
जोडपत्र - 2 

जोखीम प्रकटन दस्तऐवज 
 

एक्सचेंज अभिव्यक्तपणे ककिं वा गर्िितार्ािने या प्रकटन दस्तऐवजाच्या पूणित्वाची, पयािप्ततेची ककिं वा अचूकतेची 

हमी दते नाहीत ककिं वा एक्सचेंजने याचा पुरस्कार केलेला नाही ककिं वा कमॉभडटी डेररव्हरेटव्ज (Commodity 

Derivatives) माकेट/व्यवहारातील सहिागाच्या कोणतीही गुणवत्ता पाररत केलेली नाही. ह ेसिंभिप्त भवधान 

व्यवहारातील सवि जोखमी आभण इतर महत्त्वाचे पैलू उघड करत नाही. त्यामुळे डेररव्हरेटव्जच ेव्यवहारामध्ये 

सहिागी होण्यापूवी तुम्ही त्याचा काळजीपूविक अभ्यास करावा.  
 

यातील जोखमी भवचारात घेता तुम्ही ज्या प्रकारचे करारात्मक सिंबिंध जोडत आहात आभण ज्या जोखमींना तुम्ही 

सामोरे जाणार आहात त्याचे स्वरुप तुम्हाला समजत असेल तरच तुम्ही व्यवहार करावेत.  
 

तुम्हाला माहीत असले पाभहजे आभण तुम्ही मान्य केल े पाभहजे कक  कमॉभडटी एक्सचेंज(जेस)(Commodity 

Exchanges)वर व्यवहार केल्या जाणारे कमॉभडटी फ्युचसि करार/डेररव्हरेटव्ज ककिं वा इतर सिंलेख, ज्यात 

जोखमीचे भवभवध घटक असतात, ते सविसाधारणपणे अत्यिंत मयािकदत स्रोत/मयािकदत गुिंतवणूक आभण/ककिं वा 

व्यवहाराचा अनुिव आभण जोखीम सहन करण्याची मयािकदत िमता असलेल्या व्यक्क्तिं साठी तरी उभचत मागि 

नाही. त्यामुळे तुमच्या आर्र्िक पररभस्र्तीचा भवचार करता अशा प्रकारचे व्यवहार तुमच्यासाठी सोयीचे आहते 

का याचा तुम्ही गिंिीरपण े भवचार करावा. जर तुम्ही  एक्सचेंजवर व्यवहार केलात आभण काही भवपररत 

पररणाम ककिं वा नुकसान झाले तर त्यासाठी फक्त तुम्हीच जबाबदार असाल आभण त्यासाठी  एक्सचेंज कोणत्याही 

प्रकारे जबाबदार नसतील आभण तुम्ही असा युक्तीवाद करू शकणार नाही कक त्यातील जोखमींच ेपुरेसे प्रकटन 

करण्यात आले नव्हते ककिं वा सिंबिंभधत सदस्याने त्यातील जोखमींची पणूि कल्पना तुम्हाला कदलेली नव्हती. 

पररणामािंसाठी फक्त अशीलच जबाबदार असतील आभण त्यापायी कोणताही करार भवखिंभडत करता येणार नाही.  
 

तम्ही ह ेमानले आभण स्वीकारले पाभहज ेकक एक्सचेंजवर कमॉभडटी डेररव्हरेटव्जच्या खरेदी आभण/ककिं वा भवक्रीचे 

आदशे भनष्पाकदत करताना नफ्याची कोणतीही हमी नाही ककिं वा होणाऱ्या नुकसानासाठी कोणताही अपवाद 

केला जात नाही. 
  

तुम्ही ह े स्पष्टपणे समजून घेतले पाभहज े कक एखाद्या सदस्यामाफि त केलेले तमुचे व्यवहार तमुच्या सदस्याने 

भनश्चीत केलेल्या काही औपचाररकतािंची, ज्यात इतर भवषयािंबरोबरच  तुमचा ग्राहक जाणून घ्या प्रपत्र, हक्क 

आभण कतिव्यािंचे वाचन, कराव्यात आभण करू नयेत अशा काही गोष्टी, वगैरेंचा समावेश असू शकेल, तुमच्याकडून 

पूतिता केली जाण्याच्या अधीन असतील आभण त े सिंबिंभधत एक्सचेंज, SEBIने  वेळोवेळी अमलात असलेली 

मागिदशिक तत्त्वे आभण  एक्सचेंजकडून ककिं वा वेळोवेळी अिंमलात असलेली पररपत्रके यािंच्या अधीन असतील.  
 

एक्सचेंज कोणताही सल्ला दते नाहीत ककिं वा तसा त्यािंचा हतेूही नसतो आभण या दस्तऐवजातील कोणत्याही 

माहीतीच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही सदस्याबरोबर आभण/ककिं वा तृतीय पिाबरोबर स्र्ाभपत 

केलेल्या व्यावसाभयक सिंबिंधािंसाठी ते जबाबदार नसतील. या दस्तऐवजात असलेली कोणतीही माभहती 

व्यावसाभयक सल्ला/गुिंतवणकू सल्ला मानू नये. कोणत्याही व्यवहाराचा भवचार अशा व्यवहारात असलेल्या 

जोखमी पणूिपणे समजून घतेल्याभशवाय ककिं वा त्यािंचा आढावा घेतल्याभशवाय करू नये. तुम्हाला खात्री नसेल 

तर, तुम्ही त्याबाबतीत व्यावसाभयक सल्ला घेतला पाभहजे.  



व्यवहार करण्याचा  भवचार करताना, तुम्हाला खालील गोष्टींची माभहती असावी ककिं वा त्या तुम्ही नीटपण े

समजून घ्याव्यातः-  
 

 

1. कमॉभडटी फ्यचुर करारािंच्या व्यवहारामध्य े आभण एक्सचेंजच्या इतर कमॉभडटी डेररव्हरेटव्ज 

साधनािंमध्य ेसमाभवष्ट असलले्या पायाितू जोखमी.  
 

i. अभधक उच्च चिंचलतचे्या जोखमी  
 

चिंचलता म्हणजे जेव्हा कमॉभडटी एक्सचेंजेसवर व्यवहार चालू असतात तेव्हा एखाद्या  कमॉभडटी 

डेररव्हरेटव कराराच्या ककिं मतीत होणारे गभतशील बदल. सविसाधारणपण,े एखाद्या कमॉभडटी 

डेररव्हरेटव्ज करारातील चिंचलता जेवढी मोठी, तेवढेच त्यािंच्या ककिं मतीतील चढ-उतार मोठे 

असतात. सामान्यपण,े कमी व्यवहार होणाऱ्या कमॉभडटी डेररव्हरेटव्ज करारािंतील चिंचलता 

सकक्रयपणे व्यवहार केलेल्या कमॉभडटीज(Commodities)/करारािंपेिा मोठी असते. चिंचलतेच्या 

पररणामी, तुमच्या आदशेाची अिंशतः कायिवाही केली जाऊ शकेल ककिं वा अभजबात केली जाऊ 

शकणार नाही, ककिं वा तुमच्या आदशेाची कायिवाही ज्या ककिं मतीला केली गेली असले ती शेवटच्या 

व्यवहारातील ककिं मतीपेिा खूप वेगळी असू शकेल ककिं वा निंतर खूप बदलू शकेल, पररणामी 

खरोखरीचे नुकसान होऊ शकेल.  
 

ii. कमी रोकडसलुितचेी जोखीम  

 

a. रोकडसुलितेचा अर्ि बाजारातील कमॉभडटी डेररव्हटेीव्ज करार एका स्पधाित्मक ककिं मतीला 

आभण ककिं मतीतील ककमान फरकाने तातडीने खरेदी करण्याची/भवकण्याची सहिागींची िमता. 

सविसाधारणपणे, असे गृभहत धरले जात े कक बाजारात उपलब्ध असलेल्या आदशेािंची सिंख्या 

जेवढी जास्त तेवढी रोकडसुलिता मोठी. रोकडसुलिता महत्त्वाची आह े कारण मोठ्या 

रोकडसुलितेमुळे गुिंतवणूकदाराला कमॉभडटी डेररव्हरेटव्ज करार जलद आभण ककिं मतीतील 

कमीत कमी फरकाने खरेदी करणे आभण/ककिं वा भवकणे सोपे जात,े आभण पररणामी, खरेदी 

केलेल्या ककिं वा भवकलेल्या कमॉभडटी डेररव्हरेटव्ज करारािंसाठी गुिंतवणकूदार स्पधाित्मक ककिं मत 

दणे्याची ककिं वा त्याला ती भमळण्याची शक्यता जास्त असते. काही कमॉभडटी डेररव्हरेटव्ज 

करारािंमध्ये सकक्रय भसक्युररटीज/डेररव्हरेटव्ज करारािंच्या तुलनेत कमी रोकडसुलितेची जोखीम 

असू शकेल. पररणामी, तुमच्या आदशेाची केवळ अिंशतः कायिवाही केली जाऊ शकेल ककिं वा 

तुलनेने अभधक ककिं मतीला कायिवाही केली जाऊ शकेल ककिं वा अभजबात केली जाऊ शकणार 

नाही. 

b. रोजच्या व्यवहाराच्या धोरणाचा एक िाग म्हणनू ठराभवक कमॉभडटीजची भडभलव्हरी 

दणे्याच्या हतेूभवना आभण/ककिं वा भडभलव्हरी न घेता खरेदी/भवक्री करणे करणे ककिं वा भवक्री करणे 

याच्या पररणामी सुद्धा नुकसान होऊ शकते, कारण अशा पररभस्र्तीत  कमॉभडटी डेररव्हरेटव 

करारािंचे स्वेअर-ऑफ अपेभित ककिं मतीच्या पातळीच्या तुलनेत कमी/जास्त ककिं मतीला करण े

िाग पडत,े जेणेकरून अशा कमॉभडटीज भडलीव्हर करण्यासाठी/ भमळवण्यासाठी कोणतेही 

दाभयत्व राहू नय.े  

 



iii. भवस्ताराची जोखीम  
 

a. भवस्ताराचा सिंदिि खरेदीच्या आभण भवक्रीच्या उत्तम ककिं मतीतील फरकाशी आह.े एखादी 

कमॉभडटी डेररव्हरेटव खरेदी  करणे आभण ताबडतोब त ेभवकणे यातील सवोत्तम खरेदी ककिं मत 

आभण सवोत्तम भवक्री ककिं मत यािंतील फरकाचे ते भनदशिक आह.े कमी रोकडसुलिता आभण उच्च 

चिंचलता याचा पररणाम कमी रोकडसुलि ककिं वा अरोकडसुलि कमॉभडटीज/कमॉभडटी 

डेररव्हरेटव्ज करारािंसाठी सामान्यापेिा भवशाल फरकात होऊ शकतो. त्यामुळे अभधक चािंगली 

ककिं मत भमळण्यात अडर्ळा होण्यात होऊ शकतो.  
\ 

iv. जोखीम कमी करणारे आदशे  

 

a. बहुतािंश एक्सचेंजेसमध्ये गुिंतवणूक दारािंसाठी "भलमीट ऑडिसि", "स्टॉप लॉस ऑडिसि" इ. दणे्याची 

सुभवधा असते. काही ठराभवक रकमेपयंत नुकसान सीभमत ठेवणारे आदशे (उदा.: "स्टॉप लॉस" 

ऑडिसि, ककिं वा "भलमीट" ऑडिसि) दणेे अनेक वेळा प्रिावी ठरत नाही कारण बाजारातील 

गभतमान पररभस्र्तीमुळे अशा आदशेािंची कायिवाही करणे अशक्य होऊ शकते. 

b. जर भवरुद्ध बाजूकडून आदशे उपलब्ध असतील, तर ककिं मतीचा भवचार न करता एखाद्या 

‘‘माकेट" आदशेाची कायिवाही झटपट केली जाईल, आभण जरी ग्राहकाच्या ‘‘माकेट" आदशेावर 

कायिवाही झटपट केली जाऊ शकेल, तरीही ही कायिवाही र्ककत आदशेािंसाठी आभण उपलब्ध 

ककिं मतीवर असेल, ज्याने आदभेशत सिंख्या ककिं मत-वेळ प्राधान्यावर पूणि होईल. पण ह ेसमजनू 

घेतले जावे कक या ककिं मती  कमॉभडटी डेररव्हरेटव्ज कराराच्या शेवटच्या व्यवहारातील 

ककिं मतीपेिा ककिं वा त्यािंच्या सवोत्तम ककिं मतीपेिा खूप वेगळ्या अस ूशकतील.  

c. एखाद्या "भलमीट" आदशेाची कायिवाही केवळ आदशेासाठी भनभश्चत केलेल्या "भलमीट" 

ककिं मतीला ककिं वा अभधक चािंगल्या ककिं मतीला केली जाईल. तर्ाभप, अभशलाला ककिं मतीभवषयी 

सिंरिण भमळते पण त्याच वेळी अशीही शक्यता आह ेकक आदशेाची अभजबात कायिवाही केली 

जाऊ शकणार नाही.  

d. स्टॉप लॉस आदशे साधारणपणे एखाद्या कमॉभडटी डरेरव्हरेटव्ज कराराच्या चाल ूककिं मतीपासून 

"दरू” जातो, आभण करार स्टॉप ककिं मतीपयंत पोचला ककिं वा त्या ककिं मतींवर व्यवहार झाला तर 

असा आदशे सकक्रय केला जातो. भवक्रीचे स्टॉप आदशे सामान्यपणे चाल ू ककिं मतीच्या खाली 

नोंदभवले जातात, आभण खरेदीचे स्टॉप आदशे सामान्यपणे चालू ककिं मतीच्या वर नोंदभवले 

जातात. जेव्हा करार पूवि-भनश्चीत ककिं मतीपयंत पोचतात, ककिं वा अशा ककिं मतींवर व्यवहार केला 

जातो, स्टॉप लॉस आदशेाचे रुपािंतर माकेट/भलमीट आदशेात होत ेआभण आभण मयािदवेर ककिं वा 

अभधक चािंगल्या ककिं मतीवर कायिवाही होते. त्यामुळे भलमीट आदशेाची कायिवाही करता येईल 

याची कोणतीही हमी नाही कारण एखादी करार पूवि-भनश्चीत ककिं मत िेद ू शकेल, आभण असे 

झाल्यास अशा आदशेावर कायिवाही न होण्याची जोखीम उद्भवू शकेल, अगदी तसेच जस े

एखाद्या भनयभमत भलमीट आदशेाच्या बाबतीत होते.  
 



v. बातम्यािंच्या घोषणािंची जोखीम  

a. व्यापारी/उत्पादक बातम्यािंची घोषणा करतात ज्याचा कमॉभडटीज आभण/ककिं वा कमॉभडटी 

डेररव्हरेटव्ज कराराच्या ककिं मतींना प्रिावीत करू शकतात. ह्या घोषणा व्यापारा दरम्यान आभण 

त्याच्या जोडीला कमी रोकडसुलिता आभण उच्च चिंचलता असेल तेव्हा होऊ शकतात, तर 

त्यामुळे  कमॉभडटी/कमॉभडटी डेररव्हभेडव्जच्या ककिं मतीत अचानक अनपेभित सकारात्मक ककिं वा 

नकारात्मक चढउतार होऊ शकतील.  
 

vi. अफवािंची जोखीम  

 

a. अनेक वेळा कमॉभडटीच्या ककिं मती भवषयी तोंडोतोंडी, वतिमानपत्रातून, वेबसाइट्सवरून ककिं वा 

न्यूज एजन्सीज इत्याकदिंद्वारे अफवा पसरभवल्या जातात, गुिंतवणूकदारािंनी याबाबत सावध रहावे 

आभण अफवािंच्या आधारे कृती करण्यापासून परावृत्त व्हावे.  
 

vii. प्रणाली जोखीम  
 

a. बाजार उघडण्यापूवी आभण बिंद होण्यापूवी उच्च राशी व्यवहार वारिंवार होतील. असे उच्च राशी 

व्यहार कदवसातील इतर वळेा दखेील होऊ शकतील. त्यामुळे आदशेािंच्या कायिवाहीत ककिं वा 

पुष्टीकरणात कदरिंगाई होऊ शकेल. 

b. चिंचलतेच्या कालावधींमध्ये, बाजारातील सहिागींद्वारा त्यािंच्या आदशेात ककिं वा ककिं मतीत 

सातत्याने बदल केल्याने ककिं वा नवीन आदशे कदल्याने, आदशेाच्या कायिवाहीत ककिं वा 

पुष्टीकरणात कदरिंगाई होऊ शकेल. 

c. बाजारातील काही भवभशष्ट पररभस्र्तीत, बाजारातील एखाद्या भस्र्तीचे पररसमापन वास्तव 

ककिं मतीला करणे करठण होऊ शकेल ककिं वा अभजबात करता येऊ शकणार नाही, जेव्हा भवक्रीच्या 

बाजूने ककिं वा खरेदीच्या बाजूने कोणतेही भशल्लक आदशे नसतील ककिं वा व्यवहारातील 

कोणत्याही असामान्य कृतीमुळे ककिं वा ककिं मत सर्कि ट कफल्टसिपयंत पोचल्यामुळे ककिं वा इतर 

कोणत्याही कारणासाठी एखाद्या कमॉभडटी करारातील व्यवहार र्ािंबभवले जातील.  
 

viii.  प्रणाली/नेटवकि वरील गदी  
 

a. एक्सचेंजेसमधील व्यवहार, आदशे घणेे व मागिस्र् करणे, ह े उपग्रह/लीज्ड लाइन आधाररत 

कम्युभनकेशन, तिंत्रज्ञाने आभण सिंगणक प्रणालींचा सिंयोग यािंच्या आधारे इलेक्रॉभनक पद्धतीने 

चालत.े अशा प्रकारे, भतर्े कम्युभनकेशन बिंद पडणे ककिं वा प्रणालीतील समस्या ककिं वा 

प्रणालीकडून मिंद ककिं वा उशीराने प्रभतसाद भमळण े ककिं वा व्यवहार बिंद होणे, ककिं वा अशा इतर 

कोणत्याही समस्या/अडचणी यणे्याची शक्यता असते, ज्यामुळे व्यवहाराच्या 

प्रणाली/नेटवकि पयंत पोचणे शक्य होत नाही, जे भनयिंत्रणाबाहरे असू शकेल आभण त्याचा 

पररणाम खरेदी ककिं वा भवक्रीच्या आदशेािंवर प्रकक्रया करण्यात अिंशतः ककिं वा पूणिपणे कदरिंगाई 

होणे ककिं वा प्रकक्रया न होण्यात होऊ शकेल. तुम्हाला नोंद घेण्याचा इशारा दणे्यात यतेो कक जरी 

या समस्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असतात, तरी जेव्हा तुमच्यापाशी र्ककत खुली भस्र्ती ककिं वा 

कायिवाही न झालेले आदशे असतात तेव्हा सवि कायिवाही झालेले व्यवहार पूणि करण्याच्या 

तुमच्या कतिव्याला ही जोखीम आडवी येऊ शकते.  



 

2. जरे्पयतं फ्यचुसि कमॉभडटी डेररव्हरेटव्जचा सिंबिंध आहे, कृपया नोंद घ्या आभण खालील अभतररक्त 

वभैशष््ािंशी स्वतःला चािंगल ेपररभचत करून घ्याः-  

 

"लीव्हरेज" ककिं वा "भगअररिंग" चा पररणाम:  

 

a. कमॉभडटी डेररव्हरेटव्ज कराराच्या मूल्याच्या मानाने िािंडवल गुिंतवणूकीची रक्कम छोटी असते, 

त्यामुळे व्यवहार 'लीव्हरेज' ककिं वा 'भगअडि' केले जातात. कमॉभडटी डेररव्हरेटव्ज व्यवहार तसे छो्ा 

माजीनच्या रकमेने केले जातात, पण त े माजीनच्या तलुनेत मोठा नफा ककिं वा नुकसान होण्याची 

शक्यता दतेात. पण कमॉभडटी डेररव्हरेटव्जमधील व्यवहारात मोठी जोखीम असते. म्हणून प्रत्यिात 

कमॉभडटी डेररव्हरेटव्ज करारािंमध्य े व्यवहार करण्यापूवी तुम्ही पुढील भवधान े पूणिपण े समजनू 

घ्यावीत आभण आपली पररभस्र्ती, आर्र्िक स्रोत वगैरे सदु्धा भवचारात घेऊन व्यवहार करावा.  

b. फ्युचसि कमॉभडटी डेररव्हरेटव्जमध्य ेव्यवहार करण्यामध्ये सवि भस्र्तींची रोज व्यवहारपूर्ति समाभवष्ट 

आह.े रोज खुल्या भस्र्ती बिंद ककिं मतीच्या आधारे बाजारात भचन्हािंककत केल्या जातात. जर बिंद ककिं मत 

तुमच्या भवरोधात पुढे सरकली असेल, तर तुम्हाला अशा हालचालीतून होणाऱ्या नुकसानाची 

(अनुमाभनत) रक्कम जमा करावी लागेल. ह ेमार्जिन एका भवभशष्ट ठरवनू कदलेल्या कालावधीच्या आत, 

साधारणपणे पुढच्या कदवसाचे व्यवहार सुरू होण्यापूवी, प्रदान करावी लागत.े 

c. तुम्ही ठरवून कदलेल्या वेळेपूवी मार्जिन जमा करू शकला नाहीत ककिं वा तुमच्या खात्यात र्कबाकी 

असेल तर, एक्सचेंजचा सदस्य (Members/ Stock Brokers)भस्र्तींच े सिंपूणिपणे ककिं वा अिंशतः 

पररसमापन/स्वेअर-अप करून दऊे शकेल. या बाबतीत, अशा स्वेअर-अप/ क्लोज-आउट्समुळे 

होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानासाठी तुम्हीच जबाबदार असाल. 

d. बाजारातील काही भवभशष्ट पररभस्र्तींत, एखाद्या गुिंतवणूकदाराला व्यवहारािंची कायिवाही करणे 

करठण ककिं वा अशक्य ठरू शकते. उदाहरणार्ि, ही पररभस्र्ती अरोकडसुलिता, म्हणजे जेव्हा भबड्स 

ककिं वा ऑफसि पुरेशा नसतात, ककिं वा ककिं मतीवरील बिंधनािंमुळे ककिं वा सर्कि ट ब्रेकसिमुळे वगैरे व्यवहार 

भनलिंभबत असतात, अशामुळे येऊ शकत.े  

e. पावल,े जसे की माजीनच्या दरातील बदल, कॅश माजीन इ. बाजारातील स्र्ैयि राखण्याच्या दषृ्टीने 

स्वीकारले जाऊ शकत.े  या नवीन उपाययोजना भवद्यमान खुल्या भहतसिंबिंधाना सुद्धा लाग ू केल्या 

जाऊ शकतात. अशा पररभस्र्तीत, तुम्हाला अभतररक्त माजीन ठेवावे लागेल ककिं वा तुमची भस्र्ती 

कमी करावी लागेल.  

f. तुम्ही तुमच्या एक्सचेंजच्या सदस्याला तुम्ही व्यवहार करण्याचे योजत असलेल्या कमॉभडटी 

डेररव्हरेटव्ज करारािंचा सिंपणूि तपशील भवचारला पाभहजे, अर्ाित, कराराची भवभनर्दिष्ट ेआभण सिंलग्न 

कतिवे्य.  

 

3. वायरलसे तिंत्रज्ञान ककिं वा इतर कोणत्याही तिंत्रज्ञानामाफि त व्यवहार करणे: 

 

वायरलेस तिंत्रज्ञान ककिं वा इतर कोणत्याही तिंत्रज्ञानामाफि त कमॉभडटी व्यवहार करण्याशी सिंबिंभधत 

वैभशष््े, जोखमी, जबाबदाऱ्या, कतिवे्य आभण दाभयत्वे यािंची व्याख्या करणाऱ्या कोणत्याही तरतूदी 

सदस्याने ग्राहकाच्या नजरेला आणाव्यात.  



 

4. सविसाधारण  

 

i. जमा केललेी रोकड आभण मालमत्ता:  

तुम्ही जमा करत असलेला पैसा ककिं वा इतर मालमत्तेच्या सिंरिणाबाबत तुम्ही स्वतः ओळख करून 

घेतली पाभहज,े खास करून जर फमि नादार ककिं वा कदवाळखोर झाल्याच्या घटनेमध्ये. तुमचा पैसा 

ककिं वा मालमत्ता तुम्ही ज्या प्रमाणात परत भमळवू शकता ती मयािदा भवभशष्ट कायद ेककिं वा स्र्ाभनक 

भनयमािंनुसार ठरू शकतात. काही न्यायाभधकारिेत्रािंमध्ये, जी मालमत्ता भवशेष करून तुमची म्हणून 

ओळखली गेली आह ेती तूट भनमािण झाल्यास रोख रक्कमेसारखीच प्रो-रेट केली जाईल. एक्सचेंजच्या 

सदस्यासह भववाद भनमािण झाल्यास, तो एक्सचेंजच्या भनयम, उपकलमे आभण व्यावसाभयक 

भनयमािंनुसार लवादाच्या कायिवाहीच्या अधीन असेल.   

ii. कभमशन आभण इतर शलु्क  

तुम्ही व्यवहार करायला सरुुवात करण्यापूवी, तुमच्यावर ज्या कभमशन, फी आभण इतर शुल्कािंचे 

दाभयत्व आह े त्यािंबाबत स्पष्ट स्पष्टीकरण भमळवले पाभहजे. ह े शलु्क तुमच्या भनव्वळ नफ्यावर 

पररणाम करेल (काही असल्यास) ककिं वा तुमचे नुकसान वाढवू शकेल.   

iii. सदस्य/अभधकृत व्यक्ती/ग्राहकािंच्या (client / investor)अभधकार आभण दाभयत्वािंसाठी, कृपया 

जोडपत्र 3 चा  सिंदिि घ्या   

iv. 'घटक’ शब्दाचा अर्ि असले आभण त्यात समाभवष्ट असतील एखाद े अशील, एखादा ग्राहक, ककिं वा 

एखादा गुिंतवणूकदार, जो एक्सचेंजेसद्वारे पुरभवण्यात आलेल्या यिंत्रणेमाफि त  कमॉभडटी डेररव्हेरटव्ज 

सदस्यामाफि त व्यवहार करतो.  

v. 'सदस्य' शब्दाचा अर्ि असेल आभण त्यात समाभवष्ट असतील एखादा  व्यवहार सदस्य ककिं वा 

सदस्य/ब्रोकर, ज्याला एक्सचेंजेसनी तसे दाखल करून घेतले आह ेआभण जो SEBI कडील नोंदणी 

प्रमाणपत्र भमळतो.  

 



 

जोडपत्र–3 (KYC दस्तऐवज ांच)े 

सदस्य (Member/ Stock Brokers), अधिकृत व्यक्ती  (Authorised Persons) आधि ग्र हक च े

(Client/investor) ग्र हक  हक्क आधि कततव्ये 

/SEBI आधि कमॉधडटी एक्सचेंजसेनी (Commodity Exchanges) धवहीत केल्य प्रम ि े

 

1. ग्र हक त्य च कमॉधडटीज(Commodities)/कर र त/इतर सलेख ांमध्ये ग ांतविूक/ करतील जय ांन  

एक्सचेंजेस/SEBIच्य  धनयम, उपकलमे आधि व्य वस धयक धनयम/ धनयमन ांमध्य ेकेलेल्य  व्य ख्येप्रम ि ेआधि 

त्य ख ली वेळोवेळी धनगतधमत करण्य त आलेल्य  पररपत्रक ांन स र/नोटीस ांन स र व्यवह र ांस ठी म न्यत  ददली 

गेली आह.े  

 

2. सदस्य, अधिकृत व्यक्ती आधि ग्र हक एक्सचेंजेसच े धनयम, उपकलमे आधि  व्य वस धयक धनयम आधि 

त्य ख ली धनगतधमत केलेल्य  पररपत्रक ांशी/नोटीसेसशी आधि /SEBIच्य  धनयम आधि धनयमन ांशी आधि 

वेळोवेळी अांमल त असू शकतील अश  सरक री प्र िीकरि ांच्य  अधिसूचन ांशी ब ांिील असतील.  

 

3. ग्र हक सदस्य च्य  कमॉधडरटज(Commodities)आधि/ककां व  डेररव्हरेटव्ज कर र ांमध्ये व्यवह र करण्य च्य  

क्षमतेब बत आधि सदस्य म र्त त आदशे ांची क यतव ही करण्य ची इच्छ  आह,े य ब बत स्वतःचे सम ि न 

करून घ्य वे आधि ग्र हक ने सदस्य म र्त त आदशे ांची क यतव ही करण्य पूवी अश  क्षमतेब बत स्वतःचे 

सम ि न करून घेिे वेळोवळेी च लचू ठेव वे.  

 

4. सदस्य ने ग्र हक च  अस्सलपि  आधि आर्थतक भक्कमपि ब बत आधि प रधवण्य त येि ऱ्य  सवे ांशी सांबांधित 

ग ांतविूकींच्य  उदिष् ांब बत स तत्य ने सम ि न करून घ्य वे.  

 

5. सदस्य ने ग्र हक ल  कोित्य ही मय तद , द धयत्वे आधि सदस्य जय  क्षमतेत क म करतो त्य सह कर वय च्य  

व्यवस य स ठी सदस्य च्य  द धयत्व च्य  नेमक्य  स्वरुप ब बत ज गरुक कर वे.  

 

6. व्य वस धयक व्य सांग च्य  आवश्यकत  

a. धवत्तीय कर र मध्ये प्रवेश करत न  ककां व  त्य अांतगतत कोितीही द धयत्वे रे्डत न  सदस्य ने 

व्य वस धयक व्य सांग चे प लन केले प धहजे. 

b. “व्य वस धयक व्य सांग” म्हिज े अश  कौशल्य आधि क ळजीच े म नक ज े सदस्य ने ग्र हक ब बत 

व जवी अांमल त आिि ेअपेधक्षत असेल, प ढील गोष्ींच्य  योग्य प्रम ि त– 

 i. प्र म धिक ब ज र पध्दती; 

 ii. सद्भ व चे तत्व; 

iii. ग्र हक चे ज्ञ न, अन भव आधि कौशल्य ची प तळी; 

iv. ग्र हक घेत असलेल्य  धवत्तीय उत्प दन* ककां व  धवत्तीय सेव ांमध्ये असलेल्य  जोखमीच े स्वरूप 

आधि प्रम ि आधि 

 v. ग्र हक सदस्य वर दकती अवलांबून आह.े 

*कमॉधडटी डरेरवेरटव (Commodity Derivatives)कॉन्रॅक्ट 

 

7. अधिकृत व्यक्ती सदस्य ल  आवश्यक ते सह य्य करेल आधि स्टॉक ब्रोकरल  त्य च्य  ग्र हक (ल ां) शी करण्य त 

येि ऱ्य  सवत व्यवह र ांत सहक यत करेल. 



 

 

ग्र हक ची म धहती  
 

8. ग्र हक ने "ख ते उघडण्य च्य  प्रपत्र त" सदस्य ल  आवश्यक असलेले सवत तपशील  कमॉधडटी 

एक्सचेंजेसन/ेSEBIने वेळोवेळी बांिनक रक केलेल्य  समथतन थत क गदपत्र ांसह प रव व .  
 

9. ग्र हक ने ख ते उघडण्य च्य  क गदपत्र ांतील सवत बांिनक रक तरतूदींशी स्वतःल  च ांगले पररधचत करून 

घ्य वे. सदस्य ने धवधनर्दतष्ीत केलेली कोितीही अधतररक्त कलमे ककां व  क गदपत्रे बांिनक रक नसतील; 

त्य म ळे, ग्र हक द्व रे धवधशष् स्वीकृतीच्य  अिीन असतील. 
 

10. ग्र हक ने ख ते उघडत न  आधि त्य नांतर ‘ख ते उघडण्य च्य  प्रपत्र त' प रधवलेल्य  म धहतीत, पररसम पन 

धवनांती अजत/न द री धवनांती अजत ककां व  त्य च्य  क्षमतेवर पररि म करि ऱ्य  कोित्य ही न्य य लयीन 

व द सह कोित्य ही बदल ांबिल सदस्य ल  त बडतोब लेखी अधिसूधचत कर वे. ग्र हक ने धनयतक लीन 

तत्त्व वर सदस्य ल  आर्थतक म धहती प रव वी/अद्यतन कर वी.  
 

11. A. धवत्तीय कर र तील अन्य य्य अटींच ेसांरक्षि** 
 

a. व ट घ टी न केलेल्य  कर र तील एख दी अन्य य्य अट धनरथतक असेल. 

b. एख दी अट अन्य य्य आह ेजर ती – 

i. ग्र हक ल  न कस न पोहोचवण्य स ठी, धवत्तीय कर र तील पक्ष ांच्य  अधिक र व 

द धयत्व ांमध्य ेठळक असांत लन धनम ति करत असेल; आधि 

ii.  सदस्य च्य  क यदशेीर धहत चे सांरक्षि करण्य स ठी व जवीपिे आवश्यक नसेल. 

c. एख दी अट अन्य य्य आह ेह ेठरवत न  धवच र त घेण्य च्य  घटक ांमध्ये प ढील गोष्ींच  सम वेश होतो 

– 

i. धवत्तीय कर र ांतगतत जय  धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेव ांचे स्वरूप ह त ळले ज त आह;े 

ii. अटीच्य  प रदशतकतेची व्य प्ती; 

 **कमॉधडटी एक्सचेंजेस(Commodity Exchanges)द्व रे दऊे केले ज त असलेले कर र 

iii. सम न धवत्तीय उत्प दने ककां व  धवत्तीय सेव ांस ठी इतर धवत्तीय कर र ांशी ह्य  अटीची 

ग्र हक ल  दकती मय तदपेयंत त लन  करत  येईल; आधि 

iv. सांपूित धवत्तीय कर र आधि जय  इतर कर र च्य  अटींवर तो अवलांबून आह.े  

d. एख दी अट प रदशतक आह ेजर – 

i. जी ग्र हक ल  समजेल अश  व जवीपिे स ध्य  भ षेत म ांडलेली आह;े  

ii. व चनीय आह ेआधि स्पष्पि ेस दर केलेली आह;े आधि 

iii.  अटीच  पररि म होि ऱ्य  ग्र हक स ठी सहज उपलब्ि आह.े 



e. जर एख द्य  धवत्तीय कर र तील एख दी अट म ि  11.A.c अांतगतत अन्य य्य असल्य चे ठरवले गेले 

तर, त्य  अन्य य्य अटीधवन  तो धवत्तीय कर र जय  मय तदपेयंत अांमल त आित  येिे शक्य असेल 

तोपयंत कर र तील उवतररत अटींद्व रे पक्ष ब ांिील र हि ेच ल ूर हील. 

 

11.B. 

a. “व ट घ टी न केलेल  कर र” म्हिज े एक अस  कर र, जय च्य  अटींब बत, म ि  11.C. (ख ली 

ददलेल ) व्यधतररक्त धवत्तीय कर र तील पक्ष ांमध्ये व ट घ टी झ लेल्य  न हीत आधि जय ांमध्य ेप ढील 

गोष्ींच  सम वेश होतो – 

i. एक धवत्तीय कर र जय मध्ये, ग्र हक च्य  त लनेत, धवत्तीय कर र च्य  अटी ठरधवण्य च े

भरीवपिे ज स्त व ट घ टी स मर्थयत ह ेसदस्य कडे आह;े आधि 

ii. एक प्रम धित कर र स्वरूप. 

b. “एक प्रम धित कर र स्वरूप” म्हिजे एक अस  धवत्तीय कर र जो ग्र हक स ठी भरीवपिे व ट घ टी न 

करण्य योग्य आह,े म ि  11.C. मध्ये असलेल्य  अटींधशव य. 

c. जरी धवत्तीय कर र च्य  क ही अटींब बत व ट घ टी झ ल्य  असल्य  तरी, धवत्तीय कर र ह  

व ट घ टी न केलेल  कर र समजल  ज तो जर तसे प ढील ब बींनी सूधचत होत असेल – 

i. धवत्तीय कर र चे एकूि आधि भरीव मूल्य ांकन; आधि 

ii. धवत्तीय कर र च्य  भोवतीच्य  भरीव पररधस्थती 

d. एक धवत्तीय कर र ह  व ट घ टी न केलेल  कर र आह ेअश  द व्य मध्ये, अन्यथ  प्रदर्शतत करण्य च  

भ र सदस्य च  असेल. 

11. C. 

a. एख द्य  धवत्तीय कर र तील अटील  वरील गोष्ी ल गू होत न हीत जर ती – 

i. धवत्तीय कर र ची धवषय वस्तू धवषद करत असेल; 

ii. धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय कर र ांतगतत असलेल्य  धवत्तीय सेवेस ठी अद  करण्य ची 

ककां व  दये असलेली ककां मत धनधित करते आधि ग्र हक ल  ती स्पष्पिे उघड करून 

स ांधगतलेली आह;े ककां व  

iii. कोित्य ही क यद  ककां व  धनयमन ांतगतत आवश्यक आह ेककां व  धतल  व्यक्तपिे परव नगी आह.े 

b. 11.C अांतगततची सूट अश  अटील  ल गू होत न ही जी अश  रक्कमेच्य  प्रद न शी धनगडीत आह ेज े

कोितीही धवधशष् घटन  घडण्य च्य  ककां व  न घडण्य च्य  स पेक्ष आह.े 

 

12. सदस्य आधि अधिकृत व्यक्तीनेने आधि सब-ब्रोकरने ख ते उघडण्य च्य  प्रपत्र त नमूद केलेल्य प्रम िे ग्र हक च  

सवत तपशील ककां व  ग्र हक च्य  सांबांि तील सवत म धहती गोपनीय पद्धतीने र ख वी आधि असे दक कोित्य ही 

क यदशेीर/धनय मक आवश्यकत ांख ली गरज असल्य धशव य ती कोित्य ही व्यक्तील / अधिक ऱ्य ल  उघड 

करू नये. तथ धप, सदस्य त्य च्य  ग्र हक धवषयीची म धहती कोित्य ही व्यक्तील  ककां व  अधिक ऱ्य ल  

ग्र हक च्य  अधभव्यक्त परव नगीने उघड करू शकेल.  

13. A. वैयधक्तक म धहतीच ेसांरक्षि आधि गोपनीयत  

a. “वैयधक्तक म धहती” म्हिज ेअशी कोितीही म धहती जी ग्र हक शी सांबांधित आह े ककां व  धजच्य म ळे 

प्रत्यक्ष ककां व  अप्रत्यक्षपिे ग्र हक च्य  ओळखीचे अन म न ल वत  येते आधि जय मध्ये प ढील गोष्ींच  

सम वेश असतो – 



i. न व आधि सांपकत  म धहती; 

ii. जैवमेररक म धहती, व्यक्तींच्य  ब बतीत 

iii. धवत्तीय उत्प दन ांतील व्यवह र ककां व  ि रि ांशी सांबांधित म धहती 

iv. धवत्तीय सेव ांच्य  व पर शी सांबांधित म धहती; ककां व  

v. अशी म धहती जी धवधनर्दतष् केली ज ऊ शकते. 

13. B. 

a. सदस्य ने – 

i. धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेवेतील तरत दीस ठी आवश्यक आह े त्य धशव य ग्र हक शी 

सांबांधित ज स्तीची वैयधक्तक म धहती सांकधलत करू नये; 

ii. ग्र हक शी सांबांधित वैयधक्तक म धहतीची गोपधनयत  र ख वी आधि 13.B.b.मध्ये परव नगी 

असलेल्य  व्यधतररक्त व्यक्तपिे ती त्रयस्थ पक्ष ांकडे उघड करू नये; 

iii. त्य च्य कडे असलेली ग्र हक शी सांबांधित कोितीही वैयधक्तक म धहती अचूक, अद्यय वत 

आधि पिूत आह ेय ची ख त्री करण्य स ठी सवोत्तम प्रयत्न कर वे; 

iv. धनय मक ने धवधनर्दतष् केलेल्य  कोित्य ही अपव द ांच्य  अधिन, अधशल ांन  त्य ांच्य  वैयधक्तक 

म धहतीमध्य ेव जवी प्रवेश धमळू शकेल य ची ख त्री कर वी; आधि 

v. सदस्य कडे असलेली वैयधक्तक म धहती अचूक, अद्यय वत आधि पूित आह े य ची ख त्री 

करण्य स ठी अधशल ांन  त्य ांच्य  वैयधक्तक म धहतीमध्ये स ि रि  करण्य ची प्रभ वी सांिी 

घेऊ द्य वी. 

 

b. ग्र हक शी सांबांधित वैयधक्तक म धहती सदस्य त्रयस्थ पक्ष कडे तेव्ह च उघड करू शकतो जर – 

i. ग्र हक ल  सांमती न क रण्य ची प्रभ वी सांिी ददल्य नांतर, प्रकटीकरि ब बत त्य ने ग्र हक ची 

पूवत लेखी म धहतीपूित सांमती धमळवलेली असेल; 

ii. केल्य  ज ि ऱ्य  प्रकटीकरि ब बत ग्र हक ने आदशे ददले असतील; 

iii. धनय मक ने प्रकटीकरि स म न्यत  ककां व  तस  आदशे ददल  असेल आधि सांबांधित क यद  

ककां व  धनयमन ांद्व रे प्रधतबांधित असेल तर ग्र हक ल  अश  प्रकटीकरि धवरुध्द अश  क यद े

ककां व  धनयमन ांतगतत स दर करण्य ची सांिी ददलेली असले; 

iv. कोित्य ही क यद े ककां व  धनयमन ांतगतत प्रकटीकरि आवश्यक आह ेआधि अश  क यद े ककां व  

धनयमन ांद्व रे प्रधतबांि केले नसेल तर अश  क यद े ककां व  धनयमन ांन स र अश  

प्रकटीकरि धवरुध्द स दर करण्य ची ग्र हक ल  सांिी ददलेली असेल; 

v. प्रकटीकरि ह े ग्र हक च्य  धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेवेतील तरत दींशी थेट सांबांधित 

असेल जर, सदस्य ने – 

1. ग्र हक ल  आग ऊ सूधचत केले वैयधक्तक म धहती एख द्य  त्रयस्थ पक्ष सह स म धयत 

केली ज ऊ शकते; आधि 

2. ह्य  भ ग मध्ये आवश्यक आह े त्य च पध्दतीने त्रयस्थ पक्ष वैयधक्तक म धहतीची 

गोपधनयत  र खेल य ची ख त्री करण्य स ठीच्य  तरत दी करेल; ककां व  

vi. प्रत्यक्ष ककां व  सांभ व्य र्सविूक, अनधिकृत व्यवह र ककां व  द वे य ांप सून सांरक्षि 

करण्य स ठी ककां व  त्य ांन  प्रधतबांि करण्य स ठी प्रकटीकरि केले गेले आह,े जर त्रयस्थ पक्ष न े



ह्य  भ ग ांतगतत आवश्यक असलेल्य  वैयधक्तक म धहतीची गोपधनयत  त्रयस्थ पक्ष ांप सून 

र खण्य ची व्यवस्थ  केली. 

c. “त्रयस्थ पक्ष” म्हिजे सांबांधित सदस्य  व्यधतररक्त कोितीही व्यक्ती, ह्य मध्ये सदस्य जय  सम ह च  

सदस्य आह ेत्य त सम धवष् व्यक्तीच  सम वेश होतो. 

 

14. A.  प्र रांभी आधि धनरांतर दोन्ही प्रक रे न्य य्य प्रकटीकरि ची आवश्यकत  

a. म धहतीपूित व्यवह र स ठीच  धनितय घणे्य स ठी आवश्यक असू शकेल अश  म धहतीच े न्य य्य 

प्रकटीकरि केल्य ची सदस्य ने ख त्री कर वी. 

b. न्य य्य प्रकटीकरि स्थ धपत करण्य स ठी, म धहती प ढीलप्रक रे प्रद न केली ज वी – 

i. ग्र हक धवत्तीय कर र मध्ये प्रवेश करण्य च्य  बऱ्य पैकी आिी, जय म ळे ग्र हक ल  म धहती 

समजण्य स ठी प रेस  वेळ धमळेल; 

ii. लेखी आधि अश  पध्दतीने जी धवधशष् श्रिेीतील ग्र हक ल  समजण्य ची शक्यत  आह;े आधि 

iii. ग्र हक ल  धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेवेची इतर सम न धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय 

सेव ांसह व जवी त लन  करत  येईल अश  पध्दतीने. 

c. धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेवेशी सांबांधित ग्र हक कडे उघड केली ज वी अश  म धहतीचे प्रक र, 

जय मध्ये प ढील गोष्ींशी सांबांधित म धहतीच  सम वेश होऊ शकतो – 

i. वैधशष्ट्ये, ल भ आधि ग्र हक ल  असलेल्य  जोखमींसह धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय 

सेवेची प्रम ख वैधशष्ट्ये; 

ii. धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेवेस ठी अद  करण्य च  मोबदल  ककां व  जय  प्रक रे 

मोबदल  मोजल  ज तो; 

iii. धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय कर र तील कोित्य ही अटीचे अधस्तत्व, सम वेशन ककां व  

प्रभ व; 

iv. स्वरूप, ग ििमत आधि सदस्य चे अधिक र जय मध्ये ओळख, धनय मक धस्थती आधि 

सांलग्नतेच  सम वेश होतो; 

v. सदस्य चे सांपकत  तपशील आधि  सदस्य आधि ग्र हक दरम्य नच्य  पत्रव्यवह र स ठी 

व परल्य  ज ि ऱ्य  पध्दती; 

vi. एख द  कर र धवधनर्दतष् क ल विीमध्ये रि करण्य चे ग्र हक चे अधिक र; ककां व  

vii. कोित्य ही क यद  ककां व  धनयमन ांतगतत ग्र हक चे अधिक र. 

14. B.  

a. सदस्य कडून धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेव  घेि ऱ्य  ग्र हक ल  त्य ने ख लील धनरांतर 

प्रकटीकरिे प्रद न कर वी – 

i. ग्र हक ने प्र रांभी जवे्ह  धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेव  घेतली तेव्ह  14.A म द्द्द्य मध्ये 

उघड केलेल्य  म धहती अांतगतत आवश्यक असलेले कोितेही भौधतक बदल; 

ii. ग्र हक कडे असलेल्य  धवत्तीय उत्प दन च्य  धस्थती ककां व  क मधगरीशी सांबांधित म धहती, जी 

धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेवेतील अधिक र ककां व  स्व रस्य ांचे मूल्य ांकन करण्य स ठी 

आवश्यक असू शकेल; आधि 



iii. धवधनर्दतष् केली ज ऊ शकते अशी कोितीही म धहती. 

b. धनरांतर प्रकटीकरि केले ज वे – 

i. कोित ही भौधतक बदल झ ल्य प सून व जवी क ळ मय तदेमध्ये ककां व  व जवी धनयतक लीक 

क ल विी मध्य ांतर ांन , ल गू होत असले त्य न स र; आधि 

ii. लेखी आधि त्य  श्रेिीतील ग्र हक ल  समजेल अश  पध्दतीने. 

म जीन्स  

 

15. जय  धवभ ग ांमध्ये ग्र हक व्यवह र करतो त्य ांन  वेळोवेळी ल गू असल्य प्रम िे, सदस्य ल  ककां व  एक्सचेंजल  

आवश्यक व टत त अश  ककां व  SEBIने धनदशे ददलेल  अस ू शकेल अश  प्र रांधभक म जीन्स, धवथहोलल्डांग 

म जीन्स, स्पेशल म जीन्स ककां व  अश च इतर म जीन्सचे ग्र हक प्रद न करेल. सदस्य ल  सांपूितपिे एकय च्य  

आधि धनख लस स्वेच्छ धनितय ने अधतररक्त म जीन्स (जरी ती एक्सचेंजेस, ककां व  SEBI द्व र  आवश्यक 

नसतील) वसूल करण्य ची परव नगी आह े आधि ठरवून ददलेल्य  वेळेच्य  आत अश  म जीन्सचे प्रद न 

करण्य स ग्र हक कततव्यप्र प्त आह.े  

 

16. ग्र हक ल  ह ेसमजते दक ग्र हक द्व रे म जीन्सचे प्रद न म्हिज ेसवत दये ांच ेसांपूित सम ि न अस ेगृधहत असि े

आवश्यक न ही. स तत्य ने म जीन्स प्रद न केलेली असली तरीही, त्य च्य  व्यवह र च्य  व्यवह रपूतततेस ठी, 

कर र आदशे दईेल/गरज असेल त्य प्रम िे अश  आिखी रकम ांचे प्रद न करण्य स ग्र हक कततव्यप्र प्त (ककां व  

प्र प्त करण्य स अधिक री) असू शकेल.  

 

 

व्यवह र आधि व्यवह रपरू्तत  

 

17. ग्र हक कमॉधडटीज/डेररव्हरेटव्ज कर र ांच्य  खरेदीस ठी ककां व  धवक्रीस ठी, ग्र हक आधि सदस्य य ांनी परस्पर त 

म न्य केल्य प्रम ि े लेखी ककां व  प्रपत्र तनू ककां व  पद्धतीने आदशे दईेल तथ धप सदस्य ख त्री करेल की ह्य  

धवषय तील धनय मक आवश्यकत ांची पूततत  झ ली आह.े सदस्य ग्र हक च्य  व्यवह र चे आदशे दणे्य ची आधि 

त्य ांवर क यतव ही केवळ त्य  ग्र हक ल  नेमून ददलेल्य  य धनक क्ल एांट कोडमध्ये करण्य ची,  

ख त्री करेल.  

 

18. सदस्य ग्र हक ल  व्यवह र/व्यवह रपूर्तत चक्र, धडलीव्हरी/प्रद न चे धनयोजन, त्य तील कोित्य ही बदल ांची 

वेळोवेळी म धहती दते र हील, आधि धजथे व्यवह र ची क यतव ही झ ली आह े त्य  सांबांधित कमॉधडटी 

एक्सचेंजच्य  अश  धनयोजन ांच/ेक यतपद्धतींचे अन प लन करिे ही पय तय ने ग्र हक ची जब बद री असेल.  

 

19. सदस्य ख त्री करेल दक ग्र हक ने जम  केलेले पैसे सदस्य त्य च्य  स्वतःच्य  ककां व  इतर कोित्य ही ग्र हक च्य  

ख त्य पेक्ष  वेगळ्य  स्वतांत्र ख त्य त जम  करेल आधि SEBIचे धनयम, पररपत्रके, नोटीसेस, म गतदशतक तत्त्वे 

आधि/ककां व  एक्सचेंजचे धनयम,  व्य वस धयक धनयम, उपकलमे, पररपत्रके आधि नोटीसेस य त नमूद केलेल्य  

हतेूव्यधतररक्त त्य च्य  स्वतःस ठी ककां व  इतर कोित्य ही ग्र हक स ठी व परि र न ही.  

 

20. धजथे एक्सचेंज स्व धिक र त व्यवह र रि करते तेव्ह  ग्र हक च्य  वतीने केलेले सवत व्यवह र वस्त तः रि धसद्ध 

होत त. अश  वेळी सदस्य ग्र हक बरोबरच  सांबांधित कर र रि करू शकेल.  

 

21. एक्सचेंजवर क यतव ही केलेले व्यवह र धजथे व्यवह र ची क यतव ही केली ज ते त्य  एक्सचेंजेसच्य  

धनयम ांच्य , उपकलम ांच्य  आधि व्य वस धयक धनयम ांच्य  आधि त्य ख ली धनगतधमत केलेल्य  



पररपत्रक ांच्य /नोटीसेसच्य  अिीन असतील आधि एक्सचेंजेसचे धनयम, उपकलमे आधि व्य वस धयक धनयम 

आधि त्य ख ली धनगतधमत केलेल्य  पररपत्रक ांन /नोटीसेसन  प्रभ वी करण्य च्य  हतेूस ठी धजथ ेव्यवह र ची 

क यतव ही केली ज ते त्य  एक्सचेंजेस्च्य  उपकलम ांत आधि व्य वस धयक धनयम ांत धवधनर्दतष्ीत केलेल्य  

न्य य लय च  न्य य धिक र अश  व्यवह र तील सवत पक्ष ांनी म न्य केलेल  अस व .  

 

वट व/दल ली  

 

22. ग्र हक सदस्य ल  वेळोवेळी अधस्तत्व त असलेली आधि ग्र हक च्य  ख त्य ल , व्यवह र ांन  आधि सदस्य ने 

ग्र हक ल  ददलेल्य  सेवेल  ल गू असतील त्य प्रम िे दल ली आधि वैि धनक कर प्रद न करेल. सदस्य सांबांधित 

कमॉधडटी एक्सचेंजेसचे धनयम, व्य वस धयक धनयम आधि उपकलमे आधि/ककां व  SEBIचे धनयम य न स र 

अन ज्ञेय असलले्य  कम ल दल लीपेक्ष  ज स्त दल ली आक रि र न ही.  

 

पररसम पन आधि धस्थतीच ेक्लोज आउट   

 

23. सदस्य च्य  इतर हक्क ांन  (प्रकरि लव द कडे सांदर्भतत करण्य च्य  हक्क सह) ब ि  न येत , ग्र हक ल  समजते 

दक  सदस्य म जीन्स ककां व  इतर रकम ांचे, थदकत ऋि ांचे वगैरे प्रद न न करण्य बिल ग्र हक च्य  सवत ककां व  

कोित्य ही धस्थती पररसम धपत करण्य स/क्लोज आउट करण्य स आधि अश  पररसम पन चे/क्लोज आउटचे 

उत्पन्न ग्र हक च्य , क ही असल्य स, द धयत्व ांसमक्ष /कततव्य ांसमक्ष सम योधजत करण्य स प त्र आह.े अश  

पररसम पन च्य /क्लोज आउटच्य  ख ती होि रे एख द ेआधि सवत न कस न आधि आर्थतक आक र ग्र हक ल  

ल वले ज तील आधि तो ते वहन करेल.  

 

24. ग्र हक च्य  मृत्यूच्य  ककां व  न द रीच्य  प्रसांग त ककां व  ग्र हक ने जय  कमॉधडटीजच्य  खरेदीस ठी ककां व  

धवक्रीस ठी आदशे ददले असतील त्य  प्र प्त करण्य स ठी ककां व  त्य ांच्य स ठी प्रद न करण्य स ककां व  त्य ांची 

धडलीव्हरी करण्य स तो अन्यथ  असमथत ठरल्य स, सदस्य ग्र हक च ेव्यवह र क्लोज आउट करू शकेल आधि 

न कस न च , क ही असल्य स, ग्र हक च्य  म लमत्तेसमक्ष द व  करू शकेल. त्य तून उत्पन्न होि ऱ्य  

अधिशेष स ठी ग्र हक ककां व  त्य च े न मधनदधेशती, उत्तर धिक री, व रस, आधि अधभहस्त ांदकती प त्र 

असतील. ग्र हक ने नोंद घ्य वी दक न मधनदधेशतीच्य  न वे धनिी/कमॉधडटीजच े हस्त ांतरि सदस्य द्व रे 

क यदशेीर व रस ांच्य  समक्ष वैि क यतम क्ती असेल.  

 

धवव द ांची सोडविकू  

 

25. सदस्य त्य च्य  म र्त त म गतस्थ केलेल्य  व्यवह र ांच्य  ब बतीत तक्र रींचे धनर करि करण्य त सहक यत करेल. 

 

26. ग्र हक आधि सदस्य ठेवी, म जीन मनी वगैरेंच्य  ब बतीतील कोितेही द वे आधि/ककां व  धवव द धजथे 

व्यवह र ची क यतव ही झ ली त्य  एक्सचेंजच्य  धनयम ांप्रम िे, उपकलम ांप्रम िे आधि व्य वस धयक 

धनयम प्रम ि े आधि त्य ख ली धनगतधमत केलेल्य  वळेोवेळी अांमल त असलेल्य  पररपत्रक न स र/नोटीसेस 

प्रम िे लव द कडे सांदर्भतत करतील.  

 

27. ग्र हक/सदस्य समजत त दक ग्र हक/सदस्य च्य  धवव द च्य  सोडविकूीस ठी एख द्य  अधिकृत प्रधतधनिीने 

धनगतधमत केलले्य  सूचन , क ही असतील तर, सदरहू ग्र हक/सदस्य च्य  वतीने व्यवह र करण्य स ठी सदरहू 

प्रधतधनिील  अधिक र दिे ऱ्य  पत्र न स र त्य  ग्र हक/सदस्य वर बांिनक रक असतील. 

 



28. आपल्य  सवत अधशल ांन  पोहोचत  येईल असे प्रभ वी तक्र र धनव रि तांत्र असिे ही प्रत्येक सदस्य ची गरज 

आह े

a. सदस्य ने ककां व  त्य च्य  वतीने प्रद न केलेल्य  धवत्तीय उत्प दने ककां व  धवत्तीय सेव ांच्य  ब बतीत 

आपल्य  अधशल ांकडून तक्र री प्र प्त करिे आधि त्य ांचे धनव रि करिे य स ठी सदस्य कडे तांत्र आधि 

न्य य्य पध्दतीने प्रभ वी तांत्र असले प धहजे. 

b. ग्र हक बरोबर सांबांि प्रस्थ धपत झ ल्य बरोबर आधि ग्र हक ल  जय वेळी आवश्यक असू शकेल अश  

वेळी सदस्य ने ग्र हक ल  प ढील म धहती ददली प धहजे – 

i. कोित्य ही तक्र रींचे धनव रि धमळण्य च  ग्र हक च  अधिक र; आधि 

ii. आपल्य  अधशल ांकडून तक्र री प्र प्त करिे आधि त्य ांचे धनव रि करिे य स ठी सदस्य 

अन सरत असलेल्य  प्रदक्रय . 

29. A. ग्र हक स ठी सल्ल्य ची अन रूपत  

ग्र हक च्य  सांबांधित वैयधक्तक पररधस्थती धवच र त घऊेन अन रूप सल्ल  धमळण्य च  अधिक र, जसे की 

ग्र हक च्य  धवत्तीय पररधस्थती आधि गरज . ह ेद धयत्व अश  व्यक्तींन  ल ग ूहोते जे अधशल ांन  सल्ल  दते त 

आधि अस  सल्ल  जय  धवत्तीय उत्प दन ेआधि सेव ांन  दिे ेआवश्यक असेल अश  श्रेिी धनय मक धवधनर्दतष् 

करू शकतो. 

a. सदस्य ने – 

i. ग्र हक च्य  सांबांधित वैयधक्तक पररधस्थतींब बत अचूक आधि प रेशी म धहती धमळधवण्य स ठी 

सवततोपरी प्रयत्न कर वे; आधि 

ii. ग्र हक च्य  सांबांधित वैयधक्तक पररधस्थतीच  योग्य धवच र करून ददलेल  सल्ल  ग्र हक स ठी 

अन रूप असल्य ची ख त्री कर वी. 

b. जर सदस्य ल  ह े बऱ्य पैकी उघडपिे ददसत असेल की ग्र हक च्य  सांबांधित वैयधक्तक 

पररधस्थतींब बतची उपलब्ि म धहती ही अपिूत ककां व  च कीची आह े तर, सदस्य ने अपिूत ककां व  

च कीच्य  म धहतीवर प ढे ज ण्य च्य  पररि म ांब बत ग्र हक ल  चेत विी द्य वी. 

c. जर ग्र हक ची अस ेएख द े धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेव  घेण्य ची इच्छ  असेल ज ेसदस्य ने 

ग्र हक स ठी अन रूप न ही असे ठरवले तर, सदस्य ने – 

i. आपल  सल्ल  ग्र हक ल  लखेी आधि ग्र हक ल  समजले अश  पध्दतीने स्पष्पिे कळव व ; 

आधि 

ii. ग्र हक ने धवनांती केलेले धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेव  कलम 29.A.a ची पूततत  

केल्य वर आधि ग्र हक कडून लेखी स्वीकृती धमळवल्य वरच केवळ प्रद न कर वे. 

30. धहतसांघषत ह त ळिे 

ग्र हक च्य  आधि सदस्य च्य  धहत ब बत क ही सांघषत धनम ति झ ल्य स, ग्र हक च्य  धहत ल  प्र ि न्य ददले 

ज व.े 

a. सदस्य ने – 

i. कोित्य ही प्रक रच्य  धहतसांघष ंब बत ग्र हक ल  म धहती द्य वी, य मध्ये ग्र हक ल  सल्ल  

ददल्य बिल सदस्य ल  धमळ लेल्य  ककां व  धमळण्य चे अपेधक्षत असलेल्य  कोित्य ही 

प्रक रच्य  मोबदल्य च ही सम वेश होतो; आधि 



ii. जर सदस्य ल  प ढील गोष्ींब बत धहतसांघषत म हीत असेल ककां व  व जवीररत्य  ज िून घेत  

येत असेल, तर ग्र हक च्य  धहत ल  प्र ि न्य द्य वे – 

1. त्य चे स्वतःच ेहीत आधि ग्र हक चे हीत; ककां व  

2. सांबांधित सदस्य चे हीत आधि ग्र हक चे हीत, धजथे सदस्य धवत्तीय प्रधतधनिी असेल. 

b. कलम 16a.i. अांतगतत असलेली म धहती ग्र हक ल  लखेी आधि ग्र हक ल  समजले अश  पध्दतीने 

द्य वी आधि म धहती धमळ ल्य ची लेखी स्वीकृती प वती ग्र हक कडून घेतली ज वी. 

c. ह्य  धवभ ग मध्ये, “धवव द स्पद म निन” म्हिजे अस  कोित ही आर्थतक ककां व  आर्थतकेतर ल भ जो 

एख द्य  सदस्य ने ग्र हक  व्यधतररक्तच्य  व्यक्तींकडून धमळवल  आह,े जय म ळे त्य  पररधस्थतीमध्ये 

सदस्य ने ग्र हक ल  ददलेल्य  सल्ल्य वर पररि म होण्य ची व जवी अपेक्ष  केली ज ऊ शकते. 

 

सांबांि ांची सम प्ती  

 

31. सदस्य च  कसूर, मृत्य,ू र जीन म  ककां व  हक लपट्टी ककां व  एक्सचेंजने प्रम िपत्र रि करिे य ांसह कोित्य ही 

क रि ने सदस्य चे कमॉधडटी एक्सचेंजवर सभ सदत्व रि झ ल्य स सदस्य आधि ग्र हक च्य  दरम्य नचे ह े

सांबांि सम प्त केले ज तील.  

 

32. सदस्य, अधिकृत व्यक्ती आधि ग्र हक अन्य पक्ष ांन  दकम न एक मधहन  आग ऊ लेखी नोटीस दऊेन, अन्य 

पक्ष ल  कोितेही क रि न दते  त्य ांच्य  दरम्य नचे सांबांि सम प्त करण्य स प त्र असतील. अश  कोित्य ही 

सम प्तीच  धवच र न करत , य  सांबांि ांच्य  सम प्तीच्य  पूवी करण्य त आलेल्य  व्यवह र ांतून उद्भवलेले ककां व  

त्य  ब बतीतील सवत हक्क, द धयत्वे आधि कततवे्य अधस्तत्व त र हतील आधि सांबांधित पक्ष ककां व  त्य ांच्य  

व रस ांवर, क यतव हक ांवर, प्रश सक ांवर, क येदशीर प्रधतधनिींवर आधि उत्तर धिक ऱ्य ांवर, जसे प्रकरि 

असेल तसे, धनहीत असतील/बांिनक रक असतील.  

 

33. अधिकृत व्यक्तीच्य  मृत्यूच्य /न द रीच्य  ककां व  बोड तकडील त्य ची नोंद रि होण्य च्य  ककां व  कमॉधडटी 

एक्सचेंजद्व रे अधिकृत व्यक्तीची म न्यत  म गे घेतली ज ण्य च्य  आधि कोित्य ही असेल त्य  क रि स ठी, 

सदस्य द्व रे अधिकृत व्यक्तीबरोबरच  कर र सम प्त केल  ज ण्य च्य  प्रसांग त, ग्र हक ल  अश  सम प्तीब बत 

कळधवण्य त येईल आधि ग्र हक सदस्य चे थेट ग्र हक असल्य च ेम नले ज ईल आधि ग्र हक ने सदस्य ल ल  

एक मधहन्य पेक्ष  कमी नसलेली लेखी सचून  दऊेन त्य ांचे सांबांि सम प्त करण्य च  हतेू कळधवल्य धशव य, 

सदस्य, अधिकृत व्यक्ती आधि ग्र हक ल  श धसत करि री 'हक्क आधि कततवे्य' क गदपत्रे अांमल त असतील 

तशीच प ढे च लू र हतील.  

 

अधतररक्त हक्क आधि कततव्य े 

 

34. सदस्य आधि ग्र हक SEBIने आधि धजथ ेव्यवह र ची क यतव ही करण्य त आली होती त्य  सांबांधित एक्सचेंजने 

धनगतधमत केललेे धनयम, व्य वस धयक धनयम, उपकलमे, पररपत्रके, नोटीसेस आधि म गतदशतक तत्त्वे य न स र 

त्य ांच्य  ख त्य ांच  वेळोवेळी त ळमेल घ लतील आधि व्यवह रपूर्तत करतील.  

 

35. सदस्य त्य च्य  अधशल ांन  क यतव ही केलेल्य  व्यवह र ांस ठी एक्सचेंजद्व र  धवहीत केलेल  अस ूशकेल अश  

प्र रुप त वेळोवेळी एक क ाँरॅक्ट नोट दईेल जय त आदशे क्रम ांक, व्यवह र क्रम ांक, व्यवह र ची वेळ, 

व्यवह र ची ककां मत, व्यवह र ची र शी, डेररव्हरेटव्ज कर र च  तपशील, ग्र हक च  कोड, दल ली, ल वलेले 

सवत आक र वगैरे व्यवह र ांच्य  सवत नोंदी असतील आधि इतर सवत सांबांधित तपशील असतील व जो 



एक्सचेंजने धवहीत केलेल्य  पद्धतीने आधि वेळेच्य  आत भरि े आधि देिे आवश्यक असेल.  सदस्य 

व्यवह र च्य  क य तव हीप सून 24 त स ांच्य  आत ह डत कॉपीत आधि/ककां व  धडजीटल सहीच  व पर करून 

इलेक्रॉधनक स्वरुप त ग ांतविूकद र ल  क ाँरॅक्ट नोट प ठवेल.  

 

36. ग्र हक ने अन्यथ  धवधनर्दतष्ीत केलेले असल्य धशव य धजथे व्यवह र ची क यतव ही करण्य त आली त्य  सांबांधित 

एक्सचेंजकडून पेआउटच्य  प्र प्ती झ ल्य वरआधि धजथ ेव्यवह र ची क यतव ही करण्य त आली त्य  सांबांधित 

एक्सचेंजने धवहीत केलेल्य  असू शकतील अश  अटी आधि शतींच्य  अिीन, जसे प्रकरि असेल तसे, 

एक्सचेंजच े धनयम, उपकलमे, व्य वस धयक धनयम आधि पररपत्रके य ांप्रम िे धनिीच  पआेउट करेल ककां व  

कमॉधडटीजची धडलीव्हरी दईेल.  

 

37. सदस्य धजथे व्यवह र ची क यतव ही केली ज ते त्य  सांबांधित एक्सचेंजद्व र  वळेोवेळी धवहीत केलेल  असू 

शकेल अश  धनयतक ल ने आधि प्र रुप त अश  वेळेच्य  आत, त्य च्य  प्रत्येक ग्र हक च्य  सांबांि तील धनिी 

आधि कमॉधडटीज उभयत ांचे सांपूित 'ख ते धववरिपत्र' प ठवेल. धववरिपत्र त असहेी धवि न असेल दक ग्र हक, 

धववरिपत्र त क ही च क  असल्य  तर, सदस्य ल  (स्टॉक ब्रोकर) ते प्र प्त झ ल्य प सून धजथे व्यवह र केल  

गेल  त्य  सांबांधित एक्सचेंजद्व रे वेळोवेळी धवधहत केलेल्य  वेळेत   च क  कळवेल.  . 

 

38. सदस्य म जीन धववरिपत्र ग्र हक ल  दररोज प ठवेल. म जीन धववरिपत्र त इतर ब बींबरोबरच, जम  केलल े

स ांप र्वतक, धवधनयोग केलेले स ांप र्वतक, आधि स ांप र्वतक ची धस्थती (उपलब्ि धशल्लक/ग्र हक कडून येिे) 

रोख, म दत ठेव प वत्य  (FDRs), बाँक गॅरांटी, गोद म प वत्य , धसक्य ररटीज इ.  धवभ गिीसह तपशील 

सम धवष् अस व .  

 

39. ग्र हक सदस्य बरोबर सांबांि स्थ धपत करण्य स ठी आवश्यक ती क यदशेीर क्षमत  आधि त्य ल  तस  अधिक र 

असल्य ची आधि य च्य  ख लील त्य ची कततवे्य आधि वचनपत्रे प र प डण्य स तो सक्षम असल्य ची ख त्री 

करेल. ग्र हक ज े करू शकेल अश  सवत व्यवह र ांचे अन प लन करण्य ची ख त्री करण्य कररत  आवश्यक 

असलेल्य  सवत कृती ग्र हक असे व्यवह र करण्य पूवी पूित करेल.  

 

40. धजथ,े एख द  सदस्य त्य च/े धतच/े त्य ांचे सदस्यत्व परत करतो धतथे, सदस्य क ही द वे असल्य स  

ग ांतविूकद र ांनी ते द खल करण्य स ठी स वतजधनक सूचन  दतेो. एक्सचेंजच्य  व्यवह र प्रि लीवर केलेल्य  

व्यवह र ांब बत क ही द व  असल्य स, स धनधित क ल विीमध्ये आधि सह य्यक क गदपत्र ांसह अधशल 

एक्सचेंजकडे द व  द खल करेल य ची ख त्री कर वी. 

 

41. A. गैरवततन प सून सांरक्षि जय मध्ये ददश भूल करि रे वततन आधि अपम न स्पद वततन च  सम वशे होतो 

a. धवत्तीय उत्प दने ककां व  धवत्तीय सेव ांशी धनगडीत अन्य य्य पध्दतींन  प्रधतबांि आह.े 

b. “अन्य य्य वततन” म्हिजे सदस्य ककां व  त्य च्य  धवत्तीय प्रधतधनिीची अशी कृती ककां व  दोष जय च  

म धहतीपूित सांमती घेण्य च्य  ग्र हक च्य  क्षितेवर ठळक पररि म होतो ककां व  होऊ शकतो आधि 

जय मध्ये प ढील गोष्ींच  सम वेश होतो – 

i. कलम 41.B अांतगतत ददश भूल करि रे वततन 

ii. कलम 41.C अांतगतत अपम न स्पद वततन 

iii. धवधनर्दतष् केली ज ऊ शकतील अशी इतर उत्प दने. 

 

 



41. B.  

a. एख द  घटक ठरधवण्य ब बत सदस्य ककां व  त्य च्य  धवत्तीय प्रधतधनिीचे वततन ददश भूल करि रे 

म नले ज ते जर त्य म ळे ग्र हक ल  व्यवह र च  अस  धनितय घ्य व  ल गू शकतो जो ग्र हक ने अन्यथ  

घेतल  नसत  आधि ह्य  वततन मध्ये प ढील गोष्ींच  सम वेश होतो – 

i. ग्र हक ल  च कीची ककां व  सदस्य ककां व  त्य च्य  धवत्तीय सल्ल ग र ल  ती म धहती खरी 

असल्य च  धवव स न ही अशी म धहती दिेे; ककां व  

ii. र्सव्य  धवषय ब बत ग्र हक ल  अचूक म धहती प्रद न करिे. 

b. 41.B.a अांतगतत एख द े आचरि ददश भूल करि रे आह े क  ह े ठरवण्य मध्ये, ख लील घटक ांच  

''धनि तरक घटक'' म्हिून व पर कर व  – 

i. धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेवेच म ख्य वैधशष्ट्य, य मध्ये त्य ची वैधशष्ट्य,े ल भ आधि 

ग्र हक ल  असलेल्य  जोखमींच  सम वेश होतो; 

ii. धवधशष् धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेवेब बतची ग्र हक ची गरज ककां व  ग्र हक ब बत 

त्य ची अन रूपत ; 

iii. धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेवेस ठी अद  करण्य च  मोबदल  ककां व  जय  प्रक रे तो 

मोबदल  मोजल  ज तो ती पध्दत; 

iv. धवत्तीय कर र तील कोित्य ही सांजे्ञच े अधस्तत्व, वजतन ककां व  प्रभ व, जी त्य  धवत्तीय 

कर र च्य  धवषय मध्य ेभौधतक सांज्ञ  आह;े 

v. सदस्य ची ओळख, धनय मक धस्थती आधि सांलग्नीकरि ांसह त्य चे स्वरूप, ग ििमत आधि 

अधिक र; आधि 

vi. कोित्य ही क यद  ककां व  धनयम ांतगतत ग्र हक चे अधिक र. 

41. C. 

a. धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेव ांच्य  ब बतीत  सदस्य ककां व  त्य च्य  धवत्तीय प्रधतधनिीच ेवततन 

अपम न स्पद आह ेजर – 

i. त्य मध्ये बळजबरी ककां व  अयोग्य प्रभ व च्य  व पर च  सम वेश होतो; आधि 

ii. त्य ची क रि े ककां व  ग्र हक ने अन्यथ  जो व्यवह र त्मक धनितय घेतल  नसत  तो घेण्य स 

ग्र हक ल  भ ग प डि.े 

b. एख द ेवततन बळजबरी ककां व  अयोग्य प्रभ व चे आह ेक  ह ेठरधवण्य स ठी ख लील गोष्ींच  धवच र 

केल  ज व  – 

i. वततन ची वेळ, स्थ न, स्वरूप ककां व  धचक टी; 

ii. िमक वि ऱ्य  ककां व  अपम न स्पद भ षेच  ककां व  वततन च  व पर; 

iii. धवत्तीय उत्प दन ककां व  धवत्तीय सेवेच्य  ब बतीत ग्र हक च्य  धनितय वर पररि म होऊ 

शकतो अश  ग्र हक च्य  कोित्य ही धवधशष् द दवैी घटनेची ककां व  पररधस्थतीची धपळविूक, 

जय ब बत सदस्य ल  म हीत आह;े 

iv. सदस्य ने ल दलेले कोितेही कर र ब हरेील अडथळे धजथे ग्र हक ल  धवत्तीय कर र ांतगतत 

अधिक र व परण्य ची इच्छ  आह,े य मध्ये प ढील गोष्ींच  सम वेश होतो – 

v. धवत्तीय कर र रि करण्य च  अधिक र; 



vi. द सऱ्य  धवत्तीय उत्प दन स ककां व  द सऱ्य  सदस्य कडे धस्वच करण्य च  अधिक र आधि 

vii. कोितीही क रव ई करण्य ची िमकी, ती िमकी कोित्य  पररधस्थतीमध्य े ददली गेली आह े

त्य न स र. 

इलके्रॉधनक क ाँरॅक्ट नोट (ECN)  

 

42. ग्र हक ने इलके्रॉधनक स्वरुप तील क ाँरॅक्ट नोट प्र प्त करण्य च  पय तय स्वीक रल , तर तो सदस्य ल  उधचत 

इमेल आयडी (ग्र हक ने तय र केलेल ) प रवेल (कृपय  जोडपत्र 3 च्य  पररधशष् A च  सांदभत घ्य ). सदस्य ने 

ख त्री कर वी की ह्य  धवषय मध्ये ज री केलेले सवत धनयम/व्य वस धयक धनयम/उपकलमे/पररपत्रके एकधत्रत 

केलेली असतील. इमेल आयडी मिील कोित ही बदल ग्र हक सदस्य ल  प्रत्यक्ष पत्र प ठवून कळवेल. 

ग्र हक ने इांटरनेट व्यवह र च  पय तय स्वीक रल  असेल, तर इमेल आयडीच्य  बदल ची धवनांती ग्र हक च्य  

धवधशष् आयडी आधि प सवडतच्य  स रधक्षत अॅक्सेसम र्त त करत  येऊ शकेल.  

 

43. इमेलम र्त त प ठधवलेली ECN धडजीटल सही केलेली, एधन्क्रप्टेड आधि ढवळ ढवळ न करत  येि री असेल 

आधि IT अधिधनयम, 2000 च्य  तरतूदींचे अन प लन करि री असले य ची सदस्य ख त्री करेल. इमेल म र्त त 

प ठवलेली ECN जोडपत्र म्हिून प ठवली असेल, तर जोडपत्र म्हिनू प ठवलेली र् इलस द्ध  धडजीटल सही, 

एधन्क्रप्शन आधि ढवळ ढवळ न करत  येि री करून स रधक्षत केलेली असेल.  

 

44. ग्र हक ने नोंद घ्य वी दक सदस्य ल  ब उन्स्ड मेल अधिसचून  प्र प्त न होिे म्हिज ेग्र हक च्य  इमेल आयडीवर 

क ाँरॅक्ट नोटची धडलीव्हरी झ ली अस  अथत असेल.  

 

45. IT अधिधनयम, 2000 चे अन प लन करून ECN आधि इमेलची पोचप वती एक्सचेंजने धवहीत केलेल्य  

पद्धतीने आधि SEBI/कमॉधडटी एक्सचेंजेने वेळोवेळी धनगतधमत केल्य प्रम िे अधस्तत्व त असलेले 

धनयम/पररपत्रके/म गतदशतक तत्त्वे य न स र सदस्य सॉफ्ट आधि ढवळ ढवळ न करत  येण्य ऱ्य  स्वरूप त र खून 

ठेवेल. धडलीव्हरीच  प र व  म्हिजेच क ाँरॅक्ट नोट प ठवत न  प्रि लीने धनम ति केलेले लॉग ररपोटत 

सदस्य द्व रे SEBI/ कमॉधडटी एक्सचेंजेसद्व रे ज री केलेल्य  अधस्तत्व त असलेल्य  धनयम/पररपत्रके/ 

म गतदशतक तत्व ांच्य  अिीन धवधनर्दतष्ीत केलेल्य  क ल विीस ठी र खून ठेवले ज तील. लॉग ररपोटत ग्र हक ल  

न पोचलेल्य  क ाँरॅक्ट नोटच /रे्ट ळलेल्य  ककां व  ब उन्स्ड बॅक झ लेल्य  इमेल्सच  तपशील प रवेल. ब उन्स्ड 

मेल्स अधिसचून  धमळ ल्य ची ख त्री करण्य स ठी सदस्य नेहमी SEBIच्य /कमॉधडटी एक्सचेंजेसच्य  

अधस्तत्व त असलेल्य  धनयम/पररपत्रके/म गतदशतक तत्व ांच्य  अिीन ठरवून ददलल्य  वेळेच्य  आत सवत 

आवश्यक प वले उचलेल.  

 

46. जे ग्र हक क ाँरॅक्ट नोट इलके्रॉधनक स्वरुप त प्र प्त करण्य च  पय तय धनवडत न हीत त्य ांन  प्रत्यक्ष पद्धतीने 

क ाँरॅक्ट नोट प ठधविे सदस्य स रू ठेवेल. जेव्ह  केव्ह  ECN ग्र हक ल  पोचलेल्य  नसतील ककां व  ग्र हक च्य  

इमेल आयडी द्व रे रे्ट ळण्य त (मेल ब उन्स होि)े आलेल्य  असतील, त्य  त्य  वेळी सदस्य SEBI/कमॉधडटी 

एक्सचेंजेसच्य  अधस्तत्व त असलेल्य  धनयमने/धनयम उपकलम,े व्य वस धयक धनयम आधि पररपत्रक ांच्य  

अिीन ठरवून ददलेल्य  वेळेच्य  आत ग्र हक ल  प्रत्यक्ष क ाँरॅक्ट नोट प ठवेल आधि अश  प्रत्यक्ष क ाँरॅक्ट 

नोटच्य  धडलीव्हरीच  प र व  र खून ठेवेल.  

 

47. ग्र हक ल  ECN कम्य धनकेशन व्यधतररक्त, सदस्य त्य च वेळी त्य च्य  नेमून ददलेल्य  वेबस इटवर, जर असेल, 

एक  स रधक्षत म ग तन ेECN प्रधसद्ध करेल आधि ग्र हक ल  सांबांधित अकॅ्सेस सक्षम करेल आधि ह्य  हते्वथत, तो 

ग्र हक ल  क ाँरॅक्ट नोट इलेक्रॉधनक पद्धतीने जतन करण्य च्य  आधि/ककां व  त्य ची धप्रन्ट आउट क ढून 

घेण्य च्य  पय तय सह एक धवधशष् यूजर नेम आधि प सवडत प्रद न करेल.  

 



48. जो ग्र हक इलके्रॉधनक स्वरूप त कॉन्रॅक्ट नोट म गतो त्य स ठी धमळवलेले इलेक्रॉधनक कॉन्रॅक्ट नोट (ECN) 

घोषि पत्र. ह ेघोषि पत्र ग्र हक ने रि करेपयंत वैि र हील. 

 

क यद ेआधि न्य यक्षेत्र  

 

49. य  दस्तऐवज त ठरवून ददलेल्य  धवधशष् हक्क ांव्यधतररक्त, सदस्य, अधिकृत व्यक्ती आधि ग्र हक, जय  

एक्सचेंजमध्य ेव्यवह र करण्य ची ग्र हक धनवड करेल त्य  एक्सचेंजचे धनयम, उपकलमे आधि व्य वस धयक 

धनयम आधि त्य खील धनगतधमत करण्य त आलेली पररपत्रके/नोटीसेस ककां व  SEBIचे धनयम आधि धनयमने 

य ांच्य  अिीन सदस्य ककां व  ग्र हक ल  अस ूशकतील अस  इतर हक्क ांच  व पर करण्य स प त्र आहते.  

 

50. य  दस्तऐवज तील तरतूदी सदवै सरक री अधिसूचन , SEBIने धनगतधमत केलेले कोितेही धनयम, म गतदशतक 

तत्त्वे आधि पररपत्रके/नोटीसेस आधि धजथ े व्यवह र ांची क यतव ही केली ज त े त्य  सांबांधित कमॉधडटी 

एक्सचेंजच्य  वेळोवेळी अांमल त अस ू शकतील अशी पररपत्रके, धनयम, व्य वस धयक धनयम आधि 

उपकलम ांच्य  अिीन असतील.  

 

51. सदस्य आधि ग्र हक आर्बतरेशन अाँड कधन्सधलएशन अधिधनयम, 1996 ख ली लव द ने ददलेल्य  कोित्य ही 

धनितय चे प लन करतील. तथ धप, कोित ही एक पक्ष लव द च्य  धनितय ने सम ि नी नसेल तर  अपील ची 

तरतूद आह.े  

 

52. य  दस्तऐवज त व परलेल्य  परांत , य त व्य ख्य  न केलेल्य  शब्द ांच  आधि अधभव्यक्तींच  अथत, सांदभ तन स र 

अन्य असि े आवश्यक असल्य धशव य, तोच असेल जो एक्सचेंजेस/SEBIचे धनयम, उपकलम,े 

धनयमने/व्य वस धयक धनयम आधि त्य ख ली धनगतधमत करण्य त आलेल्य  पररपत्र/नोटीसेसमध्ये त्य ांन  ठरवून 

दणे्य त आलेल  आह.े  

 

53. सदस्य ने भर ट कलेली कोितीही अधतररक्त स्वेच्छेची/अधनव यत नसलेली कलमे/दस्तऐवज एक्सचेंजेस/ 

SEBIचे धनयम/व्य वस धयक धनयम/ नोटीसेस/पररपत्रके य ांच  भांग करि रे नस वेत. अश  स्वेच्छेच्य  

कलम ांतील/दस्तऐवज (ज ां)तील कोित ही बदल 15 ददवस आिीच्य  सचूनेने करण्य त य व . 

एक्सचेंजेस/SEBIने धवधनर्दतष्ीत केलेल्य  हक्क आधि कततव्य तील कोितेही बदलस द्ध  अशील ांच्य  नजरेल  

आिून ददले ज वेत.  

 

54. य तील पक्ष ांच्य  हक्क ांत आधि कततव्य ांत SEBIच्य  धनयम ांतील बदल ांच्य  पररि मी ककां व  धजथे व्यवह र ांची 

क यतव ही केली ज त े त्य  सांबांधित कमॉधडटी एक्सचेंजच्य  उपकलम ांतील, धनयम ांतील आधि व्य वस धयक 

धनयम ांतील बदल ांम ळे बदलले गेले तर, असे बदल य  दस्तऐवज त नमूद केलेल्य  पक्ष ांच्य  हक्क ांतील आधि 

कततव्य ांतील बदल म्हिून य त अांगीकृत करण्य त आले आहते असे म नण्य त य वे.  

 

55. सदस्य ांनी दर मधहन्य ल  आपल्य  अधशल ांन  ख त्य चे धववरिपत्र प ठविे आवश्यक आह.े 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

सदस्य द्व रे ग्र हक ल  प रधवण्य त आललेी इांटरनटे आधि व यरलसे तांत्रज्ञ न वर आि ररत स धवि  

 ('हक्क आधि कततव्य’  दस्तऐवज (ज ां)त नमदू केललेी सवत कलम ेल ग ूअसतील.  त्य  व्यधतररक्त, य रठक िी नमदू 

केललेी कलमसे द्ध  ल ग ूहोतील.) 

 

1.  मोब इल र्ोन, डेट  क डत सधहत लॅपटॉप, वगैरे अश  इांटरनेट प्रोट कॉल (IP) च  व पर करि ऱ्य  स िन ांच  

सम वेश असले अश  व यरलेस तांत्रज्ञ न च्य  व पर म र्त त इांटरनेट आि ररत व्यवह र (IBT) आधि 

कमॉधडटीजच  व्यवह र प रधवण्य स सदस्य प त्र आह.े सदस्य ने SEBI आधि एक्सचेंजेस वेळोवेळी 

धवधनर्दतष्ीत करू शकतील अश  व यरलेस तांत्रज्ञ न च  व पर करून इांटरनेट आि ररत व्यवह र ांन / 

कमॉधडटीच्य  व्यवह र ांन  ल गू होतील अश  सवत आवश्यकत ांचे अन प लन कर वे.  

 

2.  ग्र हक कमॉधडटीजमध्ये ग ांतविूक करण्य स/व्यवह र करण्य स इच्छ क आह ेआधि त्य  हते्वथत, ग्र हक एक  

इांटरनेट आि ररत व्यवह र च्य  स धविेच  ककां व  व यरलेस तांत्रज्ञ न म र्त त कमॉधडटीजच  व्यवह र 

करण्य च्य  स धविेच  व पर करण्य स इच्छ क आह.े सदस्य त्य ची IBT सेव  ग्र हक ल  प रवेल, आधि ग्र हक 

SEBI/एक्सचेंजेसच्य  तरतदूी आधि सदस्य च्य  IBTवर धवधनर्दतधष्त केलेल्य  अटी आधि शतींवर आधि 

त्य ांच्य  अिीन, जर त्य  एक्सचेंजेस/SEBIने धवहीत केलेल्य  धनयम ांन  अन सरून असतील तर, सदस्य च्य  

IBT सेवेच  ल भ घेईल.  

 

3.  सदस्य ने व यरलेस तांत्रज्ञ न/इांटरनेट ककां व  इतर कोित्य ही तांत्रज्ञ न म र्त त कमॉधडटीजच्य  व्यवह र शी 

सांबांधित वैधशष्ट्ये, जोखमी, जब बद ऱ्य , कततवे्य आधि द धयत्वे य ांची ग्र हक ल  ज िीव करून द्य वी.  

 

4.  सदस्य ने ग्र हक ल  ज िीव करून द्य वी दक सदस्य ची IBT प्रि ली स रव तील  स्वतःच प सवडत धनम ति 

करते आधि एक्सचेंजेस/SEBIने धवहीत केलेल्य  धनयम ांन  अन सरून ठरवून ददल्य प्रम िे त्य चे प सवडत 

िोरि आह.े  

 

5.  यूजर नेम आधि प सवडत गोपनीय आधि स रधक्षत ठेवण्य स ठी ग्र हक जब बद र असेल आधि कोित्य ही 

व्यक्तीने सदस्य च्य  IBT प्रि लीद्व रे ग्र हक चे यजूर नेम आधि/दकव ां प सवडत व परून ददलेल्य  सवत 

आदशे ांस ठी आधि व्यवह र ांस ठी ग्र हक एकय नेच जब बद र असले, त्य  व्यक्तील  तसे करण्य च  अधिक र 

असो व  नसो. तसेच ग्र हक ल  ज िीव आह े दक ऑडतर रुटेड प्रि लीम र्त त व यरलेस तांत्रज्ञ न च्य  म ग तने 

इांटरनेट व्यवह र/कमॉधडटीजमिील व्यवह र ांस ठी अधिकृतत  तांत्रज्ञ ने आधि स रक्ष  उप य आवश्यक आहते 

आधि कमतच री आधि सदस्य चे डीलसत य ांच्य सधहत कोित्य ही धतसऱ्य  पक्ष ल  ग्र हक च  आधि/ककां व  

त्य च्य  अधिकृत प्रधतधनिीच  प सवडत उघड न करण्य ची ख त्री करण्य चे वचन दतेो. 

 

6.  ग्र हक प सवडत धवसरल , सदस्य च्य  IBT प्रि लीत दोष आढळले, धवसांगधत आढळली/सांशय आल /त्य च्य  

यूजर नमे/ प सवडत/ ख त्य द्व रे  अनधिकृत व पर झ ल्य च े आढळे तर अश  अनधिकृत व पर च  सांपिूत 

तपशील, त रीख, पद्धत आधि अश  अनधिकृत व पर च्य  अन षांग ने केलेल े व्यवह र वगैरे सदस्य ल  

त बडतोब लेखी अधिसूधचत करेल.  

 

7.  व यरलेस तांत्रज्ञ न च्य  म ग तने इांटरनेटवरून/कमॉधडटीज व्यवह र चे आदशे म गतस्थ करण्य स ठी सेवेच  ल भ 

घेण्य शी सांबांधित असलेल्य  जोखमींची ग्र हक ल  ज िीव आह ेआधि त्य  त्य ल  समजल्य  आहते आधि 



ग्र हक च्य  यूजरनेम/प सवडतने कोित्य ही पद्धतीने केलेल्य  कोित्य ही आधि सवत कृतींस ठी ग्र हक पूितपिे 

जब बद र आधि उत्तरद यी आह.े  

 

8. सदस्य आदशे/व्यवह र ची प ष्ी ग्र हक ल  त्य च्य  धवनांतीवरून इमेलम र्त त प ठवेल. ग्र हक ल  ज िीव आह े

दक आदशे/व्यवह र ची प ष्ी वेब पोटतलवरून प रधवण्य त आलेली आह.े ग्र हक व यरलेस तांत्रज्ञ न च  व पर 

करून व्यवह र करत असेल तर, सदस्य आदशे/व्यवह र ची प ष्ी ग्र हक च्य  उपकरि वर प ठवेल.  

 

9.  ग्र हक ल  ज िीव आह ेदक इांटरनेट वरून व्यवह र करण्य त अनेक अधनिीत घटक आधि धक्लष् ह डतवेअर, 

सॉफ्टवेअर, प्रि ली, सांव द च्य  व धहन्य , पेरररे्रल्स, वगैरे स मील असत त, जय त व्यत्यय यिेे आधि ते 

स्थ नभ्रष् होिे शक्य आह.े सदस्य  आधि एस्क्चेंज, सदस्य ची IBT सेव  कोित्य ही व्यत्यय धवन  ग्र हक ल  

सवत क ळ उपलब्ि असेल असे कोितेही धनवेदन करत न हीत ककां व  हमी दते न हीत.  

 

10.  सदस्य च्य  IBT प्रि लीच ेकोितेही प्रलांबन, व्यत्यय, अन पलब्ित  ककां व  च कीचे क यत, ककां व  एक्सचेंजची 

सेव  ककां व  प्रि ली ककां व  ग्र हक च्य /सदस्य च्य च्य /एक्सचेंजच्य  ब जनूे, सदस्य/एक्सचेंजेसच्य  

धनयांत्रि ब हरेील कोित्य ही क रि स ठी कोित ही द व /प्रि ली बांद पडण्य म ळे त्य च्य  आदशे ची 

क यतव ही न होिे य स ठी ग्र हक च  एक्सचेंज ककां व  सदस्य च्य  धवरोि त कोित ही द व  असि र न ही. 



जोडपत्र-4 

मार्गदर्गन टिपण - ग्राहकाांनी काय कराव ेआणण काय करू नय े 

काय कराव े

1. केवळ एक्सचेंजच्या नोंदणीकृत सदसयाांमार्ग त (Members/ Stock Brokers) व्यवहार करा. खालील 

ललांकवरून एक्सचेंजच्या  

वेबसाईिवर तो सदसय एक्सचेंजकडे नोंदणीकृत आह ेका ते  तपासून पाहा ....................................... 

2. तुम्ही व्यवहार सुरू करण्यापूवी प्रमाणणत ‘नो युवर क्लाएांि (KYC)’ प्रपत्र पूणग भरण्यावर भर द्या. 

3. युणनक क्लाएांि कोड (UCC) णमळवण्यावर भर द्या आणण तुमचे सवग व्यवहार उपरोक्त UCC अांतर्गत केले 

जात असल्याची खात्री करा. 

4. प्रमाणणत ‘जोणखम प्रर्िन करार (टरसक णडसक्लोजर एणग्रमेंि)’  वाचून त्यावर सवाक्षरी करण्यावर भर द्या. 

5. तुमच्या KYC आणण/ककां वा तुमच्या सदसयाने तयार केलेल्या इतर कार्दपत्राांची सदसयाकडून प्रत णमळवा. 

6. एक्सचेंजच्या वेबसाईिवर ........................................ ह्या ललांकवर उपलब्ध असलेल्या व्यवहार 

सत्यापन सुणवधेद्वारे एक्सचेंजवर केल्या जात असलेल्या व्यवहाराांचा खरेपणा पुन्हा तपासून पहा. 

व्यवहाराच्या तारखेपासून 5 कामकाजाच्या ददवसाांपयंत व्यवहाराची माणहती उपलब्ध असते णतथे 

व्यवहाराांचे ऑनलाईन सत्यापन करता येते. 

7. केलेल्या प्रत्येक व्यवहारासाठी व्यवहार केल्यापासून 24 तासाांमध्ये णवणनर्दगष्ट सवरूपणामध्ये योग्यप्रकारे 

सवाक्षरी केलेल्या करार टिपेवर भर द्या ज्यामध्ये व्यवहाराचे तपर्ील तुमच्या UCC सह ठळकपणे माांडलेले 

असतील. 

8. कराराच्या टिपेवर सवग सांबांणधत माणहती असल्याची खात्री करा जसे की सदसय नोंदणी क्रमाांक, ऑडगर क्र. 

ऑडगर तारीख, ऑडगर वेळ, व्यापार क्र., व्यापार दर, प्रमाण, लवादाचे कलम इ. 

9. मार्जगनसाठी सदसयाकडे जमा केलेल्या आनुर्ांणर्कची पावती णमळवा. 

10. तुमचे आणण सदसयाचे अणधकार आणण कतगव्ये जाणून घेण्यासाठी एक्सचेंजचे तसेच णनयामक, र्ासन आणण 

इतर अणधकाऱयाांचे णनयम, उपकलमे, णनयमने, पटरपत्रके, डायरेणक्िव्ज, सूचना वाचा.  

11. व्यवहार करण्यापूवी सवग सांबांणधत प्रश्न णवचारा आणण तुमच्या सदसयाकडून र्ांका दरू करून घ्या. 

12. प्रत्येक व्यवहारपूतीला णबल घेण्यावर भर द्या. 

13. तुमच्या खाते लेखाच्या माणसक णववरणपत्राांवर भर द्या आणण णववरणपत्रातील कोणत्याही दोषाांबाबत 

कामकाजाच्या 7 ददवसाांमध्ये तुमच्या सदसयाला कळवा. असमाधानकारक प्रणतसाद णमळाल्यास कृतीच्या 

कारणाच्या तारखेपासून कामकाजाच्या 15 ददवसाांमध्ये एक्सचेंजला कळवा. 

14. तुमच्या णडपॉणििरी सहभार्ीकडून तुम्हाला णमळत असलेल्या व्यवहार आणण धारण णववरणपत्राांची 

बारकाईने तपासणी करा. 

15. DP द्वारे जारी केल्या जात असलेले णडणलव्हरी इनसरक्र्न णसलप्स (DIS) बुक सुरणक्षत ताब्यात ठेवा. 

16. DIS नांबसग आधी लप्रांि केलेले आहते आणण DIS बुकवर तुमचा खाते क्रमाांक (UCC) नमूद केलेला आह ेयाची 

खात्री करा. 

17. दीघगकालावधीसाठी तुम्ही अनुपणसथत असाल ककां वा तुम्ही तुमचे डीमॅि खाते वरचेवर वापरत नसाल तर ते 

र्ोठवा. 

18. आवश्यक मार्जगन्स वेळेवर आणण केवळ धनादरे्ाने अदा करा आणण सदसयाकडून त्याची पावती मार्ा. 



19. णवक्री केल्यास कमॉणडिी(Commodity) णडणलव्हर करा ककां वा खरेदी केल्यास णवणहत कालावधीमध्ये पैसे 

अदा करा. 

20. डेटरव्हटेिव्जसाठीची मानके समजावून घ्या आणण त्याांचे पालन करा. 

21. तुम्ही आणण सदसयामध्ये मान्य िालेली सवेणच्िक कलमे, काही असल्यास, ती वाचून, समजावून घेऊन नांतर 

सवाक्षरी करण्याची खात्री करा. तुम्ही आणण सदसयामध्ये मान्य िालेले कलमे तुमच्या सांमतीणवना बदलता 

येत नाहीत याची नोंद घ्या. 

22. व्यवहारासाठी सदसय तुम्हाला आकारत असलेले ब्रोकरेज, कणमर्न, र्ी आणण इतर र्ुल्क आणण सांबांणधत 

तरतुदी/ मार्गदर्गक तत्वाांबाबत SEBI कमॉणडिी एक्सचेंजकडून सपष्ट कल्पना घ्या. 

23. सदसयाच्या नावे अकाउांि पेई धनादरे्ाने प्रदाने करा. तुमच्या प्रदान/ कमॉणडिींच्या सदसयाकडील 

णडपॉणििचा तुमच्याकडे कार्दोपत्री पुरावा असल्याची खात्री करा ज्यामध्ये, तारीख, कमॉणडिी, प्रमाण, 

कोणत्या बँक/ णडमॅि खात्यामध्ये आणण कोणत्या बँक/ णडमॅि खात्यामधून असे पैसे ककां वा कमॉणडिीज (कोठार 

पावत्याांच्या सवरूपात) जमा केल्या ते नमूद केलेले असेल. 

24. र्ां ड्सचे पेआउि ककां वा कमॉणडिींची णडणलव्हरी (जसे प्रकरण असेल त्यानुसार) एक्सचेंजकडून पेआउि 

णमळाल्यापासून कामकाजाच्या एक ददवसामध्ये तुम्हाला केली जाणार नाही जर तुम्ही चालू असलेल्या 

खात्याची दखेभाल करण्याबाबत णवणर्ष्ट अणधकार तुमच्या सदसयाला ददले असतील. त्यामुळे, ह्याबाबतीत, 

तुम्ही चालू असलेल्या खात्याची दखेभाल करण्याबाबत णवणर्ष्ट अणधकार तुमच्या सदसयाला दणेे ह ेखालील 

र्तींच्या अणधन असेल: 

a) तुम्ही ददलेल्या अर्ा अणधकाराांवर तारीख घातलेली असेल आणण केवळ तुम्हीच सवाक्षरी केलेली 

असेल आणण ते तुम्हाला कधीही रद्द करता येण्याबाबतचे कलम त्यामध्ये नमूद केलेले असेल. 

b) तुमच्या खात्याच्या माणसक णववरणपत्रातून णनमागण होणाऱया कोणत्याही णववादाबाबत र्ां ड्स/ 

कमॉणडिी ककां वा णववरणपत्र जसे प्रकरण असेल त्यानुसार, णमळाल्यापासून, कामकाजाच्या 7 

(सात) ददवसाांमध्ये तुमच्या सदसयाला कळवले पाणहजे. णववाद असल्यास, सांबांणधत कमॉणडिी 

एक्सचेंजच्या (Commodity Exchanges) र्ुांतवणुकदार तक्रार णनवारण सेलकडे तो णवषय 

णवनाणवलांब लेखी तक्रारीच्या सवरूपात दाखल करा. 

c) जर तुम्ही चालू असलेल्या खात्याची दखेभाल करण्याबाबत णनवड केली नसेल आणण 

एक्सचेंजकडून पेआउिची पावती णमळाल्यानांतरच्या कामकाजाच्या ददवर्ी पेआउि णमळाला नाही 

तर, कृपया हा णवषय सदसयाला कळवा. णववाद असल्यास, तुम्ही सांबांणधत कमॉणडिी एक्सचेंजच्या 

र्ुांतवणुकदार तक्रार णनवारण सेलकडे तो णवषय णवनाणवलांब लेखी तक्रारीच्या सवरूपात दाखल 

कराल याची खात्री करा. 

d) व्यवहार पुष्टी चेतावण्या/ व्यवहाराांचे तपर्ील SMS ककां वा ईमेलने व्यवहाराच्या ददवसाच्या 

र्ेविी कमॉणडिी एक्सचेंजकडून णमळावा यासाठी कृपया तुमचा मोबाईल नांबर आणण ईमेल आयडी 

सदसयाकडे नोंदवा. 

25. तुम्ही तुमच्या सदसयाकडे जमा करत असलेल्या पैसे ककां वा इतर मालमते्तच्या सांरक्षणाबाबत तुम्ही ओळख 

करून घेतली पाणहजे, खासकरून कमॉणडिी डेटरव्हटेिव्ज (Commodity Derivatives)माकेिमध्ये सदसय 

कसूरदार असल्यास ककां वा सदसय नादार ककां वा ददवाळखोर बनल्यास. 

26. असे पैसे ककां वा मालमत्ता सदसयाकडे जमा केल्या तुमच्याकडे कार्दोपत्री पुरावा असल्याची खात्री करा, 

ज्यामध्ये ह ेपैसे ककां वा मालमत्ता कोणत्या खात्यासाठी जमा केली आह ेते नमूद केलेले असावे. 



27. समजा तुमची समसया/तक्रार/अडचण सांबांणधत सदसयाने/अणधकृत व्यक्तीन ेन सोडवल्यास तुम्ही तो णवषय 

सांबांणधत कमॉणडिी एक्सचेंजकडे नेऊ र्कता. तुमच्या तक्रारीच्या णनवारणान ेतुम्ही समाधानी न िाल्यास 

तुम्ही तो णवषय SEBI कडे नेऊ र्कता. 

ह ेकरू नये 

1. नोंदणी न केलेल्या कोणत्याही मध्यसथासह व्यवहार करू नका. 

2. ऑर्-माकेि व्यवहार करू नका कारण असे व्यवहार बेकायदरे्ीर असतात आणण एक्सचेंजच्या 

न्यायाणधकारक्षेत्राच्या बाहरे असतात. 

3. कोणत्या सदसयासह हमीपात्र परताव्याच्या तरतुदींमध्य ेसमाणवष्ट होऊ नका 

4. र्सव्या जाणहराती, अर्वा, हॉि टिप्स, परताव्याच ेसपष्ट/पूणग वचन याच्या मोहात पडू नका 

5. रोख पैसे भरणा करू नका/ मार्जगन आणण सेिलमेंिसाठी सदसयाकडून कोणतीही रोख रक्कम घेऊ नका. 

6. जोखीम प्रकिीकरण करार वाचून आणण समजून घेण्याआधी रेलडांर् सुरू करू नका. 

7. र्ोनवर ददलेल्या उच्च मूल्याच्या ऑडगसग णलहून ठेवण्याकडे दलुगक्ष करू नका. 

8. सवाक्षरी न केलेली/डुणप्लकेि करार िीप/पुष्टी मेमो सवीकारू नका. 

9. कोणत्याही अनणधकृत व्यक्तीन ेसवाक्षरी केलेली करार िीप/पुष्टी मेमो सवीकारू नका. 

10. तुमचा इांिरनेि व्यवहाराच्या खात्याचा सांकेतर्ब्द कोणाही बरोबर सामाणयक करू नका 

11. सभासदाकडे कमॉणडिींचे प्रदान/णडणलव्हरीला णवलांब करू नका. 

12. र्ुांतवणूकीतील धोके लक्षात ठेवायला णवसरू नका. 

13. कमॉणडिी, णडपॉणजट्स जमा करताना कोऱया बँक णडणलव्हरी इांन्सरक्र्न णसलप्सवर (DIS) सवाक्षरी करू 

नका आणण/ककां वा वेळ वाचवण्यासाठी णडपॉणििरी सहभार्ी (DP) कडे जमा करून ठेवू नका. 

14. एक्सचेंजने णनधागटरत केलेल्या दराांहून अणधक ब्रोकरेज दऊे नका 

15. अणधकृत व्यक्तीच्या (Authorized Persons)नावान ेधनादरे् दऊे नका. 



जोडपत्र अ 

इलेक्ट्रॉनिक करार िेट्स (ईसीएि) — घोषणा 

(स्वेनछिक) 
प्रनि, 

(एक्ट्सचेंजमधील सदस्याच ेिाव) 

नप्रय सर, 

मी,_________________________________, ______________________________________एक्ट्सचेंजच े

सदस्य म.े ____________________________ ह्ाांचा/ची ग्राहक खालीलप्रमाणे जबाबदारी घेिो/िे: 

 मला माहीि आह ेकी मी दाखल केलेल्या सवव व्यवहाराांछया बाबिीि सदस्यािे प्रत्यक्ष करार िोट प्रदाि करावी 

लागिे जोपयंि मला स्विःला िी इलके्ट्रॉनिक स्वरूपाि िको असेल िोपयंि. 

 मला माहीि आह ेकी सदस्याि ेकेवळ माझ्या नविांिीिुसार माझ्या सोयीसाठी इलेक्ट्रॉनिक िोट प्रदाि करायची 

असि.े 

 जर सदस्यािे प्रत्यक्ष करार िोट दणे ेआवश्यक अशले िरी प्रत्यक्ष करार िोट प्राप्त करण ेमाझ्यासाठी गैरसोयीचे 

असल्याचे माझ्या लक्षाि आले. त्यामुळे मी केलेल्या/ऑडवर केलेल्या सवव व्यवहाराांची इलेक्ट्रॉनिक करार िोट 

पाठनवण्याची मी स्वेछिेिे नविांिी करि आह.े 

 मला सांगणकाचा अॅक्ट्सेस आह ेआनण मी नियमीिपणे सांगणक वापरि असूि मला ईमेल वापरण्याचे परेुसे ज्ञाि 

आह.े 

 माझा ईमेल आयडी आह*े______________________________________ . ह ेमी स्विः ियार केले आह े

आनण इिर कोणी िाही. 

 मला माहीि आह ेकी ह ेघोषणापत्र इांग्रजी ककवा मला ज्ञाि असलेल्या इिर कोणत्याही भाषेमध्य ेअसावे. 

 मला माहीि आह ेकी बाउन्स झालेल ेिोटटफिकेशि सदस्याला प्राप्त ि झाल्यास वरील ईमेल आयडीवर कराराची 

िोट पाठवली जाईल. 

वरील घोषणा आनण ईसीएि वर फदलेली मागवदशवक ित्वे ह ेजोडपत्र आह ेआनण ि ेमी वाचले आनण समजूि घेिले 

आह.े प्रत्यक्ष करार िोट पाठवण्यामध्य े समानवष्ट असलेल्या जोखमीबाबि मला जाणीव आह े आनण त्याची पूणव 

जबाबदारी घेिो/िे. 

 (ईमेल आयडी ग्राहकाि ेस्विःछया हस्िाक्षराांि नलहावा) 

 

ग्राहकाचे िाव:        

वैनशष्ट्यपूणव ग्राहक सांकेिाांक:       

पॅि:          

पत्ता:          

ग्राहकाची स्वाक्षरी 

िारीख: 

स्थळ: 

ग्राहकाछया स्वाक्षरीची पडिाळणी करणारा, 

सदस्याछया नियुक्त केलेल्या अनधकाऱ्याच ेिाव 

स्वाक्षरी 


