंधी 
`ाहका=या खातेवहीतील उतारा आिण पसैे/रोखे ,ाa/पोहोचते के4या=या न
दी असतील. Tा िववरणात िनधी 
Yकवा रोखे ठेवून घेतले अस4यास आिण तारण ठेवले4या शेअस�चा तपशीलही असले. 

क)  �वहारपूतb=या Pदवशी, थPकत दाियBवापोटी आवcयक रोखे/िनधी ठेवून घेईल आिण संभवतः पढुील 5 Pदवसांम�ये 
डेdरवेdटव मा_जन दाियBव पणू� कर�यासाठी अपेि^त िनधीही ठेवून घेईल, Xयाचा िहशेब ए"सच$जेसने िनKदL 
केले4या रीतीने केलेला असेल. रोखी=या �वहारांबाबत �टॉक ;ोकर �वहारपू_त Pदनांकास `ाहकांकडून येणे 
असले4या संपणू� प-ेइन दाियBवासाठी िनधी आिण रोखे राखून ठेव�याची श"यता आह ेआिण पढु=या Pदवसासाठी 
आवcयक असले4या �ापारासाठी तो िनधी/ रोखे/ मा_जन राखून ठेवील अशी श"यता असते, Xयाचे मू4य रोख 
बाजारात अशा �वहारपूतb Pदवशी केले4या दवेघेवM=या मू4याइतके असेल. 

 



 

ड)  खातेवहीतील उतारा Yकवा �वहारपूतbम�ये काही वाद अस4यास तो तु�ही िलिखत �वUपात, अस े िनधी/रोखे 
Yकवा िववरण जे काही असले ते िमळा4या=या Pदनांकापासनू श"यतो कामकाजा=या 7 (सात) Pदवसां=या आत 
�टॉक ;ोकर=या नजरेस आणून दणेे गरजेचे असते. वाद झा4यास ह े ,करण संबंिधत �टॉक ए"सच$जेस=या 
गुंतवणूकदार त-ार क^ाला लेखी सादर करावे. 

14.  जर तु�ही चल खाते राख�याचा पया�य �वीकारलेला नसेल, आिण ए"सच$जेसमधून पेआऊट िमळ�या=या दसु:या Pदवशी 
तु�हाला िनधीचा/रोWयांचा प-ेआऊट िमळाला नाही तर ही बाब �टॉक ;ोकर=या िनदश�नास आणा. जर काही वाद असेल 
तर संबंिधत �टॉक ए"सच$ज=या गुंतवणूकदार त-ार क^ाकडे ताबडतोब लेखी त-ार द�ेयाची खा�ी करा. 

15. DेEडग=या ,Bयके Pदवसा=या अखेरीस �टॉक ए"सच$जेसकडून एसएमएस Yकवा ईमेलfारा DेEडगचे अलट�स्/�वहारांचे 
तपशील िमळिव�यासाठी तुम=या �टॉक ;ोकरकडे कृपया तुमचा मोबाईल -मांक आिण ईमेल आयडी न
दवा. 

�े�डग सद&य'व खिंडत झा)यास 

16.  जर एखाNा �टॉक ;ोकरने Bयाचे सद�यBव ,Bया_पत केले, Bयाला सद�यBवातून िनया�िपत कर�यात आले Yकवा तो 

कसूरदार �हणून घोिषत झा4यास �टॉक ए"सच$ज एक जाहीर सचूना दतेे आिण Bयाfारे फ� Bया �टॉक ए"सच$ज=या 
"DेEडग ,णालीवर िनOपाPदत �वहारांशी" सबंंिधत दावे गुंतवणूकदारांकडून मागिवते. संबंिधत �टॉक ए"सच$जकडे िनKदL 
कालावधीत समथ�नाथ� कागदप�ांसह दावा सादर कर�याची खा�ी करा. 

17.  तु�ही �टॉक ;ोकरकडे जमा केले4या पैशाला/ रोWयानंा Pकती संर^ण आह ेह ेजाणून Cया, िवशेषत: जर तुम=या �टॉक 

;ोकरने कसरू केली Yकवा Bया=या Pदवाळखोरीची Yकवा नादारीची वेळ आली तर तु�हाला Pकती ,माणात असे पसैे/ रोखे 
वसूल करता येतील ह ेजेथे DेEडग झाले आह ेBया संबंिधत �टॉक ए"सच$जेस=या उपिवधMवर आिण िनयमावलMवर तसचे 
वेळोवेळी अंमलात असले4या गुंतवणूकदार संर^ण िनधी योजनेवर अवलंबून असू शकते. 

वाद/ त*ारी 

18.  कृपया �यानात Cया क3 लवाद कामकाज, ;ोकस�=या िवj< दडंाBमक कारवाई आिण �टॉक ;ोकस�िवj< गुंतवणूकदारां=या 

त-ारी संबंिधत �टॉक ए"सच$जेस=या वेबसाईVसवर ,द_शत केले4या असतात. 
19.  संबंिधत �टॉक ;ोकर / सब-;ोकर तुम=या ,kाची/ सम�येची/ त-ारीची सोडवणूक करीत नसेल तर तु�ही ते ,करण 

संबंिधत �टॉक ए"सच$जकडे नेऊ शकता. जर तुम=या त-ारी=या िनवारणाबाबत तु�ही समाधानी नसाल तर तु�ही ते 

,करण वरपय\त �हणजे SEBIकडे नेऊ शकता. 

20.  कृपया Tाची न
द Cया क3 सव� �टॉक ;ोकस�साठी/ सब-;ोकस�साठी SEBIने त-ारिनवारण िवभागाचा/ अनुपालन 

अिधका:याचा ई-मेल आयडी  त-ारी न
दिव�या=या खास हतूेसाठी िनिlत करणे अिनवाय� केले आह.े 
 

 


