
परिशिश्ट – 4 

मार्गदिगन नोंद – क्लायंटां (Clients) खातीि किदें ििचें किदें ििचें न्हय 

किदें ििचें 

1. वांर्डी (Members / Stock Brokers) ऍक्सचेंजी वांर्डा नोंदणीिृत आसा जाल्याि पळोवंि 

ऍक्सचेंजीच्या नोंदणीिृत वांर्ड्या विवींच वेपाि ििचो. मुखावयल्या ललिा खातीि ऍक्सचेंज 

वॅबसायट पळोवची …………………………. 

2. वेपाि सुरू ििच्या आदीं प्रमाशणत 'नो युवि क्लायंट (KYC)' फॉमग भिपाचेि भि कदवचो. 

3. युनीि क्लायंट (Client) िोड (UCC) मेळोवपाचेि भि कदवचो आनी तुमचो सर्ळो वेपाि UCC 

खाला जातलो हें सुशनश्चीत िरून घेवचें. 

4. प्रमाशणत 'जोखीम प्रर्टीििण दस्तावेज (Risk Disclosure Document)' वाचचो आनी 

स्वाक्षिी ििची. 

5. तुमी वांर्ड्या वांर्डा अंमलबजावणी िेल्ल्या KYC आनी/वा हिे दस्तावेजांची वांर्ड्यांिडल्यान 

प्रत घेवची. 

6. मुखावयल्या ललिाचेि उपलब्ध आशिल्ल्या वेपाि पुनतगपासणी सुशवधेतल्यान वेपािाचें अस्सलपण 

तपासचें ……………………………………… वेपाि ऑनलायन लेर्ीत तपासूं येता वेपािाच्या तािखेपसून 

िामिाजाच्या 5 कदसांमेिेन ही सुशवधा उपलब्ध आसता. 

7. दिेि वेपािा खातीि शवशिश्ट स्वरूपाचो ििाि नोट ििाि जाल्ल्याच्या 24 विां शभति मार्ात 

हातूंत UCC सयत वेपािाचो हायलायट िेल्लो तपिील आसूंि फावो. 

8. ििाि नोटांत वांर्ड्याचो नांवनोंदणी क्रमांि, ऑडगि क्र., ऑडगिीची तािीख, ऑडगिीचो वेळ, वेपाि 

क्र., वेपािाचो दि, प्रमाण, लवादी पोटिलमां इत्यादींचो समावेि आसा हाची खात्री िरून घेवची. 

9. फायद्या आड सुिक्षा ठेवीची पावती घेवची. 

10. ऍक्सचेंजीच्यो अशधसुचोवण्यो, शनयम, पोट-शनयम, शनयमन, शनदिे, तिेंच शनयामि, सििाि 

आनी हिे अशधिाि हातूंतल्यान तुमचे अशधिाि, आनी ितगव्ां तिेंच त्या वांर्ड्याचें ितगव् हांचेि 

नजि मािची. 

11. वेव्हाि ििच्या आदीं वांर्ड्याि सर्ळे प्रसंर्ोचीत प्रस्न शवचािचे आनी दबुाव पयस ििचे. 

12. दिेि समेटाचें शबल घेवचें. 

13. लेजि खात्याचेि मासीि शनवेदन मार्चें आनी िामिाजाच्या 7 कदसां शभति वांर्ड्या िडेन किदेंय 

चूि आसल्याि िळीत ििचें. असमाधानिािि उत्ति मे्ळें ना जाल्याि िामिाजाच्या 15 कदसां 

शभति ऍक्सचेंजीि िळोवचें. 

14. वेव्हाि आनी तुमच्या ठेवीच्या सहभाग्या िडल्यान तुमिां प्राप्त जाल्लें शनवेदन तपासून पळोवचें. 

15. DP विवीं मेशळल्ली शडलीविी मार्गदिगन स्लीप (DIS) पटी िाखून दविची. 

16. DIS क्रमांि पित छापला आनी तुमच्या खात्याचो क्रमांि (UCC) DIS पटयेंत आसा हाची 

िहानीिा िरून घेवची. 



17. तुमी चड िालावधी खातीि उिचे नात जाल्याि वा खातें सातत्यान वापिनात जाल्याि तुमचें 

शडमट खातें र्ोठेवचें. 

18. र्िजेचो फायदो वेळेंत फािीि ििचो आनी फित धनादिे िाडचो आनी वांर्ड्यािडल्यान पावती 

घेवची. 

19. शवक्री ििता जाल्याि कदल्ल्या वेळेत िमोडीटी (commodities) धाडची वा खिेदी ििता जाल्याि 

पयिे फािीि ििचे. 

20. खात्याच्या प्रमाणां समजून घेवची आनी पाळो कदवचो. 

21. तुमी आनी वांर्ड्यामदीं शस्विृती मेशळल्ले स्वतंत्र पोटशनयम किदेंय आसल्याि, ते वाचच,े समजून 

घेवचे आनी मार्ीि स्वाक्षिी ििची. पोटशनयम तुमी आनी वांर्ड्या मदीं शस्विृत जाल्ले आसात 

आनी तुमच्या मान्यताये शिवाय बदलूंि मेळनात हाची नोंद दविात. 

22. SEBI िमोडीटी ऍक्सचेंजीन (Commodity Exchange) वेपाि आनी तत्सम 

तजवीजो/मार्गदिगन ह ेखातीि सर््यो ब्रोिेज, िमीिनां, फी, आनी वांर्ड्यान तुमचेि घाल्ले हिे 

सर्ळे िुल्ि हांची स्पश्ट िल्पना मेळयात. 

23. वांर्ड्याच्या फावोिान खातें पेयी धनादिे तयाि िरून पर्ाि फािीि ििात. तुमच्या वांर्ड्या 

वांर्डच्या पर्ाि/िमोडीटींच्या  ठेवीचो िार्दपत्री पुिावो तुमच्या िडेन आसतलो हाची खात्री 

िरून घेयात, ताचेि तािीख, िमोडीटी, प्रमाण, खंयची बँि/शडमट खातें जातूंत संबंदीत पयिे वा 

िमोशडटी (वॅिहावज पावत्यांच्या स्वरूपांत) ठेवी दविल्यात आनी खंयच्या बँि/शडमट खात्यांत 

आसा तांची खात्री िरून घेवची. 

24. शनधी वा िमोडीटीची शडलीविी (किदें आसता तिें) ऍक्सचेंजीिडल्यान पे आवटाची पावती 

मेशळल्ल्याच्या एिा िामिाजाच्या कदसा शभति ििची न्हय, जि तुमी वांर्ड्यािडेन दवेाणघेवाण 

जावपी खातें सांबाळपाचो शवशिश्ट अशधिाि कदलो आसा. अिे तिेन, ह ेसंबंदान, तुमी उपलब्ध 

िेल्लें चालू खात्याच्या अशधिािांि मुखावयल्यो अटी लार्ू जातात: 

a) तुमच्या िडल्या तसल्या अशधिािाचेि तािीख आसची, तुमचीच स्वाक्षिी आसची आनी 

तुमी ती िेन्नाय फाटीं घेवंि िितात अिी सुचोवणी छाशपल्ली आसची. 

b) शनधी/िमोडीटी वा शनवेदन किदें आसा तें, मेशळल्ल्याच्या िामिाजाच्या 7 (सात) कदसां 

शभति खात्याच्या शनवेदना संबंदान उप्राशिल्लें किजील तुमी लेखी वांर्ड्याि िळोवंि 

फावो. किजील आसल्याि, संबंदीत िमोडीटी ऍक्सचेंजीच्या इनवेस्टि ग्रीवॅन्स सेलाि 

िळाव िरिनासतना लेखी सुचीत ििचें. 

c) तुमी चालू खातें सांबाळपाि वेंशचल्लें नासल्याि आनी फुडल्या िामिाजाच्या कदसा शभति 

पेआवाटाची पावती ऍक्सचेंजीतल्यान मेशळना जाल्याि, उपिाि िरून वांर्ड्याि 

िळोवचें. किजील आसल्याि, संबंदीत िमोडीटी ऍक्सचेंजीच्या इनवेस्टि ग्रीवॅन्स सेलाि 

िळाव िरिनासतना लेखी सुचीत ििचें. 

d) उपिाि िरून वेपािाच्या कदसाच्या िेवटाि वेपाि खात्री आलेट/वेव्हािाचो तपिील 

SMS वा मेल विवीं मेळोवंि तुमचो मोबायल नंबि आनी ईमेल आयडी वांर्ड्या िडेन 

नोंद ििचो. 



25. िमोडीटी डेिीवेटीव (Commodity Derivative) मािेट वा वांर्डी िजगबाजािी जालो जाल्याि 

वा कदवाळखोि जालो जाल्याि तुमच्या पयिांच्या आनी तुमी ठेव म्हूण दवरंूि िितात ते हिे 

मालमत्तेच्या सुिक्षे संबंदान तुमिां ज्ञान आसूंि जाय. 

26. तुमी वांर्ड्या वांर्डा दवरिल्ल्या तिा पयिे वा मालमत्तेच्या ठेवीचो िार्दपत्री पुिावो तुमच्या 

िडेन आसतलो हाची उपिाि िरून खात्री िरून घेयात, हातूंत तो पयसो आनी मालमत्ता खंयच्या 

खात्यांत ठेव म्हूण दविल्या तें स्पश्ट िेल्लें आसूंि जाय. 

27. तुमची समस्या/िार्ाळ/मुद्दो संबंदीत वांर्डी/अशधिृत व्क्तीन सोडयलो ना जाल्याि हो मुद्दो 

िमोडीटी ऍक्सचेंज िडेन व्हिात. थंयूय तुमचें समाधान जालें ना जाल्याि SEBI िडेन तुमची 

िार्ाळ सादि ििात. 

किदें ििचें न्हय 

1. खंयच्याच अनोंदणीिृत व्क्तीिडेन वेव्हाि ििचो न्हय. 

2. ऑफ-मािेट उलाढालीनी पडचें न्हय िािण अिे वेव्हाि अवैध नी ऍक्सचेंजीच्या 

न्यायाधीिािक्षेत्राच्या भायले आसतात. 

3. खंयच्याच वांर्ड्या वांर्डा फायद्याचो भिवंसो दाखोवपी िचणायांनी भार् घेवचो न्हय. 

4. मनभुलोवण्यो जायिाती, अफवा, होट रटप्स, फायद्याच्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वचनांि भुलचें न्हय. 

5. पर्ाि िोख ििमेंत फािीि ििचो न्हय/फायद्याआड आनी वारं्ड्या िडेन वा िडल्यान जावपी 

समेटा खातीि िोख िक्कम घेवची न्हय. 

6. जोखीम प्रर्टीििण ििाि वाचल्या आनी समजून घेतल्या बर्ि सुरू ििचें न्हय. 

7. फोनावयल्यान कदल्ल्या व्हड मोलांची मार्णी बिोवन दवरंूि शवसिचें न्हय. 

8. स्वाक्षिी िरंूि नाशिल्लो/डुशप्लिेट ििाि नोट/खात्रीचो मेमो शस्विािचो न्हय. 

9. अनशधिृत व्क्तीन स्वाक्षिी िेल्लो ििाि नोट/खात्रीचो मेमो शस्विािचो न्हय. 

10. तुमचो माजा्याचो वेपाि खात्याचो पासवडग िोणां वांर्डा वांटचो न्हय. 

11. वांर्ड्याि पर्ाि/िमोडीटीची शडलीविी ििपाि िळाव ििचो न्हय. 

12. र्ुंतवणूिीत जोखीमीची नोंद घेवपाि शवसिचें न्हय. 

13. िोमोडीटी, ठेवी दवितना िोिे शडलीविी मार्गदिगन शस्लपी (DIS) चेि स्वाक्षिी ििची न्हय 

आनी/वा वेळ वाटावपाि शडपोशिटिी पाटीशसपंट (DP) वांर्डा वा वांर्ड्या वांर्डा दविचें न्हय. 

14. ऍक्सचेंजीन स्पश्ट िेल्ल्या दिां पिस चड दिाची ब्रोििेज फािीि ििची न्हय. 

15. अशधिृत व्शक्तच्या नांवांन धनादिे िाडचे न्हय. 


