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�લાં
1.

તમે સેબી દ્વારા ન�ધણી પ્રાપ્ત મધ્યસ્થીઓ દ્વારા અને સાથે વ્યવહાર કર� રહ્યાં છો, તેની ખાતર� કરો. સ્ટોક એકચ��સ
www.exchange.com અને SEBI વેબસાઈટ www.sebi.gov.in પર ઉપલબ્ધ યાદ�માંથી તમે તેઓની SEBI ન�ધણી પ્રમાણપત્ર
ક્રમાંક ચકાસી શકો છો.

2.

તમે KYC ફોમર્ સં� ૂણર્પણે ભ�ુ� છે અને KYCમાં ખાલી જગ્યા છે ક� નાંખી છે , તેની ખાતર� કરો.

3.

તમે સ્ટોક બ્રોકરના હ� અને ફરજ, �રસ્ક �ડસ્ક્લોઝર ડો�ુમેન્ટ, કાયર્નીિત અને પ્ર�ક્રયા �વા તમામ ફર�યાત દસ્તાવેજો વાંચી
લીધા છે , તેની ખાતર� કરો.

4.

તમારા અને સ્ટોક બ્રોકર વચ્ચે સંમિતની જો કોઈ સ્વૈ�ચ્છક કલમો હોય તો તેને વાંચો, સમજો તેની ખાતર� કરો અને પછ� હસ્તાક્ષર
કરો. યાદ રાખો ક� તમારા સ્ટોક બ્રોકરો વચ્ચે સંમિતથી થયેલી કલમોને તમાર� સંમિત વગર ન બદલી શકાય.

5.

ટ્ર� �ડ�ગ માટ� સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તમારા પર લાદવામાં 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 ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલા તમામ દસ્તાવેજોની નકલો મફત મેળવો.

7.

જો તમે તમારા બ�ક અને ડ�મેટ એકાઉન્ટની કામગીર� સંભાળવા માટ� ની સ�ા સ્ટોક બ્રોકરને સ�પવા તેમની તરફ�ણમાં પાવર ઓફ
એટન� (પીઓએ) લા�ુ કરવા માગતા હોવ તો આ સંદભ� SEBI/એક્સચ��સ દ્વારા �ર� કરવામાં આવેલી માગર્દિશ�કા વાંચો.

ટ્રાન્ઝેક્શન્સ અને સેટલમેન્ટ
8.

જો તમે લે�ખતમાં િવશેષ�પે સ�ા સ�પી હોય તો સ્ટોક બ્રોકર ઈલેક્ટ્રોિનક કોન્ટ્રાકટ નોટ્સ (ECN) �ર� કર� શક� છે . આ માટ� તમાર�
સ્ટોકબ્રોકરને ઈમેઈલ આઈડ� મોકલવો જોઈએ. જો તમે કોમ્પ્�ુટરથી પ�ર�ચત ન હોવ તો ECN નો િવકલ્પ પસંદ ન કરશો.

9.

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

10.

સ્ટોક બ્રોકરને કોઈપણ � ૂકવણી રોકડમાં ન આપો.

11.

સ્ટોક બ્રોકરની તરફ�ણમાં એકાઉન્ટ પેયી ચેકથી � ૂકવણી કરો. સબ-બ્રોકરના નામે ચેક �ર� ન કરશો. સ્ટોક બ્રોકર સાથે રહ�લી
િસ�ો�રટ�ઝની તમાર� � ૂકવણી/�ડપોઝીટના દસ્તાવે� �ુરાવા �માં તાર�ખ, �સ્ક્રપ, સંખ્યા, કઈ બ�ક/ડ�મેટ એકાઉન્ટમાં અથવા
તેનાથી નાણાં/િસ�ો�રટ�ઝ જમા કરાવવામાં 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� �યાં કોન્ટ્રાક્ટ નોટમાં ન�ધાયેલ ટ્ર� ડની
િવગતોની ખરાઈ થઈ શક� છે . �માં કોન્ટ્રાક્ટ નોટમાં ન�ધેલ િવગતો વેબસાઈટ પરની ટ્ર� ડની િવગતોમાં મેળ ખાતી ન હોય તો
તાત્કા�લક સંબિં ધત સ્ટોક એક્સચ�જના ઈન્વેસ્ટર �ગ્રવેન્સ સેલનો સંપકર્ સાધો.

13.

વતર્માન એકાઉન્ટને ચલાવવા માટ� જો તમે િવશેષ સ�ા સ�પી હોય તો, એક્સચ�જમાંથી �ુકવણી મળ્યાંના એક ચા�ુ �દવસની �દર
ફંડની � ૂકવણી ક� િસ�ો�રટ�ઝની �ડ�લવર� (તેવો �કસ્સો હોઈ શક� છે ) તમને મળ� ન પણ શક� . આમ, નીચેની શરતોને આિધન સ્ટોક
બ્રોકર નીચે� ુ ં ચા�ુ એકાઉન્ટ તમારા માટ� સંભાળશે.
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� પસંદગીના આધાર� ક�લેન્ડર ક્વાટર્ ર અથવા મ�હનામાં ઓછામાં ઓછા એક વખત ફંડ 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, �માં ફંડ માટ� ગ્રાહક લેઝરનો ઉતારો અને િસ�ો�રટ� ર�જસ્ટરનો ઉતારો હોય �માં ફંડ અને િસ�ો�રટ�ની તમામ
�રિસપ્ટ/�ડ�લવર� દશાર્ વવામાં આવી હોય. સ્ટ� ટમેન્ટમાં એ પણ જણાવવા�ુ ં રહ�શે ક� ક�ટ�ું ફંડ અને િસ�ો�રટ� �ળવવામાં આવી

છે અને કોઈ શેર ગીરવે � ૂકવામાં 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� પયાર્ પ્ત રહ� તે ર�તે ડ��રવે�ટવ્ઝની મા��ન પણ રાખી શક� છે , �ની ગણતર� એક્સચ��સ દ્વારા ન�� કરવામાં
આવેલી ર�તે થશે. ક�શ માક� ટના સોદાની વાત કર�એ તો સ્ટોક બ્રોકર ફંડ 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
પ્રમાણમાં ફંડ/િસ�ો�રટ�/મા��ન રાખી શક� છે , �નો આધાર ક�શ માક� ટમાં આવા સેટલમેન્ટના �દવસે થયેલા સોદાના � ૂલ્યના
પ્રમાણમાં હોય.
ડ) તમાર� એકાઉન્ટના સ્ટ� ટમેન્ટ અથવા સેટલમેન્ટ �ગે કોઈ િવવાદ હોય તો ફંડ/િસ�ો�રટ� અથવા સેટલમેન્ટ, � મળ્�ુ ં હોય, તે
મળ્યાની તાર�ખથી કામકાજના 7 (સાત) �દવસની �દર લે�ખતમાં તમારા સ્ટોક બ્રોકર�ુ ં ધ્યાન દોરવા�ુ ં રહ�શે. િવવાદના
�કસ્સામાં, આ બાબત કોઈ પણ િવલંબ કયાર્ વગર સંબિં ધત શેર બ�રના ઈન્વેસ્ટસર્ �ગ્રવેન્સ સેલને લે�ખતમાં �ણ કરો.
14.

તમે ચા�ુ એકાઉન્ટ �ળવવાનો િવકલ્પ પસંદ કય� ન હોય અને ફંડ/િસ�ો�રટ�ઝની � ૂકવણી એક્સચ��સ તરફથી � ૂકવણી થયાના
બી� કામકાજના �દવસે મળ� ન હોય તો �ૃપા કર�ને આ બાબત સ્ટોક બ્રોકરના ધ્યાનમાં લાવો. જો િવવાદ હોય તો, તમે સંબિં ધત
સ્ટોક એક્સચ�જના ઈન્વેસ્ટસર્ �ગ્રવેન્સ સેલને તાત્કા�લક લે�ખતમાં �ણ કરો.

15.

તમારા સ્ટોક બ્રોકરને તમારો મોબાઈલ નંબર 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 �કસ્સામાં
16.

જો સ્ટોક બ્રોકર તે� ુ ં સભ્યપદ પરત સ�પી દ� , સભ્યપદમાંથી હકાલપટ્ટી કરવામાં આવે અથવા �ડફોલ્ટર �હ�ર કરવામાં આવે તો; સ્ટોક
એક્સચ��સ એક નો�ટસ આપીને રોકાણકારો પાસેથી સ્ટોક એક્સચ�જના માત્ર “ટ્ર� �ડ�ગ િસસ્ટમમાં કરવામાં આવેલા ટ્રાન્ઝેક્શન” �ગે
ક્લેમ મંગાવશે. િનધાર્ �રત સમયગાળામાં આવશ્યક દસ્તાવેજો સાથે સંબિં ધત 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� �ુન: મેળવી શકો તેના િવશે
વાક�ફ રહો � ટ્ર� ડ �યાં થ�ુ ં હોય તે સ્ટોક એક્સચ�જના પેટા િનયમો અને િનયમોને આિધન હોય છે તથા સમયાંતર� લા�ુ થતી
રોકાણકારોના રક્ષણના ફંડની 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 સંબિં ધત સ્ટોક એક્સચ�જની વેબસાઈટ પર દશાર્ વવામાં આવે છે .
19. સંબિં ધત સ્ટોક બ્રોકર/સબ-સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તમારા �ુદ્દા/સમસ્યા/ફ�રયાદનો િનકાલ ન થાય તો તમે આ બાબત સંબિં ધત સ્ટોક
એક્સચ�જ સમક્ષ ઉઠાવી શકો છો. જો તમે તમાર� ફ�રયાદના િનકાલ �ગે સં�ષ્ુ ટ ન હોવ તો તમે SEBI સમક્ષ આ �ુદ્દો ઉઠાવી શકો
છો.
20. એ બાબતની ન�ધ કરો ક� તમામ સ્ટોક બ્રોકરો/સબ-બ્રોકરોને SEBIએ તેના ફ�રયાદ િનવારણ િવભાગ/અ�ુપાલન અિધકાર�ના ઈમેઈલ
ુ ર છે .
ID આપવા જણાવા�ુ ં છે , � ખાસ ફ�રયાદની ન�ધણીના હ��સ

