जोडपत्र–3 (KYC दस्तऐवज च
ां )े
सदस्य (Member/ Stock Brokers), अधिकृ त व्यक्ती (Authorised Persons) आधि ग्र हक चे
(Client/investor) ग्र हक हक्क आधि कततव्ये
/SEBI आधि कमॉधडटी एक्सचेंजस
े नी (Commodity Exchanges) धवहीत के ल्य प्रम िे
1. ग्र हक त्य च कमॉधडटीज(Commodities)/कर र त/इतर सलेख ांमध्ये गांतविूक/ करतील जय ांन
एक्सचेंजेस/SEBIच्य धनयम, उपकलमे आधि व्य वस धयक धनयम/ धनयमन ांमध्ये के लेल्य व्य ख्येप्रम िे आधि
त्य ख ली वेळोवेळी धनगतधमत करण्य त आलेल्य पररपत्रक ांनस र/नोटीस ांनस र व्यवह र ांस ठी म न्यत ददली
गेली आहे.
2. सदस्य, अधिकृ त व्यक्ती आधि ग्र हक एक्सचेंजेसचे धनयम, उपकलमे आधि व्य वस धयक धनयम आधि
त्य ख ली धनगतधमत के लेल्य 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 डेररव्हेरटव्ज कर र ांमध्ये व्यवह र करण्य च्य
क्षमतेब बत आधि सदस्य म र्त त आदेश ांची क यतव ही करण्य ची इच्छ आहे, य ब बत स्वतःचे सम ि न
करून घ्य वे आधि ग्र हक ने सदस्य म र्त त आदेश च
ां ी क यतव ही करण्य पूवी अश क्षमतेब बत स्वतःचे
सम ि न करून घेिे वेळोवेळी च लूच ठे व वे.
4. सदस्य ने ग्र हक च अस्सलपि आधि आर्थतक भक्कमपि ब बत आधि परधवण्य त येि ऱ्य सेव ांशी सांबांधित
गांतविूकींच्य 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 र्े डत न सदस्य ने
व्य वस धयक व्य सांग चे प लन के ले प धहजे.
b. “व्य वस धयक व्य सांग” म्हिजे अश कौशल्य आधि क ळजीचे म नक जे सदस्य ने ग्र हक ब बत
व जवी अांमल त आििे अपेधक्षत असेल, पढील गोष्ींच्य योग्य प्रम ि त–
i. प्र म धिक ब ज र पध्दती;
ii. सद्भ व चे तत्व;
iii. ग्र हक चे ज्ञ न, अनभव आधि कौशल्य ची प तळी;
iv. ग्र हक घेत असलेल्य धवत्तीय उत्प दन* ककां व धवत्तीय सेव ांमध्ये असलेल्य जोखमीचे स्वरूप
आधि प्रम ि आधि
v. ग्र हक सदस्य वर दकती अवलांबून आहे.
*कमॉधडटी डेररवेरटव (Commodity Derivatives)कॉन्रॅक्ट
7. अधिकृ त व्यक्ती सदस्य ल आवश्यक ते सह य्य करे ल आधि स्टॉक ब्रोकरल त्य च्य ग्र हक (ल )ां शी करण्य त
येि ऱ्य सवत व्यवह र ांत सहक यत करे ल.

ग्र हक ची म धहती
8. ग्र हक ने "ख ते उघडण्य च्य प्रपत्र त" सदस्य ल आवश्यक असलेले सवत तपशील
एक्सचेंजेसने/SEBIने वेळोवेळी बांिनक रक के लेल्य समथतन थत क गदपत्र ांसह परव व .

कमॉधडटी

9. ग्र हक ने ख ते उघडण्य च्य क गदपत्र त
ां ील सवत बांिनक रक तरतूदींशी स्वतःल च ांगले पररधचत करून
घ्य वे. सदस्य ने धवधनर्दतष्ीत के लेली कोितीही अधतररक्त कलमे ककां व क गदपत्रे बांिनक रक नसतील;
त्य मळे , ग्र हक द्व रे धवधशष् स्वीकृ तीच्य अिीन असतील.
10. ग्र हक ने ख ते उघडत न आधि त्य नांतर ‘ख ते उघडण्य च्य प्रपत्र त' परधवलेल्य 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 परव वी/अद्यतन कर वी.
11. A. धवत्तीय कर र तील अन्य य्य अटींचे सांरक्षि**
a. व ट घ टी न के लेल्य कर र तील एख दी अन्य य्य अट धनरथतक असेल.
b. एख दी अट अन्य य्य आहे जर ती –
i. ग्र हक ल नकस न पोहोचवण्य स ठी, धवत्तीय कर र तील पक्ष ांच्य
द धयत्व ांमध्ये ठळक असांतलन धनम ति करत असेल; आधि
ii.

अधिक र व

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

c. एख दी अट अन्य य्य आहे हे ठरवत न धवच र त घेण्य च्य घटक ांमध्ये पढील गोष्ींच सम वेश होतो
–
i. धवत्तीय कर र ांतगतत जय धवत्तीय उत्प दन ककां व धवत्तीय सेव ांचे स्वरूप ह त ळले ज त आहे;
ii. अटीच्य प रदशतकतेची व्य प्ती;
**कमॉधडटी एक्सचेंजेस(Commodity Exchanges)द्व रे देऊ के ले 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 द
त प
े यंत तलन करत येईल; आधि
iv. सांपूित धवत्तीय कर र आधि जय इतर कर र च्य अटींवर तो अवलांबून आहे.
d. एख दी अट प रदशतक आहे जर –
i. जी ग्र हक ल समजेल अश व जवीपिे स ध्य भ षेत म ड
ां लेली आहे;
ii. व चनीय आहे आधि स्पष्पिे स दर के लेली आहे; आधि
iii.

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

e. जर एख द्य धवत्तीय कर र तील एख दी अट मि 11.A.c अांतगतत अन्य य्य असल्य चे ठरवले गेले
तर, त्य अन्य य्य अटीधवन तो धवत्तीय कर र जय मय तदप
े यंत अांमल त आित येिे शक्य असेल
तोपयंत कर र तील उवतररत अटींद्व रे पक्ष ब ांिील र हिे च लू र हील.
11.B.
a. “व ट घ टी न के लेल कर र” म्हिजे एक अस कर र, जय च्य अटींब बत, मि 11.C. (ख ली
ददलेल ) व्यधतररक्त धवत्तीय कर र तील पक्ष ांमध्ये व ट घ टी झ लेल्य न हीत आधि जय ांमध्ये पढील
गोष्ींच सम वेश होतो –
i.

एक धवत्तीय कर र जय मध्ये, ग्र हक च्य तलनेत, धवत्तीय कर र च्य अटी ठरधवण्य चे
भरीवपिे ज स्त व ट घ टी स मर्थयत हे सदस्य कडे आहे; 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 आहे, मि 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 के लेल कर र समजल ज तो जर तसे पढील ब बींनी सूधचत होत असेल –
i.

धवत्तीय कर र चे एकू ि आधि भरीव मूल्य ांकन; आधि

ii.

धवत्तीय कर र च्य भोवतीच्य भरीव पररधस्थती

d. एक धवत्तीय कर र ह व ट घ टी न के लेल कर र आहे 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 देय असलेली ककां मत धनधित करते आधि ग्र हक ल ती स्पष्पिे उघड करून
स ांधगतलेली आहे; ककां व

iii.

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

b. 11.C अांतगततची सूट अश अटील ल गू होत न ही जी अश रक्कमेच्य प्रद न शी धनगडीत आहे जे
कोितीही धवधशष् घटन घडण्य च्य ककां व न घडण्य च्य स पेक्ष आहे.
12. सदस्य आधि अधिकृ त व्यक्तीनेने आधि सब-ब्रोकरने ख ते उघडण्य च्य प्रपत्र त नमूद के लेल्य 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 यदेशीर/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 शके ल.
13. A. वैयधक्तक म धहतीचे सांरक्षि आधि गोपनीयत
a. “वैयधक्तक म धहती” म्हिजे अशी कोितीही म धहती जी ग्र हक शी सांबांधित आहे ककां व धजच्य मळे
प्रत्यक्ष ककां व अप्रत्यक्षपिे ग्र हक च्य ओळखीचे अनम न ल वत येते आधि जय मध्ये पढील गोष्ींच
सम वेश असतो –

i.
ii.
iii.
iv.
v.

न व आधि सांपकत म धहती;
जैवमेररक म धहती, व्यक्तींच्य ब बतीत
धवत्तीय उत्प दन ांतील व्यवह र ककां व ि रि ांशी सांबांधित म धहती
धवत्तीय सेव ांच्य व पर शी सांबांधित म धहती; ककां व
अशी म धहती जी धवधनर्दतष् के ली ज ऊ शकते.

13. B.
a. सदस्य ने –
i. धवत्तीय उत्प दन ककां व धवत्तीय सेवेतील तरतदीस ठी आवश्यक आहे 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 पूित आहे य ची ख त्री करण्य स ठी सवोत्तम प्रयत्न कर वे;
iv. धनय मक ने धवधनर्दतष् के लेल्य कोित्य ही अपव द ांच्य अधिन, अधशल ांन त्य ांच्य वैयधक्तक
म धहतीमध्ये व जवी प्रवेश धमळू शके ल य ची ख त्री कर वी; आधि
v. सदस्य कडे असलेली वैयधक्तक म धहती अचूक, अद्यय वत आधि पूित आहे य ची ख त्री
करण्य स ठी अधशल ांन त्य ांच्य वैयधक्तक म धहतीमध्ये सि 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. के ल्य ज ि ऱ्य प्रकटीकरि ब बत ग्र हक ने आदेश ददले असतील;
iii. धनय मक ने प्रकटीकरि स म न्यत ककां व तस आदेश ददल असेल आधि सांबांधित क यद
ककां व धनयमन ांद्व रे प्रधतबांधित असेल तर ग्र हक ल अश प्रकटीकरि धवरुध्द अश क यदे
ककां व धनयमन ांतगतत स दर करण्य ची सांिी ददलेली असेल;
iv. कोित्य ही क यदे ककां व धनयमन ांतगतत प्रकटीकरि आवश्यक आहे आधि अश क यदे ककां व
धनयमन ांद्व रे प्रधतबांि के ले नसेल तर अश क यदे ककां व धनयमन ांनस र अश
प्रकटीकरि धवरुध्द स दर करण्य ची ग्र हक ल सांिी ददलेली असेल;
v. प्रकटीकरि हे ग्र हक च्य धवत्तीय उत्प दन ककां व धवत्तीय सेवेतील तरतदींशी थेट सांबांधित
असेल जर, सदस्य ने –
1. ग्र हक ल आग ऊ सूधचत के ले वैयधक्तक म धहती एख द्य त्रयस्थ पक्ष सह स म धयत
के ली ज ऊ शकते; आधि
2. ह्य भ ग मध्ये आवश्यक आहे त्य च पध्दतीने त्रयस्थ पक्ष वैयधक्तक म धहतीची
गोपधनयत र खेल य ची ख त्री करण्य स ठीच्य तरतदी करे ल; ककां व
vi. प्रत्यक्ष ककां व सांभ व्य र्सविूक, अनधिकृ त व्यवह र ककां व द वे य ांप सून सांरक्षि
करण्य स ठी ककां व त्य ांन प्रधतबांि करण्य स ठी प्रकटीकरि के ले गेले आहे, जर त्रयस्थ पक्ष ने

ह्य भ ग ांतगतत आवश्यक असलेल्य वैयधक्तक म धहतीची गोपधनयत त्रयस्थ पक्ष ांप सून
र खण्य ची व्यवस्थ के ली.
c. “त्रयस्थ पक्ष” म्हिजे सांबांधित सदस्य व्यधतररक्त कोितीही व्यक्ती, ह्य मध्ये सदस्य जय समह च
सदस्य आहे त्य त सम धवष् व्यक्तीच सम वेश होतो.
14. A. प्र रां भी आधि धनरां तर दोन्ही प्रक रे न्य य्य प्रकटीकरि ची आवश्यकत
a. म धहतीपूित व्यवह र स ठीच धनितय घेण्य स ठी आवश्यक असू शके ल अश म धहतीचे न्य य्य
प्रकटीकरि के ल्य ची सदस्य ने ख त्री कर वी.
b. न्य य्य प्रकटीकरि स्थ धपत करण्य स ठी, म धहती पढीलप्रक रे प्रद न के ली ज वी –
i. ग्र हक धवत्तीय कर र मध्ये प्रवेश करण्य च्य बऱ्य पैकी आिी, जय मळे ग्र हक ल म धहती
समजण्य स ठी परे स वेळ धमळे ल;
ii. लेखी आधि अश पध्दतीने जी धवधशष् श्रेिीतील ग्र हक ल समजण्य ची शक्यत आहे; 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 तलन करत येईल अश पध्दतीने.
c. धवत्तीय उत्प दन ककां व धवत्तीय सेवेशी सांबांधित ग्र हक कडे उघड के ली ज वी अश म धहतीचे प्रक र,
जय मध्ये पढील 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 प्रमख 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, गििमत आधि सदस्य चे अधिक र जय मध्ये ओळख, धनय मक धस्थती आधि
सांलग्नतेच सम वेश होतो;
v. सदस्य चे सांपकत तपशील आधि
व परल्य ज ि ऱ्य पध्दती;

सदस्य आधि ग्र हक दरम्य नच्य

पत्रव्यवह र स ठी

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 कडू न धवत्तीय उत्प दन ककां व धवत्तीय सेव घेि ऱ्य ग्र हक ल त्य ने ख लील धनरां तर
प्रकटीकरिे प्रद न कर वी –
i. ग्र हक ने प्र रां भी जेव्ह धवत्तीय उत्प दन ककां व धवत्तीय सेव घेतली तेव्ह 14.A मद्द्द्य मध्ये
उघड के लेल्य 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 शके ल; आधि

iii. धवधनर्दतष् के ली ज ऊ शकते अशी कोितीही म धहती.
b. धनरां तर प्रकटीकरि के ले 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 नस र; आधि
ii. लेखी आधि त्य श्रेिीतील ग्र हक ल समजेल अश पध्दतीने.
म जीन्स
15. जय धवभ ग म
ां ध्ये 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 धनदेश ददलेल असू शके ल अश प्र रां धभक म जीन्स, धवथहोलल्डांग
म जीन्स, स्पेशल म जीन्स ककां व अश च इतर म जीन्सचे ग्र हक प्रद न करे ल. 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 आहे आधि ठरवून ददलेल्य वेळेच्य आत अश म जीन्सचे प्रद न
करण्य स ग्र हक कततव्यप्र प्त आहे.
16. ग्र हक ल हे समजते दक ग्र हक द्व रे म जीन्सचे प्रद न म्हिजे सवत देय ांचे सांपूित सम ि न असे गृधहत असिे
आवश्यक न ही. स तत्य ने म जीन्स प्रद न के लेली असली तरीही, त्य च्य व्यवह र च्य व्यवह रपूतततेस ठी,
कर र आदेश देईल/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 शके ल.

व्यवह र आधि व्यवह रपूर्तत
17. ग्र हक कमॉधडटीज/डेररव्हेरटव्ज कर र ांच्य खरे दीस ठी ककां व धवक्रीस ठी, ग्र हक आधि सदस्य य ांनी परस्पर त
म न्य के ल्य प्रम िे लेखी ककां व प्रपत्र तून ककां व पद्धतीने आदेश देईल तथ धप सदस्य ख त्री करे ल की ह्य
धवषय तील धनय मक आवश्यकत ांची पूतत
त झ ली आहे. सदस्य ग्र हक च्य व्यवह र चे आदेश देण्य ची आधि
त्य ांवर क यतव ही के वळ त्य ग्र हक ल नेमून ददलेल्य यधनक क्ल एांट कोडमध्ये करण्य ची,
ख त्री करे ल.
18. सदस्य ग्र हक ल व्यवह र/व्यवह रपूर्तत चक्र, धडलीव्हरी/प्रद न चे धनयोजन, त्य तील कोित्य ही बदल च
ां ी
वेळोवेळी म धहती देत र हील, आधि धजथे व्यवह र ची क यतव ही झ ली आहे त्य सांबांधित कमॉधडटी
एक्सचेंजच्य अश धनयोजन ांच/े क यतपद्धतींचे अनप लन करिे ही पय तय ने ग्र हक ची जब बद री असेल.
19. सदस्य ख त्री करे ल दक ग्र हक ने जम के लेले पैसे सदस्य त्य च्य स्वतःच्य ककां व इतर कोित्य ही ग्र हक च्य
ख त्य पेक्ष वेगळ्य स्वतांत्र ख त्य त जम करे ल आधि SEBIचे धनयम, पररपत्रके , नोटीसेस, म गतदशतक तत्त्वे
आधि/ककां व एक्सचेंजचे धनयम, व्य वस धयक धनयम, उपकलमे, पररपत्रके आधि नोटीसेस य त नमूद के लेल्य
हेतूव्यधतररक्त 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 के लेले सवत व्यवह र वस्ततः रि धसद्ध
होत त. अश वेळी सदस्य ग्र हक बरोबरच सांबांधित कर र रि करू शके ल.
21. एक्सचेंजवर क यतव ही के लेले व्यवह र धजथे व्यवह र ची क यतव ही के ली ज ते त्य एक्सचेंजेसच्य
धनयम ांच्य , उपकलम ांच्य आधि व्य वस धयक धनयम ांच्य आधि त्य ख ली धनगतधमत के लेल्य

पररपत्रक ांच्य /नोटीसेसच्य अिीन असतील आधि एक्सचेंजेसचे धनयम, उपकलमे आधि व्य वस धयक धनयम
आधि त्य ख ली धनगतधमत के लेल्य पररपत्रक ांन /नोटीसेसन प्रभ वी करण्य च्य हेतूस ठी धजथे व्यवह र ची
क यतव ही के ली ज ते त्य एक्सचेंजेस्च्य उपकलम ांत आधि व्य वस धयक धनयम ांत धवधनर्दतष्ीत के लेल्य
न्य य लय च न्य य धिक र अश व्यवह र तील सवत पक्ष ांनी म न्य के लेल 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 करे ल. सदस्य सांबांधित
कमॉधडटी एक्सचेंजेसचे धनयम, व्य वस धयक धनयम आधि उपकलमे आधि/ककां व SEBIचे धनयम य नस र
अनज्ञेय असलेल्य कम ल दल लीपेक्ष ज स्त दल ली आक रि र न ही.
पररसम पन आधि धस्थतीचे 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 च
ां े 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 आहे. अश
पररसम पन च्य /क्लोज आउटच्य ख ती होि रे एख दे आधि सवत नकस न आधि आर्थतक आक र ग्र हक ल
ल वले ज तील आधि तो ते वहन करे ल.
24. ग्र हक च्य मृत्यूच्य ककां व न द रीच्य प्रसांग त ककां व ग्र हक ने जय कमॉधडटीजच्य खरे दीस ठी ककां व
धवक्रीस ठी आदेश 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 चे व्यवह र क्लोज आउट करू शके ल आधि
नकस न च , क ही असल्य स, ग्र हक च्य म लमत्तेसमक्ष द व करू शके ल. त्य तून उत्पन्न होि ऱ्य
अधिशेष स ठी ग्र हक ककां व त्य चे न मधनदेधशती, उत्तर धिक री, व रस, आधि अधभहस्त ांदकती प त्र
असतील. ग्र हक ने नोंद घ्य वी दक न मधनदेधशतीच्य न वे धनिी/कमॉधडटीजचे हस्त ांतरि सदस्य द्व रे
क यदेशीर व रस ांच्य समक्ष वैि क यतमक्ती असेल.
धवव द च
ां ी सोडविूक
25. सदस्य त्य च्य म र्त त म गतस्थ के लेल्य व्यवह र ांच्य ब बतीत तक्र रींचे धनर करि करण्य त सहक यत करे ल.
26. ग्र हक आधि सदस्य ठे वी, 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 के लेल्य वेळोवेळी अांमल त असलेल्य पररपत्रक नस र/नोटीसेस
प्रम िे लव द कडे सांदर्भतत करतील.
27. ग्र हक/सदस्य समजत त दक ग्र हक/सदस्य च्य धवव द च्य सोडविूकीस ठी एख द्य अधिकृ त प्रधतधनिीने
धनगतधमत के लेल्य सूचन , क ही असतील तर, सदरहू ग्र हक/सदस्य च्य वतीने व्यवह र करण्य स ठी सदरहू
प्रधतधनिील अधिक र देि ऱ्य पत्र नस 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
आहे
a. सदस्य ने ककां व त्य च्य वतीने प्रद न के लेल्य धवत्तीय उत्प दने ककां व धवत्तीय सेव ांच्य ब बतीत
आपल्य अधशल ांकडू न 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 शके ल अश
वेळी सदस्य ने ग्र हक ल पढील म धहती ददली प धहजे –
i. कोित्य ही तक्र रींचे धनव रि धमळण्य च ग्र हक च अधिक र; आधि
ii. आपल्य अधशल ांकडू न तक्र री प्र प्त करिे आधि त्य ांचे धनव रि करिे य स ठी सदस्य
अनसरत असलेल्य प्रदक्रय .
29. A. ग्र हक स ठी सल्ल्य ची अनरूपत
ग्र हक च्य सांबांधित वैयधक्तक पररधस्थती धवच र त घेऊन अनरूप सल्ल धमळण्य च अधिक र, जसे की
ग्र हक च्य धवत्तीय पररधस्थती आधि गरज . हे द धयत्व अश व्यक्तींन ल गू होते जे अधशल ांन सल्ल देत त
आधि अस सल्ल जय धवत्तीय उत्प दने आधि सेव ांन देिे आवश्यक असेल अश श्रेिी धनय मक धवधनर्दतष्
करू शकतो.
a. सदस्य ने –
i. ग्र हक च्य सांबांधित वैयधक्तक पररधस्थतींब बत अचूक आधि परे शी 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
अनरूप असल्य ची ख त्री कर वी.
b. जर सदस्य ल हे बऱ्य पैकी उघडपिे ददसत असेल की ग्र हक च्य सांबांधित वैयधक्तक
पररधस्थतींब बतची उपलब्ि म धहती ही अपूित ककां व चकीची आहे तर, सदस्य ने अपूित ककां व
चकीच्य म धहतीवर पढे ज ण्य च्य पररि म ांब बत ग्र हक ल चेत विी द्य वी.
c. जर ग्र हक ची असे एख दे धवत्तीय उत्प दन ककां व धवत्तीय सेव घेण्य ची इच्छ असेल जे सदस्य ने
ग्र हक स ठी अनरूप न ही असे ठरवले तर, सदस्य ने –
i. आपल सल्ल ग्र हक ल लेखी आधि ग्र हक ल समजेल अश पध्दतीने स्पष्पिे कळव व ;
आधि
ii. ग्र हक ने धवनांती के लेले धवत्तीय उत्प दन ककां व धवत्तीय सेव कलम 29.A.a ची पूततत
के ल्य वर आधि ग्र हक कडू न लेखी स्वीकृ ती धमळवल्य वरच के वळ प्रद न कर वे.
30. धहतसांघषत ह त ळिे
ग्र हक च्य आधि सदस्य च्य धहत ब बत क ही सांघषत धनम ि
त झ ल्य स, ग्र हक च्य धहत ल प्र ि न्य ददले
ज वे.
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 पढील 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 स्वतःचे 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 लेखी आधि ग्र हक ल समजेल अश पध्दतीने
द्य वी आधि म धहती धमळ ल्य ची लेखी स्वीकृ ती प वती ग्र हक कडू न 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 व्यक्तींकडू न धमळवल आहे, जय मळे त्य पररधस्थतीमध्ये
सदस्य ने ग्र हक ल ददलेल्य सल्ल्य वर पररि म होण्य ची व जवी अपेक्ष के ली ज ऊ शकते.
सांबि
ां च
ां ी सम प्ती
31. सदस्य च कसूर, मृत्यू, 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 हे
सांबांि सम प्त के ले ज तील.
32. सदस्य, अधिकृ त व्यक्ती आधि ग्र हक अन्य पक्ष ांन दकम न एक मधहन आग ऊ लेखी नोटीस देऊन, अन्य
पक्ष ल कोितेही क रि न देत 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 कततव्ये 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. अधिकृ त व्यक्तीच्य मृत्यूच्य /न द रीच्य ककां व बोड तकडील त्य ची नोंद रि होण्य च्य ककां व कमॉधडटी
एक्सचेंजद्व रे अधिकृ त व्यक्तीची म न्यत म गे घेतली ज ण्य च्य आधि कोित्य ही असेल त्य क रि स ठी,
सदस्य द्व रे अधिकृ त व्यक्तीबरोबरच कर र सम प्त के ल ज ण्य च्य प्रसांग त, ग्र हक ल अश सम प्तीब बत
कळधवण्य त येईल आधि ग्र हक सदस्य चे थेट ग्र हक असल्य चे म नले ज ईल आधि ग्र हक ने सदस्य ल ल
एक मधहन्य पेक्ष कमी नसलेली लेखी सूचन देऊन त्य ांचे सांबांि सम प्त करण्य च हेतू कळधवल्य धशव य,
सदस्य, अधिकृ त व्यक्ती आधि ग्र हक ल श धसत करि री 'हक्क आधि कततव्ये' क गदपत्रे अांमल त असतील
तशीच पढे च लू र हतील.
अधतररक्त हक्क आधि कततव्ये
34. सदस्य आधि ग्र हक SEBIने आधि धजथे व्यवह र ची क यतव ही करण्य त आली होती त्य सांबांधित एक्सचेंजने
धनगतधमत के लेले धनयम, व्य वस धयक धनयम, उपकलमे, पररपत्रके , नोटीसेस आधि म गतदशतक तत्त्वे य नस र
त्य ांच्य ख त्य ांच वेळोवेळी त ळमेल घ लतील आधि व्यवह रपूर्तत करतील.
35. सदस्य त्य च्य अधशल ांन क यतव ही के लेल्य व्यवह र ांस ठी एक्सचेंजद्व र धवहीत के लेल असू शके ल अश
प्र रुप त वेळोवेळी एक क ाँरॅक्ट नोट देईल जय त आदेश क्रम क
ां , व्यवह र क्रम ांक, व्यवह र ची वेळ,
व्यवह र ची ककां मत, व्यवह र ची र शी, डेररव्हेरटव्ज 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 के लेल्य पद्धतीने आधि वेळेच्य आत भरिे 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 गांतविूकद र ल क ाँरॅक्ट नोट प ठवेल.
36. ग्र हक ने अन्यथ धवधनर्दतष्ीत के लेले असल्य धशव य धजथे व्यवह र ची क यतव ही करण्य त आली त्य सांबांधित
एक्सचेंजकडू न पेआउटच्य प्र प्ती झ ल्य वरआधि धजथे व्यवह र ची क यतव ही करण्य त आली त्य सांबांधित
एक्सचेंजने धवहीत के लेल्य असू शकतील अश अटी आधि शतींच्य अिीन, जसे प्रकरि असेल तसे,
एक्सचेंजचे धनयम, उपकलमे, व्य वस धयक धनयम आधि पररपत्रके य ांप्रम िे धनिीच पेआउट करे ल ककां व
कमॉधडटीजची धडलीव्हरी देईल.
37. सदस्य धजथे व्यवह र ची क यतव ही के ली ज ते त्य सांबांधित एक्सचेंजद्व र वेळोवेळी धवहीत के लेल असू
शके ल अश धनयतक ल ने आधि प्र रुप त अश वेळेच्य आत, त्य च्य प्रत्येक ग्र हक च्य सांबांि तील धनिी
आधि कमॉधडटीज उभयत च
ां े सांपूित 'ख ते धववरिपत्र' प ठवेल. धववरिपत्र त असेही धवि न असेल दक ग्र हक,
धववरिपत्र त क ही चक असल्य तर, सदस्य ल (स्टॉक ब्रोकर) ते प्र प्त झ ल्य प सून धजथे व्यवह र के ल
गेल त्य सांबांधित एक्सचेंजद्व रे वेळोवेळी धवधहत के लेल्य वेळेत चक कळवेल. .
38. सदस्य म जीन धववरिपत्र ग्र हक ल दररोज प ठवेल. म जीन धववरिपत्र त इतर ब बींबरोबरच, जम के लले
स ांप र्वतक, धवधनयोग के लेले स ांप र्वतक, आधि स ांप र्वतक ची धस्थती (उपलब्ि धशल्लक/ग्र हक कडू न येिे)
रोख, मदत ठे व प वत्य (FDRs), बाँक गॅरांटी, गोद म प वत्य , धसक्यररटीज इ. धवभ गिीसह तपशील
सम धवष् अस व .
39. ग्र हक सदस्य बरोबर सांबांि स्थ धपत करण्य स ठी आवश्यक ती क यदेशीर क्षमत आधि त्य ल तस अधिक र
असल्य ची आधि य च्य ख लील त्य ची कततव्ये आधि वचनपत्रे प र प डण्य स तो सक्षम असल्य ची ख त्री
करे ल. ग्र हक जे करू शके ल अश सवत व्यवह र ांचे अनप लन करण्य ची ख त्री करण्य कररत आवश्यक
असलेल्य सवत कृ ती ग्र हक असे व्यवह र करण्य पूवी पूित करे ल.
40. धजथे, एख द सदस्य त्य चे/ धतचे/ त्य ांचे सदस्यत्व परत करतो धतथे, सदस्य क ही द वे असल्य स
गांतविूकद र न
ां ी ते द खल करण्य स ठी स वतजधनक सूचन देतो. एक्सचेंजच्य व्यवह र प्रि लीवर के लेल्य
व्यवह र ांब बत क ही द व असल्य स, सधनधित क ल विीमध्ये आधि सह य्यक क गदपत्र स
ां ह अधशल
एक्सचेंजकडे द व द खल करे ल 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 वेश होतो
a. धवत्तीय उत्प दने ककां व धवत्तीय सेव ांशी धनगडीत अन्य य्य पध्दतींन प्रधतबांि आहे.
b. “अन्य य्य वततन” म्हिजे सदस्य ककां व त्य च्य धवत्तीय प्रधतधनिीची अशी कृ ती 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 पढील 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 के ली 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 मळे ग्र हक ल व्यवह र च अस धनितय घ्य व ल गू शकतो जो ग्र हक ने अन्यथ
घेतल नसत आधि ह्य वततन मध्ये पढील गोष्ींच सम वेश होतो –
i. ग्र हक ल चकीची 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 देिे; ककां व
ii. र्सव्य धवषय ब बत ग्र हक ल अचूक म धहती प्रद न करिे.
b. 41.B.a अांतगतत एख दे आचरि ददश भूल करि रे आहे क हे ठरवण्य मध्ये, ख लील घटक ांच
''धनि तरक घटक'' म्हिून व पर कर व –
i. धवत्तीय उत्प दन ककां व धवत्तीय सेवेच मख्य 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 अनरूपत ;
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 सांज्ञेचे अधस्तत्व, वजतन ककां व प्रभ व, जी त्य धवत्तीय
कर र च्य धवषय मध्ये भौधतक सांज्ञ आहे;
v. सदस्य ची ओळख, धनय मक धस्थती आधि सांलग्नीकरि ांसह त्य चे स्वरूप, गििमत 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 प्रधतधनिीचे वततन
अपम न स्पद आहे जर –
i. त्य मध्ये बळजबरी ककां व अयोग्य प्रभ व च्य व पर च सम वेश होतो; आधि
ii. त्य ची क रिे ककां व ग्र हक ने अन्यथ जो व्यवह र त्मक धनितय घेतल नसत तो घेण्य स
ग्र हक ल भ ग प डिे.
b. एख दे वततन बळजबरी ककां व अयोग्य प्रभ व चे आहे क हे ठरधवण्य स ठी ख लील गोष्ींच धवच र
के ल 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 ददैवी घटनेची ककां व पररधस्थतीची धपळविूक,
जय ब बत सदस्य ल म हीत आहे;
iv. सदस्य ने ल दलेले कोितेही कर र ब हेरील अडथळे धजथे ग्र हक ल धवत्तीय कर र ांतगतत
अधिक र व परण्य ची इच्छ आहे, य मध्ये पढील गोष्ींच सम वेश होतो –
v. धवत्तीय कर र रि करण्य च अधिक र;

vi. दसऱ्य धवत्तीय उत्प दन स ककां व दसऱ्य सदस्य कडे धस्वच करण्य च अधिक र आधि
vii. कोितीही क रव ई करण्य ची िमकी, ती िमकी कोित्य पररधस्थतीमध्ये ददली गेली आहे
त्य नस र.
इलेक्रॉधनक क ाँरॅक्ट नोट (ECN)
42. ग्र हक ने इलेक्रॉधनक 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 के लेल ) परवेल (कृ पय जोडपत्र 3 च्य पररधशष् A च सांदभत घ्य ). सदस्य ने
ख त्री कर वी की ह्य धवषय मध्ये ज री के लेले सवत धनयम/व्य वस धयक धनयम/उपकलमे/पररपत्रके एकधत्रत
के लेली असतील. इमेल आयडी मिील कोित ही बदल ग्र हक सदस्य ल प्रत्यक्ष पत्र प ठवून कळवेल.
ग्र हक ने इां टरनेट व्यवह र च पय तय स्वीक रल असेल, तर इमेल आयडीच्य बदल ची धवनांती ग्र हक च्य
धवधशष् आयडी आधि प सवडतच्य सरधक्षत अॅक्सेसम र्त त करत येऊ शके ल.
43. इमेलम र्त त प ठधवलेली ECN धडजीटल सही के लेली, एधन्क्रप्टेड आधि ढवळ ढवळ न करत येि री असेल
आधि IT अधिधनयम, 2000 च्य तरतूदींचे अनप लन करि री असेल य ची सदस्य ख त्री करे ल. इमेल म र्त त
प ठवलेली ECN जोडपत्र म्हिून प ठवली असेल, तर जोडपत्र म्हिून प ठवलेली र् इलसद्ध धडजीटल सही,
एधन्क्रप्शन आधि ढवळ ढवळ न करत येि री करून सरधक्षत के लेली असेल.
44. ग्र हक ने नोंद घ्य वी दक सदस्य ल ब उन्स्ड मेल अधिसूचन प्र प्त न होिे म्हिजे ग्र हक च्य इमेल आयडीवर
क ाँरॅक्ट नोटची धडलीव्हरी झ ली अस अथत असेल.
45. IT अधिधनयम, 2000 चे अनप लन करून ECN आधि इमेलची पोचप वती एक्सचेंजने धवहीत के लेल्य
पद्धतीने आधि SEBI/कमॉधडटी एक्सचेंजेने वेळोवेळी धनगतधमत के ल्य प्रम िे अधस्तत्व त असलेले
धनयम/पररपत्रके /म गतदशतक तत्त्वे य नस र सदस्य सॉफ्ट आधि ढवळ ढवळ न करत येण्य ऱ्य स्वरूप त र खून
ठे वेल. धडलीव्हरीच पर व म्हिजेच क ाँरॅक्ट नोट प ठवत न प्रि लीने धनम ति के लेले लॉग ररपोटत
सदस्य द्व रे SEBI/ कमॉधडटी एक्सचेंजेसद्व रे ज री के लेल्य अधस्तत्व त असलेल्य धनयम/पररपत्रके /
म गतदशतक तत्व ांच्य अिीन धवधनर्दतष्ीत के लेल्य क ल विीस ठी र खून ठे वले ज तील. लॉग ररपोटत ग्र हक ल
न पोचलेल्य क ाँरॅक्ट नोटच /र्े ट ळलेल्य ककां व ब उन्स्ड बॅक झ लेल्य इमेल्सच तपशील परवेल. ब उन्स्ड
मेल्स अधिसूचन 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 इलेक्रॉधनक स्वरुप त प्र प्त करण्य च पय तय धनवडत न हीत त्य ांन प्रत्यक्ष पद्धतीने
क ाँरॅक्ट नोट प ठधविे सदस्य सरू ठे वेल. जेव्ह के व्ह ECN ग्र हक ल पोचलेल्य नसतील ककां व ग्र हक च्य
इमेल आयडी द्व रे र्े ट ळण्य त (मेल ब उन्स होिे) आलेल्य असतील, त्य त्य वेळी सदस्य SEBI/कमॉधडटी
एक्सचेंजेसच्य अधस्तत्व त असलेल्य धनयमने/धनयम उपकलमे, 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 पर व र खून ठे वेल.
47. ग्र हक ल ECN कम्यधनके शन व्यधतररक्त, सदस्य त्य च वेळी त्य च्य नेमून ददलेल्य वेबस इटवर, जर असेल,
एक सरधक्षत म ग तने ECN प्रधसद्ध करे ल आधि ग्र हक ल सांबांधित अॅक्सेस सक्षम करे ल आधि ह्य हेत्वथत, तो
ग्र हक ल क राँ ॅक्ट नोट इलेक्रॉधनक पद्धतीने जतन करण्य च्य आधि/ककां व त्य ची धप्रन्ट आउट क ढू न
घेण्य च्य पय तय सह एक धवधशष् यूजर नेम आधि प सवडत प्रद न करे ल.

48. जो ग्र हक इलेक्रॉधनक स्वरूप त कॉन्रॅक्ट नोट म गतो त्य स ठी धमळवलेले इलेक्रॉधनक कॉन्रॅक्ट नोट (ECN)
घोषि पत्र. हे घोषि पत्र ग्र हक ने रि करे पयंत वैि र हील.
क यदे आधि न्य यक्षेत्र
49. य दस्तऐवज त ठरवून ददलेल्य धवधशष् हक्क ांव्यधतररक्त, सदस्य, अधिकृ त व्यक्ती आधि ग्र हक, जय
एक्सचेंजमध्ये व्यवह र करण्य ची ग्र हक धनवड करे ल 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 असू शकतील अस इतर हक्क ांच व पर करण्य स प त्र आहेत.
50. य दस्तऐवज तील तरतूदी सदैव सरक री अधिसूचन , SEBIने धनगतधमत के लेले कोितेही धनयम, म गतदशतक
तत्त्वे आधि पररपत्रके /नोटीसेस आधि धजथे व्यवह र ांची क यतव ही के ली ज ते त्य सांबांधित कमॉधडटी
एक्सचेंजच्य वेळोवेळी अांमल त असू 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 आहे.
52. य दस्तऐवज त व परलेल्य परां त, य त व्य ख्य न के लेल्य शब्द च
ां आधि अधभव्यक्तींच अथत, सांदभ तनस र
अन्य असिे आवश्यक असल्य धशव य, तोच असेल जो एक्सचेंजेस/SEBIचे धनयम, उपकलमे,
धनयमने/व्य वस धयक धनयम आधि त्य ख ली धनगतधमत करण्य त आलेल्य पररपत्र/नोटीसेसमध्ये त्य ांन ठरवून
देण्य त आलेल आहे.
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 सूचनेने करण्य त य व .
एक्सचेंजेस/SEBIने धवधनर्दतष्ीत के लेल्य हक्क आधि कततव्य तील कोितेही बदलसद्ध अशील ांच्य नजरे ल
आिून ददले ज वेत.
54. य तील पक्ष ांच्य हक्क ांत आधि कततव्य ांत SEBIच्य धनयम ांतील बदल च्ां य पररि मी ककां व धजथे व्यवह र ांची
क यतव ही के ली ज ते त्य सांबांधित कमॉधडटी एक्सचेंजच्य उपकलम ांतील, धनयम ांतील आधि व्य वस धयक
धनयम ांतील बदल ांमळे बदलले गेले तर, असे बदल य दस्तऐवज त नमूद के लेल्य पक्ष ांच्य हक्क ांतील आधि
कततव्य ांतील बदल म्हिून य त अांगीकृ त करण्य त आले आहेत असे म नण्य त य वे.
55. सदस्य ांनी दर मधहन्य ल आपल्य अधशल ांन ख त्य चे धववरिपत्र प ठविे आवश्यक आहे.

सदस्य द्व रे ग्र हक ल परधवण्य त आलेली इां टरनेट आधि व यरलेस तांत्रज्ञ न वर आि ररत सधवि
('हक्क आधि कततव्य’ दस्तऐवज (ज )ां त नमूद के लेली सवत कलमे ल गू असतील. त्य व्यधतररक्त, य रठक िी नमूद
के लेली कलमेसद्ध ल गू होतील.)
1.

मोब इल र्ोन, डेट क डत सधहत लॅपटॉप, वगैरे अश इां टरनेट प्रोट कॉल (IP) च व पर करि ऱ्य स िन ांच
सम वेश असेल अश व यरलेस तांत्रज्ञ न च्य व पर म र्त त इां टरनेट आि ररत व्यवह र (IBT) आधि
कमॉधडटीजच व्यवह र परधवण्य स सदस्य प त्र आहे. सदस्य ने SEBI आधि एक्सचेंजेस वेळोवेळी
धवधनर्दतष्ीत करू शकतील अश व यरलेस तांत्रज्ञ न च व पर करून इां टरनेट आि ररत व्यवह र ांन /
कमॉधडटीच्य व्यवह र ांन ल गू होतील अश सवत आवश्यकत ांचे अनप लन कर वे.

2.

ग्र हक कमॉधडटीजमध्ये गांतविूक करण्य स/व्यवह र करण्य स इच्छक आहे आधि त्य हेत्वथत, ग्र हक एक
इां टरनेट आि ररत व्यवह र च्य सधविेच ककां व व यरलेस तांत्रज्ञ न म र्त त कमॉधडटीजच व्यवह र
करण्य च्य सधविेच व पर करण्य स इच्छक आहे. सदस्य त्य ची IBT सेव ग्र हक ल परवेल, आधि ग्र हक
SEBI/एक्सचेंजेसच्य तरतूदी आधि सदस्य च्य IBTवर धवधनर्दतधष्त के लेल्य अटी आधि शतींवर आधि
त्य ांच्य अिीन, जर त्य एक्सचेंजेस/SEBIने धवहीत के लेल्य धनयम ांन अनसरून असतील तर, सदस्य च्य
IBT सेवेच ल भ घेईल.

3.

सदस्य ने व यरलेस तांत्रज्ञ न/इां टरनेट ककां व इतर कोित्य ही तांत्रज्ञ न म र्त त कमॉधडटीजच्य व्यवह र शी
सांबांधित वैधशष्ट्ये, जोखमी, जब बद ऱ्य , कततव्ये आधि द धयत्वे य च
ां ी 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 सरव तील स्वतःच प सवडत धनम ति
करते आधि एक्सचेंजेस/SEBIने धवहीत के लेल्य धनयम ांन अनसरून ठरवून ददल्य प्रम िे त्य चे प सवडत
िोरि आहे.

5.

यूजर नेम आधि प सवडत गोपनीय आधि सरधक्षत ठे वण्य स ठी ग्र हक जब बद र असेल आधि कोित्य ही
व्यक्तीने सदस्य च्य IBT प्रि लीद्व रे ग्र हक चे यूजर नेम आधि/दकव ां प सवडत व परून ददलेल्य सवत
आदेश ांस ठी आधि व्यवह र ांस ठी ग्र हक एकय नेच जब बद र असेल, त्य व्यक्तील तसे करण्य च अधिक र
असो व नसो. तसेच ग्र हक ल ज िीव आहे दक ऑडतर रुटेड प्रि लीम र्त त व यरलेस तांत्रज्ञ न च्य म ग न
त े
इां टरनेट व्यवह र/कमॉधडटीजमिील व्यवह र ांस ठी अधिकृ तत तांत्रज्ञ ने आधि सरक्ष उप य आवश्यक आहेत
आधि कमतच री आधि सदस्य चे डीलसत य ांच्य सधहत कोित्य ही धतसऱ्य पक्ष ल ग्र हक च आधि/ककां व
त्य च्य अधिकृ त प्रधतधनिीच प सवडत उघड न करण्य ची ख त्री करण्य चे वचन देतो.

6.

ग्र हक प सवडत धवसरल , सदस्य च्य IBT प्रि लीत दोष आढळले, धवसांगधत आढळली/सांशय आल /त्य च्य
यूजर नेम/ प सवडत/ ख त्य द्व रे अनधिकृ त व पर झ ल्य चे आढळे तर अश अनधिकृ त व पर च सांपि
ू त
तपशील, त रीख, पद्धत आधि अश अनधिकृ त व पर च्य अनषांग ने के लेले व्यवह र वगैरे सदस्य ल
त बडतोब लेखी अधिसूधचत करे ल.

7.

व यरलेस तांत्रज्ञ न च्य म ग न
त े इां टरनेटवरून/कमॉधडटीज व्यवह र चे आदेश म गतस्थ करण्य स ठी सेवेच ल भ
घेण्य शी सांबांधित असलेल्य जोखमींची ग्र हक ल ज िीव आहे आधि त्य त्य ल समजल्य आहेत आधि

ग्र हक च्य यूजरनेम/प सवडतने कोित्य ही पद्धतीने के लेल्य कोित्य ही आधि सवत कृ तींस ठी ग्र हक पूितपिे
जब बद र आधि उत्तरद यी आहे.
8.

सदस्य आदेश/व्यवह र ची पष्ी ग्र हक ल त्य च्य धवनांतीवरून इमेलम र्त त प ठवेल. ग्र हक ल ज िीव आहे
दक आदेश/व्यवह र ची पष्ी वेब पोटतलवरून परधवण्य त आलेली आहे. ग्र हक व यरलेस तांत्रज्ञ न च व पर
करून व्यवह र करत असेल तर, सदस्य आदेश/व्यवह र ची पष्ी ग्र हक च्य उपकरि वर प ठवेल.

9.

ग्र हक ल ज िीव आहे दक इां टरनेट वरून व्यवह र करण्य त अनेक अधनिीत घटक आधि धक्लष् ह डतवेअर,
सॉफ्टवेअर, प्रि ली, सांव द च्य व धहन्य , पेररर्े रल्स, वगैरे स मील असत त, जय त व्यत्यय येिे आधि ते
स्थ नभ्रष् होिे शक्य आहे. 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 देत न हीत.

10.

सदस्य च्य IBT प्रि लीचे कोितेही प्रलांबन, व्यत्यय, अनपलब्ित ककां व चकीचे क यत, ककां व एक्सचेंजची
सेव ककां व प्रि ली ककां व ग्र हक च्य /सदस्य च्य च्य /एक्सचेंजच्य ब जूने, सदस्य/एक्सचेंजेसच्य
धनयांत्रि ब हेरील कोित्य ही क रि स ठी कोित ही दव /प्रि ली बांद पडण्य मळे त्य च्य आदेश 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.

