
 

 

 

સ્ટોક બ્રોકરો, સબ-બ્રોકરો અને ક્લાયન્ટ સના હક અન ેઆદેશો 

સેબી અન ેસ્ટોક એક્સચેંજ 

1. ગ્રાહક તે સસક્યોસરટીઝ / કરારો / એક્સચેન્ટજો પરના સોદા માટે પ્રવશે કરાયેલા અન્ટય સાધનોમાાં રોકાણ / 

વેપાર કરશે જમેાાં એક્સચેન્ટજો / સસક્યોસરટીઝ અને એક્સચેંજ બોર્ડ  ઓફ ઇસન્ટર્યા (સેબી) ના સનયમો, 

બાયલાવ્સ અને રગે્યુલેશન્ટસમાાં સનયત કરવામાાં આવ્યા છે અને પસરપત્રો / સચૂનાઓ તયાાં તયાાં જારી કરવામાાં 

આવશે. સમય સમય પર. 

૨. સ્ટોક બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અને ક્લાયાંટ એક્સચેન્ટજના તમામ સનયમો, બાયલાવ્સ અન ેરગે્યુલેશન્ટસ અને 

સેબીના સનયમો અન ેસનયમો હેઠળ લાગ ુપરે્લા અન ેસરકારના અસધકારીઓની સાંબાંસધત સૂચનાઓ દ્વારા લાગુ 

રહેશે. સમય સમય પર. 

The. ગ્રાહક સસક્યોસરટીઝ અને / અથવા રે્સરવસેટવ્ઝ કોન્ટટર ેક્્સમાાં ર્ીલ કરવા માટે સ્ટોક બ્રોકરની ક્ષમતાને 

પોતાન ેસાંતોષશે અને સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તેના ઓર્ડરને અમલમાાં મૂકવાની ઇચ્છા રાખે છે અન ેગ્રાહક સમયાાંતર ે

આવી ક્ષમતાને સાંતોષવાનુાં ચાલુ રાખશે. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ઓર્ડર આપતા પહેલા સ્ટોક બ્રોકર. 

Stock. સ્ટોક દલાલ ગ્રાહકની અસસલયત અને આસથડક નક્કરતા અને પરૂી પાર્વામાાં આવતી સેવાઓથી 

સાંબાંસધત રોકાણના ઉદે્દશ્ય સવશે સતત સાંતુષ્ટ રહેશે. 

The. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકને વ્યવસાય કરવા માટેની સ્ટોક બ્રોકરની જવાબદારીની ચોક્કસ પ્રકૃસતથી વાકેફ 

કરવા માટેનાાં પગલાાં લશેે, જમેાાં કોઈ મયાડદાઓ, જવાબદારી અન ેક્ષમતા જમેાાં સ્ટોક બ્રોકર કાયડ કર ેછે. 

The. પટેા દલાલ ગ્રાહક (ઓ) સાથનેા તેના તમામ વ્યવહારમાાં જરૂરી સહાય પરૂી પાર્શ ેઅને સ્ટોક બ્રોકર સાથ ે

સહકાર આપશે. 

ક્લાયાંટ માસહતી 

The. ગ્રાહક આવી બધી સવગતો સાંપૂણડ રીતે રજૂ કરશ,ે જમે કે સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા "એકાઉન્ટટ ઓપસનાંગ ફોમડ" માાં 

જરૂરી સહાયક સવગતો સાથે, સ્ટોક એક્સ્ચેંજ / સેબી દ્વારા સમય સમય પર ફરસજયાત કરવામાાં આવે છે. 

8. ક્લાયાંટ ખાતા ખોલવાના દસ્તાવેજોની તમામ ફરસજયાત જોગવાઈઓથી પોતાને પસરસચત કરશે. સ્ટોક 

બ્રોકર દ્વારા ઉલ્લેસખત કોઈપણ વધારાની કલમો અથવા દસ્તાવેજો, ગ્રાહક દ્વારા સ્વીકૃત સનયમો અન ેશરતો 

અનુસાર સબન ફરસજયાત રહેશે. 

9. જો માસહસતમાાં કોઈ પસરવતડન આવ્યુાં હોય તો ગ્રાહક તુરાંત જ સ્ટોક બ્રોકરને લસેખતમાાં જાણ કરશ ે

`ખાતુાં ખોલવાનુાં ફોમડ 'ખાતુાં ખોલવાના સમયે અન ેતયારબાદ પૂરા પાર્વામાાં આવેલ; સમાસવષ્ટ અરજી / 

ઇનસોલ્વન્ટસી સપસટશન અથવા કોઈ પણ મકુદ્દમો કે જમેાાં તેની ક્ષમતા પર સામગ્રી પરે્ છે તેની સમાસવષ્ટ 

કરવાની માસહતી શામેલ છે. ગ્રાહક સમયાાંતર ેસ્ટોક બ્રોકરને નાણાકીય માસહતી પ્રદાન / અપરે્ટ કરશે. 

૧૦. સ્ટોક બ્રોકર અને પેટા દલાલ ખાતા ખોલવાના ફોમડમાાં જણાવેલ ક્લાયાંટની તમામ સવગતો અથવા ગ્રાહકને 

લગતી અન્ટય કોઈપણ માસહતી ગુપ્ત રીતે જાળવશે અન ેતે જરૂરી સસવાય કોઈ પણ વ્યસિ / સત્તાને તે જાહેર 

નહીાં કર.ે કોઈપણ કાયદા / સનયમનકારી આવશ્યકતાઓ હેઠળ. જો કે સ્ટોક બ્રોકર તેના ગ્રાહક સવશેની 

માસહતી ક્લાઈન્ટટની સ્પષ્ટ પરવાનગી સાથે કોઈપણ વ્યસિ અથવા સત્તાને જાહેર કરી શકે છે. 



 

 

 

માસજડન્ટસ 

११. ગ્રાહક લાગ ુપ્રારાંસિક માસજડન, હોસલ્ર્ાંગ માસજડન, સવશેષ માસજડન અથવા આવા અન્ટય માસજડન ચકૂવશે જ ે

સ્ટોક બ્રોકર અથવા એક્સચેંજ દ્વારા જરૂરી છે અથવા સબેી દ્વારા સમય-સમય પર સનદેસશત હોઈ શકે છે જમેાાં 

સેગમેન્ટટ (ઓ) ન ેલાગુ પરે્ છે. જ ેગ્રાહકનો વપેાર કર ેછે. વધારાના માસજડન (એક્સચેંજ, સક્લયસરાંગ હાઉસ / 

સક્લયસરાંગ કોપોરશેન અથવા સેબી દ્વારા જરૂરી ન હોવા છતાાં) સ્ટોક બ્રોકરને તેના સાંપણૂડ અન ેસાંપણૂડ 

સવવકેબસુિમાાં માંજૂરી આપવામાાં આવી છે અને ક્લાયાંટ સનધાડસરત સમયમાાં આવા માસજડન ચકૂવવાની ફરજ 

પર્શે. 

१२. ક્લાયાંટ સમજ ેછે કે ક્લાયાંટ દ્વારા માસજડનની ચુકવણી એ જરૂરી નથી કે તમામ બાકી રકમની સાંપણૂડ સાંતોષ 

હોય. સતત પઇેર્ માસજડન હોવા છતાાં, ગ્રાહક, તેના વપેારના પતાવટ પર, કરાર પ્રમાણે ફરસજયાત / જરૂરી હોઈ 

શકે તેવી વધ ુરકમ ચકૂવવા (અથવા પ્રાપ્ત કરવા માટે હકદાર) ની ફરજ પર્ી શકે છે. 

ટર ાન્ટઝેક્શન અન ેસેટલમેન્ટ સ 

૧.. ગ્રાહક અથવા શેરના બ્રોકર વચ્ચે પરસ્પર સાંમસત હોઈ શકે તેવા લેસખતમાાં અથવા આવા ફોમડ અથવા રીતે 

સસક્યસુરટી / રે્સરવેસટવ્ઝ કરાર ખરીદવા અથવા વચેવા માટે ક્લાયાંટ કોઈ આદેશ આપશે. સ્ટોક બ્રોકર 

ordersર્ડર આપવાનુાં અને ક્લાયાંટના કારોબારની ખાતરી કરશે, ફિ તે ક્લાયાંટન ેસોાંપેલ યસુનક ક્લાયાંટ કોર્માાં. 

 

૧.. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકને જાણ કરશ ેઅને તેને વપેાર / પતાવટ ચક્ર, સર્સલવરી / ચુકવણીના સમયપત્રક, તેમાાં 

સમય સમય પર થતા કોઈપણ ફેરફારો સવશે માસહતગાર રાખશે, અને આવા સમયપત્રક / કાયડવાહીનુાં પાલન 

કરવાની જવાબદારી ગ્રાહકની રહેશે. સાંબાંસધત સ્ટોક એક્સચેંજની જ્ાાં વપેાર ચલાવવામાાં આવ ેછે. 

 

૧.. સ્ટોક બ્રોકર ખાતરી કરશે કે ગ્રાહક દ્વારા જમા કરાયેલ નાણાાં / સસક્યોસરટીઝ તેના / પોતાના ખાતાથી 

અથવા અન્ટય કોઈપણ ગ્રાહકના ખાતાથી અલગ એકાઉન્ટટમાાં રાખવામાાં આવશે અને સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા તેનો 

ઉપયોગ પોતાના માટે નહીાં કરવામાાં આવે. અથવા સનયમો, સનયમો, પસરપત્રો, નોસટસો, સેબીની માગડદસશડકા 

અને / અથવા સનયમો, સનયમો, પેટા કાયદાઓ, પસરપત્રો અને એક્સચેંજની સૂચનાઓમાાં ઉલ્લેસખત હેતુઓ 

સસવાય અન્ટય કોઈપણ ક્લાયન્ટટ અથવા અન્ટય હેતુ માટે. ૧.. જ્ાાં એક્સચેંજ (ઓ) ક્લાયાંટ વતી કરલેા વપેાર / ઓ 

સસહતના તમામ સોદાન ેરદ કર ેછે, તયાાં સ્ટોક બ્રોકર ક્લાયાંટ સાથે સાંબાંસધત કરાર (ઓ) રદ કરવાનો હકદાર 

રહેશે. (ઓ) 

૧.. એક્સચેંજ પર જ ેસોદા થાય છે તે સનયમો, બાયલાવ્સ અને રગે્યુલશેન્ટસને આસધન છે અને જ્ાાં તે વેપાર 

ચલાવવામાાં આવ ેછે તેના એક્સચેન્ટજના પસરપત્રો / સચૂનાઓને આધીન છે અને આવા વેપાર માટેના તમામ 

પક્ષોએ કોટડના અસધકારક્ષેત્રમાાં રજૂ કરલેા દ્વારા સનસદડ ષ્ટ હોઈ શકે છે. એક્સચેન્ટજના બાયલોઝ અને રગે્યુલશેન્ટસ 

જ્ાાં એક્સચેન્ટજના સનયમો, બાયલાવ્સ અને રગે્યુલેશન્ટસની જોગવાઈઓ અને તયાાં હેઠળ જારી કરલેા પસરપત્રો / 

નોસટસન ેઅસરકારક બનાવવાના હેતુસર વેપાર ચલાવવામાાં આવે છે. 

બ્રોકરજે 

18. ગ્રાહક સ્ટોક બ્રોકર બ્રોકરજે અને કાયદાકીય લેવીઓને સમય સમય પર પ્રવત ેછે અને તેઓ ગ્રાહકના 

ખાતા, વ્યવહારો અને ગ્રાહકોને આપેલી સેવાઓ કે સ્ટોક બ્રોકરને લાગુ પરે્ છે તેના માટે ચૂકવણી કરશે. સ્ટોક 



 

 

 

બ્રોકર સાંબાંસધત સ્ટોક એક્સચેંજ અને / અથવા સેબીના સનયમો અને સનયમો અનુસાર સનયમો, સનયમો અને 

બાય-કાયદા મુજબ માન્ટય મહત્તમ દલાલી કરતા વધ ુદલાલી લેશે નહીાં. 

તાલીમ અને સસ્થસતની બહાર 

19. સ્ટોક બ્રોકરના અન્ટય અસધકારો (આસબડટર ેશનમાાં સાંદસિડત કરવાના અસધકાર સસહત) ના પૂવડગ્રહ સવના, 

ગ્રાહક સમજ ેછે કે માકડસની ચકુવણી ન કરવા માટે ક્લાયાંટની બધી અથવા કોઈપણ સસ્થસતને બહાર કાateવા / 

બાંધ કરવાનો હકદાર સ્ટોક બ્રોકર રહેશે. અથવા અન્ટય રકમ, બાકી દેવાાં વગેર.ે અને આવા ફર્ચાની આવકને 

સમાયોસજત કરો / ક્લાયાંટની જવાબદારીઓ / જવાબદારીઓ સામે જો કોઈ હોય તો, બાંધ કરો. આવા 

સલસિરે્શન / ક્લોસઝાંગ-આઉટના કારણે કોઈપણ અને તમામ નુકસાન અને નાણાકીય શુલ્ક ક્લાયાંટ દ્વારા 

લેવામાાં આવશ ેઅને લેવામાાં આવશે. 

20. ક્લાયન્ટટના મતૃય ુઅથવા અદ્રાવ્યતાની સસ્થસતમાાં અથવા તેની / તે ગ્રાહકને ખરીદવા અથવા વચેવા માટેનો 

હુકમ કરલે સસક્યોસરટીઝ મેળવવા અથવા ચૂકવવા અથવા પહોાંચાર્વા અથવા સ્થાનાાંતર કરવામાાં અસમથડ 

બની જાય છે, સ્ટોક બ્રોકર ક્લાયાંટના વ્યવહારને બાંધ કરી શકે છે. અને ક્લાયાંટની એસ્ટેટ સામે, જો કોઈ હોય 

તો, દાવો કરો. અસીલ અથવા તેના નામાાંસકતો, અનુગામીઓ, વારસદારો અને સહાયકને તયાાંથી પસરણમેલા 

કોઈપણ વધારાના હકદાર રહેશે. ક્લાયાંટ નોાંધ લશેે કે નોસમનીની તરફેણમાાં િાંર્ોળ / સસક્યોસરટીઝના 

સ્થાનાાંતરણ, કાનનૂી વારસદાર સામે સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા માન્ટય સ્રાવ હશે. 

 

21. સ્ટોક બ્રોકર સાંબાંસધત એક્સચેંજની નોાંધણીને ગ્રાહક દ્વારા ચુકવણી / સર્સલવરીમાાં સર્ફ aspectsલ્ટ અને 

તેના સાંબાંસધત પાસાઓની માસહતી લાવશે. સર્ફingસલ્ટાંગ ક્લાયાંટ એ ક corporateપોરટે એસન્ટટટી / િાગીદારી / 

માસલકીની પ ેfirmીી અથવા કોઈ અન્ટય કૃસત્રમ કાનનૂી એસન્ટટટી હોય તો, પછી સનયામક (પ્ર) / પ્રમોટર / 

િાગીદારો / માસલક / ના નામનો કેસ હોઈ શકે છે, સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા સાંબાંસધત એક્સચેંજ (ઓ) ન ેપણ 

જણાવવામાાં આવશે. 

સવવાદ પસરણામ 

22. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકને સાંબાંસધત એક્સચેન્ટજોની સાંબાંસધત સાંપકડ  સવગતો પ્રદાન કરશ ેઅને સેબી. 

23. સ્ટોક બ્રોકર તેના દ્વારા કરવામાાં આવતા તમામ વ્યવહારોના સાંદિડમાાં ગ્રાહકની ફસરયાદોના સનવારણમાાં 

અને શેરની ખરાબ સર્સલવરી, ખરાબ સર્સલવરી સુધારણા, વગેરનેા વાાંધાઓન ેદૂર કરવામાાં સહકાર આપશે. 

24. ગ્રાહક અને સ્ટોક બ્રોકર કોઈપણ દાવાઓ અને / અથવા સર્પોસઝટ, માસજડન મની, વગેરનેા સાંદિડમાાં, 

એક્સચેન્ટજના સનયમો, બાયલાઝ અને સનયમો અનસુાર વપેાર ચલાવે છે અન ેપસરપત્રો / સૂચનાઓ જારી કર ેછે 

તે સાંદિે આસબડટર ેશનનો સાંદિડ લેશે. તયાાં સમયે સમય ેઅમલમાાં હોઈ શકે છે. 

૨.. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકન ેધ્યાનમાાં રાખીને તેની વચ્ચ ેથતી લેવર્દેવર્ને કારણ ેઉદ્િવતા કોઈપણ આસબડટર ેશન 

કાયડવાહીના ઝર્પી સમાધાનની ખાતરી કરશ ેઅને તે આવી કાયડવાહીમાાં કરવામાાં આવલેા આસબડટર ેશન 

એવોર્ડસડને અમલમાાં મૂકવા માટે જવાબદાર રહેશે. 

26. ક્લાયન્ટટ / સ્ટોક-બ્રોકર સમજ ેછે કે સવવાદના સનરાકરણ માટે અસધકૃત પ્રસતસનસધ દ્વારા આપવામાાં આવેલી 

સૂચનાઓ, જો કોઈ હોય તો, ગ્રાહક / શરે-દલાલની, ઉપરોિ પ્રસતસનસધને માન્ટયતા પત્ર અનુસાર ગ્રાહક / શેર-

દલાલને ફરસજયાત રહેશે. ઉપરોિ ગ્રાહક / શેર-દલાલ વતી કાયડવાહી કરવા. 



 

 

 

 

સબાંધની ટસમડનેશન 

27. સ્ટોક બ્રોકર અને ક્લાયાંટ વચ્ચનેો આ સાંબાંધ સમાપ્ત કરવામાાં આવશ;ે જો કોઈ કારણોસર સ્ટોક બ્રોકર 

સ્ટોક બ્રોકરના સર્ફોલ્ટ, મૃતયુ, રાજીનામુાં અથવા બસહષ્કારના કારણે સભ્યપદ બાંધ કરવા સસહતના સ્ટોક 

એક્સચેંજના સભ્ય બનવાનુાં બાંધ કર ેછે અથવા જો બોર્ડ  દ્વારા પ્રમાણપત્ર રદ કરવામાાં આવે છે. 

 

28. સ્ટોક બ્રોકર, પેટા-દલાલ અને ક્લાયાંટ, અન્ટય પક્ષોન ેએક મસહના કરતા ઓછા નહીાં લેસખતમાાં નોસટસ 

આપ્યા પછી, કોઈપણ પક્ષન ેકોઈ કારણ આપ્યા સવના, તેમની વચ્ચેના સાંબાંધોન ેસમાપ્ત કરવાનો હકદાર રહેશે. 

આ પ્રકારની સમાસપ્ત હોવા છતાાં, આ સાંબાંધ સમાપ્ત થતાાં પહેલાાં લેવાયેલા વ્યવહારના સાંબાંધમાાં અથવા તેના 

સાંબાંધમાાં ઉદિવેલા પક્ષોના તમામ હક, જવાબદારીઓ અન ેજવાબદારીઓ સાંબાંસધત પક્ષો અથવા તેના / તેના 

/ સાંબાંસધતન ેબાંધનકતાડ / બાસ્ટ કરવાનુાં ચાલ ુરાખશે વારસદારો, વહીવટકતાડઓ, સાંચાલકો, કાનૂની 

પ્રસતસનસધતવ વેસ અથવા અનુગામી, જમે કે કેસ હોઈ શકે છે. 

29. પેટા-દલાલના અવસાન / નાદારીની સસ્થસતમાાં અથવા બોર્ડ  સાથે તેની નોાંધણી રદ કરવામાાં આવે છે 

અથવા સ્ટોક એક્સચેંજ દ્વારા પેટા-બ્રોકરની માન્ટયતા પાછી ખેંચી લવેામાાં આવે છે અને / અથવા ફરસજયાત 

અને સ્વસૈચ્છક ગ્રાહક નોાંધણી સમાપ્ત થાય છે. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા પટેા બ્રોકર સાથે દસ્તાવેજ, કોઈપણ 

કારણોસર, ક્લાયાંટને આવી સમાસપ્ત સવશે જાણ કરવામાાં આવશે અને ક્લાયાંટને સ્ટોક બ્રોકરનો સીધો ગ્રાહક 

માનવામાાં આવશે અને `રાઇ્સ એન્ટર્ ઓબ્લીગેશન્ટસ 'ર્ોક્યુમેન્ટટમાાંની બધી કલમો ( ઓ) સ્ટોક બ્રોકર, પેટા-

બ્રોકર અને ક્લાયાંટનુાં સાંચાલન તે જમે ચાલ ુરહેશે તયાાં સુધી ચાલ ુરહેશ,ે જ્ાાં સુધી ગ્રાહક સ્ટોક બ્રોકરને એક 

મસહના કરતા ઓછા નહીાં લસેખતમાાં નોસટસ આપીને તેમના સાંબાંધોને સમાપ્ત કરવાનો ઇરાદો રાખે છે . 

વધારાના હક અને જવાબદારી 

.૦. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકના સર્સવર્ન્ટર્, રાઇ્સ અથવા બોનસ શેરો વગરેનેા હક સાંબાંસધત ક્લાયાંટને તેના દ્વારા 

મળેલા વ્યવહારોના સાંદિડમાાં યોગ્ય સરુક્ષાની ખાતરી કરશ ેઅને તે એવુાં કશુાં કરશે નહીાં કે જનેી સાથે 

ગ્રાહકના સહતને નકુસાન થાય. અને જમેના માટે તેઓએ સસક્યોસરટીઝમાાં ટર ાન્ટઝેક્શન કયુું હોઈ શકે. 

.૧. સ્ટોક બ્રોકર અને ક્લાયાંટ સેબી દ્વારા જારી કરલેા સનયમો, સનયમો, પેટા કાયદાઓ, પસરપત્રો, સૂચનાઓ 

અને માગડદસશડકા અને જ્ાાં વપેાર ચલાવવામાાં આવે છે તે સાંબાંસધત એક્સચેંજ અનસુાર સમયાાંતર ેતેમના 

ખાતામાાં સમાધાન અને પતાવટ કરશે. 

.૨. સ્ટોક બ્રોકર તેના ઘટકોને આ પ્રકારના બાંધારણમાાં ચલાવેલા સોદા માટે કરારની નોાંધ જારી કરશે, જ ે

સમયગાળા દરસમયાન ઓર્ડર નાંબર, વપેાર નાંબર, વપેાર સમય, વપેાર િાવ, સસહતના તમામ વ્યવહારોના 

રકેોર્ડ  ધરાવતા એક્સચેંજ દ્વારા સૂચવવામાાં આવે છે. વપેારની માત્રા, રે્સરવેસટવ્ઝ કોન્ટટર ાક્ટની સવગતો, ક્લાયાંટ 

કોર્, દલાલી, તમામ ચાજડ વસલૂવામાાં આવે છે અને તે મુજબની બધી જરૂરી સવગતો સાથે અને તે રીતે 

િરવામાાં આવે છે અને એક્સચેંજ દ્વારા સચૂવેલ સમયની અાંદર. સ્ટોક બ્રોકર હાર્ડ  કોપી અને / અથવા 

ઇલેક્ટર ોસનક સ્વરૂપમાાં સર્સજટલ હસ્તાક્ષરનો ઉપયોગ કરીને સોદાના અમલના એક કાયડકારી સદવસની અાંદર 

રોકાણકારોને કરારની નોાંધ મોકલશે. 

 



 

 

 

.33. સ્ટોક દલાલ સાંબાંસધત એક્સચેંજમાાંથી ચૂકવણીની પ્રાસપ્તના એક કાયડકારી સદવસની અાંદર ગ્રાહકને 

િાંર્ોળમાાંથી અથવા સસક્યોસરટીઝના સર્સલવરીમાાંથી ચૂકવણી કરશે, જ્ાાં સુધી ગ્રાહક દ્વારા સનધાડસરત સસવાય 

વેપાર ચલાવવામાાં આવશે અને સાંબાંસધત એક્સચેંજ દ્વારા સમય-સમય પર સૂચવવામાાં આવતી આવી સનયમો 

અને શરતોને આસધન જ્ાાં વપેાર ચલાવવામાાં આવે છે. 

. 34. સ્ટોક બ્રોકર, તેના સમયગાળા અને બાંધારણમાાં, તેના સમયગાળા અને બાંધારણમાાં, સમય-સમય પર 

સુસનસિત કરલેા, તેના સમયગાળા અને બાંધારણમાાં, તેના દરકે ગ્રાહકોના સાંબાંધમાાં, બાંન ેિાંર્ોળ અને 

સસક્યોસરટીઝ માટે સાંપૂણડ 'સ્ટેટમેન્ટટ ofફ એકાઉન્ટ સ' મોકલશે, જ્ાાં સમય-સમય પર, જ્ાાં વપેાર ચલાવવામાાં 

આવે છે. સનવેદનમાાં એમ પણ જણાવાયુાં છે કે ક્લાયન્ટટ િૂતકાળની જાણ કરશે, જો કોઈ હોય તો, સનવેદનમાાં 

તે સમયે, જ ેસમય-સમય પર વેપાર ચલાવવામાાં આવ્યો હોય તયાાં સસુનસિત કરી શકાય છે, તેની પ્રાસપ્તથી 

લઈને સ્ટોક બ્રોકરને. 

35. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકોને દૈસનક માજીન સ્ટેટમેન્ટટ મોકલશે. દૈસનક માસજડનના સનવેદનમાાં, આાંતર-શામેલ, 

કોલેટરલ સર્પોસઝટની સવગતો, કોલેટરલ યટુયઇુર્ અને કોલટેરલ સ્ટેટસ (ક્લાયન્ટટ દ્વારા ઉપલબ્ધ બેલેન્ટસ / 

મળતી રકમ) ની રોકર્, સફક્સ્ર્ સર્પોસઝટ રસીદો (એફર્ીઆર), બેંક ગરેાંટી અને સસક્યોસરટીઝના સાંદિડમાાં 

શામેલ હોવુાં જોઈએ. 

. 36. ક્લાયાંટ ખાતરી કરશે કે તેની પાસે સ્ટોક બ્રોકર સાથનેા સાંબાંધમાાં પ્રવશે કરવાની, અને તેની અસધકૃત 

અસધકૃતતા છે, અને તેની હેઠળ તેની જવાબદારીઓ અને ઉપાસધઓ કરવામાાં સક્ષમ છે. ગ્રાહકો દાખલ કરી 

શકે તેવા તમામ વ્યવહારોનુાં પાલન સુસનસિત કરવા માટે લેવાતી તમામ સક્રયાઓ, ગ્રાહકો દ્વારા આવા 

વ્યવહારમાાં પ્રવશેતા પહેલા પૂણડ કરવામાાં આવશે. 

ઇલેક્ટર ોસનક કરાર નોાંધો (ECN) 

. 37. સકસ્સામાાં, ગ્રાહક ઇલેક્ટર ોસનક સ્વરૂપમાાં કરારની નોાંધ લેવાનુાં પસાંદ કર ેછે, તો તે સ્ટોક બ્રોકરને યોગ્ય 

ઇમેઇલ આઈર્ી પ્રદાન કરશ.ે ક્લાયાંટ સ્ટોક બ્રોકરને શારીસરક પત્ર દ્વારા ઇમઇેલ-આઈર્ીમાાં કોઈપણ 

ફેરફારની વાત કરશે. જો ક્લાયાંટએ ઇન્ટટરનેટ ટરે સર્ાંગ કરવાનુાં પસાંદ કયુું છે, તો ઇમેઇલ આઈર્ી બદલવાની 

સવનાંતી ક્લાયાંટના ચોક્કસ વપરાશકતાડ આઈર્ી અને પાસવર્ડ  દ્વારા સુરસક્ષત throughક્સેસ દ્વારા કરી શકાય 

છે. 

. 38. સ્ટોક બ્રોકર સસુનસિત કરશે કે ઇ-મેલ દ્વારા મોકલેલા તમામ ઇસીએન સર્સજટલી હસ્તાક્ષર કરવામાાં 

આવશે, એનસક્રપ્ટ થયેલ હશ,ે નોન-ટેમ્પર સક્ષમ હશે અને આઇટી એક્ટ, 2000 ની જોગવાઈઓનુાં પાલન 

કરશે. સકસ્સામાાં, ઇસીએલ દ્વારા ઇસીએન મોકલવામાાં આવશે જોર્ાણ તરીકે, જોર્ાયેલ ફાઇલ સર્સજટલ 

હસ્તાક્ષર, એસન્ટક્રપ્ટેર્ અને નોન-ટેમ્પર સક્ષમ સાથે પણ સુરસક્ષત રહેશે. 

... ક્લાયાંટ નોાંધ લેશે કે સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા બાઉન્ટસ થયેલ મઇેલ સૂચનાની પ્રાસપ્ત ક્લાયાંટની ઇ-મેઇલ આઈર્ી 

પર કરારની નોાંધની સર્સલવરી જટેલી હશે. 

.૦. સ્ટોક બ્રોકર આઇટી એક્ટ, ૨૦૦ the ની જોગવાઈઓનુાં પાલન કરીને એક્સચેન્ટજ દ્વારા સનધાડસરત રીતે 

સોફ્ટ અને નોન-ટેમ્પર સક્ષમ ફોમડમાાં ઇસીએલ અને ઈ-મલેની સ્વીકૃસત જાળવશે અને હાલના સનયમો / 

સનયમનો મુજબ / પસરપત્ર / સેબી / સ્ટોક એક્સચેન્ટજો દ્વારા જારી માગડદસશડકા સમય સમય પર. સર્સલવરીનો 

પુરાવો એટલ ેકે, કરાર નોાંધો મોકલતી વખતે સસસ્ટમ દ્વારા પેદા કરાયેલ લોગ સરપોટડ  સબેી / સ્ટોક એક્સ્ચેંજના 

પ્રવતડમાન સનયમો હેઠળ સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા સનયત સમયગાળા માટે જાળવવામાાં આવશે. લોગ અહેવાલમાાં 

કરારની નોાંધોની સવગતો પ્રદાન કરવામાાં આવશે જ ેક્લાયાંટ / ઇ-મેલ્સને નકારી ન હોય અથવા પાછા 



 

 

 

બાઉન્ટસ કરવામાાં ન આવે. સ્ટોક બ્રોકર સેબી / સ્ટોક એક્સ્ચેંજના પ્રવતડમાન સનયમો હેઠળ સનયત 

સમયગાળાની અાંદર તેમના દ્વારા બાઉન્ટસ થયેલ મેલ્સની સચૂનાની પ્રાસપ્તની ખાતરી કરવા માટે તમામ 

સાંિસવત પગલા લશેે. 

.૧. સ્ટોક બ્રોકર એવા ગ્રાહકોને િૌસતક સસ્થસતમાાં કરારની નોાંધ મોકલવાનુાં ચાલ ુરાખશે જ ેઇલેક્ટર ોસનક 

સ્વરૂપમાાં કરારની નોાંધો લવેાનુાં પસાંદ કરતા નથી. જ્ાાં પણ ઇસીએન ક્લાયાંટને પહોાંચાર્વામાાં ન આવ્યા 

હોય અથવા ગ્રાહકની ઈ-મેલ આઈર્ી દ્વારા નકારી કા mailવામાાં આવી હોય (મેલ્સનો ઉછાળો), સ્ટોક બ્રોકર, 

ગ્રાહકને હાલના સનયમો હેઠળ સનયત સમયમાાં શારીસરક કરારની નોાંધ મોકલશે. સેબી / સ્ટોક એક્સચેન્ટજો 

અને આવી િૌસતક કરાર નોાંધોના સર્સલવરીના પુરાવા જાળવવા. 

.૨. ક્લાયાંટને ઇસીએનનો ઇ-મેલ સાંપકડ  ઉપરાાંત, સ્ટોક બ્રોકર તેની સનયુિ વેબ સાઈટ પર એક સાથે 

ઇસીએન પ્રકાસશત કરશે, જો કોઈ હોય તો, સુરસક્ષત રીતે અને ગ્રાહકો માટે સાંબાંસધત enableક્સેસને સક્ષમ 

બનાવશે અને આ હેતુ માટે. , ગ્રાહકને એક સવસશષ્ટ વપરાશકતાડ નામ અને પાસવર્ડ  ફાળવશ,ે ગ્રાહકને 

કરારની નોાંધને ઇલેક્ટર ોસનકલી સેવ કરવા અને / અથવા તેમાાંથી સપ્રાંટ આઉટ લવેા માટે. 

કાયદો અને અસધકારક્ષેત્ર 

Document 43. આ દસ્તાવેજમાાં સનધાડસરત સવસશષ્ટ અસધકારો ઉપરાાંત, સ્ટોક બ્રોકર, પટેા-બ્રોકર અને 

ક્લાયાંટને સનયમો, પટેા કાયદા અને સનયમો હેઠળ સ્ટોક બ્રોકર અથવા ક્લાયાંટ પાસનેા કોઈપણ અન્ટય 

અસધકારોનો ઉપયોગ કરવાનો હકદાર રહેશ.ે એક્સચેન્ટજો કે જમેાાં ક્લાયાંટ વપેાર કરવાનુાં પસાંદ કર ેછે અને 

સેબીના સનયમો અને સનયમો હેઠળ તયાાં જારી કરલેા પસરપત્રો / સૂચનાઓ. 

Document 44. આ દસ્તાવેજની જોગવાઈઓ હાંમશેાાં સરકારી સચૂનાઓને આસધન રહેશે, સેબી દ્વારા 

સનયુિ કોઈપણ સનયમો, સનયમો, માગડદસશડકા અને પસરપત્ર / સૂચનાઓ, સાંબાંસધત સ્ટોક એક્સચેંજના સનયમો, 

સનયમો અને બાય કાયદા, જ્ાાં વપેાર ચલાવવામાાં આવ ેછે, તે હોઈ શકે છે. સમયે સમયે અમલમાાં. 

. 45. સ્ટોક બ્રોકર અને ક્લાયાંટ આસબડટર ેટર (ઓ) દ્વારા આસબડટર ેશન અને સમાધાન અસધસનયમ, ૧ under 

1996 under હેઠળ પસાર કરલેા કોઈપણ એવોર્ડનુાં પાલન કરશે. તેમ છતાાં, સ્ટોક એક્સચેન્ટજોમાાં અપીલની 

જોગવાઈ પણ છે, જો કોઈ પણ પક્ષ સાંતુષ્ટ ન હોય તો આસબડટર ેશન એવોર્ડ . 

. 46. આ દસ્તાવેજમાાં જ ેશબ્દો અને અસિવ્યસિઓનો ઉપયોગ થાય છે પરાંતુ જનેી વ્યાખ્યા અહીાં 

આપવામાાં આવી નથી તયાાં સધુી એક્સચેન્ટજીસ / સેબીના સનયમો, બાયલાઝ અને રગે્યુલશેન્ટસ અને પસરપત્રો / 

નોસટસમાાં સોાંપેલ સમાન અથડ હશે . 

. 47. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ઉમેરવામાાં આવેલ તમામ વધારાની સ્વસૈચ્છક કલમો / દસ્તાવેજો એક્સચેન્ટજીસ / 

સેબીના સનયમો / કાયદાઓ / સૂચનાઓ / પસરપત્રોથી ઉલ્લાંઘન ન હોવા જોઈએ. આવા સ્વૈસચ્છક કલમો / 

દસ્તાવેજો (ઓ) માાં કોઈપણ ફેરફાર પહેલાાં 15 સદવસની સચૂનાથી પહેલાાં લેવાની જરૂર છે. એક્સચેન્ટજીસ / 

સેબી દ્વારા સ્પષ્ટ થયેલ હક અને જવાબદારીઓમાાં કોઈપણ ફેરફાર પણ ગ્રાહકોના ધ્યાનમાાં લેવાશે. 

. 48. જો સેબી અથવા પેટા કાયદાના સનયમો અને સનયમોમાાં ફેરફાર હોવાને કારણે અહીાં પક્ષકારોના હક 

અને જવાબદારીઓમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે છે, તો વપેાર ચલાવવામાાં આવે છે તેવા સાંબાંસધત સ્ટોક 

એક્સચેન્ટજોના સનયમો અને સનયમો દ્વારા, આવા ફેરફારો માનવામાાં આવશે. આ દસ્તાવેજમાાં ઉલ્લસેખત 

પક્ષકારોના અસધકાર અને ફરજોમાાં ફેરફાર કરવા માટે અહીાં શામેલ છે. 

  



 

 

 

માગડદસશડકા નોાંધ - તમે વેપાર કરતા પહેલા રોકાણકારો માટે એક્સચેન્ટજ (એસ) પર વેપાર કરવા અને કરવા 

માટે શુાં કરવુાં અને નહીાં કરવુાં તે માગડદસશડકા નોાંધ 

1. સુસનસિત કરો કે તમે ફિ સેબી નોાંધાયેલા વચેસટયાઓ સાથે અને તેના દ્વારા વ્યવહાર કરો છો. તમે સ્ટોક 

એક્સચેન્ટજો www.nseindia.com / www.bseindia પર ઉપલબ્ધ સૂસચમાાંથી તેમનો સબેી નોાંધણી 

પ્રમાણપત્ર નાંબર ચકાસી શકો છો. કોમ અને સબેી વબેસાઇટ www.sebi.gov.in. 

2. ખાતરી કરો કે તમે કેવાયસી ફોમડ સાંપણૂડપણે િરો છો અને કેવાયસી ફોમડમાાં ખાલી ક્ષેત્રો બાંધ કરો. 

En. ખાતરી કરો કે તમે બધા ફરસજયાત દસ્તાવેજો જમે કે વાાંચ્યા છે. અસધકારો અને જવાબદારી, જોખમ 

જાહેર કરવુાં 

સ્ટોક બ્રોકરનુાં દસ્તાવેજ, નીસત અને કાયડવાહી દસ્તાવેજ. 

You. તમારી અને સ્ટોક બ્રોકર વચ્ચે સહમત થયેલા સ્વૈસચ્છક કલમોને વાાંચવા, સમજવા અને પછી સાઇન 

કરવાની ખાતરી કરો. નોાંધ લો કે તમારી અને સ્ટોક બ્રોકર વચ્ચે સાંમસત મુજબની કલમો તમારી સાંમસત સવના 

બદલી શકાશે નહીાં. 

Trading. વપેાર માટે તમારા પર દલાલ દ્વારા લેવામાાં આવતા તમામ દલાલી, કસમશન, ફી અને અન્ટય શુલ્ક 

અને સેબી / સ્ટોક એક્સચેંજ દ્વારા સનસદડ ષ્ટ સાંબાંસધત જોગવાઈઓ / માગડદસશડકા સવશે સ્પષ્ટ સવચાર મેળવો. 

6. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા સન: શુલ્ક તમારા દ્વારા ચલાવેલા તમામ દસ્તાવેજોની એક નકલ મળેવો. 

Case. જો તમે સ્ટોક બ્રોકરની તરફેણમાાં પાવર Attorneyફ એટની (પી.ઓ.એ.) ચલાવવા માાંગતા હો, તો તેને 

તમારી બેંક અને સર્મેટ ખાતુાં ચલાવવા માટે અસધકૃત કરો, કૃપા કરીને સેબી / એક્સચેન્ટજ ેઆ સાંદિે જારી 

કરલેા માગડદસશડકાનો સાંદિડ લો. 

ટર ાન્ટઝેક્શન અને સેટલમેન્ટ સ 

Specifically. સ્ટોક બ્રોકર સવશેષ રૂપે અસધકૃત હોય તો ઇલેક્ટર ોસનક કરાર નોાંધો (ઇસીએન) જારી કરી શકે છે 

તમારા દ્વારા લસેખતમાાં એર્. તેના માટે તમાર ેસ્ટોક બ્રોકરને તમારી ઇમેઇલ આઈર્ી પ્રદાન કરવી જોઈએ. જો 

તમે કમ્પ્યુટસડથી પસરસચત ન હો તો ECN ની પસાંદગી ન કરો. 

9. તમારા ઇન્ટટરનટે ટરેસર્ાંગ એકાઉન્ટટનો પાસવર્ડ  કોઈની સાથે શેર કરશો નહીાં. 

10. સ્ટોક બ્રોકરને રોકર્માાં કોઈ ચુકવણી ન કરો. 

11. સ્ટોક બ્રોકરની તરફેણમાાં એકાઉન્ટટ પેઇવર ચેક દ્વારા ચકુવણી કરો. સબ-બ્રોકરના નામે ચકે આપશો નહીાં. 

ખાતરી કરો કે તમારી પાસ ેસ્ટોક બ્રોકર પાસે તમારી ચુકવણી / સસક્યોસરટીઝની થાપણ, દસ્તાવેજીકરણની 

તારીખ, સ્ક્રીપ, જથ્થો, કયા બેંક / સર્મટે ખાતામાાં આવા નાણાાં અથવા સસક્યોસરટીઝ જમા કરવામાાં આવ ેછે 

અને કયા બેંક / સર્મેટ ખાતામાાં છે તેના દસ્તાવેજી પુરાવા છે. 

12. નોાંધ લો કે ટરેર્ વસેરસફકેશનની સસુવધા સ્ટોક એક્સચેંજની વેબસાઇ્સ પર ઉપલબ્ધ છે, જ્ાાં કરારની 

નોાંધમાાં જણાવેલ વપેારની સવગતો ચકાસી શકાય છે. વબેસાઇટ પર વપેારની સવગતો કરારની નોાંધમાાં જણાવેલ 

સવગતો સાથ ેમેળ ખાતી નથી, તયાાં તરત જ સાંબાંસધત સ્ટોક એક્સચેંજના રોકાણકારોની ફસરયાદ સેલ સાથે સાંપકડ  

કરો. 



 

 

 

 

13. જો તમે ચાલતુાં ખાતુાં જાળવવા, િાંર્ોળની ચકુવણી અથવા સસક્યોસરટીઝની સર્સલવરી (જમે કે કેસ હોઈ શકે 

છે) જાળવવા માટે તમને કોઈ સવશેષ અસધકૃતતા આપવામાાં આવી હોય તો, એક્સ્ચેંજ તરફથી ચૂકવણીની 

પ્રાસપ્ત પછીના એક કાયડકારી સદવસમાાં તમને તે આપી શકાશે નહીાં. આમ, સ્ટોક બ્રોકર નીચે આપેલ શરતોન ે

આસધન તમારા માટે ચાલતુાં ખાતુાં જાળવશે: ક) તમારા તરફથી આવુાં અસધકૃત થવુાં જોઈએ, ફિ તમારા દ્વારા 

સહી કરવામાાં આવશે અને એવી કલમ શામેલ હશે કે તમે કોઈપણ સમય ેતે જ રદ કરી શકો છો. 

 

બી) િાંર્ોળ અને સસક્યોસરટીઝની વાસ્તસવક પતાવટ સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા કરવામાાં આવશે, ઓછામાાં ઓછી 

એકવાર કેલેન્ટર્ર િાટડર અથવા મસહનામાાં તમારી પસાંદગીના આધાર.ે ખાતાનુાં સમાધાન કરતી વખતે, સ્ટોક 

બ્રોકર તમને એક મોકલશ ે

accounts સહસાબોનુાં સનવેદન જમેાાં િાંર્ોળ માટે ક્લાયાંટ ખાતામાાંથી એક અકડ  અન ેિાંર્ોળ અન ે

સસક્યોસરટીઝની બધી રસીદો / સર્સલવરી દશાડવે છે તે સસક્યોસરટીઝના રસજસ્ટરમાાંથી એક અકડ . સનવેદનમાાં 

િાંર્ોળ અને સસક્યોસરટીઝની રીટેન્ટશન અને પ્લજે કરલેા શરેની સવગતો, જો કોઈ હોય તો તે પણ સમજાવશે. 

સી) સમાધાનની તારીખે, સ્ટોક બ્રોકર બાકીની જવાબદારીઓ માટે જરૂરી સસક્યોસરટીઝ / ફાંર્ જાળવી શકે છે 

અને આગામી trading ટરેસર્ાંગ સદવસો માટે રે્સરવેસટવ્ઝ માસજડન જવાબદારી પૂરી કરવા માટે અપસેક્ષત િાંર્ોળને 

પણ જાળવી શકે છે, જનેી ગણતરી એક્સચેન્ટજો દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે કરવામાાં આવે છે. . રોકર્ બજારના 

ટર ાન્ટઝેક્શનના સાંદિડમાાં, સ્ટોક બ્રોકર સમાધાનની તારીખ સધુીના ગ્રાહકો પાસથેી િાંર્ોળ અને સસક્યોસરટીઝની 

સાંપણૂડ પ-ેઇન જવાબદારી જાળવી શકે છે અને પછીના સદવસના વ્યવસાય માટે, તે વ્યવહારોના મૂલ્યની હદ 

સુધી િાંર્ોળ / સસક્યોસરટીઝ / માસજડન જાળવી શકે છે. રોકર્ બજારમાાં આવા પતાવટના સદવસે અમલ. 

ર્ી) તમાર ેસહસાબ અથવા સમાધાનના સનવેદનમાાં ઉદ્િવતા કોઈપણ સવવાદને લાવવાની જરૂર છે જથેી સ્ટોક 

બ્રોકરની નોાંધ લસેખતમાાં પ્રાધાન્ટય રૂપ ે((સાત) કાયડકારી સદવસોની અાંદર િાંર્ોળ / સસક્યોસરટીઝની પ્રાસપ્તની 

તારીખથી અથવા સનવેદનમાાં આવી હોય. કદાચ. સવવાદના સકસ્સામાાં, સવલાંબ કયાડ સવના સાંબાંસધત સ્ટોક 

એક્સચેંજના રોકાણકારોની ફસરયાદ સેલને લેસખતમાાં આ બાબતનો સાંદિડ લો. 

14. જો તમે ચાલ ુખાતુાં જાળવવાનુાં પસાંદ ન કયુું હોય અને એક્સ્ચેંજમાાંથી ચકૂવણીની પ્રાસપ્તના આગલા કાયડકારી 

સદવસે િાંર્ોળ / સસક્યોસરટીઝની ચૂકવણી ન થાય, તો મહેરબાની કરીને સ્ટોક બ્રોકરન ેઆ સાંદિડ આપો. જો 

સવવાદ હોય તો, ખાતરી કરો કે તમે સાંબાંસધત સ્ટોક એક્સચેંજના રોકાણકારોની ફસરયાદ સેલ સાથે તાતકાસલક 

લેસખતમાાં ફસરયાદ નોાંધાવો. 

15. વેપાર પસુષ્ટ ચેતવણીઓ મળેવવા માટે, કૃપા કરીને સ્ટોક બ્રોકર સાથે તમારો મોબાઇલ નાંબર અન ેઇમઇેલ 

આઈર્ી નોાંધણી કરો / 

સ્ટોક એક્સચેંજમાાંથી, ટરે સર્ાંગ સદવસના અાંત સુધીમાાં, એસએમએસ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા વ્યવહારોની સવગતો. 

વેપાર સભ્યપદની શરતમાાં 

16. સકસ્સામાાં, સ્ટોક બ્રોકર પોતાનુાં સભ્યપદ સોાંપશે, સભ્યપદમાાંથી હાાંકી કા isવામાાં આવશે અથવા સર્ફોલ્ટર 

જાહેર કરવામાાં આવશે; સ્ટોક એક્સચેન્ટજો રોકાણકારો પાસથેી ફિ સ્ટોક એક્સચેંજના "ટરે સર્ાંગ સસસ્ટમ પર 

ચલાવવામાાં આવતા વ્યવહારો" સાંબાંસધત દાવાઓને આમાંત્રણ આપવા માટે જાહેર સચૂના આપે છે. સસુનસિત 



 

 

 

કરો કે તમે સાંબાંસધત સ્ટોક એક્સચેંજ સાથે સનધાડસરત સમયગાળાની અાંદર અને સહાયક દસ્તાવેજો સાથ ેદાવો 

દાખલ કરો. 

17. તમ ેતમારા સ્ટોક બ્રોકર પાસ ેનાણાાં અન ે/ અથવા સસક્યુસરટીઝને આપેલા સાંરક્ષણથી પોતાને પસરસચત 

કરો, ખાસ કરીને સર્ફોલ્ટ અથવા સ્ટોક બ્રોકરની નાદારી અથવા નાદારીની સસ્થસતમાાં અને તમે આટલા પૈસા 

અને / અથવા પનુ recoverપ્રાસપ્તની હદ સુધી સસક્યોસરટીઝ સાંબાંસધત સ્ટોક એક્સચેંજની પેટા-કાયદા અને 

સનયમો દ્વારા સાંચાસલત થઈ શકે છે જ્ાાં વપેારન ેઅમલમાાં મકૂવામાાં આવ્યો હતો અન ેરોકાણકારોના પ્રોટેક્શન 

ફાંર્ની સમયાાંતર ેઅમલમાાં મુકાયેલી યોજના. 

સવવાદો / ફસરયાદો 

18. મહેરબાની કરીને નોાંધ કરો કે આસબડટર ેશનની કાયડવાહીની સવગતો, દલાલો સામે દાં ર્નીય કાયડવાહી અને 

સ્ટોક બ્રોકરો સવરુિ રોકાણકારોની ફસરયાદો સાંબાંસધત સ્ટોક એક્સચેંજની વેબસાઇટ પર પ્રદસશડત થાય છે. 

19. જો તમારી ઇશ્યૂ / સમસ્યા / ફસરયાદ સાંબાંસધત સ્ટોક બ્રોકર / પેટા-બ્રોકર દ્વારા સortedટડ  કરવામાાં ન આવે 

તો n તમે સાંબાંસધત સ્ટોક એક્સચેંજ સાથે આ બાબત લઈ શકો છો. જો તમે તમારી ફસરયાદના સનરાકરણથી 

સાંતુષ્ટ નથી તો તમે સેબીને આ બાબત વધારી શકો છો. 

20. નોાંધ લો કે તમામ સ્ટોક બ્રોકર / પટેા-દલાલોને ફસરયાદના સનવારણ સવિાગ / પાલન અસધકારીની ઈમેલ 

આઈર્ી સનયુિ કરવા માટે ફિ ફસરયાદ નોાંધાવવાનાાં હેતુસર સનયુિ કરવામાાં આવ્યા છે. 

  21. સેબીના પસરપત્રમાાં કહેવામાાં આવ્યુાં છે કે, 

"સ્ટોક બ્રોકર / સર્પોસઝટરી સહિાગી, ગ્રાહકોને આ પ્રમાણિૂત દસ્તાવેજો, ઇલેક્ટર ોસનક અથવા િૌસતક 

સ્વરૂપમાાં, ખાતા ખોલવાની કીટના િાગ રૂપે ક્લાયાંટની પસાંદગીના આધાર,ે ઉપલબ્ધ કરાવશ.ે ખાતા 

ખોલવાના ફોમડના િાગ રૂપે ગ્રાહકની પસાંદગીની માાંગ કરવામાાં આવશે. જો દસ્તાવેજો ઇલેક્ટર ોસનક 

સ્વરૂપમાાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે તો, સ્ટોક બ્રોકર / સર્પોસઝટરી સહિાગી તે જ લોગનુાં સાંચાલન કરશે. " 


