
 

 

 

स्टॉक ब्रोकर, उप-ब्रोकर आणि क्लायंटचे अणिकार व जबाबदा by  ् या 

सेबी आणि स्टॉक एक्सचेंज 

१. ग्राहक, णसकु्यररटीज / कॉन्ट्र ॅक्ट स / एक्सचेंज्स वर व्यवहार करण्यासाठी / णसकु्यररटीज अँड एक्सचेंज बोडड 

ऑफ इंणडया (सेबी) च्या णियमांिुसार, णसकु्यररटीज / कॉन्ट्र ॅक्ट स / अन्य साििांमधे्य गंुतविूक / व्यापार आणि तेथे 

जारी केलेल्या पररपत्रके / िोणटसेस. वेळोवेळी. 

 

२. स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर आणि क्लायंट एक्सचेंजचे सवड णियम, बायलाज व रेगु्यलेशि आणि सेबीच्या णियम व 

णियमांिुसार आणि सरकारी अणिका authorities  ् यांच्या संबंणित अणिसूचिा लागू असतील. वेळोवेळी. 

 

Client. ग्राहक णसकु्यररटीज आणि / णकंवा डेररवे्हणटव्ह ज करारामधे्य व्यवहार करण्यासाठी स्टॉक ब्रोकरच्या 

क्षमतेस स्वत: चे समािाि करेल आणि स्टॉक ब्रोकरमाफड त त्याच्या ऑडडरची अंमलबजाविी करण्याची इच्छा 

असेल आणि ग्राहक वेळोवेळी अशा क्षमता स्वतःस संतुष्ट करत राहील. स्टॉक ब्रोकरद्वारे ऑडडर देण्यापूवी स्टॉक 

ब्रोकरचा. 

 

Stock. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकांची सत्यता आणि आणथडक सुदृढतेबद्दल आणि सेवा पुरवल्या जािार्या गंुतविूकीच्या 

उद्दीष्टांबद्दल सतत समािाि करेल. 

 

Business. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकांच्या व्यवसायासाठी असलेल्या जबाबदा of  ् या, णवणशष्ट मयाडदा, जबाबदा acts  ् या 

आणि स्टॉक ब्रोकर ज्यामधे्य कायड करतात त्यासह, व्यवस्थथत करण्याच्या जबाबदार्याच्या अचूक स्वरूपाची 

जािीव करुि देण्यासाठी पावले उचलतील. 

 

Sub. सब-ब्रोकर ग्राहकांिा (एस) सवड व्यवहारात आवश्यक मदत आणि स्टॉक ब्रोकरसह सहकायड करेल. 

 

क्लायंट माणहती 

 

Client. ग्राहकांिी अशा सवड बाबीचंा तपशील स्टोअर एक्सचेंज / सेबीिे वेळोवेळी अणिवायड केलेल्या सहाय्यक 

तपणशलासह "अकाउंट ओपणिंग फॉमड" मधे्य स्टॉक ब्रोकरला आवश्यक असतो त्याप्रमािे पूिड करावा. 

 

Client. खाते उघडण्याच्या कागदपत्रांमिील सवड अणिवायड तरतुदीणंवषयी ग्राहक स्वत: चे पररणचत होईल. स्टॉक 

ब्रोकरिे णिणदडष्ट केलेले कोितेही अणतररक्त कलम णकंवा कागदपते्र ग्राहकांिी स्वीकारलेल्या अटी व शतींिुसार 

अणिवायड असतील. 



 

 

 

 

Client. माणहतीमिील काही बदल असल्यास ग्राहकाला ताबडतोब स्टॉक ब्रोकरला लेखी कळवावे 

खाते उघडण्याच्या वेळी आणि त्यािंतर प्रदाि केलेला खाते उघडण्याचा फॉमड; णिणवदा याणचका / णदवाळखोरपिा 

याणचका णकंवा त्याच्या क्षमतेवर साणहत्य असू शकते अशा कोित्याही खटल्याची माणहती समाणवष्ट करते. ग्राहक 

णियणमतपिे स्टॉक ब्रोकरला आणथडक माणहती पुरवतो / अद्यतणित करतो. 

 

१०. स्टॉक ब्रोकर आणि सब-ब्रोकर खाते उघडण्याच्या फॉमडमधे्य िमूद केल्याप्रमािे क्लायंटची सवड माणहती णकंवा 

ग्राहकाशी संबंणित इतर कोितीही माणहती गुप्तपिे ठेवू शकतात आणि आवश्यकतेखेरीज ते कोित्याही व्यक्तीला 

/ प्राणिकरिास तसे सांगू शकत िाहीत. कोित्याही कायदा / णियामक आवश्यकता अंतगडत. परंतु स्टॉक ब्रोकर 

आपल्या क्लायंटची माणहती ग्राहकाच्या स्पष्ट परवािगीिे कोित्याही व्यक्तीला णकंवा प्राणिकरिास जाहीरपिे सांगू 

शकतो. 

माणजडि 

११. स्टॉक ब्रोकर णकंवा एक्सचेंजद्वारे आवश्यक असिारी णकंवा लागू असलेल्या सेगमेंटला लागू असलेल्या सेबीिे 

वेळोवेळी णिदेणशत केलेले लागू आरंणिक माणजडि, होल्डस्लं्डग माणजडि, से्पशल माणजडि णकंवा अशा इतर माणजडिची 

िरपाई करावी. ग्राहक जो व्यापार करतो. अणतररक्त माणजडि (एक्सचेंज, क्लीअररंग हाऊस / क्लीयररंग कॉपोरेशि 

णकंवा सेबीला आवश्यक िसले तरी) गोळा करण्यासाठी आपल्या पूिड आणि णववेकबुद्धीिुसार स्टॉक ब्रोकरला 

परवािगी आहे आणि क्लायंटला अशा माणजडि णिणित कालाविीत देण्यास बंििकारक असेल. 

 

१२. ग्राहकाला हे समजले आहे की ग्राहकाकडूि माणजडिची िरपाई केल्यािे सवड थकबाकीचे पूिड समािाि होिे 

आवश्यक िसते. सातत्यािे िरिा माणजडि असूिही, क्लायंट, त्याच्या व्यवहाराच्या तोडग्याच्या वेळी, करारावर 

हुकूम / आवश्यक असलेल्या पुढील रकमेची िरपाई करण्यास (णकंवा प्राप्त करण्याचा हक्क) बंििकारक असेल. 

व्यवहार आणि सेटलमेंट स 

१.. ग्राहक / स्टॉक ब्रोकर यांच्यात परस्पर सहमतीिुसार लेखी स्वरुपात णकंवा अशा स्वरुपािे णकंवा पद्धतीिे 

णसकु्यररटी / डेररवे्हणटव्हज कराराची खरेदी-णवक्री करण्यासाठी क्लायंट कोिताही आदेश देईल. स्टॉक ब्रोकरिे 

ऑडडर देिे आणि क्लायंटचे व्यवहार अंमलात आििे सुणिणित केले पाणहजे, फक्त त्या ग्राहकाला णियुक्त केलेल्या 

युणिक क्लायंट कोडमधे्य. 

 

१.. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकाला माणहती देईल आणि त्याला व्यापार / सेटलमेंट चक्र, णवतरि / देय वेळापत्रक, 

वेळोवेळी होिार्या बदलांणवषयी माणहती देईल आणि अशा वेळापत्रक / कायडपद्धतीचे पालि करण्याची जबाबदारी 

क्लायंटची असेल. संबंणित स्टॉक एक्स्चेंजची जेथे व्यापार चालणवला जातो. 

 

१.. स्टॉक ब्रोकरिे याची खात्री करुि घ्यावी की ग्राहकाद्वारे जमा केलेली रक्कम / णसकु्यररटीज त्याच्या / त्या 

स्वतःच्या खात्यात णकंवा इतर कोित्याही ग्राहकाच्या खात्यापेक्षा वेगळ्या खात्यात ठेवल्या जातील आणि स्टॉक 



 

 

 

ब्रोकर स्वत: साठी वापरिार िाहीत. णकंवा सेवेच्या णियम, णियम, पररपत्रके, िोणटसा, सेबी आणि / णकंवा णियम, 

णियम, पोट-कायदे, पररपत्रके आणि एक्सचेंजच्या िोणटसांमधे्य िमूद केलेल्या उद्दीष्टांव्यणतररक्त अन्य कोित्याही 

क्लायंटसाठी णकंवा कोित्याही हेतूसाठी. 

१.. ज्या णठकािी एक्सचेंज (एस) क्लायंटच्या वतीिे केलेल्या व्यापारासह असे सवड व्यवहार (एस) मोटो रद्द करतो, 

त्याऐवजी स्टोअर ब्रोकर ग्राहकाशी संबंणित करार रद्द करण्यास पात्र असेल. (चे) 

१.. एक्सचेंजवर अंमलात आिलेले व्यवहार णियम, बायलाऊज आणि रेगु्यलेशन्सच्या अिीि असतात आणि 

व्यापार ज्या अंमलात आिला जातो तेथील पररपत्रके / िोणटसांच्या अिीि असतात आणि अशा व्यापारास सवड 

पक्षांिी अशा कोटाडच्या कायडके्षत्रात िमूद केले असेल एक्सचेंजेसचे बायलाज व रेगु्यलेशन्स णजथूि एक्सचेंजच्या 

णियम, बायलाज आणि रेगु्यलेशन्सच्या तरतुदी आणि त्या अंतगडत जारी केलेल्या पररपत्रक / िोणटसांच्या तरतुदीिंा 

अंमलात आिण्याच्या उदे्दशािे हा व्यापार चालणवला जातो. 

 

ब्रोकर 

१.. ग्राहक वेळोवेळी प्रचणलत स्टॉक ब्रोकर ब्रोकरेज आणि वैिाणिक आकारांिा देय देतात आणि ते ग्राहकाच्या 

खात्यावर, व्यवहारांवर आणि स्टॉक ब्रोकरिे ग्राहकांिा णदलेल्या सेवांिा लागू होतात. स्टॉक ब्रोकर संबंणित स्टॉक 

एक्स्चेंजचे णियम, आणि उप-कायद्यांिुसार आणि सेबीच्या णियम व कायद्यांिुसार परवािगी असलेल्या जास्तीत 

जास्त दलालीपेक्षा अणिक ब्रोकरेज आकारिार िाही. 

 

पोणिशन्स ऑफ णलस्िणडएशि आणि क्लोज आउट 

१.. स्टॉक ब्रोकरच्या इतर हक्कांचा पूवडग्रह ि ठेवता (लवाद संदिाडत संदिड घेण्याच्या अणिकारासह), ग्राहकाला हे 

समजते की माणजडिचे पैसे ि िरल्यामुळे सवड णकंवा कोित्याही ग्राहकाच्या पदे सोडण्यास / बंद करण्याचा हक्क 

ग्राहकाला असेल. णकंवा इतर रक्कम, थकीत debtsि इ. आणि अशा परतावाची रक्कम समायोणजत करा / जर 

काही असेल तर ग्राहकाच्या जबाबदार्या / जबाबदार्या णवरूद्ध. अशा णलस्िडेशि / क्लोजररंग-आउटमुळेिालेले 

कोितेही िुकसाि आणि आणथडक शुल्क क्लायंटकडूि आकारले जाईल आणि सहि करावे लागेल. 

 

२०. क्लायंटचा मृतू्य णकंवा णदवाळखोरी िाल्यास णकंवा तो / इतरथा क्लायंटिे खरेदी केलेल्या णकंवा णवकल्या जािा 

sec  ् या णसकु्यररटीज प्राप्त करण्यास णकंवा देय करण्यास णकंवा हस्तांतररत करण्यास असमथड ठरल्यास, स्टॉक 

ब्रोकर ग्राहकाचा व्यवहार बंद करू शकतो. आणि क्लायंटच्या इसे्टटच्या णवरूद्ध िुकसाि असल्यास, काही 

असल्यास, हक्क सांगा. क्लायंट णकंवा त्याचे िामणिदेणशत, उत्तराणिकारी, वारस व सहाय्यक असे कोितेही 

अणतररक्त पैसे णमळू शकतात ज्याचा पररिाम तेथे येऊ शकेल. ग्राहकािे हे लक्षात घ्यावे की एखाद्याचा 

िामणिदेणशत व्यक्तीच्या िावे णििी / णसकु्यररटीजचे हस्तांतरि कायदेशीर वारसांणवरुद्ध स्टॉक ब्रोकरकडूि वैि 

णडथचाजड असेल. 

२१. स्टॉक ब्रोकर संबंणित एक्सचेंजच्या लक्षात आिूि देतात की णडफॉल्ट / पेमेंट / णडलीव्हरी आणि ग्राहक द्वारा 

संबंणित बाबीचंी माणहती. णडफॉल्ट क्लायंट ही कॉपोरेट अस्स्तत्व / िागीदारी / मालकी हक्क कंपिी णकंवा इतर 



 

 

 

कोितीही कृणत्रम कायदेशीर अस्स्तत्व असल्यास, िंतर संचालक (प्र) / प्रवतडक / िागीदार / मालक / मालक यांचे 

िाव असू शकते, स्टॉक ब्रोकरद्वारे संबंणित एक्सचेंजला देखील कळणवले जाईल. वाद णिराकरि 

22. स्टॉक ब्रोकर क्लायंटला संबंणित एक्सचेंजचे संबंणित संपकड  तपशील प्रदाि करेल आणि सेबी. 

२.. स्टॉक माकड र ग्राहकांच्या तक्रारीचें णिवारि करुि त्याद्वारे केलेल्या व्यवहारांचे सहकायड करेल आणि शेअसडची 

खराब णडणलव्हरी, खराब णडणलव्हरी दुरुस्त करिे इत्यादीवरील आके्षप दूर करण्यासाठी. 

२.. ग्राहक व स्टॉक ब्रोकर कोित्याही दावे व / णकंवा ठेवी, माणजडि मिी इत्यादीशंी संबंणित णववादांच्या संदिाडत 

लवादाकडे संदणिडत करतात, जेथे व्यापार अंमलात आिला जातो आणि पररपत्रक / िोणटस जारी केले जातात. तेथे 

वेळोवेळी अंमलात येऊ शकते. 

२.. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकाकडे असलेल्या मध्यथथी व्यवहारातूि उद्भविा any  ् या कोित्याही लवादाच्या प्रणक्रयेची 

जलद तोडगा सुणिणित करेल आणि अशा कायडवाहीमधे्य केलेल्या लवादाच्या अंमलबजाविीस तो जबाबदार 

असेल. 

२.. क्लायंट / स्टॉक-ब्रोकरला हे समजले आहे की णववाद प्रणतणििीत्व करण्यासाठी अणिकृत प्रणतणििीिे णदलेल्या 

सूचिा, ग्राहक / स्टॉक-ब्रोकरच्या काही असल्यास, त्या प्रणतणििीस अणिकृत केलेल्या पत्राच्या अिुसार ग्राहक / 

स्टॉक-ब्रोकरवर बंििकारक असतील. या क्लायंट / स्टॉक-ब्रोकरच्या वतीिे व्यवहार करिे. 

िातेसंबंिाचा मुदत 

२.. स्टॉक ब्रोकर आणि क्लायंटमिील हे संबंि संपुष्टात आिले जातील; जर स्टॉक ब्रोकर कोित्याही कारिास्तव 

स्टॉक ब्रोकरचा डीफॉल्ट, मृतू्य, राजीिामा णकंवा हद्दपार केल्यामुळे सिासदत्व बंद करण्यासह स्टॉक एक्स्चेंजचे 

सदस्य होिे थांबले णकंवा मंडळािे प्रमािपत्र रद्द केले असेल तर. 

२.. इतर पक्षांिा एका मणहन्यापेक्षा कमी ि लेखी िोटीस णदल्यािंतर अन्य पक्षाला कोितेही कारि ि देता 

त्यांच्यातील संबंि संपुष्टात आिण्याचा स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर आणि क्लायंटला अणिकार असेल. अशी 

कोितीही समाप्ती असूिही, या संबंि संपुष्टात येण्यापूवी णकंवा त्यासंबंणित व्यवहाराच्या संदिाडत उद्भवलेल्या 

पक्षांचे सवड हक्क, दाणयते्व आणि जबाबदायाड संबंणित पक्ष णकंवा त्याच्या / त्यासंबंणित बंििकारक राहतात आणि 

णिणहत राहतील. वारस, कायडकारी, प्रशासक, कायदेशीर प्रणतणििीकेस णकंवा उत्तराणिकारी, केस असू शकतात. 

२.. सब-ब्रोकरचा मृतू्य / णदवाळखोरी िाल्यास णकंवा मंडळाकडे त्यांची िोदंिी रद्द िाल्यास णकंवा स्टॉक 

एक्सचेंजद्वारे सब-ब्रोकरची मान्यता मागे घेतल्यास आणि / णकंवा अणिवायड व ऐस्च्छक ग्राहक िोदंिी संपुष्टात 

आिल्यास स्टॉक ब्रोकरद्वारे सब-ब्रोकरकडे कागदपत्र, कोित्याही कारिास्तव, क्लायंटला अशा संपुष्टात 

आिण्याची माणहती णदली जाईल आणि क्लायंटला स्टॉक ब्रोकरचा थेट ग्राहक आणि `राइट स अँड ऑस्िगेशन्स 

'कागदपत्रातील सवड कलम समजले जातील ( )) स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर आणि क्लायंटचे संचालि जसजसे चालू 

असेल तोपयंत चालू राहील, जोपयंत ग्राहक स्टॉक ब्रोकरला एका मणहन्यापेक्षा कमी लेखी िोटीस देऊि संबंि 

संपवण्याचा हेतू देत िाही . 

अणतररक्त अणिकार आणि जबाबदा .  ् या 

.०. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकाला त्याद्वारे णमळालेल्या व्यवहारासंदिाडत लािांश, हक्क णकंवा बोिस समिाग इत्यादीचं्या 

संदिाडत ग्राहकास योग्य संरक्षि प्रदाि करेल आणि ज्याच्याकडे ग्राहकांच्या णहताची हािी होण्याची शक्यता आहे 

असे काही करिार िाही. आणि ज्यांच्यासाठी त्यांिी णसकु्यररटीजमधे्य व्यवहार केले असावेत. 



 

 

 

.१. सेबीिे जारी केलेल्या णियम, णियम, पोट कायदे, पररपत्रके, सूचिा व मागडदशडक सूचिांिुसार स्टॉक ब्रोकर व 

क्लायंटची खाती वेळोवेळी समेट करुि त्या व्यवहाराची िेमिूक करावी लागेल. 

.२. एक्सचेंजद्वारे वेळोवेळी णवणहत केलेल्या फॉमेटमधे्य केलेल्या व्यवहारांसाठी स्टॉक ब्रोकर आपल्या घटकांिा 

कॉन्ट्र ॅक्ट िोट देईल, ज्यामधे्य ऑडडर क्रमांक, व्यापार क्रमांक, व्यापाराची वेळ, व्यापाराची णकंमत, व्यापाराचे 

प्रमाि, डेररवे्हणटव्ह ज कराराचा तपशील, क्लायंट कोड, दलाली, आकारलेले सवड शुल्क इ. आणि त्यामधे्य 

आवश्यक असिारी सवड संबंणित माणहती िरावी आणि एक्सचेंजिे णवणहत केलेल्या वेळेत िरावे. स्टॉक ब्रोकर 

हाडड कॉपी आणि / णकंवा इलेक्टर ॉणिक स्वरूपात णडणजटल स्वाक्षरीचा वापर करूि व्यवहारांच्या 

अंमलबजाविीच्या एका कायड णदवसात कराराच्या िोट स पाठवतील. 

. The. संबंणित एक्सचेंजकडूि पेआऊट णमळाल्याच्या एका कामकाजाच्या णदवसात ज्या वसू्तची रक्कम 

क्लायंटिे णिणदडष्ट केली िाही आणि जोपयंत व्यापार अंमलात आिला गेला असेल तेथे स्टॉक ब्रोकर एखाद्या 

पैशाची रक्कम णकंवा णसकु्यररटीजची रक्कम देय देईल. संबंणित एक्सचेंजद्वारे वेळोवेळी णिणदडष्ट केलेल्या अटी व 

शतींच्या अिीि असेल णजथे व्यापार चालणवला जातो. 

. 34. स्टॉक एक्स्चेंजद्वारे वेळोवेळी सूणचत केले जािारे स्टॉक ब्रोकर आपल्या प्रते्यक क्लायंटच्या संदिाडत अशा 

कालाविी व स्वरूपात अशा प्रते्यक वेळेस त्यांच्या फंड व णसकु्यररटीजसाठी संपूिड 'से्टटमेंट ऑफ अकाउंट स' 

पाठवेल, जेथे वेळोवेळी संबंणित एक्सचेंजिे णवणहत केलेले असेल. व्यापार अंमलात आला आहे. णिवेदिात असेही 

िमूद केले आहे की क्लायंट संबंिीत एक्सचेंजिे वेळोवेळी ज्या व्यापारांची अंमलबजाविी केली होती तेथे 

वेळोवेळी से्टटमेंटमधे्य तु्रटी, काही असल्यास त्याबाबतची तक्रार िोदंवली जाईल, ज्यात स्टॉक ब्रोकरला 

णमळाल्यापासूि. 

35. स्टॉक ब्रोकर ग्राहकांिा दररोज माणजडि से्टटमेंट पाठवेल. डेली माणजडि से्टटमेन्ट्मधे्य, आंतर-शाणसत, जमाित 

जमा, दुय्यम वापर आणि संपाणवडक स्थथतीचा तपशील (ग्राहकाकडूि उपलब्ध णशल्लक / बाकी रक्कम) रोख, 

मुदत ठेव पावती (एफडीआर), बँक गॅरंटी आणि णसकु्यररटीज यांचा समावेश असावा 

. 36. ग्राहकाला याची खात्री करुि घ्यावी लागेल की त्याकडे स्टॉक ब्रोकरशी संबंि ठेवण्याची आवश्यक 

कायदेशीर क्षमता आहे आणि त्यास अणिकृत केले आहे आणि त्याअंतगडत आपली कतडवे्य व उपक्रम पार 

पाडण्यास सक्षम आहे. ग्राहक ज्या सवड व्यवहारांमधे्य प्रवेश करू शकतात त्या पालिाची खात्री करुि घेण्यासाठी 

आवश्यक असलेल्या सवड कृती क्लायंटद्वारे अशा व्यवहारात प्रवेश करण्यापूवी पूिड केल्या जातील. 

इलेक्टर ॉणिक करार िोट स (ECN) 

. 37. जर क्लायंट इलेक्टर ॉणिक फॉमडमधे्य कॉन्ट्र ॅक्ट िोट णमळणवण्याचा णवचार करीत असेल तर तो स्टॉक ब्रोकरला 

योग्य ई-मेल आयडी प्रदाि करेल. ईमेल-आयडीमिील कोिताही बदल प्रत्यक्ष पत्राद्वारे क्लायंट स्टॉक ब्रोकरला 

कळवू शकतो. जर क्लायंटिे इंटरिेट टर ेणडंगचा पयाडय णिवडला असेल तर ईमेल आयडी बदलण्याची णविंती 

क्लायंट णवणशष्ट युजर आयडी व पासवडडद्वारे सुरणक्षत प्रवेशाद्वारे केली जाऊ शकते. 

. 38. ई-मेलद्वारे पाठणवलेले सवड ईसीएि णडजीटल स्वाक्षरी केलेले, एिणक्रप्ट केलेले, णविा छेडछाड करण्यास 

सक्षम व आयटी अॅक्ट, २००० च्या तरतुदीचें पालि करूि याची खात्री करुि घेतील. अशा पररस्थथतीत, 

ईसीएिमाफड त ईसीएि पाठणवला जाईल संलग्नक म्हिूि, संलग्न केलेली फाइल णडणजटल स्वाक्षरी, एिणक्रपे्टड 

आणि िॉि-टॅम्पर सक्षमसह सुरणक्षत केली जाईल. 

 



 

 

 

39. क्लायंटची िोदं घ्यावी की स्टॉक ब्रोकरद्वारे बाऊन्सथड मेल िोणटणफकेशि ि णमळाल्यास ग्राहकाच्या ई-मेल 

आयडीवर कराराची िोट जमा होईल. 

.०. आयकर कायदा २००० च्या तरतुदीचें पालि करूि णवणिमय करूि िमूद केलेल्या पद्धतीिुसार आणि 

णवद्यमाि णियम / णियमांिुसार शेअर ब्रोकर ईसीएि आणि ई-मेलची पावती मुलायम आणि गैर-छेडछाड सक्षम 

फॉमडमधे्य ठेवू शकतात. / पररपत्रक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंजद्वारे जारी केलेली मागडदशडक सूचिा वेळोवेळी. 

णडणलव्हरीचा पुरावा म्हिजे, करार िोट स पाठणवतािा णसस्टमिे वु्यत्पन्न केलेला लॉग अहवाल सेबी / स्टॉक 

एक्सचेंजच्या णवद्यमाि णियमांिुसार स्टॉक ब्रोकरद्वारे णिणदडष्ट कालाविीसाठी ठेवला जाईल. लॉग अहवालात 

कराराच्या िोटांची माणहती णदली जाईल जी ग्राहकांिा / ई-मेल िाकारल्या गेल्या िाहीत णकंवा परत आल्या 

िाहीत. सेबी / स्टॉक एक्स्चेंजच्या अस्स्तत्त्वात असलेल्या णियमांिुसार णिणित वेळ कालाविीत त्याच्याद्वारे 

बाऊन्सथड मेलची अणिसूचिा प्राप्त होिे सुणिणित करण्यासाठी स्टॉक ब्रोकर सवड संिाव्य पावले उचलेल. 

 

.१. स्टॉक ब्रोकर अशा ग्राहकांिा प्रत्यक्ष मोडमधे्य कराराच्या िोट स पाठवत राहतात जे इलेक्टर ॉणिक स्वरूपात 

कराराच्या िोट स घेण्यास ि णिवडतात. जेथे जेथे ईसीएि ग्राहकांच्या ई-मेल आयडीद्वारे ग्राहकाला णदले गेले 

िाहीत णकंवा िाकारल्या गेलेल्या िाहीत (मेलची बाउंणसंग केली जातील), स्टॉक ब्रोकरिे अस्स्तत्त्वात असलेल्या 

णियमांिुसार णिणित करारात ग्राहकाला प्रत्यक्ष कराराची िोट पाठणवली पाणहजे. सेबी / स्टॉक एक्सचेंज आणि 

अशा िौणतक कराराच्या िोटांच्या णवतरिाचा पुरावा ठेविे. 

 

.२. क्लायंटला ईसीएिचा ई-मेल संवादाव्यणतररक्त, स्टॉक ब्रोकर एकाच वेळी त्याच्या णियुक्त केलेल्या 

वेबसाइटवर ईसीएि प्रकाणशत करेल आणि ग्राहकांिा त्याचा प्रवेश सक्षम करेल. , कंत्राट िोट इलेक्टर ॉणिकररत्या 

जति करण्यासाठी आणि / णकंवा णतचा णपं्रट आउट घेण्यासह क्लायंटला एक अणद्वतीय वापरकताड िाव आणि 

संकेतशब्द क्लायंटला द्यावे. 

 

कायदा आणि न्यायालय 

Document 43. या दस्तऐवजात ठरवलेल्या णवणशष्ट अणिकारांव्यणतररक्त, स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर आणि 

क्लायंटला णियम, पोट-कायदे आणि णियमांिुसार स्टॉक ब्रोकर णकंवा क्लायंटकडे असलेले इतर कोितेही 

अणिकार वापरण्यास पात्र असेल. एक्सचेंजेसमधे्य ज्यामधे्य क्लायंटिे व्यापार करिे णिवडले आहे आणि तेथे 

सेबीच्या णियम व णियमांिुसार तेथे जारी केलेली पररपत्रके / िोणटसा आहेत. 

 

Document 44. या दस्तऐवजाच्या तरतुदी िेहमीच सरकारी अणिसूचिेच्या अिीि असतील, सेबीिे जारी केलेले 

कोितेही णियम, णियम, मागडदशडक तते्त्व आणि पररपत्रक / सूचिा आणि संबंणित स्टॉक एक्सचेंजचे णियम, णियम 

आणि पोट कायदे णजथे व्यापार चालणवला जातो तेथे असू शकतात. वेळोवेळी लागू. 

 



 

 

 

. 45. लवाद आणि सामंजस्य अणिणियम १ 1996 1996 under अंतगडत लवाद (ल) िे पुरणवलेल्या कोित्याही 

पुरस्काराचे स्टॉक ब्रोकर आणि क्लायंटचे पालि केले पाणहजे. तथाणप, स्टॉक एक्सचेंजमधे्य अपीलची तरतूद 

देखील आहे, जर कोिताही पक्ष समािािी िसेल तर लवाद पुरस्कार. 

 

. 46. या दस्तऐवजात वापरलेले शब्द आणि अणिव्यक्ती ज्याचे येथे विडि केले िाही, जोपयंत संदिाडत अन्यथा 

आवश्यक िसेल तोपयंत एक्सचेंज्स / सेबीच्या णियम, बायलाज आणि रेगु्यलेशन्स व पररपत्रक / िोणटसेसमधे्य 

णिणदडष्ट केल्याप्रमािेच अथड असू शकेल. . 

 

. 47. स्टॉक ब्रोकरिे जोडलेले सवड अणतररक्त ऐस्च्छक कलम / कागदपत्र एक्सचेंजेस / सेबीच्या णियम / णियम / 

िोणटस / पररपत्रकाचे उलं्लघि करू िये. अशा सै्वस्च्छक कलम / कागदपत्रांमधे्य कोितेही बदल होण्यापूवी १ 

days णदवसांच्या सूचिेद्वारे पुढे जािे आवश्यक आहे. एक्सचेंजेस / सेबीिे णिणदडष्ट केलेले हक्क आणि जबाबदा 

.  ् यांमिील कोितेही बदलही ग्राहकांच्या णिदशडिास आिूि देण्यात येतील. 

 

. 48. जर सेबी णकंवा पोट-कायद्यांच्या णियम व णियमात बदल िाल्यामुळे या पक्षांचे हक्क व जबाबदा al  ् या 

बदलल्यास, व्यापार ज्या णठकािी केला जातो तेथे संबंणित स्टॉक एक्सचेंजचे णियम व णियम बदलले गेले 

असतील तर असे बदल मािले जातील या दस्तऐवजात िमूद केलेल्या पक्षांच्या हक्क आणि जबाबदा .  ् या 

सुिाररत करण्यासाठी येथे समाणवष्ट केलेले. 

  

मागडदशडक सूचिा - आपि व्यापार करण्यापूवी आरंि करण्यापूवी गंुतविूकदारांसाठी एक्सचेंज (एस) वर 

व्यापार करिे आणि करिे िाही. 

1. आपि सेबीच्या िोदंिीकृत मध्यथथांशीच आणि त्याद्वारे व्यवहार करत असल्याचे सुणिणित करा. आपि त्यांचा 

सेबी िोदंिी प्रमािपत्र क्रमांक स्टॉक एक्सचेंज www.nseindia.com / www.bseindia वर उपलब्ध असलेल्या 

यादीमिूि तपासू शकता. कॉम आणि सेबी वेबसाइट www.sebi.gov.in. 

 

२. तुम्ही केवायसी फॉमड पूिड िरला आहे आणि केवायसी फॉमडमधे्य ररक्त शेतात बंद असल्याची खात्री करा. 

You. खात्री करुि घ्या की तुम्ही सवड अणिवायड कागदपते्र वाचली आहेत. हक्क आणि दाणयत्व, जोखीम जाहीर 

करिे 

स्टॉक ब्रोकरचा दस्तऐवज, पॉणलसी आणि प्रणक्रया दस्तऐवज. 

You. आपि आणि स्टॉक ब्रोकर यांच्यात सहमत िालेल्या ऐस्च्छक कलम वाचण्याची, समजूि घेण्याची आणि 

िंतर सही करण्याची खात्री करा. लक्षात घ्या की आपि आणि स्टॉक ब्रोकर यांच्यात सहमत असलेल्या कलम 

आपल्या संमतीणशवाय बदलल्या जाऊ शकत िाहीत. 



 

 

 

Trading. आपल्याकडे दलालाद्वारे व्यापारासाठी लागिारे सवड दलाली, कणमशि, फी आणि इतर शुल्काणवषयी 

आणि सेबी / स्टॉक एक्सचेंजद्वारे णिणदडष्ट संबंणित तरतुदी / मागडदशडक सूचिांणवषयी स्पष्ट कल्पिा णमळवा. 

The. आपल्याद्वारे अंमलात आिलेल्या सवड कागदपत्रांची एक प्रत स्टॉक ब्रोकरकडूि णविामूल्य घ्या. 

You. जर आपि स्टॉक ब्रोकरच्या बाजूिे पॉवर ऑफ अॅटिी (पीओए) कायाडस्ित करू इस्च्छत असाल तर ते 

आपल्या बँक आणि णडमॅट खाते चालणवण्यास अणिकृत केले असल्यास कृपया सेबी / एक्सचेंजिे या संदिाडत 

जारी केलेल्या मागडदशडक सूचिांचा संदिड घ्या. 

व्यवहार आणि सेटलमेंट स Specifically. णवशेषतः अणिकार णदले असल्यास स्टॉक ब्रोकर इलेक्टर ॉणिक 

कराराच्या िोट स (ईसीएि) जारी करू शकतात आपि लेखी एड. त्यासाठी आपला ईमेल आयडी स्टॉक 

ब्रोकरला द्यावा. आपि संगिकाशी पररणचत िसल्यास ईसीएिची णिवड करू िका. 

9. आपल्या इंटरिेट टर ेणडंग खात्याचा पासवडड कोिाबरोबरही सामाणयक करू िका. 

१०. स्टॉक ब्रोकरला रोखीिे कोितीही देय देऊ िका. 

११. खातेदारांिी पेमेंटची िरपाई स्टॉक ब्रोकरच्या बाजूिे करा. सब-ब्रोकरच्या िावे ििादेश देऊ िका. 

आपल्याकडे स्टॉक ब्रोकरकडे आपली देयके / णसकु्यररटीज जमा िाल्याचा कागदोपत्री पुरावा आहे याची खात्री 

करुि घ्या. तारीख, स्िप्ट, प्रमाि, कोित्या बँक / णडमॅट खात्यात अशी रक्कम णकंवा णसकु्यररटीज जमा आहेत 

आणि कोित्या बँक / णडमॅट खात्यात जमा आहेत. 

१२. लक्षात ठेवा की व्यापार पडताळिीची सुणविा स्टॉक एक्स्चेंजच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे, णजथे कराराच्या 

िोटमधे्य िमूद केल्यािुसार व्यापाराचा तपशील पडताळिी करता येईल. वेबसाइटवर व्यापाराचा तपशील 

करारा िोटमधे्य िमूद केलेल्या तपशीलांशी जुळत िाही, तर संबंणित स्टॉक एक्स्चेंजच्या इन्सवे्हस्टसड णग्रव्हान्स 

सेलशी त्वररत संपकड  सािा. 

१.. जर तुम्ही चालू खाते, राखीव रक्कम णकंवा णसकु्यररटीजची णडणलव्हरी (जसे की असू शकते) ठेवण्यासाठी 

णवणशष्ट अणिकार णदले असतील तर तुम्हाला एक्स्चेंजकडूि पैसे णमळाल्यापासूि एका कामकाजाच्या णदवसात 

णदले जाऊ शकत िाहीत. अशा प्रकारे, स्टॉक ब्रोकर आपल्यासाठी चालू खाते चालू ठेवेलः खालील अटीचं्या 

अिीि राहूि: अ) आपल्याकडूि अशी अणिकृतता केवळ आपल्याद्वारे स्वाक्षरी केली जाईल आणि आपि 

कोित्याही वेळी ती रद्द करू शकता असा कलम असेल. 

बी) फंड व णसकु्यररटीजची वास्तणवक तोडगा स्टॉक ब्रोकरद्वारे तुमच्या पसंतीच्या आिारे कमीतकमी कॅलेंडरच्या 

णतमाहीत णकंवा मणहन्यातूि एकदा केला जावा. खाते णिकालात काढतािा स्टॉक ब्रोकर तुम्हाला ए 

accounts खात्यांमिील से्टटमेंटमधे्य 'क्लायंट खातीदारांकडूि पैशाचा अकड  आणि णििी आणि णसकु्यररटीजच्या 

सवड पावत्या / णवतरिास दशडणविार्या णसकु्यररटीजच्या रणजस्टरमिूि एक अकड . णिवेदिात फंड आणि 

णसकु्यररटीजची िारिा आणि तारि ठेवलेल्या समिागांची काही असल्यास काही माणहती देखील देण्यात येईल. 

सी) सेटलमेंटच्या तारखेला, स्टॉक ब्रोकर थकीत कतडव्यांकररता आवश्यक णसकु्यररटीज / फंड राखूि ठेवू शकतो 

आणि पुढील 5 टर ेणडंग णदवसांसाठी डेररवे्हणटव्ह ज माणजडि जबाबदा meet  ् या पूिड करण्यासाठी अपेणक्षत णििी 

देखील ठेवू शकतो, एक्सचेंजिे णिणदडष्ट केलेल्या पद्धतीिे गििा केली जाईल. . रोखीच्या बाजारातील व्यवहारांच्या 

संदिाडत, स्टॉक ब्रोकर सेटलमेंटच्या तारखेपासूि ग्राहकांकडूि घेतलेले फंड व णसकु्यररटीजचे संपूिड पे-इि बंिि 

कायम ठेवू शकतो आणि दुसर्या णदवसाच्या व्यवसायासाठी, तो व्यवहार / णसकु्यररटीज / माणजडि व्यवहारांच्या 

मूल्यांच्या मयाडदेपयंत ठेवू शकतो. रोख बाजारात अशा सेटलमेंटच्या णदवशी अंमलात आिला जातो. 



 

 

 

ड) खाते / सेटलमेंटच्या णिवेदिातूि उद्भवलेला कोिताही णववाद आपि स्टॉक ब्रोकरच्या लक्षात येईल म्हिूि 

णलस्खत स्वरुपात णलणहिे आवश्यक असेल तर णििी / णसकु्यररटीज णकंवा से्टटमेन्ट् णमळाल्यापासूि ((सात) कायड 

णदवसांच्या आत. कदाणचत. वादाच्या बाबतीत, संबंणित स्टॉक एक्सचेंजच्या इन्सवे्हस्टसड णग्रव्हन्स सेलकडे लेखी 

उशीर ि करता प्रकरि पहा. 

१.. जर तुम्ही चालू खाते चालू ठेवण्याचा पयाडय णिवडला िसेल आणि एक्सचेंजमिूि पेआऊट णमळाल्याच्या 

दुसर्या कायडकारी णदवशी पैसे / णसकु्यररटीजचे पैसे ि णमळाल्यास, कृपया हे प्रकरि स्टॉक ब्रोकरकडे पहा. जर 

वाद असेल तर संबंणित स्टॉक एक्स्चेंजच्या इन्सवे्हस्टसड णग्रव्हन्स सेलकडे तुम्ही ताबडतोब लेखी तक्रार िोदंवा. 

१.. कृपया व्यापार पुष्टीकरि अॅलटड णमळणवण्यासाठी आपला मोबाइल िंबर व ईमेल आयडी स्टॉक ब्रोकरकडे 

िोदंवा / 

स्टॉक एक्सचेंजमिूि टर ेणडंग णदवसाच्या अखेरीस एसएमएसद्वारे णकंवा ईमेलद्वारे केलेल्या व्यवहाराचा तपशील. 

टर ेणडंग मेंबरणशपच्या टणमडिेशिच्या बाबतीत 

१.. जर एखादा स्टॉक ब्रोकर आपली सदस्यता सरेंडर करतो, त्याला सदस्यत्वातूि काढूि टाकले जाते णकंवा 

डीफॉल्टर घोणषत केले जाते; शेअर बाजारात गंुतविूकदारांकडूि स्टॉक एक्सचेंजच्या फक्त “टर ेणडंग णसस्टमवर 

चालणवण्यात येिा transactions  ् या व्यवहार” संबंणित दाव्यांिा आमंणत्रत करिारी सावडजणिक िोटीस णदली 

जाते. ठरवूि णदलेल्या कालाविीत आणि संबंणित कागदपत्रांसह आपि संबंणित स्टॉक एक्सचेंजमधे्य दावा 

दाखल कराल याची खात्री करा. 

१.. आपि आपल्या स्टॉक ब्रोकरकडे जमा केलेल्या पैशांद्वारे आणि / णकंवा णसकु्यररटीज, णवशेषत: णडफॉल्ट 

णकंवा स्टॉक ब्रोकरची णदवाळखोरी णकंवा णदवाळखोरी िाल्यास आणि आपि णकती पैसे वसूल करू शकता 

आणि / णकंवा णसकु्यररटीज संबंणित स्टॉक एक्सचेंजच्या पोट-कायद्यांद्वारे आणि णियमांद्वारे णियंणत्रत केल्या जाऊ 

शकतात णजथे व्यापार अंमलात आला आणि गंुतविूकदारांच्या संरक्षि णििीची वेळोवेळी योजिा तयार केली 

जाईल. 

णववाद / तक्रारी 

१.. कृपया लक्षात घ्या की लवादाची कायडवाही, दलालांणवरूद्ध दंडात्मक कारवाई आणि स्टॉक ब्रोकरणवरूद्ध 

गंुतविूकदारांच्या तक्रारीचंा तपशील संबंणित स्टॉक एक्सचेंजच्या वेबसाइटवर दशडणवला गेला आहे. 

१.. संबंणित स्टॉक ब्रोकर / सब-ब्रोकर द्वारा जर तुमची समस्या / समस्या / तक्रारीची सोडविूक केली जात 

िसेल तर n आपि संबंणित स्टॉक एक्सचेंजकडे ही बाब घेऊ शकता. आपि आपल्या तक्रारीच्या णिराकरिावर 

समािािी िसल्यास आपि सेबीकडे प्रकरि वाढवू शकता. 

२०. कृपया लक्षात घ्या की सवड स्टॉक ब्रोकर / सब-ब्रोकर यांिा तक्रारीचे णिवारि णविाग / अिुपालि अणिकारी 

यांचा ई-मेल आयडी फक्त तक्रारी िोदंवण्याच्या उदे्दशािे िेमला गेला आहे. 

  २१. सेबीच्या पररपत्रकात म्हटले आहे की, 

“स्टॉक ब्रोकर / णडपॉणिटरी सहिागी ग्राहकांिा खाते उघडण्याच्या णकटचा िाग म्हिूि ग्राहकांच्या पसंतीिुसार 

इलेक्टर ॉणिक णकंवा प्रत्यक्ष स्वरूपात ही प्रमाणित कागदपते्र ग्राहकांिा उपलब्ध करुि देतील. खाते उघडण्याच्या 

फॉमडचा िाग म्हिूि ग्राहकाचे प्रािान्य माणगतले जाईल. इलेक्टर ॉणिक स्वरूपात कागदपते्र उपलब्ध िाल्यास 

स्टॉक ब्रोकर / णडपॉणिटरी सहिागीिंी त्याचे िोदंी सांिाळावेत. 


