
પ�રિશષ્ટ-4 

SEBI અને સ્ટોક એક્સચ��સ દ્વારા સ્ટોક બ્રોકસર્, સબ-બ્રોકસર્ અને ગ્રાહકો 
માટ� િનયત કરાયેલા હ�ો અને ફરજો 

1. એક્સચ��સ/િસ�ો�રટ�ઝ એન્ડ એક્સચ�જ બોડર્ ઓફ ઈ�ન્ડયા (SEBI) દ્વારા વ્યાખ્યાિયત કરાયલેા િનયમો, પટેા-િનયમો અન ે
િનયમનો તમેજ િવિવધ સમય ે �હ�ર કરાયલેા પ�રપત્રો/નો�ટસ પ્રમાણ ે એક્સચ��સ ઉપર લવેડ-દ�વડ માટ� ગ્રાહક 
િસ�ો�રટ�ઝ/કોન્ટ્રાક્ટસ/અન્ય સાધનોમા ંરોકાણ/ટ્ર�ડ કર� શકશ.ે 

2. એક્સચ�જના તમામ િનયમો, પટેા-િનયમો અન ે િનયમનો તથા SEBI દ્વારા િનયમો અન ેધારાધોરણો હ�ઠળ �હ�ર કરવામા ં
આવલેા પ�રપત્રો/નો�ટસ તમેજ િવિવધ સમય ેસરકાર� સ�ામડંળ દ્વારા અમલમા ં�કૂવામા ંઆવલેા સબંિંધત �હ�રનામા 
સાથે સ્ટોક બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અને ગ્રાહક બધંાયલેા રહ�શ.ે 

3. ગ્રાહક� િસ�ો�રટ�ઝ અન/ેઅથવા ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સમા ં લવેડ-દ�વડ કરવા બાબત ે અન ે સ્ટોક બ્રોકર મારફત ે પોતાના 
ઓડર્રન ેઅમલમા ં�કૂ� તવેી અપકે્ષા રાખતા પહ�લા ંસ્ટોક બ્રોકરની ક્ષમતાઓ �ગે પોતાની �તન ેસ�ંષુ્ટ કરવી જોઈએ, આ 
ઉપરાતં સ્ટોક બ્રોકર ઓડર્રનો અમલ કર� તે પહ�લા ંતનેી આ પ્રકારની ક્ષમતાઓ �ગે ગ્રાહક� િવિવધ સમય ેપોતાની �તન ે
સ�ંષુ્ટ કરવી જોઈએ. 

4. સ્ટોક બ્રોકર� ગ્રાહકની વાસ્તિવકતા અન ેનાણાકં�ય સદ્વરતા તથા તનેા દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવતી સવેાઓ સબંિંધત 
નાણાક�ય હ�� ુિવશ ેપોતાની �તન ેસ�ંષુ્ટ કરવી જોઇએ.   

5. સ્ટોક બ્રોકર� તનેા દ્વારા � લવેડ-દ�વડ કરવાની છે, તે સબંિંધત જવાબદાર�ઓ તમેજ સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા કરવામા ંઆવતા કાય� 
સબંિંધત કોઈપણ પ્રકારની મયાર્દાઓ, જવાબદાર�ઓ અન ેક્ષમતાઓ �ગે ગ્રાહકને �ણકાર� આપવા પગલા ંભરવા જોઈએ. 

6. સ્ટોક બ્રોકરની ગ્રાહક સાથનેી તમામ લવેડ-દ�વડમા ંસબ-બ્રોકર� તમામ પ્રકારનો સહયોગ અન ેસહકાર આપવો જોઈએ.   

ગ્રાહક માટ�ની મા�હતી  

7. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા “એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ ફોમર્”મા ંમાગંવામા ંઆવલેી તમામ મા�હતી ગ્રાહક� સહાયક િવગતો સાથે ઉપલબ્ધ 
કરાવવાની રહ�શ,ે � સ્ટોક એક્સચ��સ/SEBI દ્વારા િવિવધ સમય ેફર�યાત બનાવવામા ંઆવ્�ુ ંછે. 

8. એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ દસ્તાવજેમા ંગ્રાહક� તમામ ફર�યાત જોગવાઈઓથી પોતાની �તન ેપ�ર�ચત કરાવવાની રહ�શ.ે ગ્રાહક 
દ્વારા �સ્વકારવામા ં આવલેા િનયમો અન ે શરતો �જુબ સ્ટોક બ્રોકરો દ્વારા દશાર્વવામા ં આવલેા વધારાના ક્લોઝ અથવા 
દસ્તાવજે ફર�યાત ન હોઈ શક�. 

9. એકાઉન્ટ ખોલવામા ંઆવ્�ુ ંહોય ત ેસમય ેઅથવા ત ેબાદ ’એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ ફોમર્’મા ંજો કોઈ બદલાવ હોય તો ગ્રાહક� 
તાત્કા�લક ધોરણે સ્ટોક બ્રોકરને આની �ણકાર� આપવાની રહ�શ;ે આમા ંઅર� પાછ� ખ�ચી લવેી/નાદાર�ની અર� અથવા 
કોઈપણ અર� ક� � તનેી ક્ષમતા સાથે સકંળાયલેી હોય. ગ્રાહક� સમયાતંર� બ્રોકરન ે પોતાની નાણાક�ય મા�હતી �ગેની 
�ણકાર�/તમેા ં�ધુારા �ગેની �ણકાર� આપવી જોઈએ. 

10. સ્ટોક બ્રોકર અને સબ-બ્રોકર� ગ્રાહક દ્વારા એકાઉન્ટ ઓપિન�ગ ફોમર્મા ં આપવામા ં આવલેી તમામ મા�હતી અથવા ગ્રાહક 
સબંિંધત અન્ય મા�હતી, �પુ્તતા સબંિંધત �ળવી રાખવાની રહ�શ ેઅન ેઆ ઉપરાતં જો કા�નૂી/િનયમાક�ય જ��રયાતોન ે
બાદ કરતા ંઆ મા�હતી કોઈપણ વ્ય�ક્ત / સ�ામડંળ સમક્ષ �હ�ર કરવી જોઈએ નહ�. જોક�, ગ્રાહકની મ�ૂંર� મળેવ્યા ંબાદ 
સ્ટોક બ્રોકર તનેા ગ્રાહકની મા�હતી કોઈપણ સમક્ષ �હ�ર કર� શક� છે. 

મા��ન  

11. સ્ટોક બ્રોકર અથવા એક્સચ�જ અથવા SEBI દ્વારા િવિવધ સમય ે ગ્રાહક � સગેમને્ટ(સ)મા ં ટ્ર�ડ કર� છે તનેા માટ� ન�� 
કરાયલેા અન ેલા� ુપડતા ંપ્રારં�ભક મા��ન, િવથ હોલ્ડ�ગ મા��ન, સ્પિેશયલ મા��ન, અથવા આવા અન્ય મા��નન ેગ્રાહક� 
�કૂવવા પડશ.ે સ્ટોક બ્રોકરન ે વધારાના મા��ન (એક્સચ�જ, �ક્લઅ�ર�ગ હાઉસ/કોપ�ર�શન અથવા SEBI દ્વારા જ�ર� ન 



ગણવામા ંઆવ્�ુ ંહોય તો પણ) વ�લૂવાની અબાિધત અન ે�ણૂર્ મ�ૂંર� છે અન ેગ્રાહક િનયત સમયગાળામા ંઆ મા��ન 
�કૂવવા માટ� બધંાયેલા છે. 

12. ગ્રાહક સમ� છે ક� ત ેતનેા દ્વારા �કૂવવામા ંઆવલેા મા��ન તનેી તમામ બાક� �કૂવણીઓ માટ� લા� ુપડતા નથી. સતત 
મા��ન �કૂવવા છતા ંગ્રાહક તનેા ટ્ર�ડના સટેલમને્ટ માટ� (અથવા લેવા બધંાયલે) તમેજ કોન્ટ્રાક્ટન ેલવેા/અપનાવવા માટ� 
આ પ્રકારની �કૂવણી કરવા માટ� બધંાયલેો છે. 

ટ્રાન્ઝેક્શન અને સેટલમેન્ટ 

13. ગ્રાહક� િસ�ો�રટ�/ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દતી વખતે અથવા વચેતી વખતે લ�ેખતમા ંઓડર્ર આપવાનો રહ�શ ેઅથવા સ્ટોક 
બ્રોકર અને ગ્રાહક વચ્ચ ે થયલેી પારસ્પ�રક સમ�ૂતી પ્રમાણ ે અન્ય કોઈ પ્રકાર� ઓડર્ર આપવાનો રહ�શ.ે સ્ટોક બ્રોકર� ત ે
ગ્રાહકન ે આપવામા ં આવલેા �િુનક ગ્રાહક કોડમા ં જ ગ્રાહકના ઓડર્ર �કૂવામા ં આવ ે અને ટ્ર�ડ કરવામા ં આવ ેતે બાબત 
�િુનિ�ત કરવાની રહ�શ.ે 

14. સ્ટોક બ્રોકર� તનેા ગ્રાહકન ેતમામ મા�હતી ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ તથા ટ્ર��ડ�ગ/સટેલમને્ટ સાઈકલ, �ડ�લવર�/પમેને્ટના 
સમયપત્રક, અન્ય કોઈપણ પ્રકારના ફ�રફારો �ગે સમયાતંર� ગ્રાહકન ે િવગતો આપવી જોઈએ, આની સામે ગ્રાહકની 
જવાબદાર� એ રહ� છે ક� તે કરવામા ંઆવલેા ટ્ર�ડ સબંિંધત સ્ટોક એક્સચ�જના આ પ્રકારના તમામ સમયપત્રક/પ્ર�ક્રયાઓન ે
�ણૂર્ કર�. 

15. સ્ટોક બ્રોકર� એ બાબત �િુનિ�ત કરવાની રહ�શ ે ક� SEBI ના િનયમો, િનયમનો, પ�રપત્રો, નો�ટસ, માગર્દિશ�કાઓ 
અન/ેઅથવા એક્સચ�જના િનયમો, િનયમનો, પટેા-િનયમો, પ�રપત્રો અન ેનો�ટસમા ંદશાર્વાયલેા હ�� ુ િસવાય તે ગ્રાહક 
દ્વારા જમા કરાવવામા ંઆવલેા નાણા/િસ�ો�રટ� �ડપો�ઝટન ેએક અલગ ખાતામા ંરાખ,ે પોતાના વ્ય�ક્તગત ખાતાથી તને ે
અલગ રાખ ેઅથવા અન્ય ગ્રાહકના ખાતાથી પણ અલગ રાખ ેતથા બ્રોકર આ નાણાનંો વ્ય�ક્તગત ઉપયોગ ન કર� અથવા 
અન્ય ગ્રાહક માટ� પણ ઉપયોગ ન કર�. 

16. �યાર� એક્સચ�જ(સ) પોતાની �ત ેતમામ ટ્ર�ડ(સ)ને રદ કર� ત્યાર� ગ્રાહક વતી કરવામા ંઆવલેા તમામ ટ્ર�ડ પણ વાસ્તવમા ં
રદ થયલેા ગણાશે, સ્ટોક બ્રોકર� તમેના ગ્રાહક(કો) સાથે સબંિંધત કોન્ટ્રાક્ટ(સ) રદ કરવા માટ� બધંાયલેા હોય છે. 

17. એક્સચ�જ પર � પણ લવેડ-દ�વડ કરવામા ંઆવી હોય ત ે�યા ંટ્ર�ડ અમલમા ં�કુાય છે ત ેએક્સચ��સ દ્વારા �હ�ર કરવામા ં
આવલેા િનયમો, પટેા-િનયમો અન ે િનયમનો તથા પ�રપત્રો/નો�ટસોને આિધન હોય છે, અન ે�યા ંટ્ર�ડ અમલમા ં�કુાય  છે 
ત ેએક્સચ��સ દ્વારા ન�� કરાયલેા પટેા-િનયમો અને િનયમનો પ્રમાણ ેઆ પ્રકારના ટ્ર�ડ સાથે સબંિંધત તમામ પક્ષો કોટર્ના 
અિધકાર ક્ષતે્ર હ�ઠળ આવ ેછે, આ એક્સચ��સના િનયમો, પટેા-િનયમો અન ેિનયમનો સબંિંધત જોગવાઇઓ તથા ત ેહ�ઠળ 
�હ�ર કરવામા ંઆવલેા પ�રપત્રો/નો�ટસોને આિધન રહ�ન ેટ્ર�ડ કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે.  

બ્રોકર�જ 

18. ગ્રાહક� સમયાતંર� સ્ટોક બ્રોકરને દલાલી અન ેલા� ુપડતી રકમ �કૂવવાની રહ�શ ેતમેજ આ ગ્રાહકના ખાતા, વ્યવહાર અન ે
સ્ટોક બ્રોકર� તનેા ગ્રાહકન ેઆપલેી સવેાઓ ઉપર લા� ુપડ� છે. સબંિંધત સ્ટોક એક્સચ��સના િનયમો, િનયમનો અન ેપટેા-
િનયમો અન/ેઅથવા SEBI ના િનયમો અન ેિનયમનોમા ંન�� કરાયેલી મહ�મ દલાલીથી વ� ુસ્ટોક બ્રોકર દલાલી વ�લૂી 
શક� નહ�. 

�લ�ક્વડ�શન અને પો�ઝશનની સમાપ્તી  

19. સ્ટોક બ્રોકરના અન્ય હ�ો પ્રત્ય ે �વૂર્ગ્રહ રાખ્યા િવના (�દુ્દાને આ�બ્રટ્ર�શન (લવાદ�) સમક્ષ લઈ જવા સ�હત) ગ્રાહક� એ 
બાબતની સમજ રાખવી જોઈએ ક� મા��ન અથવા અન્ય રકમ ન �કૂવવાના તમેજ બાક�ના દ�વા ન �કૂવવા વગેર� �વા 
�કસ્સામા ં સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકની તમામ અથવા કોઈ એક પો�ઝશનન ે �લ�ક્વડ�ટ/બધં કર� શક� છે અન ે ગ્રાહકની 
જવાબદાર�ઓ/ફરજોની સામ ેઆ પ્રકાર� પો�ઝશનના �લ�ક્વડ�શન/બધં કર�  પોતાના લણેા સરભર કર� શક� છે. આ પ્રકાર� 
�લ�ક્વડ�શન/બધં કરવાની કામગીર� દરિમયાન કોઈપણ પ્રકાર� થયલેા �કુસાન અને નાણાક�ય ચાજ�સ ગ્રાહક પાસથેી વ�લૂ 
કરવાના રહ�શ.ે  



20. ગ્રાહકના �તૃ્� ુ અથવા નાદાર�ના �કસ્સામા ં તથા અન્ય કોઇ પ�ર�સ્થિતમા ં નાણા ં લવેામા ં અન ે �કૂવવામા ં અથવા 
િસ�ો�રટ�ની �ડ�લવર� અથવા તનેે તબદ�લ કરવામા ંઅક્ષમ હોવા તમેજ ખર�દ� અથવા વચેવાનો ઓડર્ર આપ્યો હોય તવેા ં
�કસ્સામા,ં ગ્રાહકના એસ્ટ�ટની સામ,ે જો કોઇ હોય તો સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકની લવેડ-દ�વડ બધં કર�ન ે�કુસાનીનો દાવો કર� 
શક� છે. ગ્રાહક અથવા તનેા નમિન��ુક્તઓ, આ�ગુામી, વારસદારો અન ેનામ ેલનેાર વ્ય�ક્ત જો બાક�ના લણેા નીકળે તો ત ે
�કૂવવા બધંાયલેા છે. ગ્રાહક� એ બાબતની ન�ધ લવેી જોઈએ ક� વારસદારની તરફ�ણમા ંભડંોળ/િસ�ો�રટ�ઝની તબ�દલી 
માટ� કા�નૂી વારસાદાર સામે શરે બ્રોકરની માન્ય મ�ૂંર� હોવી જોઈએ. 

21. સ્ટોક બ્રોકર� ગ્રાહકની �કૂવણી/�ડ�લવર� તથા અન્ય પાસાઓમા ંનાદાર� અગે સબંિંધત એક્સચ�જ�ુ ંધ્યાન દોર�ુ ંજોઈએ. � 
�કસ્સામા ંનાદાર ગ્રાહક કોપ�ર�ટ સસં્થા/ભાગીદાર� સસં્થા/મા�લક�ની કંપની હોય અથવા અન્ય કોઈ કા�નૂી સસં્થા હોય તો 
સ્ટોક બ્રોકર� ડાયર�ક્ટર(રો)/પ્રમોટર(રો)/ભાગીદાર(રો)/મા�લક(કો)ના નામ આપવા જોઈએ અન ેસ્ટોક બ્રોકર� તમેની મા�હતી 
સબંિંધત એક્સચ�જ(સ)ને આપવી જોઈએ.  

િવવાદ�ુ ંિનરાકરણ 

22. સ્ટોક બ્રોકર� સબંિંધત એક્સચ��સ અન ેસબેીના સપંકર્ની િવગતો ગ્રાહકન ેઆપવી જોઈએ. 

23. સ્ટોક બ્રોકર� દર�ક લવેડ-દ�વડ તનેા મારફત ેથઈ હોવાના કારણ ેગ્રાહકની તકરાર િનવારણમા ંસહકાર આપવો જોઈએ અન ે
શરેની ખોટ� �ડ�લવર�, ખોટ� �ડ�લવર�ના ર��ક્ટ�ફક�શન વગેર� સબંિંધત વાધંાઓન ે�ૂર કરવા જોઈએ.  

24. �યા ં ટ્ર�ડ અમલમા ં�કુાયો છે તે એક્સચ��સના િનયમો, પટેા-િનયમો અને િનયમનો તથા સમયાતંર� �હ�ર કરાયલેા 
પ�રપત્રો/નો�ટસો અને તનેા અમલીકરણ હ�ઠળ ગ્રાહક અન ેસ્ટોક બ્રોકર� �ડપો�ઝટ, મા��નના નાણા વગેર� સબંિંધત કોઈપણ 
પ્રકારના દાવા અન/ેઅથવા િવવાદન ેમધ્યસ્થી (લવાદ) પાસે લઈ જવા જોઈએ. 

25. સ્ટોક બ્રોકર� તનેા અને ગ્રાહક વચ્ચ ેથયલેા વ્યવહાર બાદ સ�ર્યલેા િવવાદના ઉક�લ માટ�ની પ્ર�ક્રયા ઝડપી બન ેતે �િુન�ત 
કર�ુ ંજોઈએ અન ેત ેઆ પ્રકારની પ્ર�ક્રયામા ંમધ્યસ્થીના અમલીકરણ માટ� જવાબદાર હોવો જોઈએ. 

26. ગ્રાહક/સ્ટોક બ્રોકર સમ� છે ક� સ�ાવાર પ્રિતિનિધ દ્વારા િવવાદના ઉક�લ માટ�, જો કોઇ હોય તો, અપાયલેા �ચૂનોના પાલન 
માટ� ગ્રાહક/સ્ટોક બ્રોકર બ�ંે બધંનકતાર્ છે અને ગ્રાહક/સબ-બ્રોકર વતીના પ્રિતિનિધ દ્વારા અપાયેલા સ�ાવાર પત્રની 
�ચૂનાઓનો અમલ કરવા ંબધંાયલેા રહ�શ.ે 

સબંધ સમા�પ્ત 

27. સ્ટોક બ્રોકરની નાદાર�, �તૃ્�,ુ રા�નામા અથવા હકાલપટ્ટી તમેજ બોડર્ દ્વારા ત�ેુ ંપ્રમાણપત્ર રદ કરવામા ંઆવે ત ેબાબતો 
સ�હત સ્ટોક એક્સચ�જના સભ્ય તર�ક� કોઈપણ કારણોસર સ્ટોક બ્રોકરના સભ્યપદન ે સ્થ�ગત કર� દ�વામા ંઆવે તો સ્ટોક 
બ્રોકર અન ેગ્રાહક વચ્ચનેા આ સબંધંો રદ થઈ �ય છે. 

28. સ્ટોક બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અને ગ્રાહક સામનેા પક્ષને લ�ેખતમા ંનો�ટસ આપીને ઓછામા ંઓછા એક મ�હના બાદ બહારના કોઈ 
પક્ષને કંઈપણ કારણ આપ્યા િવના તમેના વચ્ચનેા સબંધંોને રદ કરવાનો હ� ધરાવે છે. સબંધંોમા ંઆ પ્રકારની સમા�પ્ત 
થતા ંપહ�લાનંી પક્ષના તમામ હ�ો, જવાબદાર�ઓ અને ફરજો તમેજ લવેડ-દ�વડ સબંિંધત અ�સ્તત્વમા ંરહ� છે અને બ�ં ે
પક્ષો અથવા તમેના વારસદારો, અમલકતાર્ઓ, સ�ામડંળ, કા�નૂી પ્રિતિનિધઓ અથવા આ�ગુામી કોઈપણ સબંિંધત ક�સ 
દરિમયાન તનેા માટ� એકબી� સાથ ેજોડાયેલા રહ� છે. 

29. સબ-બ્રોકરના �તૃ્�/ુનાદાર� અથવા બોડર્ સાથે તનેા ર�સ્ટ્ર�શનન ે રદ કરવા અથવા સ્ટોક એક્સચ�જ દ્વારા સબ-બ્રોકરની 
માન્યતા રદ કરવી અન/ેઅથવા સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા સબ-બ્રોકર સાથનેો કરાર રદ કરવા સ�હતના કોઈપણ કારણો �ગે 
ગ્રાહકન ેતનેી �ણકાર� આપવાની રહ�શ ેઅન ેઆવા �કસ્સામા ંગ્રાહક સ્ટોક બ્રોકરના સીધા ગ્રાહક બની જશ,ે ઉપરાતં સ્ટોક 
બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અને ગ્રાહકના તમામ ”હ�ો અન ેફરજો” દસ્તાવજેની તમામ જોગવાઈઓ અમલમા ં રહ�શ,ે �યા ં�ઘુી 
ગ્રાહક ઓછામા ંઓછા એક મ�હનાના સમયગાળા પ્રમાણ ેસબંધંો સમાપ્ત કરવા �ગે સ્ટોક બ્રોકરને લ�ેખતમા ંનો�ટસ ન આપ ે
ત્યા ં�ધુી આ અમલી રહ�શ.ે  

 



વધારાના હ�ો અને ફરજો 

30.  સ્ટોક બ્રોકર� તનેા દ્વારા થયલેી લવેડ-દ�વડ બાબતને ગ્રાહકન ેતનેા �ડિવડન્ડ, રાઇટ્સ અથવા બોનસ શરે વગેર� �વી બાબતો 
સબંિંધત �રુક્ષા મળ� રહ� ત ે�િુનિ�ત કરવા�ુ ંરહ�શ,ે અન ેઆ ઉપરાતં શરે બ્રોકર� �ના માટ� અને �ના વતી િસ�ો�રટ�ઝમા ં
લવેડ-દ�વડ કર� હોય ત ેગ્રાહકના �હતોન ે�કુશાન પહ�ચે તવેી કોઈપણ પ્ર�િૃ� કરવાની રહ�શ ેનહ�. 

31. સબેી અન ે� એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર�ડ અમલમા ં�કુાઇ હોય તનેા દ્વારા �હ�ર કરાયલેા િનયમો, િનયમનો, પટેા-િનયમો, પ�રપત્રો, 
નો�ટસ અને માગર્દિશ�કા પ્રમાણ ેસ્ટોક બ્રોકર અન ેગ્રાહક� સમયાતંર� તમેના ખાતાની પતાવટ કરવાની રહ�શ.ે 

32. સ્ટોક બ્રોકર� એક્સચ�જ દ્વારા ન�� કરાયલેા ફોમ�ટ પ્રમાણ ેસમયાતંર� તનેા ઘટકોને કોન્ટ્રાક્ટ નોટ ઈશ્� ૂકરવાની રહ�શ,ે �મા ં
ઓડર્ર નબંર, ટ્ર�ડ નબંર, ટ્ર�ડ સમય, ટ્ર�ડ �ક�મત, ટ્ર�ડ જથ્થો, ડ��રવ�ેટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની િવગતો, ગ્રાહક કોડ, બ્રોકર�જ, અન્ય તમામ 
ચા�સર્ તથા એક્સચ�જ દ્વારા િનયત કરાયલેા ચો�સ સમયગાળામા ં અન્ય તમામ િવગતો સ�હત લવેડ-દ�વડની દર�ક 
િવગતોનો સમાવેશ થાય છે. સ્ટોક બ્રોકર� કામકાજના એક �દવસ દરિમયાન રોકાણકારને લવેડ-દ�વડની કોન્ટ્રાક્ટ નોટ હાડર્ 
નકલ અને/અથવા �ડ�જટલ સહ�નો ઉપયોગ કર�ન ેઈલકે્ટ્રોિનક ર�ત ેમોકલવા�ુ ંરહ�શ.ે 

33. સ્ટોક બ્રોકર� સબંિંધત એક્સચ�જ ક� �યા ંટ્ર�ડ અમલમા ં�કુાઇ હોય ત્યાથંી પઆેઉટની �રિસપ્ટ સાથે કામકાજના એક �દવસ 
દરિમયાન ગ્રાહકને ભડંોળની �કૂવણી અથવા િસ�ો�રટ�ઝની �ડ�લવર� કર� શક� છે િસવાય ક� � એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર�ડ 
અમલમા ં�કુાઇ હોય તનેા દ્વારા સમયાતંર� ન�� કરાયલેા શરતો અન ે િનયમોન ેઆિધન અને ગ્રાહક દ્વારા ન�� કરવામા ં
આવ્�ુ ંહોય. 

34. � એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર�ડ અમલમા ં �કુાઇ હોય તનેા દ્વારા િનયત કરાયલેા સમયગાળા દરિમયાન સ્ટોક બ્રોકર� ફંડ અન ે
િસ�ો�રટ�ઝ આ બ�ં�ે ુ ંસ�ંણૂર્ સ્ટ�ટમને્ટ ઓફ એકાઉન્ટ િનયત સમયગાળા અન ેફોમ�ટમા ંતનેા ગ્રાહકન ેમોકલવા�ુ ંરહ�શ.ે 
વ�મુા,ં સ્ટ�ટમને્ટમા ંએ�ુ ંપણ દશાર્વ�ેુ ંહો�ુ ંજોઈએ ક� જો ગ્રાહકને તમેા ંકોઈ ખામી જણાય તો ત ે� એક્સચ�જ ઉપર ટ્ર�ડ 
અમલમા ં�કુાઇ હોય તનેા દ્વારા િનયત કરાયલેા સમયગાળામા ંખામી �ગેની �ણકાર� આપી શકશ ેઅને તનેી �રિસપ્ટ સ્ટોક 
બ્રોકરને આપવાની રહ�શ.ે 

35. સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકોને ડ�ઈલી મા��ન સ્ટ�ટમને્ટ મોકલી શક� છે. ડ�ઈલી મા��ન સ્ટ�ટમને્ટમા ં બી� બાબતોની સાથે સાથ ે
કોલટેરલ �ડપો�ઝટ, કોલટેરલનો ઉપયોગ અને કોલટેરલ સ્ટ�ટસ (ઉપલબ્ધ બલેને્સ / ગ્રાહકની બાક� રકમ) સાથ રોકડની 
બાબત ેબ્રકે અપ, �ફક્સ્ડ �ડપો�ઝટ �રિસપ્ટસ (FDR), બને્ક ગેરંટ� અન ેિસ�ો�રટ�ઝનો સમાવેશ થઇ શક� છે. 

36. ગ્રાહક� એ બાબત �િુનિ�ત કરવાની રહ�શ ેક� તનેી પાસે કા�નૂી ક્ષમતા, તનેો ઉપયોગ અન ેસ્ટોક બ્રોકર સાથે સબંધં કરવામા ં
પોતાની ફરજો અન ે બાયંધર�ન ે િનભાવવા માટ� સક્ષમ છે. તમામ લવેડ-દ�વડ સબંિંધત બાબતો �ણૂર્ થાય તે �િુનિ�ત 
કરવાની તમામ પ્ર�ક્રયાઓ થવી જોઈએ અને ગ્રાહક� આ પ્રકારના વ્યવહાર કરતા ંપહ�લા ંપ્ર�ક્રયાઓન ે�ણૂર્ કરવાની રહ�શ.ે   

ઈલેક્ટ્રોિનક કોન્ટ્રાક્ટ નોટ્સ (ECN) 

37.  જો ગ્રાહક કોન્ટ્રાક્ટ નોટ ઈલકે્ટ્રોિનક ર�ત ે મળેવવાનો િવકલ્પ પસદં કર� તો તણે ે સ્ટોક બ્રોકરને યોગ્ય ઈ-મઈેલ આઈડ� 
આપવા�ુ ંરહ�શ.ે ગ્રાહક પત્ર દ્વારા ઈ-મઈેલ આઈડ�મા ંફ�રફાર �ગે સ્ટોક બ્રોકરન ેમા�હતી આપી શક� છે. જો ગ્રાહક� ઈન્ટરનટે 
ટ્ર��ડ�ગનો િવકલ્પ પસદં કય� હોય તો તણે ેગ્રાહક આધા�રત �ઝુર આઈડ� અને પાસવડર્નો ઉપયોગ કર�ન ે િસ�ોર એક્સસે 
દ્વારા ઈ-મઈેલ આઈડ�મા ંબદલાવ �ગે�ુ ં�ચૂન આપ�ુ ંજોઈએ. 

38. સ્ટોક બ્રોકર� એ બાબત �િુનિ�ત કરવાની રહ�શ ેક� ઈ-મઈેલ દ્વારા મોકલવામા ંઆવલેા તમામ ECN �ડ�જટલ ર�ત ેસહ� કર�લા, 
એન�ક્રપ્ટ, નોન-ટ�મ્પર�બલ અને IT એક્ટ, 2000ની જોગવાઈઓ�ુ ં પાલન કરતા ં હોય. જો ECN ઈ-મઈેલ દ્વારા એક 
એટ�ચમને્ટમા ંમોકલવામા ંઆવ્�ુ ંહોય તો એટ�ચ કર�લી ફાઈલ પણ �ડ�જટલ િસગ્નચેર સાથ,ે એન�ક્રપ્ટ અન ેનોન-ટ�મ્પર�બલ 
હોવી જોઈએ. 

39.  ગ્રાહક� એ બાબતની ન�ધ રાખવાની રહ�શ ેક� સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા આપવામા ંઆવલે બાઉન્સ મઈેલ નો�ટ�ફક�શનથી કોન્ટ્ર�ક�ટ 
નોટની �ડ�લવર� ગ્રાહકના ઈ-મઈેલ ID ઉપર જોવા મળશ.ે 



40. સ્ટોક બ્રોકર એક્સચ�જ દ્વારા ન�� કરાયલેી પદ્ધિત અ�સુાર અને IT એક્ટ, 2000 ની જોગવાઈઓ�ુ ં પાલન કરવા તથા 
SEBI/સ્ટોક એક્સચ�જ દ્વારા સમયાતંર� �હ�ર કરવામા ંઆવલેા િનયમો/િનયમનો/પ�રપત્રો/માગર્દિશ�કાઓ પ્રમાણે ECN અન ે
ઈ-મઈેલની પહ�ચ સોફ્ટ અન ેનોન-ટ�મ્પર�બલ ર�ત ેસાચવી રાખવાની રહ�શ.ે �ડ�લવર�નો �રુાવો એટલ ેક� કોન્ટ્રાક્ટ નોટ 
મોકલતી વખત ે તયૈાર થયલેા લોગ �રપોટર્ન ે સ્ટોક બ્રોકર� SEBI/ સ્ટોક એક્સચ��સના િવસ્�તૃ િનયમનો �જૂબ ચો�સ 
સમયગાળા �ધુી સાચવવાના રહ�શ.ે લોગ �રપોટર્  કોન્ટ્રાક્ટ નોટની િવગતો ધરાવતો હોવો જોઈએ ક� � ગ્રાહકન ે�ડ�લવર થયો 
નથી અથવા ઈ-મઈેલ મળ્યો નથી ક� બાઉન્સ બકે થયો છે. સ્ટોક બ્રોકર� SEBI/ સ્ટોક એક્સચ��સના િવસ્�તૃ િનયમનો 
અ�સુાર િનયત સમયગાળાની �દર બાઉન્સ મઈેલની �રિસપ્ટ મળેવવા�ુ ં�િુનિ�ત કરવા માટ� શ� હોય તટેલા ંપ્રયત્નો 
કરવા જોઈએ. 

41. � ગ્રાહક� ઈલકે્ટ્રોિનક માધ્યમ દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મળેવવાનો િવકલ્પ પસદં કરતા નથી તમેન ેસ્ટોક બ્રોકર� સતત ભૌિતક ર�ત ે
કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મોકલવાની રહ�શ.ે �યાર� ગ્રાહકને ECNની �ડ�લવર� ન થઈ હોય અથવા ગ્રાહકના ઈ-મઈેલ ID દ્વારા તનેે 
નકાર� દ�વામા ં(ઈ-મઈેલ બાઉન્સ થવા) આવ્�ુ ંહોય ત્યાર� સ્ટોક બ્રોકર� SEBI/ સ્ટોક એક્સચ��સની માગર્દિશ�કા હ�ઠળ ચો�સ 
સમયગાળામા ંગ્રાહકને ભૌિતક કોન્ટ્રાક્ટ નોટ મોકલવાની રહ�શ ેઅન ેઆ પ્રકારની ભૌિતક કોન્ટ્રાક્ટ નોટની �ડ�લવર�નો �રુાવો 
સાચવવાનો રહ�શ.ે 

42. ગ્રાહકન ેECNની િવગતો મોકલવાની સાથે-સાથે સ્ટોક બ્રોકર� વબેસાઈટ ઉપર પણ ECNની િવગતો પ્રિસદ્ધ કરવાની રહ�શ,ે 
ગ્રાહક વબેસાઈટ ઉપર પણ �રુ�ક્ષત ર�ત ેઆ િવગતો જોઈ શક� તે માટ� ગ્રાહકન ે�િુનક �ઝુર નમે અન ેપાસવડર્ આપવાનો 
રહ�શ,ે આ સાથે ગ્રાહક ઈલકે્ટ્રોિનક ર�ત ેકોન્ટ્રાક્ટ નોટ સવે કર� અન/ેઅથવા તનેી િપ્રન્ટ આઉટ લઈ શક� તવેો પણ િવકલ્પ 
આપવાનો રહ�શ.ે 

કાયદો અને અિધકાર કે્ષત્ર  

 43. આ દસ્તાવજેમા ંઉલ્લખે કરાયલેા ચો�સ હ�ો ઉપરાતં સ્ટોક બ્રોકર, સબ-બ્રોકર અન ેગ્રાહક અન્ય હ�ો પણ અજમાવવાના 
હકદાર છે અન ે� એક્સચ��સમા ંગ્રાહક� ટ્ર�ડ કરવા�ુ ંપસદં ક�ુ� હોય તનેા િનયમો, પટેા-િનયમો અને િનયમનો તમેજ SEBI 
દ્વારા િનયમો અન ેિનયમનો હ�ઠળ �હ�ર કરાયલેા પ�રપત્રો/નો�ટસો ગ્રાહક અન ેસ્ટોક બ્રોકરને લા� ુપડ� છે. 

44. આ દસ્તાવજેની જોગવાઈઓ હમંશેા સરકારના �હ�રનામા, અન્ય િનયમો, િનયમનો, માગર્દિશ�કાઓ અન ેSEBI દ્વારા �હ�ર 
કરાયલેા પ�રપત્રો/નો�ટસ તમેજ �યા ંટ્ર�ડ અમલમા ં�કુાઇ હોય ત ેસબંિંધત સ્ટોક એક્સચ�જના િનયમો, િનયમનો અન ેપટેા-
િનયમોન ેઆિધન છે અને ત ે�-ત ેસમય ેલા� ુરહ�શ.ે 

45. સ્ટોક બ્રોકર અને ગ્રાહક આ�બ�ટ્ર�શન એન્ડ ક�ન્સલશેન એક્ટ, 1996 હ�ઠળ આ�બ�ટ્ર�ટર(સ) દ્વારા લવેાયલેા િનણર્યન ેસ્વીકારવા 
બધંાયલેા છે. જો કોઈ પક્ષન ેઆ�બ�ટ્ર�શનના િનણર્યથી સતંોષ ન થાય તો સ્ટોક એક્સચ��સની �દર જ અપીલ કરવાની 
જોગવાઈ પણ છે.  

46. આ દસ્તાવજેમા ંઉપયોગમા ંલવેાયેલા શબ્દો અન ેપ્રિત�ક્રયાઓ ક� �ને અહ� વ્યાખ્યાિયત કરવામા ંનથી આવ્યા,ં પરં� ુતનેો 
મતલબ એક્સચ��સ/SEBI દ્વારા �હ�ર કરાયલેા િનયમો, પટેા-િનયમો અને િનયમનો તમેજ પ�રપત્રો/ નો�ટસના પ્રમાણ ેજ 
થશ.ે  

47. સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા પોતાની મળેે ઉમરેવામા ં આવલેા દર�ક કલમ/દસ્તાવજેો એક્સચ��સ/SEBIના િનયમો, 
િનયમનો/નો�ટસ/પ�રપત્રોથી િવપર�ત હોવા જોઈએ નહ�. આ પ્રકારના �ત ેઉમરેવામા ંઆવલેી કલમો/દસ્તાવજે(જો) 15 
�દવસની અગાઉની નો�ટસથી બદલી શકાય છે. એક્સચ��સ/SEBI દ્વારા હ�ો અને ફરજોમા ં કરાયલેા કોઈપણ પ્રકારના 
બદલાવ �ગે ગ્રાહક�ુ ંધ્યાન દોરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

48. જો સબેીના િનયમો અન ે િનયમનો અથવા �યા ં ટ્ર�ડ અમલમા ં �કુાઇ હોય તે એક્સચ��સના પટેા-િનયમો, િનયમો અન ે
િનયમનોમા ં પક્ષોના હ�ો અન ે ફરજોમા ં કોઈપણ પ્રકારના ફ�રફાર અથવા બદલાવ કરવામા ં આવ ે તો આ દસ્તાવજેમા ં
દશાર્વલેા હ�ો અન ેફરજોમા ંપણ ત ેફ�રફારો અથવા બદલાવને સમાિવષ્ટ કરવામા ંઆવશ.ે 

 



સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ગ્રાહકને ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવતી ઈન્ટરનેટ અને વાયરલેસ ટ�કનોલો� આધા�રત ટ્ર��ડ�ગ �િુવધા (“હ�ો અને 
ફરજો” દસ્તાવેજ(જો)મા ંઉલ્લેખ કરાયેલી તમામ કલમો લા� ુપડશે. વ�મુા,ં નીચે દશાર્વવામા ંઆવેલી કલમો પણ લા� ુપડશે.)  

1. સ્ટોક બ્રોકર વાયરલસે ટ�કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા ઈન્ટરનટે બઝે્ડ ટ્ર��ડ�ગ (IBT) �િુવધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટ� લાયક છે, 
�મા ંમોબાઈલ ફોન, લપેટોપ સ�હત ડ�ટા કાડર્ ક� �મા ંઈન્ટરનટે પ્રોટોકોલ (IP)નો ઉપયોગ થાય છે તનેો સમાવેશ થાય છે. 
સ્ટોક બ્રોકર� વાયરલસે ટ�કનોલો�ના ઉપયોગથી ઈન્ટરનટે બઝે્ડ ટ્ર��ડ�ગ/િસ�ો�રટ� ટ્ર��ડ�ગ સબંિંધત SEBI અન ેએક્સચ��સ 
દ્વારા સમયાતંર� ન�� કર�લી તમામ બાબતોન ેપ�ર�ણૂર્ કરશ.ે 

2. ગ્રાહક િસ�ો�રટ�ઝમા ંરોકાણ/ટ્ર��ડ�ગ કરવાની ઈચ્છા ધરાવ ેછે અને આ હ�� ુમાટ� ક� ઈન્ટરનટે આધા�રત ટ્ર��ડ�ગ �િુવધા અથવા 
વાયરલસે ટ�કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા િસ�ો�રટ�ઝમા ંટ્ર��ડ�ગ કરવાની ઈચ્છા રાખ ેછે. સ્ટોક બ્રોકર� ગ્રાહકન ેસ્ટોક બ્રોકસર્ IBT 
સિવ�સ ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ અન ેએક્સચ��સ/ SEBI દ્વારા ન�� કરાયલેા િનયમો પ્રમાણ ેસ્ટોક બ્રોકસર્ IBT વબેસાઈટ 
ઉપર �કૂવામા ંઆવલેી શરતો અન ે િનયમો તમેજ SEBI/એક્સચ��સની જોગવાઈઓ અ�સુાર ગ્રાહક� સ્ટોક બ્રોકસર્ IBTનો 
ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

3. સ્ટોક બ્રોકર� વાયરલસે ટ�કનોલો�/ઈન્ટરનટે/સ્માટર્  ઓડર્ર અથવા અન્ય કોઈ ટ�કનોલો� મારફતે િસ�ો�રટ�ઝમા ંટ્ર��ડ�ગ સાથે 
સકંળાયલેા િવશષેતતાઓ, પ�રબળો, જોખમો, જવાબદાર�ઓ, ફરજો અન ેલાયા�બ�લટ� સબંિંધત તમામ �ણકાર�ઓ 
ગ્રાહકના ધ્યાન ેલાવવી જોઈએ, આ ઉપરાતં ગ્રાહક દ્વારા ઉપયોગમા ંલવેાતી અન્ય ટ�કનોલો� �ગે સ્ટોક બ્રોકર દ્વારા ધ્યાન 
દોર�ુ ંજોઈએ. 

4. સ્ટોક બ્રોકર� ગ્રાહકને એ બાબતની �ણકાર� આપવી જોઈએ ક� સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT િસસ્ટમ પોતાની મળેે પ્રારં�ભક પાસવડર્ તયૈાર 
કર� છે અન ેતનેી પાસવડર્ની નીિત એક્સચ��સ/SEBIના િનયમો પ્રમાણ ેઘડવામા ંઆવી હોય છે. 

5. �ઝુરનમે અન ેપાસવડર્ની �પુ્તતા �ળવવા માટ� ગ્રાહક જવાબદાર હોય છે અન ેસ્ટોક બ્રોકસર્ IBT િસસ્ટમનો ઉપયોગ કર�ન ે
ગ્રાહકના �ઝુરનમે અન/ેઅથવા પાસવડર્નો ઉપયોગ કર�ન ે અન્ય કોઈ વ્ય�ક્ત અથવા અનિધ�ૃત વ્ય�ક્ત દ્વારા કરાયલેા 
તમામ ઓડર્ર અન ેલવેડ-દ�વડ માટ� ગ્રાહક સ�ંણૂર્પણ ેજવાબદાર રહ� છે. વ�મુા,ં ગ્રાહકને ટ�કનોલો�ની અિધ�ૃતતા અન ે
તમેજ વાયરલસે ટ�કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા ઈન્ટરનટે ટ્ર��ડ�ગ/િસ�ો�રટ�ઝ ટ્ર��ડ�ગ સબંિંધત કડક િસ�ો�રટ�ના પગલા 
�ગેની �ણકાર� હોય છે તમેજ તણે ેએ બાબતની �ણકાર� પણ રાખવાની હોય છે ક� ગ્રાહક પોતે અન/ેઅથવા તનેા અિધ�ૃત 
પ્રિતિનિધ અન્ય કોઈ વ્ય�ક્ત તમેજ કમર્ચાર�ઓ અને સ્ટોક બ્રોકરના �ડલસર્ સમક્ષ પાસવડર્ની �ણકાર� આપ ેનહ�, તે બાબત 
�િુનિ�ત કરવાની રહ� છે. 

6. જો ગ્રાહક પોતાનો પાસવડર્ �લૂી �ય, સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT િસસ્ટમમા ં િસ�ો�રટ�મા ં ખામી જણાય, શકંાસ્પદ ફ�રફારો ન�ધ,ે 
પોતાના �ઝુરનમે/પાસવડર્/એકાઉન્ટમા ં �બનસ�ાવાર એક્સસે થ�ુ ં હોવા�ુ ં ન�ધે તો તણે ે આ �બનસ�ાવાર ઉપયોગની 
તમામ િવગતો, તાર�ખ, પ્રકાર અન ેલવેડ-દ�વડ સબંિંધત તાત્કા�લક સ્ટોક બ્રોકરને લ�ેખતમા ં�ણકાર� આપવાની રહ�શ.ે 

7. ગ્રાહક વાયરલસે ટ�કનોલો�ના ઉપયોગ દ્વારા ઈન્ટરનટે/િસ�ો�રટ�ઝ ટ્ર��ડ�ગ દ્વારા ઓડર્ર આપવા સાથ ે સકંળાયલેા તમામ 
જોખમોથી સ�ંણૂર્પણ ે મા�હતગાર છે અન ે તનેે સમ� છે. ગ્રાહકના �ઝુરનમે/પાસવડર્ના ઉપયોગથી કરવામા ં આવતી 
કોઈપણ લવેડ-દ�વડ માટ� ગ્રાહક સ�ંણૂર્પણે જવાબદાર છે. 

8. ગ્રાહકની અર�ન ેઆધાર� સ્ટોક બ્રોકર� ઓડર્ર/ટ્ર�ડ સબંિંધત ��ુષ્ટ ઈમેઈલ દ્વારા તનેે મોકલવાની રહ�શ.ે ગ્રાહકન ેએ બાબતની 
�ણકાર� છે ક� ઓડર્ર/ટ્ર�ડ ��ુષ્ટ પણ વબે પોટર્લ ઉપર આપવામા ંઆવ ેછે. જો ગ્રાહક વાયરલેસ ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કરતો 
હોય તો સ્ટોક બ્રોકર ગ્રાહકના �ડવાઈસ ઉપર જ ઓડર્ર/ટ્ર�ડ ��ુષ્ટ સબંિંધત મા�હતી મોકલી શક� છે. 

9. ગ્રાહકન ેએ બાબતની �ણકાર� છે ક� ઈન્ટરનટે ઉપર ટ્ર��ડ�ગ સાથે ઘણા ંઅિનિ�ત પ�રબળો અન ેજ�ટલ હાડર્વરે, સોફ્ટવરે, 
િસસ્ટમ, કમ્�િુનક�શન લાઈન, પ�ેરફ�રલ વગેર� સકંળાયલેા હોય છે, �ના કારણ ેઅવરોધો સ�ર્વાની શ�તાઓ રહ�લી હોય છે. 
સ્ટોક બ્રોકર અન ેએક્સચ�જ આમા ંકોઈપણ પ્રકાર�ુ ંપ્રિતિનિધત્વ કરતા ંહોતા નથી અથવા ખાતર� આપતા નથી ક� ગ્રાહકન ે
કોઈપણ પ્રકારના અડચણ િવના સ્ટોક બ્રોકસર્ IBT સિવ�સ દર�ક સમય ેઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવશ.ે 

10. કોઈપણ પ્રકાર� ગ્રાહક/સ્ટોક બ્રોકર/એક્સચ�જ ખાત ે�લન્ક/િસસ્ટમ ખોરવાઈ જવાન ેકારણ ેસ્ટોક બ્રોકસર્ IBT િસસ્ટમ રદ્દ થઈ 
જવા, અવરોધ સ�ર્વા, ઉપલબ્ધ ન હોવી અથવા તે ખોરવાઈ જવા અથવા સિવ�સ અથવા એક્સચ��સની સવેાઓ અથવા 
િસસ્ટમ અથવા પોતાના ઓડર્ર ઉપર અમલીકરણ ન થવાના �કસ્સામા ંગ્રાહકના ઓડર્ર પર અમલીકરણ ન થવાના �કસ્સામા ં
ગ્રાહક એક્સચ�જ અથવા સ્ટોક બ્રોકર ઉપર દાવો કર� શકશ ેનહ�, આમા ંસ્ટોક બ્રોકર/એક્સચ��સના ��ુશમા ંન હોય તવેા 
કારણોનો સમાવશે થાય છે. 


