
अनलु�क-4 अनलु�क  

�टॉक �ोकर
, सब-�ोकर
 तथा �ाहक
 के अिधकार एवं दािय�व 

SEBI एवं �टॉक ए
सचज� �ारा िनधा��रत 

1.  �ाहक ए�सच�ज/भारतीय �ितभूित एवं िविनमय बोड� (SEBI) के िनयम, उप-िनयम और िविनयम एवं समय-समय पर 

जारी प!रप"/नो!टस म� दी गई प!रभाषा के अनुसार ए�सच�ज म�/पर सौदा करने के िलए �,तुत क- गई उन 

�ितभूितय/कां/ै�ट् स (अनुबंध)/अ3य िवलेख (इं,6म�ट् स) म� िनवेश//ेड करेगा। 

2.  ,टॉक :ोकर, सब-:ोकर और �ाहक समय समय पर �भावी हो सकने वाले ए�सच�ज ;ारा जारी सभी िनयम, उप-िनयम 

एवं िविनयम तथा उनके अंतग�त जारी =कए गए प!रप"/नो!टस तथा SEBI के िनयम एवं िविनयम एवं सरकारी 

�ािधका!रय क- अिधसचूना> का अनुपालन करने के िलए बा?य हगे। 

3.  �ाहक �ितभूितय म� सौदा करने और/या डे!रवे!टव कां/ै�ट् स म� सौदा करने के िलए ,टॉक :ोकर क- @मता से सतंुA होगा 

और ,टॉक :ोकर के मा?यम से अपने आदशे को िनCपा=दत करने क- इDछा रखता ह,ै और �ाहक समय-समय पर ,टॉक 

:ोकर के मा?यम से आदशे को िनCपा=दत करने से पहले उसक- @मता से ,वयं को संतुA करता रहगेा। 

4.  ,टॉक :ोकर लगातार �ाहक क- वा,तिवकता एवं िवFीय मजबूती एवं दी जाने वाली सेवा> के अनुसार िनवेश उद ्दGेय के 

बारे म� ,वयं को संतुA करेगा। 

5. ,टॉक :ोकर �ाहक को ,टॉक :ोकर क- काय� सीमा, दयेता या @मता सिहत =कए जाने वाले Hवसाय के िलए ,टॉक :ोकर 

क- दयेता क- िनधा�!रत �कृित के बारे म� जानकारी दनेे के िलए कदम उठाएगा। 

6.  सब-:ोकर �ाहक के साथ सभी सौद म� ,टॉक :ोकर को आवGयक सहायता एवं सहयोग �दान करेगा। 

�ाहक के बारे म� जानकारी 

7.  �ाहक वे सभी िववरण समय-समय पर ,टॉक ए�सच�ज/SEBI ;ारा अिनवाय� समथ�क द,तावेज के साथ �,तुत करेगा जो 

,टॉक :ोकर के िलए ''खाता खोलने के फॉम�'' म� =दया जाना आवGयक ह।ै 

8.  �ाहक, खाता खोलने के िलए आवGयक द,तावेज म� सभी अिनवाय� �ावधान के बारे म� जानेगा। �ाहक ;ारा ,वीकृत 

िनयम एवं शतL के अनुसार ,टॉक :ोकर ;ारा िनMदA कोई भी अित!रN उपबंध या द,तावेज गैर-जOरी होगा। 

9.  �ाहक समािP आवेदन/ऋणशोधन आवेदन या =कसी भी अिभयोग सिहत - िजसका उसक- @मता पर कोई भी �भाव हो 

सकता ह-ै खाता खोलने के समय या उसके बाद 'खाता खोलने के फॉम�' म� दी गई जानकारी म� कोई भी प!रवत�न होने पर 

तुरंत ही ,टॉक :ोकर को िलिखत म� सिूचत करेगा। �ाहक आविधक आधार पर ,टॉक :ोकर को िवFीय जानकारी �दान 

करेगा/अSितत करेगा। 

10. ,टॉक :ोकर एवं सब-:ोकर खाता खोलने के फॉम� म� =दए गए सभी िववरण या �ाहक से संबंिधत अ3य सभी जानकारी को 

गुP रख�गे और वे =कसी िवशेष कानूनी/िविनयामक आवGयकता> के अतंग�त आवGयक होने के अलावा =कसी 

HिN/�ािधकारी के सम@ इसका खुलासा नहT कर�गे। बशतU हालां=क ,टॉक :ोकर �ाहक क- सहमित से उसक- जानकारी 

को =कसी भी HिN या �ािधकारी के सम@ �,तुत कर सकते हV। 

मा जन 

11.  �ाहक लागू �ारंिभक माWजन, काटी Xई माWजन, िवशेष माWजन या ऐस ेअ3य सभी माWजन का भुगतान करेगा िज3ह� ,टॉक 

:ोकर या ए�सच�ज ;ारा आवGयक माना जाता ह ैया जैसा समय समय पर �ाहक ;ारा /ेड =कए जाने वाले सेगम�ट पर 

लागू SEBI के =दशािनदUश के अनुसार आवGयक माना जाता ह।ै ,टॉक :ोकर को अपने एकमा" और पूण� िववेक म� 

अित!रN माWजन एक" करने क- अनुमित ह ै (भले ही ए�सच�ज, समाशोधन गृह (ि�लयZरग हाउस)/समाशोधन िनगम 

(ि�लयZरग कॉप[रेशन) या SEBI ;ारा आवGयक न हो) और �ाहक िनधा�!रत समय के भीतर ऐस ेमाWजन का भुगतान 

करने के िलए बा?य होगा। 



12.  �ाहक समझता ह ै =क �ाहक ;ारा माWजन का भुगतान आवGयक Oप से सभी बकाय क- पूWत नहT करता ह।ै लगातार 
माWजन का भुगतान करने के बावजूद भी �ाहक, अपने /ेड के िनपटान पर, अनुबंध के अनुसार िनMदA/आवGयक उन सभी 
रािशय का भुगतान करने के िलए बा?य (या �ाP करने का हकदार) ह।ै 

लेनदने एवं िनपटान 

13.  �ाहक �ितभूित/डे!रवे!टव कं/ै�ट क- खरीद या िब]- के िलए कोई भी आदशे िलिखत म� या उस अ3य Oप या तरीके से दगेा 
िजस पर �ाहक एवं ,टॉक :ोकर पर,पर सहमत ह। ,टॉक :ोकर केवल उस �ाहक को आवं!टत अि;तीय �ाहक कोड म� 
आदशे दनेा और /ेड को िनCपा=दत करना सुिनि^त करेगा। 

14. ,टॉक :ोकर �ाहक को /े_डग/िनपटान च], िडलीवरी/भुगतान अनुसूची, उसम� समय-समय पर होने वाले प!रवत�न के बारे 
म� सूिचत करेगा और उसे इसके बारे म� अवगत कराता रहगेा, और उस �ासंिगक ,टॉक ए�सच�ज क- ऐसी 
अनुसूिचय/�=]या> का पालना करना �ाहक क- िज`मेदारी होगी जहां /ेड िनCपा=दत =कया गया ह।ै 

15. ,टॉक :ोकर यह सुिनि^त करेगा =क �ाहक ;ारा जमा =कए गए धन/�ितभूितय को अलग खाते म� रखा जाएगा जो उसके 
अपने खाते या =कसी अ3य �ाहक के खाते से अलग हो और इसे ,टॉक :ोकर ;ारा ,वयं के िलए या =कसी अ3य �ाहक के 
िलए या SEBI के िनयम, िविनयम, प!रप", नो!टस, =दशािनदUश और/या ए�सच�ज के िनयम, उप-िनयम, प!रप" 
एवं नो!टस म� उिaलिखत उद ्दGेय के अलावा =कसी अ3य उद ्दGेय के िलए �योग नहT =कया जाएगा। 

16.  जहां ए�सच�ज अपनी ओर से /ेड (/ेड) को रद ्द करता ह ैतो �ाहक क- ओर से =कए गए /ेड//ेड सिहत ऐस ेसभी /ेड ,वतः 
ही रद ्द को जाएंगे, ,टॉक :ोकर �ाहक(क) के साथ सबंंिधत कां/ै�ट (कां/ै�ट् स) को रद ्द करने का हकदार होगा। 

17. ए�सच�ज पर िनCपा=दत =कए गए लेनदने िनयम, उप-िनयम एवं िविनयम तथा उन ए�सच�ज ;ारा जारी 
प!रप"/नो!टस के िवषयाधीन हV जहां /ेड िनCपा=दत =कया गया ह ै और ऐसे /ेड के सभी प@ को उन ए�सच�ज के  
उप-िनयम एवं िविनयम ;ारा िनMदA ऐस े3यायालय के 3याियक @े" म� �,तुत करना होगा जहां /ेड को ए�सच�ज के 
िनयम, उप-िनयम एवं िविनयम के �ावधान और उसके अंतग�त जारी प!रप"/नो!टस को �भावी बनाने के उद ्दGेय से 
िनCपा=दत =कया जाता ह।ै 

�ोकरेज़ (दलाली) 

18.  �ाहक को ,टॉक :ोकर के िलए :ोकरेज़ एवं सािंविधक लेवी का भुगतान करना होगा जो समय समय पर �चिलत होते हV 
और जो �ाहक के खाते, लेनदने एवं उन सेवा> के िलए लागू होते हV िज3ह� ,टॉक :ोकर �ाहक को �दान करता ह।ै ,टॉक 
:ोकर संबंिधत ,टॉक ए�सच�ज के िनयम, िविनयम एवं उप-िनयम और/या SEBI के िनयम एवं िविनयम के अनुसार 
मा3य अिधकतम :ोकरेज़ से अिधक :ोकरेज़ �भा!रत नहT करेगा। 

ि�थित का प#रसमापन एवं बंद करना (पॉिजशन का िल'(डेशन और +लोज़-आउट) 

19.  ,टॉक :ोकर के अ3य अिधकार पर �ितकूल �भाव डाले िबना (=कसी भी मामले को म?य,थता के िलए भजेने के अिधकार 
सिहत), �ाहक समझता ह ै=क ,टॉक :ोकर माWजन या अ3य रािशय, बकाया ऋण आ=द का भुगतान न करने पर �ाहक क- 
ि,थितय म� से एक या सभी का प!रसमापन/बंद करने के िलए हकदार होगा और �ाहक क- दनेदा!रय/बा?यता> के एवज 
म�, ऐसे प!रसमापन/समािP से �ाP आय को समायोिजत करने का हकदार होगा। इस तरह के प!रसमापन/समािP के कारण 
होने वाली कोई एक और सभी हािनयां एवं िवFीय �भार �ाहक ;ारा वहन =कए जाएंगे। 

20.  �ाहक क- मृeयु या =दवािलया होने क- ि,थित म� या �ाहक ;ारा उन �ितभूितय को �ाP करने या उनके िलए भुगतान 
करने या उ3ह� सपुुद� करने या ,थानांत!रत करने म� असमथ� होने क- घटना म� िजस ेउसने खरीदने या बेचने के िलए आदशे 
=दया ह,ै ,टॉक :ोकर �ाहक क- संपिF के िखलाफ �ाहक के लेनदने को बंद कर सकता ह ैऔर हािनय का दावा कर सकता 
ह,ै य=द कोई हो। �ाहक या उसके नािमती, वा!रस, उFरािधकारी एवं समनुदिेशती (असाइनी) उसके प!रणाम,वOप होने 
वाले =कसी भी अिधशेष (लाभ) को �ाP करने के िलए हकदार हगे। �ाहक को ?यान दनेा चािहए =क एक नािमती के प@ म� 
िनिधय/�ितभूितय का अंतरण कानूनी वा!रस के िखलाफ ,टॉक :ोकर ;ारा मा3य तरीके से चुकाया जाएगा। 

21. ,टॉक :ोकर एक �ाहक ;ारा भुगतान/िवतरण म� चूक एवं संबंिधत पहलु> के बारे म� जानकारी को संबंिधत ए�सच�ज के 
संgान म� लाएगा। य=द दोषी �ाहक एक िनगिमत इकाई/साझेदारी/,वािमeव फम� या कोई अ3य कृि"म कानूनी इकाई ह ैतो 



मामले के अनुसार िनदशेक(क)/�ोमोटर(र)/,वामी के नाम(म) के बारे म� भी ,टॉक :ोकर ;ारा संबंिधत ए�सच�ज(ज) को 
सूिचत =कया जाएगा। 

िववाद िनपटान 

22. ,टॉक :ोकर सबंंिधत ए�सचेज एवं SEBI के �ासंिगक संपक�  िववरण �ाहक को �दान करेगा। 

23. ,टॉक :ोकर अपने मा?यम से =कए जाने वाले सभी लेनदने के संबंध म� और शेयर के खराब िवतरण, खराब िवतरण के 
प!रशोधन आ=द के िलए आपिFय को हटाने के संबंध म� �ाहक क- िशकायत का िनवारण करने म�  
सहयोग करेगा। 

24. �ाहक एवं ,टॉक :ोकर जमा, माWजन धनरािश आ=द के संदभ� म� =कसी भी दावे और या िववाद को उन ए�सच�ज के समय 
समय पर �भावी हो सकने वाले िनयम, उप-िनयम एवं िविनयम और उसके अतंग�त जारी प!रप"/नो!टस के अनुसार 
म?य,थता के िलए �,तुत कर�गे जहां /ेड को िनCपा=दत =कया गया ह।ै 

25. ,टॉक :ोकर अपने और �ाहक के बीच होने वाले लेनदने से उeपh होने वाली =कसी भी म?य,थता क- काय�वाही का eव!रत 
िनपटान सुिनि^त करेगा और वह इस तरह क- काय�वाही म� =दए जाने वाले म?य,थता अिधिनण�य को लागू करने के िलए 
उFरदायी होगा। 

26. �ाहक/,टॉक :ोकर समझता ह ै =क िववाद समाधान के िलए �ाहक/,टॉक-:ोकर के एक अिधकृत �ितिनिध ;ारा जारी 
िनदUश, य=द कोई हो, किथत �ितिनिध को किथत �ाहक/,टॉक :ोकर क- ओर से सौदा करने के िलए अिधकृत करते Xए प" 
के अनुसार �ाहक/,टॉक :ोकर पर लागू हगे। 

सबंंध क, समाि- 

27. ,टॉक :ोकर और �ाहक के बीच यह सबंंध समाP हो जाएगा; य=द ,टॉक :ोकर के िडफॉaट, मृeयु, इ,तीफे या िनCकासन के 
कारण सद,यता क- समािP सिहत =कसी भी कारण से ,टॉक :ोकर शेयर बाजार का सद,य नहT रहता ह ैया �माण प" 
बोड� ;ारा रद ्द कर =दया जाता ह।ै 

28. ,टॉक :ोकर, सब-:ोकर एवं �ाहक अ3य प@ को कम से कम एक महीने पूव� िलिखत सूचना दनेे के बाद, दसूरे प@ को कोई 
कारण बताए िबना उन दोन के बीच संबंध समाP करने के हकदार हगे। =कसी भी तरह क- समािP के बावजूद, इस संबधं 
क- समािP से पूव� =कए गए लेनदने के फल,वOप उeपh होने वाले या उनसे संबंिधत सभी अिधकार, दयेता> और 
दाियeव/बा?यता> का िनवा�ह =कया जाना जारी रहगेा, जो मामले के अनुसार, संबंिधत प@ और उनके संबंिधत 
उFरािधका!रय, वा!रस, �शासक, कानूनी �ितिनिधय या उFरािधका!रय पर लागू होगा। 

29. सब :ोकर के िनधन/=दवािलया होन,े या बोड� के साथ उसका पंजीकरण रद ्द होने या/,टॉक ए�सच�ज ;ारा सब-:ोकर क- 
मा3यता िछनने और/या ,टॉक :ोकर ;ारा सब-:ोकर के साथ अनुबंध क- समािP क- घटना म�, =कसी भी कारण के िलए 
�ाहक को ऐसी समािP के बारे म� सूिचत करना होगा और �ाहक को ,टॉक :ोकर का �eय@ �ाहक होना चािहए और ,टॉक 
:ोकर, सब-:ोकर एवं �ाहक को शािसत करने वाले 'अिधकार एवं दाियeव' द,तावेज(ज) म� सभी उपबंध समान Oप से 
लागू हगे, जब तक �ाहक एक महीने से अिधक के िलए िलिखत म� एक नो!टस दकेर उनके संबंध को समाP करने के अपने 
इराद ेके बारे म� ,टॉक :ोकर को सूिचत नहT करता ह।ै 

अित#र. अिधकार एवं दािय�व 

30. ,टॉक :ोकर अपने मा?यम से =कए जाने वाले लेनदने के संबंध म� लाभांश, अिधकार या बोनस शेयर आ=द के िलए �ाहक 
के अिधकार के संबंध म� �ाहक के िलए आवGयक सुर@ा सिुनि^त करेगा और कुछ भी ऐसा नहT करेगा िजससे उसके साथ 
�ाहक के िहत को नुकसान पXचंने क- संभावना ह ैऔर िजसके िलए उ3हने �ितभूितय म� लेनदने =कया हो सकता ह।ै 

31. ,टॉक :ोकर और �ाहक समय समय पर SEBI एवं उन �ासंिगक ए�सच�ज ;ारा जारी िनयम, िविनयम, उप-िनयम, 
प!रप", नो!टस एवं =दशािनदUश के अनुसार अपने खात का िमलान कर�गे और िनपटान कर�गे जहां /ेड िनCपा=दत =कया 
गया ह।ै 



32. ,टॉक :ोकर अपने घटक के िलए आदशे संiया, /ेड सiंया, /ेड समय, /ेड मूaय, /ेड मा"ा, डे!रवे!टव कं/ै�ट के िववरण, 

�ाहक कोड, :ोकरेज़, सभी लागू �भार आ=द एवं इस तरह से तथा ए�सच�ज ;ारा िनधा�!रत ऐसे समय पर एवं उसम� भरने 

के िलए आवGयक अ3य सभी आवGयक िववरण के साथ सभी लेनेदने के !रकाडL सिहत समय समय पर ए�सच�ज ;ारा 

िनधा�!रत ऐसे �ाOप म� िनCपा=दत /ेड के िलए कं/ै�ट नोट जारी करेगा। ,टॉक :ोकर मु=jत �ित म� और/या िडिजटल 

ह,ता@र का उपयोग कर इले�/ॉिनक �ाOप म� /ेड के िनCपादन से एक काय� =दवस के भीतर िनवेशक को कं/ै�ट नोट 

भेजेगा। 

33. ,टॉक :ोकर को मामले के अनुसार, उस �ासंिगक ए�सच�ज से �ाP भुगतान क- �ािP से एक काय� =दवस के भीतर �ाहक 

को िनिधय या �ितभूितय क- िडलीवरी के िलए भुगतान करना होगा जहां /ेड िनCपा=दत =कया जाता ह ैजब तक =क या 

तो �ाहक ;ारा िनMदA न =कया गया हो और उस ए�सच�ज ;ारा समय समय पर िनधा�!रत िनयम एवं शतL के  

िवषयाधीन न हो। 

34. ,टॉक :ोकर समय-समय पर उस ए�सच�ज ;ारा िनधा�!रत समय के भीतर ऐसी अविध और �ाOप म� अपन े�ाहक म� स े

�eयेक के संबंध म� िनिधय और �ितभूितय दोन के िलए 'खाता िववरण' भेजेगा जहां /ेड िनCपा=दत =कया जाता ह।ै 

िववरण यह भी बताएगा =क �ाहक, ,टॉक :ोकर से िववरण क- �ािP से समय समय पर, उस ए�सच�ज ;ारा िनधा�!रत 

समय के भीतर गलितय, य=द कोई हो, क- सचूना दगेा जहां /ेड िनCपा=दत =कया गया था। 

35. ,टॉक :ोकर �ाहक के िलए दिैनक माWजन िववरण भेजेगा। दिैनक माWजन िववरण म� नकदी, साविध जमा रसीद (FDR), 

बVक गारंटी एव ं�ितभूितय स ेसंबंध म� :ेक-अप के साथ अ3य बात के साथ सपंाWkक (कोलेटरल) जमा, �युN सपंाWkक 

एवं संपाWkक ि,थित (�ाहक से �ाP बैल�स/बकाया) का िववरण शािमल होना चािहए। 

36. �ाहक यह सुिनि^त करेगा =क उसके पास ,टॉक :ोकर के साथ सबंंध म� �वेश करने के िलए अपिे@त कानूनी @मता ह ैऔर 

वह ऐसा करने के िलए अिधकृत ह,ै और वह इसके अंतग�त अपने दाियeव और कायL का �दश�न करने म� स@म ह।ै सभी 

लेनदने का अनुपालन सिुनि^त करने के िलए =कए जाने वाले सभी आवGयक काय� िजनम� �ाहक �वेश कर सकते हV, इस 

तरह के लेनदने म� �वेश करने से पहले �ाहक ;ारा पणू� =कए जाएंगे। 

इल+े0ॉिनक कं0ै+ट नोट (ECN) 

37. य=द �ाहक इले�/ॉिनक �ाOप म� कं/ै�ट नोट �ाP करना चयन करता ह ैतो उसे ,टॉक :ोकर को एक उपयNु ईमेल आईडी 

उपलlध करानी होगी। �ाहक को ईमेल आईडी म� =कसी भी प!रवत�न से एक भौितक प" के मा?यम से ,टॉक :ोकर को 

सूिचत करना होगा। य=द �ाहक ने इंटरनेट /े_डग का चयन =कया ह ैतो ईमेल आईडी के प!रवत�न के िलए अनुरोध �ाहक 

िविशA उपयोगकता� आईडी एवं पासवड� के तरीके से सुरि@त पXचं के मा?यम से =कया जा सकता ह।ै 

38. ,टॉक :ोकर यह सुिनि^त करेगा =क ईमेल के मा?यम स े भजेे जाने वाले सभी ECN िडिजटल Oप स े ह,ता@!रत, 

एि3]mटेड, छेड़छाड़ =कए जाने से अ@म एवं IT अिधिनयम, 2000 के �ावधान के अनुपालन म� हगे। य=द ECN को एक 

अनुलoक के Oप म� ईमेल के मा?यम स े भेजा जाता ह ै तो संलo फाइल भी िडिजटल ह,ता@र के साथ एि3]mटेड एव ं

छेड़छाड़ =कए जाने से अ@म Oप म� सुरि@त क- जाएगी। 

39. �ाहक को ?यान दनेा चािहए =क ,टॉक :ोकर ;ारा बाउंस मेल सचूना �ाP न होने पर �ाहक क- ईमेल आईडी पर कां/ै�ट 

नोट क- सुपुद�गी सिुनि^त होगी। 

40. ,टॉक :ोकर IT अिधिनयम, 2000 के �ावधान के अनुपालन म� एवं समय समय पर SEBI/,टॉक ए�सच�ज ;ारा 

िनधा�!रत मौजूदा िनयम/िविनयम/प!रप"/=दशािनदUश के अनुसार ए�सच�ज ;ारा िनधा�!रत तरीके से सॉpट एवं ट�पर 

=कए जाने से अ@म �ाOप म� ECN और ईमेल क- पावती अपने पास रखेगा। सुपुद�गी का साqय यानी कं/ै�ट नोट भेजने के 

समय िस,टम ;ारा जनरेटेड लॉग !रपोट�, SEBI/,टॉक ए�सच�ज के मौजूदा िविनयम के तहत िनMदA अविध के िलए 

,टॉक :ोकर ;ारा रखी जाएगी। लॉग !रपोट� उन कं/ै�ट नोट् स के िववरण �दान करेगी जो �ाहक को �ाP नहT Xए हV/ईमेल 

अ,वीकृत Xई ह ैया वापस आ गई ह।ै ,टॉक :ोकर हर बार SEBI/,टॉक ए�सच�ज के मौजूदा िविनयम के तहत िनधा�!रत 

समयाविध के भीतर उसके ;ारा बाउंस होने वाली ईमेल क- सूचना क- �ािP सिुनि^त करने के िलए सभी सभंव कदम 

उठाएगा। 



41. ,टॉक :ोकर ऐसे �ाहक के िलए भौितक तरीके से कं/ै�ट नोट भेजना जारी रखेगा िज3हने इले�/ॉिनक �ाOप म� कं/ै�ट 

नोट �ाP करना नहT चुना ह।ै जहां ECN �ाहक तक नहT पXचंता ह ैया �ाहक क- ईमेल आईडी से (ईमले बाउंस) अ,वीकृत 

हो जाता ह ैवहां ,टॉक :ोकर SEBI/,टॉक ए�सच�ज के मौजूदा िविनयम के तहत िनधा�!रत समय के भीतर �ाहक को एक 

भौितक कं/ै�ट नोट भजेेगा और इस तरह के भौितक कं/ै�ट नोट् स क- सुपदु�गी का साqय बनाए रखेगा। 

42.  �ाहक को ECN के ईमेल सचंार के अित!रN, ,टॉक :ोकर सुरि@त तरीके स ेअपनी िनMदA वेबसाइट पर, य=द कोई हो, 

समान समय म� ECN �कािशत करेगा और �ाहक को उस पर उपयNु पXचं के िलए स@म करेगा और इस उद ्दGेय के िलए 

वह �ाहक को अनुबंध नोट को इले�/ॉिनक Oप से सहजेने और _�ट आउट लेने के िवकaप के साथ एक अि;तीय 

उपयोगकता� नाम एवं पासवड� उपलlध कराएगा। 

कानून एवं 3याियक 45े 

43. इस द,तावेज म� वWणत िवशेषािधकार के अलावा, ,टॉक :ोकर, सब-:ोकर एवं �ाहक =कसी भी अ3य अिधकार का �योग 

करने के िलए हकदार हगे जो ,टॉक :ोकर या �ाहक को उन ए�सच�ज के िनयम, उप-िनयम एवं िविनयम िजसम� �ाहक 

/ेड करने के िलए चयन करता ह,ै तथा SEBI के िनयम एवं िविनयम के अंतग�त जारी =कए गए प!रप"/नो!टस के तहत 

=दया गया हो सकता ह।ै 

44. इस द,तावेज के �ावधान हमेशा सरकारी अिधसचूना>, =कसी भी िनयम, िविनयम, =दशािनदUश तथा SEBI ;ारा जारी 

प!रप"/नो!टस, और उन ,टॉक ए�सच�ज के िनयम, िविनयम एवं उप-िनयम के िवषयाधीन हगे जहां /ेड िनCपा=दत 

=कया जाता ह,ै और जो समय समय पर �भावी हो सकते हV। 

45. ,टॉक :ोकर एवं �ाहक, म?य,थता एवं समझौता अिधिनयम, 1996 के तहत म?य,थ(थ) ;ारा पा!रत =कसी भी 

अिधिनण�य का पालन करने के िलए बा?य हगे। हालां=क य=द पाटr म?य,थता अिधिनण�य से संतुA नहT ह ै तो ,टॉक 

ए�सच�ज के भीतर अपील का �ावधान भी ह।ै 

46. शlद एवं ताeपय�/भाव िजनका इस द,तावेज म� उपयोग =कया गया ह ै sकतु यहां प!रभािषत नहT ह,ै जब तक संदभ� के 

अ3यथा अपिे@त न हो, िनयम, उप-िनयम एवं िविनयम तथा ए�सच�ज/SEBI ;ारा उसके तहत जारी प!रप"/नो!टस 

म� =दए गए अथ� के समान अथ� वाला माना जाएगा। 

47. ,टॉक :ोकर ;ारा जोड़ े गए सभी अित!रN ,वैिDछक उपबंध/द,तावेज, ए�सच�ज/SEBI के िनयम/िविनयम/नो!टस/ 

प!रप" के उaलंघन वाले नहT होने चािहए। ऐसे ,वैिDछक उपबंध/द,तावेज(ज) म� =कसी भी प!रवत�न के िलए 15 =दन 

पहले सचूना दी जानी चािहए। ए�सच�ज/SEBI ;ारा िनMदA अिधकार एवं दाियeव म� =कसी भी प!रवत�न के बारे म� 

�ाहक को भी अवगत कराया जाएगा। 

48. य=द यहां प@ के अिधकार एवं दाियeव को SEBI के िनयम एवं िविनयम या उन ,टॉक ए�सच�ज के उप-िनयम, 

िनयम एवं िविनयम म� बदलाव के आधार पर बदला जाता ह ैजहां /ेड िनCपा=दत =कया जाता ह,ै तो ऐसे प!रवत�न को 

इस द,तावेज म� उिaलिखत प@ के अिधकार और दाियeव के संशोधन म� शािमल =कया Xआ माना जाएगा। 

 

 

 

 

 

 

 



�टॉक �ोकर
 6ारा �ाहक को 7दान क, गई इंटरनटे एवं वायरलेस तकनीक आधा#रत 0े;डग सिुवधा ('अिधकार एवं दािय�व' 

द�तावेज(ज
) म� व णत सभी खंड/उपबंध लाग ूह
ग।े इसके अलावा, इसके अतंगBत उिCलिखत खडं/उपबंध भी लागू ह
ग।े) 

1.  ,टॉक :ोकर वायरलेस तकनीक के उपयोग के मा?यम से इंटरनेट आधा!रत /े_डग (IBT) एवं �ितभूित /े_डग �दान करने के 
िलए �ा" ह ैिजनम� मोबाइल फोन, डेटा काड� के साथ लैपटॉप, आ=द उपकरण का उपयोग शािमल होगा िजनम� इंटरनेट 
�ोटोकॉल (IP) का उपयोग होता ह।ै ,टॉक :ोकर SEBI और ए�सच�ज ;ारा समय समय पर िनMदA =कए गए अनुसार 
वायरलेस तकनीक का उपयोग करके इंटरनेट आधा!रत /े_डग/�ितभूित /े_डग के िलए लाग ू सभी आवGयकता> क-  
पूWत करेगा। 

2.  �ाहक �ितभूितय म� िनवेश//े_डग करने का इDछुक ह ैऔर इस उद ्दGेय के िलए �ाहक या तो इंटरनेट आधा!रत /े_डग 
सुिवधा या वायरलसे तकनीक के उपयोग के मा?यम से �ितभूितय क- /े_डग सुिवधा का उपयोग करने के िलए इDछुक ह।ै 
,टॉक :ोकर �ाहक को ,टॉक :ोकर क- IBT सवेा �दान करेगा और �ाहक ,टॉक :ोकर क- IBT सेवा का लाभ उठाएगा जो 
SEBI/ए�सच�ज के �ावधान और िनयम तथा ,टॉक :ोकर क- IBT वेबसाइट पर िनMदA शतL के िवषयाधीन ह ैबशतU =क 
वे ए�सच�ज/SEBI ;ारा िनधा�!रत मानदडं के अनुसार ह। 

3.  ,टॉक :ोकर वायरलेस तकनीक/इंटरनेट/,माट� आड�र OZटग या =कसी भी अ3य तकनीक के मा?यम से �ितभूितय क- /े_डग 
से जुड़ी सुिवधा>, जोिखम, िज`मेदा!रय, दाियeव एवं दनेदा!रय के बारे म� �ाहक को अवगत कराएगा।  

4.  ,टॉक :ोकर �ाहक को इसके बारे म� अवगत कराएगा =क ,टॉक :ोकर का IBT िस,टम �ारंिभक पासवड� जनरेट करता ह ै
और इसक- पासवड� नीित ए�सच�ज/SEBI ;ारा िनधा�!रत मानदडं के अनुसार ह।ै 

5.  �ाहक उपयोगकता� नाम और पासवड� को गोपनीय एवं सुरि@त रखने के िलए िज`मेदार होगा और ऐसे HिN ;ारा 
,थािपत =कए गए सभी आदशे एवं लेनदने के �ित पूण�Oपणे िज`मेदार होगा िजसने �ाहक के उपयोगकता� नाम और/या 
पासवड� का उपयोग करते Xए ,टॉक :ोकर के IBT िस,टम के मा?यम से इ3ह� सपंh =कया हो, चाह ेवह HिN ऐसा करने के 
िलए अिधकृत हो या न हो। इसके अलावा �ाहक यह भी जानता ह ै =क आदशे Oटेड (अनुमाग�ण) िस,टम के मा?यम से 
वायरलेस तकनीक ;ारा इंटरनेट /े_डग/�ितभूित /े_डग के िलए �माणीकरण तकनीक एवं सखत सुर@ा मानदडं क- 
आवGयकता होती ह ैऔर यह सुिनि^त करने के िलए कदम उठाता ह ै =क �ाहक और या उसके अिधकृत �ितिनिध का 
पासवड� ,टॉक :ोकर के कम�चा!रय एवं डीलर सिहत =कसी भी तृतीय प@ को पता नहT चलता ह।ै 

6.  �ाहक इस बारे म� तeकाल ,टॉक :ोकर को िलिखत म� सूिचत करेगा य=द वह अपना पासवड� भूल जाता ह,ै उसे ,टॉक :ोकर 
के IBT िस,टम म� सुर@ा खामी का पता चलता ह,ै ऐसे अनिधकृत उपयोग, ितिथ, तरीके और ऐस ेअनिधकृत उपयोग से 
�भािवत लेनेदने आ=द क- पूरी जानकारी के साथ अपने उपयोगकता� नाम/पावड�/खाते के मा?यम से िवसगंितय/अनिधकृत 
उपयोग का संदहे होता ह/ैपता चलता ह।ै 

7.  �ाहक वायरलसे तकनीक के मा?यम स ेइंटरनेट/�ितभूित /े_डग स ेआड�र Oट करने के िलए सेवा का लाभ उठाने के साथ 
जुड़ े जोिखम के बारे म� पणू�तया अवगत ह ै और समझता ह ै तथा �ाहक =कसी भी �कार स े �ाहक के उपयोगकता� 
नाम/पासवड� म� =कए गए सभी कृeय के िलए पूण�तया उFरदायी एवं िज`मेदार होगा। 

8  ,टॉक :ोकर �ाहक को उसके अनुरोध पर ईमेल के मा?यम से ऑड�र//ेड पुिAकरण भेजेगा। �ाहक जानता ह ै=क ऑड�र//ेड 
पुिAकरण वेब पोट�ल पर भी उपलlध कराया जाता ह।ै य=द �ाहक वायरलेस तकनीक का उपयोग करके /ेड कर रहा ह ैतो 
,टॉक :ोकर �ाहक के उपकरण पर ऑड�र//ेड पुिAकरण भजेेगा। 

9.  �ाहक जानता ह ै =क इंटरनेट पर /े_डग म� कई अिनि^त कारक शािमल होते हV तथा ज!टल हाड�वेयर, सॉpटवेयर, 
�णािलया,ं सचंार लाइन�, बाu य उपकरण आ=द vकावट एवं अHव,था> के �ित अितसंवेदनशील होते हV। ,टॉक :ोकर 
एवं ए�सच�ज इस बात का कोई िनOपण नहT करते या गारंटी नहT दतेे =क IBT सेवा िबना =कसी vकावट के हर समय 
�ाहक के िलए उपलlध होगी। 

10.  �ाहक, ,टॉक :ोकर के IBT िस,टम या सेवा या ए�सच�ज क- सेवा या �णािलय के =कसी भी िनलबंन, vकावट, 
अनुपलlधता या ,टॉक :ोकर/ए�सच�ज के िनयं"ण से परे =कसी भी कारण स े�ाहक/,टॉक :ोकर/ए�सच�ज पर =कसी भी 
_लक/�णाली क- िवफलता के कारण अपने आदशे के िनCपादन न होने पर, ए�सच�ज या ,टॉक :ोकर के िखलाफ काई दावा 
नहT करेगा। 



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. 
 

 


