
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.े 
 

 


