परिशिश्ट – 3 (KYC दस्तावेजाां खातीि)
SEBI आनी कमोडीटी ऍक्सचेंजान (Commodities Exchanges) नेमून ददल्लल्लया प्रमाणें वाांगडी (Members/
Stock Brokers)
अशिकृ त व्यक्ती (Authorized persons) आनी क्लायांट (client / investor) हाांचे हक्क आनी बांिनाां
1. शनयम, पोटशनयम आनी वेवसायीक कायदे /ऍक्सचेंजीच्या शनयमनाांत/ सॅक्युरिटीस ऍन्ड ऍक्सचेंज बोडड ऑफ
इां शडया (एसईबीआय) आनी ताणी वेळच्या वेळाि जािी के ल्लल्लया सक्युडलिाां/सुचोवणयाां प्रमाणें शवशनमय किपा
खातीि मान्यताय ददल्लल्लया कमोडीटीस (commodities)/किाि/हेि सािनाां वाांगडा क्लायांटानग गुांतवणूक/वेपाि
किचो पडटलो.
2. ऍक्सचेंजच्या शनयम, पोटशनयम आनी वेवसायीक शनयमाांक आनी ताणी वेळच्या वेळाि जािी के ल्लल्लया
सक्युडलिाां/सुचोवणयाांक आनी SEBI च्या शनयम आनी कायद्याक आनी पदाि आशिल्लल्लया अांमलबजावणी किपी
सिकािी अशिकाऱयाांनी वेळच्या वेळाि जाहीि के ल्लल्लया अशिसुचोवणयाांक वाांगडी, अशिकृ त व्यक्ती आनी
क्लायांटान पाळो ददवचो पडटलो.
3. क्लायांट कमोडीटीस (Commodities) आनी/वा व्युत्पन्न किािाांचो वेव्हाि किपाच्या वाांगड्याच्या क्षमतेचेि
समािानी आसचो आनी वाांगड्या माफड त ताांच्या मागणेची अांमलबजावणी किपाक इत्सुक आसचो पडटलो
आनी क्लायांटान वाांगड्या विवग अांमलबजावणी किच्या आदग वेळा वेळाि वाांगड्याच्या तिा क्षमताये बद्दल
समािान करून घेवचें पडटलें.
4. वाांगड्यान सातत्यान क्लायांटाच्या शवश्वसनीयते बद्दल आनी अर्थीक सांपन्नते बद्दल आनी उपलब्ि किच्या
आशिल्लल्लया सेवेच्या समपडक गुांतवणूक उदद्दश्टाां बद्दल स्वताचें समािान करून घेवचें पडटलें.
5. वाांगड्याच्या किपा आशिल्लल्लया वेवसाया खातीिच्या लागणूकीचें हातूांत वाांगडी कृ ती किता ती लागणूक आनी
क्षमता, कसल्लयोय मयाडदा हाांचो समावेि आसता, ताचे तांतोतांत स्वरूप क्लायांटाक कळचें देखून, वाांगड्यान
पाांवलाां उबािचग पडटलग.
6. वेवसायीक व्यासांगाच्यो गिजो
a. अर्थीक किाि वा ताचे खाला खांयच्याय लागणुकीचें पालन कितना वाांगड्यान वेवसायीक व्यासांगाचो
उपेग करूांक फावो.
b. “वेवसायीक व्यासांग” म्हणल्लयाि वाांगड्याक क्लायांटा वाांगडा वेव्हाि कितना वापिपाचें कौिल्लय आनी
घेवपाची काळजी, हातूांत आसपावताi. प्रामाशणकपणान देवाणघेवाण;
ii. सद्भावनेचें मूलतत्व;
iii. क्लायांटाक आशिल्ललें ज्ञान, अणभव आनी कसब;
iv. अर्थीक उत्पादाांत* आशिल्लल्लया जोखमीचें स्वरूप आनी अांि वा क्लायांट ददता ती अर्थीक सेवा;
आनी
v. क्लायांट वाांगड्याचेि दकतलो अवलांबून आसा.
*कमोडीटी साशित किाि
7. अशिकृ त व्यक्तीन क्लायांट (क्लायांटाां) वाांगडा देवाणघेणाव कितना वाांगड्याक गिजेचें सहकायड आनी आदाि
ददवचो पडटलो.

क्लायांटाची म्हायती
8. क्लायांटान वेळा वेळाि वाांगड्याच्या गिजे प्रमाणें लागपी तपिील पुिायेन "खातें उगडपाच्या फॉमाांत”
तेंक्याच्या तपिीला सयत भिप, कमोडीटी ऍक्सचेंज/SEBI न सक्तीचें के लाां.
9. खातें उगडपाच्या दस्तावेजाांनी सगळ्या सक्तीच्या गिजाांची म्हायती क्लायांटान स्वता करून घेवची पडटली.
क्लायांटान, वाांगड्यान उल्ललेख के ल्ललग अशतरिक्त पोटवाक्या वा दस्तावेज सक्तीचे आसचे नात; ताका लागून
क्लायांटाची शविेि शस्वकृ ती शनणाडयक आसतली.
10. क्लायांटान खातें उगडपाच्या वेळाि आनी ते उपिाांत उपलब्ि के ल्लल्लया ‘खातें उगडपाच्या फॉमाांत’ ददल्लल्लया
म्हायतगत दकदेंय बदल जालो जाल्लयाि क्लायांटान तत्काळ वाांगड्याक बिोवन अशिसुचीत किचे पडटले; हातूांत
अजीची समाप्ती/ददवाळखोि अजी वा ताका अर्थीक फटको बसपी खांयचोय खटलो हाांचो समावेि आसता.
क्लायांटान शनयमीत पणान वाांगड्याक अर्थीक म्हायती उपलब्ि/अद्यावत करूांक जाय.
11. A. अर्थीक किािाच्या अयोग्य अटगपसून सांिक्षण**
a. नॉन-नेगोशियेटेड किािाच्यो अयोग्य अटी गैिलागू जातल्लयो.
b. अट अयोग्य आसता जि ती –
i. अर्थीक किािाच्या खाला पक्षाांच्या हक्क आनी लागणूकाांक अर्थडपूणड असांतूळण किता,
क्लायांटाचें लुकसाण किता; आनी
ii.

वाांगड्याच्या कायदेिीि शहतसांबांदाच्या िाखणे खातीि गिजेचें ना.

c. अट अयोग्य आसा हें र्थािावपाचे घटक, हातूांत आसपावता –
i. अर्थीक किािा खाला देवाणघेवाण जावपी अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवेचें स्वरूप;
ii. अटीच्या पािदिडकतायेचो आवाठ;
**कमोडीटी ऍक्सचेंजीनी उपलब्ि के ल्लले किाि
iii. हेि तत्सम अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवाां खातीि हेि अर्थीक किािाकडेन तुळा किपाक
क्लायांटाक मान्यताय ददता ती िीममेि; आनी
iv. पुिाय अर्थीक किाि आनी तो अवलांबून आशिल्लल्लया हेि खांयच्याय किािाांच्यो अटी.
d. अट पािदिडक आसता जि ती–
i. ती क्लायांटाक समजता त्या स्वच्छ-शनतळ भािेंत स्पश्ट के ल्लली आसा;
ii. ती वाचपाक मेळपी आनी स्पश्ट सादि के ल्लली आसा; आनी
iii. अट लागू जावपी क्लायांटाक वाचपाक उपलब्ि आसा.
e. जि अर्थीक किािाांतली अट 11.A.c मुद्दद्याांत ददल्लले प्रमाणें अयोग्य आसा जाल्लयाि, अयोग्य अटीच्या
अांमलबजावणे शिवाय अर्थीक किाि लागू जावांक िकता जाल्लयाि त्या अयोग्य अटी शिवाय हेि अटी
लागू जातल्लयो.

11.B.
a. “नॉन-नेगोशियेटेड किाि” म्हणल्लयाि किाि जाांच्यो अटी, मुद्दो 11. C. त समाशवश्ट (सकयल ददल्लल्लयो)
अटी सोडू न, अर्थीक किािा विवग पक्षाांमदी देवाणघेवाण जायना आनी तातूांत आसपावता –
i.

एक अर्थीक किाि जातूांत, क्लायटा पिस, वाांगड्याक अर्थीक किािाांतल्लयो अटी र्थािायतना
वाणपण किपाचें चड सामर्थयड आसता; आनी

ii.

एक प्रमाशणत स्वरूपाचो किाि.

b. “प्रमाशणत स्वरूपाचो किाि” म्हणल्लयाि 11.C मुद्दद्याांत समाशवश्ट अटी सोडू न अर्थीक किाि जो
क्लायांटा खातीि वाटाघाटी किपा सािको आसना.
c.

जिी अर्थीक किािाांतल्लया काांय अटगची फॉमाांत वाटाघाटी किप िक्य आसलें तिी, अर्थीक किाि घडये
नॉन-नॅगोशियेटेड किाि म्ूण सांबोिलो वतलो जि –
i.

अर्थीक किािाचें एकां दिीत आनी वास्तशवक मूल्लयाांकन; आनी

ii.

अर्थीक किािा भोंवतणची वास्तशवक परिशस्र्थती

d. अर्थीक किाि नॉन-नॅगोशियेटेड म्ूण के ल्लल्लया दाव्यात, प्रशतशनिीत्वाची लागणूक ही वाांगड्याचेि
आसता.
11. C.
a. वयलें अर्थीक किािाच्या अटीक लागू जावचें ना जि तें –
i.

अर्थीक किािाच्या मजकू िाची व्याख्या किता;

ii.

अर्थीक किािा खाला अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवेच्या तजवीजे खातीि, फािीक जावपी वा
फािीक किपा आशिल्ललो दि र्थािायता आनी क्लायांटाक पुिायेन तिें उगड कितात; वा

iii.

खांयच्याय कायदो वा शनयमा खाला तो गिजेचो आसता, वा स्पश्टपणान अनुमती ददल्लली
आसता.

b. खांयचीय सांबद
ां ीत घडणूक घडपाक वा न घडपाक जें जापसालदाि आसता अिा िकमेच्या
फािीकसाणेक मुद्दो 11.C लागू जायना.
12. वाांगडी आनी अशिकृ त व्यक्तीन क्लायांटाच्या खातें उगडपाच्या फॉमाांत ददल्ललो सगळो तपिील वा क्लायांटा
सांबांदगची हेि कसलीय म्हायती वाांगड्यान गुपीत िाखूांक जाय आनी खांयचोय कायदो/शनयमना सामकाि सादि
किचे पडटा ते सोडल्लयाि सांबांदीत म्हायती ताणी हेि खांयचोच व्यक्ती/अशिकािी हाांचे कडेन उघड करूांक
फावोना. क्लायांटा कडल्लयान तिी अनुमती घेवन वाांगड्यान म्हायती खांयच्याय व्यक्तीकडेन उघड करूां येता.
13. A. व्यशक्तगत म्हायतीची िाखण आनी गुप्तताय
a. “व्यशक्तगत म्हायती” म्हणल्लयाि खांयचीच म्हायती जी क्लायटाकडेन सांबांदीत आसता वा क्लायांटाची
वळख प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या उघड करूांक अनुमती ददता, आनी हातूांत आसपावता –
i. नाांव आनी सांपकाडची म्हायती;
ii. बायोमॅरिक म्हायती, व्यशक्तच्या सांदभाांत
iii. वेव्हािाच्या सांबांदीत म्हायती, अर्थीक उत्पादाांच्या साांठ्या शविी
iv. अर्थीक सेवाांच्या वापिा सांबांदातली म्हायती; वा
v. हेि तत्सम म्हायती.

13. B.
a. एका वाांगड्यान करूांक फावो –
i. अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवेच्या तजवीजे खातीि लागपी म्हायती सोडल्लयाि क्लायांटाची
व्यशक्तगत म्हायती एकठाांय किची न्हय;
ii. क्लायांटा कडेन सांबांदीची व्यशक्तगत म्हायती गुपीत िाखप आनी मुद्दो 13.B.b. हातूांत स्पश्ट
साांशगल्लली आसा तें सोडल्लयाि, शतसऱया पक्षा कडेन ती उघड किप ना;
iii. क्लायांटाकडेन सांबांदीत खांयचीय व्यशक्तगत म्हायती अचूक आसा, वेवस्र्थीत आसा आनी पुिाय
आसा हाची खात्री करून घेवपाचो यत्न किप;
iv. शनयामक उल्ललेख करूांक िकता ती सोडल्लयाि, क्लायांट ताांच्या व्यशक्तगत म्हायतीचो माफक
ऍक्सॅस मेळोवांक िकता हाची िहानीिा किप; आनी
v. वाांगड्याकडेन आशिल्लली व्यशक्तगत म्हायती अचूक, वेवस्र्थीत आनी पुिाय आसा हाची
िाहनीिा करूांक क्लायांटाांक ताांच्या व्यशक्तगत म्हायतगत परिणामकािक सांदीची मेकळीक
ददवप.
b. एक वाांगडी क्लायांटाची व्यशक्तगत म्हायती शतसऱया पक्षाकडेन तेन्नाच उघड करूांक िकता जि –
i. क्लायांटाक हयकाि ददवपाक न्हयकाि ददवपाची फावोिी सांद ददल्लया उपिाांत, म्हायती उघड
किपा खातीि ताणे क्लायांटाची पूवड शलखीत सांमती घेशतल्लली आसल्लयाि;
ii. क्लायांटान उघड किपाचो शनदेि ददल्ललो आसल्लयाि;
iii. शनयामकान उघड किपाक हयकाि ददला वा आदेि ददला जाल्लयाि, आनी सांबांदीत कायदो
आनी शनयमन ताचेि बांदी घालीना तोमेिेन, क्लायांटाक तिा कायद्या वा शनयमना खाला
तिा उघडसाणे आड उबो िावपाची सांद ददल्लली आसल्लयाि;
iv. खांयचोय कायदो वा शनयमना खाला तिी उघडसाण गिजेची आसल्लयाि, आनी तत्सम कायदो
वा शनयमनान ताका बांदी घाल्लली नासल्लयाि, तश्या उघडसाणी आड क्लायांटाक कायदो वा
शनयमना खाला उबो िावपाची सांद ददल्लली आसता;
v. उघडसाण ही क्लायांटा कडेन अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवेच्या तजवीजे कडेन प्रत्यक्ष सांबांदीत
आसता, जि तो वाांगडी –
1. व्यशक्तगत म्हायती शतसऱया पक्षाांक वाांटूक िकतात हाची म्हायती आदगच क्लायांटाक
ददता जाल्लयाि; आनी
2. ह्या भागाांत पाळटात त्याच प्रमाणें शतसिो पक्ष लेगीत व्यशक्तगत म्हायती गुपीत
दवितलो हाची तजवीज किता जाल्लयाि; वा
vi. वास्तशवक वा सांभाव्य फटगगपण, अनशिकृ त वेव्हाि वा दावे हाांच्या पसून िाखण किपा
खातीि म्हायती उघड के ल्लली आसा, ह्या भागाांत स्पश्ट के ल्लले प्रमाणेंच शतसिो पक्ष लेगीत
व्यशक्तगत म्हायती गुपीत दविपाची तजवीज किता जाल्लयाि.c. “शतसिो पक्ष” म्हणल्लयाि वाांगडी आशिल्लल्लयाच गटाचो व्यक्ती िरून, सांबांदीत व्यक्ती सोडू न हेि
खांयचोय व्यक्ती.

14. A. आिां भीक आनी फु डें लेगीत स्पश्ट उघडसाणीची गिज
a. म्हायतीगाि वेव्हािाचे शनणडय घेवपाक क्लायांटाक गिजेची आसपी योग्य म्हायतीची उघडसाण
किपाची आत्री वाांगड्यान करूांक फावो.
b. योग्य उघडसाणी खातीि, म्हायती ददवांक फावो ती –
i. क्लायांट अर्थीक किािाांत प्रवेि किच्या आदग, अिे तिे न क्लायांटाक म्हायती समजून घेवपाक
फावोसो वेळ मेळपाक पावतलो;
ii. लेखी आनी शवशिश्ट वगाड कडेन सांबांदीत क्लायांटाक समजता अिे तिे न; आनी
iii. क्लायांटाक अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवा हेि अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवाांकडेन योग्य
रितीन तुळा करूांक मेळटल्लयो अिा पद्दतीन.
c. अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवा हाांच्या कडेन सांबांदीत क्लायांटाक उघड किपाच्या म्हायतीचे प्रकाि,
हातूांत ही म्हायती आसपावांक िकता –
i. अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवा, हातूांत ताांची खािेलपणाां, क्लायांटाक जावपी लाभ आनी
आशिल्लल्लयो जोखीमो हाांचे सयत ठळण वणडन आसचें;
ii. अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवे खातीि किपाची फािीकसाण वा फािीकसाण मेजपाची पद्दत;
iii. अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक किािाांतल्लया खांयच्याय अटीचो परिणाम वा भायिावणी, अशस्तत्व;
iv. वाांगड्याचें स्वरूप, योगदान आनी हक्क, हातूांत ताची वळख, शनयामक शस्र्थती आनी सांबांदाांचो
समावेि आसता;
v. वाांगड्याचो सांपकाडचो तपिील आनी वाांगडी आनी क्लायांट हाांच्या मजगती जावपाच्या
दळणवळणाच्यो पद्दती;
vi. शवशिश्ट कालाविी शभति अर्थीक किाि सांपुश्टाांत हाडपाचो क्लायांटाचो अिीकाि; वा
vii. खांयच्याय कायदो वा शनयमना खाला क्लायांटाचे अशिकाि.
14. B.
a. वाांगड्यान अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवा मेळोवपी क्लायांटाक, मुखावयली म्हायती स्पश्ट किची
पडटा–
i. क्लायांट अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवा पुिवण मेळयता तेन्ना मुद्दो 14.A खाला स्पश्ट
के ल्लल्लया म्हायतगत जाल्ललो कसलोय वास्तशवक बदल;
ii. अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवाांनी ददल्लले हक्क आनी अशिकाि हाांचें मूल्लयाांकन किपाक लागपी,
क्लायांटा कडेन आसपी अर्थीक उत्पादाचें सादिीकिण वा शस्र्थती कडेन सांबांदीत म्हायती;
आनी
iii. हेि तत्सम म्हायती.
b. अशवित प्रगटीकिण करूांक फावो –
i. खांयचोय वास्तशवक बदल वा खांयच्याय माफक अविीच्या अांतिाळा वेळाि, लागू जाता ते
प्रमाणें, योग्य वेळेच्या कालाविीत; आनी
ii. त्या वगाडकडेन सांबांदीत क्लायांटाक समजता अिा पद्दतीन आनी लेखी.

माजीन (फायदो)
15. क्लायांटान तो वेपाि किता त्या भागात (भागानग) SEBI न शनदेि ददल्लले प्रमाणें वा वाांगडी वा ऍक्सचेंजान
स्पश्ट के ल्लल्लया प्रमाणें आिां भीक फायदे, प्रशतबांिीत फायदे, शविेि फायदे वा हेि तत्सम फायदे फािीक किचे
पडटले. वाांगडी ताच्या एकमात्र आनी पुिाय ताितम्यान अशतरिक्त फायदो (एक्सचेंज, SEBI गिजे नासल्लयाि
लेगीत) घेवांक िकता आनी ददल्लल्लया वेळेंत क्लायांटान तो फािीक किप बांिनकािक आसता.
16. क्लायांटान फािीक के ल्ललो पगाि ताका सगळ्याच देयाांतल्लयान मुक्त किताच अिें ना हें क्लायांटाक समजता.
सातत्यान सुिळीत रितीन फायदो फािीक करून लेगीत ताच्या वेपािाच्या समेटा वेळाि, क्लायांटाक, किािाांत
नमूद/स्पश्ट के ल्लले प्रमाणें आनीक िक्कम भिची पडू ां येता.

उलाढाल आनी समेट
17. क्लायांट कमोडीटी/व्युत्पन्न किािाची खिे दी वा शवक्री खातीि लेखी वा तिा पद्दतीन वा स्वरूपाांत, क्लायांट
आनी वाांगड्या मदग जाल्लल्लया पिस्पि सहमतीचेि आदािीत, कसलोय आदेि ददवांक िकता. वाांगड्यान,
क्लायांटाक नेमून ददल्लल्लया फकत एकमेव क्लायांट परिभािेतूच आदेिाचे पालन आनी क्लायांटाच्या वेपािाची
अांमलबजावणी किपाक जाय.
18. वाांगड्यान क्लायांटाक वेपाि/समेटाांची चक्राां (सॅटलमँट सायकल), िाडप/पगाि शनयोजन, वेळाि वेळाि जावपी
खांयचेय बदल हाांची म्हायती ददवची पडटली आनी जांय वेपािाची अांमलबजावणी जाता र्थांयच्या कमोडीटी
एक्सचेंजीच्या तिा शनयोजनाां/कायडपध्दतीक पाळो ददवप ही क्लायांटाची जापसालदािकी आसता.
19. क्लायांटान दवरिल्लली अनामत िक्कम वेगळ्या खात्याांत, ताच्या/शतच्या स्वताच्या खात्या पिस वा हेि कोणाय
क्लायांटाच्या खात्या पिस खेिीत दविता आनी वाांगडी, SEBI च्या मागडदिडक तत्वाां, कायदे, सुचोवणयो
आनी/वा ऍक्सचेंजीच्यो सुचोवणयो आनी नेम, कायदे, सोडल्लयाि ताच्या/स्वता खातीि वा हेि खांयच्याय
क्लायांटा खातीि वा हेि कसल्लयाय उद्देिा खातीि वापिना म्हणपाची खात्री वाांगड्यान ददवांक जाय.
20. ऍक्सचेंज (ऍक्सचेंजी) जेन्ना वेपाि िद्द कितात तेन्ना क्लायांटाच्या वतीन जाल्ललो/जाल्लले तसले सगळे वेपाि
र्थांयच्या र्थांयच िद्द र्थाितात, वाांगडी क्लायांट (क्लायांटाां) वाांगडचे सांबांदीत किाि िद्द किपाक मेकळो आसता.
21. ऍक्सचेंजीन अांमलाांत हाशडल्लल्लया उलाढालगक वेपािाची अांमलबजावणी जाल्लल्लया सुवातेवयल्लया ऍक्सचेंजी
खाला जािी के ल्लले शनयम, पोटशनयम आनी वेवसायीक नेम आनी सक्युडलिाां/सुचोवणयो लागू जातात आनी
ऍक्सचेंजीच्या कायद्याांत उल्ललेख के ल्लले प्रमाणें ऍक्सचेंजीचे शनयम, पोटशनयम आनी वेवसायीक नेम आनी
ताांच्या खाला जािी के ल्लल्लयो सुचोवणयो/सक्युडलिाां परिणामकािक जावपा खातीि सांबांदगत न्यायालयाच्या
न्यायाशिकािक्षेत्राांत वेपाि किपी सगळ्या पक्षाांनग ताांकाां पाळो ददवांक जाय आनी सांबांदीत सगळ्या म्हायतीची
पुिवण करूांक जाय.

ब्रोकिे ज (दलाली कि)
22. क्लायांटान वाांगडी त्या वेळाि लागू आसपी आनी क्लायांटाच्या खात्याक, उलाढालीक आनी वाांगडी क्लायांटाक
ददता त्या सेवेक लागू जाता ते प्रमाणें दलाली आनी कायदेिीि कि फािीक किचो पडटलो. वाांगडी

ऍक्सचेंजीन स्पश्ट के ल्लल्लया शनयम, पोट-शनयम, वेवसायीक नेम आनी/वा SEBI च्या शनयमा पिस चड दलाली
कि घेवांक िकना.
िद्द किप आनी अशिकाि काडू न घेवप
23. वाांगड्याच्या हेि हक्काांकडेन पक्षपात करिनास्तना (लवादाकडेन प्रकिण व्हिपाच्या हक्का सयत), माजीनाां
(फायदे) वा हेि िक्कम, फािीक करूांक नाशिल्ललग िीणाां इत्यादगची फािीकसाण के ली ना जाल्लयाि वाांगडी
क्लायांटाचे काांय वा सगळे अशिकाि िद्द कितलो/काडू न उडयतलो आनी अिा अशिकाि िद्द किपाच्या/काडू न
उडोवपाचो खचड क्लायांटाच्या जापसालदािकी/लागणुकीतल्लयान जुळोवन घेतलो हें क्लायांटाक समजता.
अशिकाि िद्द के ल्लल्लयान/काडू न घेशतल्लल्लयान जाल्लल्लया कसल्लयाय आनी सगळ्या लुकसाणीची भिपाय क्लायांटा
कडल्लयान करून घेतले आनी ताका ती सोंसची पडटली.
24. क्लायांटाचो मृत्यु वा ददवाळखोि जालो जाल्लयाि वा तो/ती घेवपाक आनी फािीक किपाक िकलो ना जाल्लयाि
वा क्लायांटान खिे दी वा शवक्री किपाचो आदेि ददल्लल्लयो कमोडीटी िाडपाक वा स्र्थलाांतिण करूांक असमर्थड
आसा जाल्लयाि, वाांगडी क्लायांटाची उलाढाल (वेव्हाि) बांद करूांक िकता आनी दकदेंय आसा जाल्लयाि,
क्लायांटाच्या मालमत्ते आड लुकसाणीचो दावो करूांक िकता. क्लायांट वा ताची नॉशमनी, वािसदाि,
उत्तिाशिकािी आनी मुखत्याि खांयचगय शिल्ललकीचे हकदाि आसतले. नॉशमनीचो अशिकाि आसपी
शनिी/कमोडीटीचे कायदेिीि वािसदािाक स्र्थलाांतिण वाांगडी वैि पध्दतीन कितलो.
दकजील सोडोवप
25. वाांगडी ताच्या वतीन हाताळपी सदळ्या उलाढाली सांबांदीत क्लायांटाच्यो कागाळी सोडोवांक सहकायड ददतलो.
26. ठे वी, फायद्याची िक्कम इ., सांबद
ां ाांतले कसलेय दावे आनी/वा दकजील सोडोवांक क्लायांट आनी वाांगडी, जांय
वेपाि जाला र्थांयच्या वेवसायीक शनयम, पोटशनयम आनी कायद्या प्रमाणें आनी ताच्या खाला वेळा वेळाि
जािी के ल्लल्लया सक्युडलि/सुचोवणयाां प्रमाणें, लवादाकडेन गा-हाणें माांडूक िकतलो.
27. क्लायांट/वाांगड्याचें दकजील सुटावें करूांक अशिकृ त प्रशतशनिीन क्लायांट/वाांगड्याक सांबांदीत जािी के ल्लल्लयो
सुचोवणयो दकदेंय आसा जाल्लयाि, क्लायांट/वाांगड्याच्या वतीन तिें प्रशतशनिीत्व किपाच्या अशिकृ त पत्रा च्या
अनुिांगान बांिनकािक आसतल्लयो.
28. ताांच्या सगल्लया क्लायांटाक सुगम आसपी परिणामकािक कागाळ सोडोवांक दिे क वाांगड्याच्यो गिजो
a. वाांगड्याकडेन ताांच्या क्लायांटाकडल्लयान वा ताच्या वतीन ताांकाां ददल्लल्लया अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक
सेवेच्या सांबांदान येवपी कागाळी िोखड्योच आनी न्यायान घेवपाक आनी त्यो सोडोवपाक एक
परिणामकािक यांत्रणा आसूांक फावो.
b. क्लायांटा वाांगडा सांबांद जोडटा ताच्या सुिवेक आनी क्लायांटाक म्हायतीची गिज आसता तेन्ना
वाांगड्यान क्लायांटाक ती ददवांक फावो, तातूांत आसपावता–
i. खांयचीय कागाळ सोडयतना तीचो पाठपुिावो किपाचो क्लायांटाचो अशिकाि; आनी
ii. ताांच्या क्लायांटा कडल्लयान कागाळी मेळोवपाक आनी त्यो सोडोवपाखातीि वाांगडी
आपणायता ती प्रदक्रया.
29. A. क्लायांटाक योग्य सल्ललो ददवपाची तजवीज

क्लायांटाची अर्थीक परिशस्र्थती आनी गिजो हे सयत, क्लायांटाची सांबांदीत व्यशक्तगत परिशस्र्थती शवचािाांत
घेवन योग्य सल्ललो घेवपाचो अशिकाि. ही लागणूक क्लायांटाक सल्ललो ददवपी व्यक्तीक लागू जातली आनी तसो
सल्ललो ददवपा गिजेची आशिल्ललें अर्थीक उत्पाद आनी सेवाांचें वगीकिणाचो उल्ललेख करूांक िकता.
a. एका वाांगड्यान करूांक फावो –
i. क्लायांटाच्या सांबांदीत व्यशक्तगत परिशस्र्थतीची योग्य आनी अचूक म्हायती मेळोवपाचे सगळे
यत्न; आनी
ii. क्लायांटाची सांबांदीत व्यशक्तगत परिशस्र्थती शवचािाांत घेवन योग्य सल्ललो क्लायांटाक ददवपाची
खात्री.
b. क्लायांटाची सांबांदीत व्यशक्तगत परिशस्र्थती अपुणड वा सािकी ना अिें वाांगड्याक कळत जाल्लयाि, अपुणड
वा अयोग्य म्हायती खातीि वाांगड्यान याचीके दिम्यान क्लायांटाक शिटकावणी ददवांक फावो.
c. क्लायांटाक मेळपी अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवा वाांगड्याक क्लायांटा खातीि योग्य ददसली ना
जाल्लयाि, वाांगड्यान –
i. क्लायांटा कडेन लेखी ताचो सल्ललो स्पश्टपणान आनी क्लायांटाक समजता ते पद्दतीन ददवां
येता; आनी
ii. क्लायांटान मागणी के ल्लले अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवाच मुद्दो 29.A.a क पाळो ददतकीच
आनी क्लायांटा कडल्लयान लेखी पावती येतकीच उपलब्ि करूां येता.
30. सांघिड सोडयतना
क्लायांट आनी वाांगड्याचे शहतसांबांद हाांचे मदी कसलोय सांघिड उप्रासलो जाल्लयाि, क्लायांटाच्या शहतसांबांदाांक
पयली पसांती ददवांक जाय.
a. वाांगड्यान हें करूांक फावो –
i. कसल्लयाय सांघिाडच्या सांदभाांत क्लायांटाक म्हायती ददवांक जाय, हातूांत क्लायांटाक सल्ललो
ददवपा खातीि वाांगडी घेवपा आशिल्ललो वा ताका मेशळल्ललो कसलोय सांघिाडत्मक पगाि हाांचो
समावेि लेगीत आसता; आनी
ii. जि वाांगडी जाणाां वा ताणे तिें जाणून घेवप आवश्यक आसा, क्लायांटाच्या शहतसांबांदाांक
मुखेल प्रार्थशमकताय ददवांक फावो, जि सांघिड हाांच्या मदग आसा –
1. ताचो स्वताचो शहतसांबद आनी क्लायांटाचे शहतसांबांद; वा
2. सांबांदीत वाांगड्याचे शहतसांबांद आनी क्लायांटाचे शहतसांबांि, जि वाांगडी हो वेवसायीक
प्रशतशनिी आसा.
b. मुद्दो 16a.i. खालची म्हायती क्लायांटाक लेखी आनी क्लायांटाक समजता ते पद्दतीन ददवांक जाय आनी
क्लायांटाक कडल्लयान तत्सम पावती घेवांक जाय.
c. ह्या शवभागाांत, “सांघिाडत्मक पगाि” म्हणल्लयाि वाांगड्यान क्लायांट सोडू न दुसऱया व्यक्ती कडल्लयान
घेशतल्ललो लाभ, जो मागीि पयिानग वा दुडवाां शवियत आसूां पूण जाचो परिणाम क्लायांटाक
वाांगड्याकडल्लयान मेळपी सल्लल्लयाचेि जावपाची िक्यताय आसता.

सांबांद तोडप
31. खांयच्याय कािणाांक लागून वाांगडी कमोडीटी ऍक्सचेंजीच्या वाांगड्याकडेन सांबांद तोडटा - हातूांत वाांगड्याच्या
घाळपणाक लागून वाांगडीपद सोंपोवप, िाजीनामो ददवप वा काडू न उडवप हाांचो समावेि आसता - वा जि
बोडाडन प्रमाणपत्र िद्द के ल्लयाि वाांगडी आनी क्लायांटा मजगतीचे सांबांद सोंपोवांक येतात.
32. वाांगडी, अशिकृ त व्यक्ती आनी क्लायांट हेि पक्षाांक एका म्हयन्यापिस आदग लेखी सुचोवणी ददवांन कसलेंच
कािण स्पश्ट करिनास्तना ताांच्या मदलें नातें सोंपोवांक िकता. तर्थाशप अिा समाप्तीक लागून, पक्षाच्या
उलाढालीक लागून वा ताच्या अनुिांगान आशयल्लले सगळे हक्क, लागणूको आनी जापसालदािक्यो सांबांिीत
पक्षाांक वा ताच्या/शतच्या वािसदाि, अांमलबजावणी किप्याक, प्रिासकाक, कायदेिीि प्रशतशनिीक वा
वािसदािाक, जो कोण आसा ताका पाळचे पडटले आनी लागू जातले.
33. अशिकृ त व्यक्तीक मिण आयल्लयाि/तो ददवाळखोि जाल्लयाि बोडाडकडेन ताची/ताांची नोंदणी िद्द जाल्लयाि
वा/कमोडीटी ऍक्सचेंजीन अशिकृ त व्यक्तीची मान्यताय फाटग घेतल्लयाि आनी/वा वाांगड्यान खांयच्याय
कािणाक लागून अशिकृ त व्यक्ती वाांगडचो किाि िद्द के ल्लयाि, क्लायांटाक तिा िद्दीकिणाची म्हायती ददतले
आनी क्लायांट वाांगड्याचो र्थेट क्लायांट म्ूण समजतले आनी क्लायांट एका म्हयन्या पिस आदग लेखी बिोवन
सांबांद तोडपाची सुचोवणी ददना मेिेन वाांगडी, अशिकृ त व्यक्ती आनी क्लायांटाचेि िेक आसपी ‘हक्क आनी
जापसालदािक्यो’ दस्तावेजाांत समाशवश्ट के ल्ललग सगळग पोटकलमाां आसा तिगच लागू जातलग.
अशतरिक्त हक्क आनी जापसालदािक्यो
34. वाांगडी आनी क्लायांट SEBI न आनी वेपाि जाला र्थांयच्या सांबांदीत एक्सचेंजीन के ल्लले शनयम, वेवसायीक
कायदे आनी पोटशनयम, सक्युडलिाां, सुचोवणयो आनी मागडदिडक तत्वाां प्रमाणें वेळच्या वेळाि ताांची खातग
एकठाांय करूांक आनी समेट करूांक िकतले.
35. वाांगडी आपल्लया क्लायांटाक ऍक्सचेंजीन वेळा वेळाि स्पश्ट के ल्लल्लया स्वरूपा प्रमाणें किाि नोंद जािी कितलो
हातूांत आदेि क्रमाांक, वेपािाचो क्रमाांक, वेपािाचो वेळ, वेपािाचो िुल्लक, वेपािाचें प्रमाण, व्युत्पन्न किािाचो
तपिील, क्लायांटाचो कोड, दलाली, लागू जावपी सगळे कि आनी ऍक्सचेंजीन शततल्लया वेळेंत स्पश्ट के ल्लली
भिप सक्तीची आशिल्लली म्हायती सयत हेि तत्सम सगळो तपिील इत्यादी सयत उलाढालीच्यो सगळ्यो नोंदी
जािी कितलो. शडजीटल स्वाक्षिी वापरून इलॅक्िोनीक स्वरूपाांत आनी/वा हाडड प्रतगत 24 विाां शभति
वाांगड्यान किाि नोंदी गुांतवणूकदािाक ददवच्यो पडटल्लयो.
36. वाांगडी शनिीतल्लयान वा कमोडीटीसच्या शडलीविीतल्लयान, जें दकदें आसा ते प्रमाणें, क्लायांटाक 24 विाां शभति
वेपाि जाल्लल्लया सांबांदीत ऍक्सचेंजीतल्लयान मेशळल्लल्लया मोबदल्लया प्रमाणें, क्लायांटान उल्ललेख करूांक ना तोमेिेन
वेळच्या वेळाि जांय वेपािाची अांमलबजावणी जाल्लली आसता र्थांयच्या सांबांदीत ऍक्सचेंजीन उल्ललेख के ल्लले
प्रमाणें मोबदलो फािीक कितलो.
37. वेपािाची उलाढाला जाल्लल्लया प्रस्तुत ऍक्सचेंजीन स्पश्ट के ल्लले प्रमाणें, नेमान आनी शततल्लया वेळेत, वेळच्या
वेळाि, वाांगडी ताच्या दिे क क्लायांटाच्या सांबांदीत दोनूय शनिी आनी कमोडीटीस खातीि 'खात्याचें शनवेदन’
िाडटलो. वेपािाची उलाढाला जाल्लल्लया प्रस्तुत ऍक्सचेंजीन स्पश्ट के ल्लले प्रमाणें, वाांगडी (स्टॉक ब्रोकि) च्या
पावती प्रमाणें, पुिक वेळेत, वेळच्या वेळाि, क्लायांट शनवेदनात खांयच्योय त्रुटी आसात जाल्लयाि त्रुटी दाखोवांक
िकता.
38. वाांगड्यान क्लायांटाांक दि ददसा फायद्याचें शनवेदन िाडचें पडटलें. फायद्याच्या शनवेदनात ठे व दवरिल्लल्लयाचो
तपिील, वापरिल्लल्लयाची म्हायती र्थीि ठे वेच्यो पावत्यो (FDR), बँकेची हमी, वॅिहावजाच्यो पावत्यो,

शसक्युरिटी इ. हाांच्या सयत शसक्युरिटीची शस्र्थती (उपलब्ि शिल्ललक/क्लायांटा कडल्लयान देय) हाांचो समावेि
आसूांक जाय.
39. क्लायांटान आपल्लयाक वाांगड्या कडेन सांबांद जोडपा खातीि ताचे कडेन आवश्यक कायदेिीि क्षमताय आसा
आनी तसो अशिकाि आसा आनी ताच्या लागणूकेक पाळो ददवांक तो समर्थड आसा हाची खात्री ददवची पडटली.
सगळ्या उलाढालगक पाळो ददवांक आवश्यक सगळे वेव्हाि उलाढाल नोंद जावच्या आदग क्लायांटान नमूद
किचे पडटले.
40. जि वाांगडी ताचें/शतचें/ताांचें वाांगडीपद सोडटा जाल्लयाि, वाांगड्यान, गुांतवणूकदािा कडल्लयान दकदेंय आसा
जाल्लयाि, दावो किपी भौिीक सुचोवणी ददवपाक जाता. ऍक्सचेंजीच्या वेपािीक प्रणालीवयल्लयान जाल्लल्लया
वेवहािा सांबांदान दावो आसल्लयाि, योग्य कालाविी शभति क्लायांटान योग्य कागदपत्राां सयत ऍक्सचेंजी कडेन
कागाळ दाखल किप गिजेचें आसा.
41. A. फटोवपाचें आचिण आनी अनुचीत वेव्हाि हाांच्या सयत अयोग्य आचिणा पसून िाखण
a. अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवाां सांबांदान अयोग्य आचिण प्रशतबांिीत आसा.
b. “अयोग्य आचिण” म्हणल्लयाि वाांगड्याची वा ताच्या अर्थीक प्रशतशनिीची अिी कृ ती वा गाळणी जाका
लागून क्लायांटाक माशहतगाि वेव्हािीक शनणडय घेवपा पसून तो पिावृत्त जावांक िकता आनी हातूांत
आसपावता –
i. मुद्दो 41.B खाला फटोवपाचो वेव्हाि
ii. मुद्दो 41.C खाला अनुचीत वेव्हाि
iii. उल्ललेख करूां येतात अिे तत्सम वेव्हाि
41. B.
a. क्लायांटाची वेव्हािीक शनणडय क्षमता बिीि किता आनी अन्यर्था तो तसो शनणडय घेवचो नासलो,
वाांगडी वा ताच्या अर्थीक प्रशतशनिीचें आचिण फटोवपी आसा अिें म्हणू येता, हातूांत आसपावता –
i. क्लायांटाक चुकीची म्हायती ददवप वा अर्थीक प्रशतशनिी वा वाांगडी खिी ना हाची जाण
आसपी म्हायती ददवप; वा
ii. भिवांसो दवरूांक िकनात अिा पद्दतीन क्लायांटाक खिी म्हायती ददवप.
b. मुद्दो 41.B.a खाला ददल्लल्लया प्रमाणें आचिण फटकीिें आसा हाची िहानीिा कितना मुखावयले
“शनदेिीत घटक” शवचािाांत घेवचे पडटले –
i. अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवेचे मुखेल गुणिमड, हातूांत ताांची खािेलपणाां, फायदे आनी
क्लायांटाक आसपी जोखीम हाांचो समावेि आसता;
ii. क्लायांटाची र्थािावीक अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवेची गिज आनी ताची क्लायांटा खातीिची
योग्यताय;
iii. अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवे खातीि किपाची फािीकसाण वा फािीकसाण मेजपाची पद्दत;
iv. अर्थीक किािाांतल्लया खांयच्याय अटीचें अशस्तत्व, भायिावणी वा ताचो परिणाम, जो त्या
अर्थीक किािाच्या सांदभाांत अर्थीक भाि आसता;
v. वाांगड्याचें स्वरूप, योगदान आनी अशिकाि, हातूांत ताांची वळख, शनयामक शस्र्थती नातें
आसपावता; आनी

vi. खांयच्याय कायदो वा शनयमना खाला क्लायांटाचे अशिकाि.
41. C.
a. वाांगडी वा ताचो अर्थीक प्रशतशनिी हाांचे अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवे सांबांदातलें आचिण अनुचीत
आसता जि तातूांत –
i. बळाचो वापि वा कोणाचें साांगणें हाांचो समावेि आसता; आनी
ii. क्लायांट अन्यर्था घेवचो नाशिल्ललो असो वेव्हािीक शनणडय तो घेवपाचो आसता वा तो घेता.
b. आचिणाांत बळाचो वापि वा प्रभाव आसा हाची िहानीिा करूांक मुखावयल्लयाचो शवचाि करूांक
फावो –
i. आचिणाचो वेळ, र्थळ, स्वरूप वा शनणडय;
ii. भेश्टावपी वा अनुचीत भािेचो वा आचिणाचो वापि;
iii. कसल्लयाय दुदव
ै ी प्रकािाची शपळवणूक वा क्लायांटाच्या परिशस्र्थतीचो गैिफायदो घेवप, जातूांत
वाांगडी जाणूनभुजून अर्थीक उत्पाद वा अर्थीक सेवेच्या सांबांदान क्लायांटाच्या शनणडयाचेि
परिणाम किता;
iv. क्लायांट अर्थीक किािा खाला अशिकाि वापरूांक सोदता पूण वाांगडी किािबाह्य बांिनाां
घालता हातूांत आसपावता –
v. अर्थीक किाि सोंपोवपाचो अशिकाि;
vi. वेगळ्या अर्थीक उत्पाद वा हेि वाांगड्या कडेन वचपाचो अशिकाि
vii. कसलीय कृ ती किपाक शभिाांत, ती शभिाांत उत्पन्न किपी परिशस्र्थती.
इलॅक्िोनीक किाि नोंदी (ECN)
42. क्लायांटान इलॅक्िोनीक पद्दतीन किाि नोंद मेळोवप वेंचलें जाल्लयाि, ताणें योग्य ई-मेल आयडी (क्लायांटान
तयाि के ल्ललो) वाांगड्याक ददवचो पडटलो (उपकाि करून परिशिश्ट 3 चें शविान A पळोवचें). सदस्य या
सांदभाडत वेळोवेळी जािी सवड शनयम/ व्यवसाय शनयम/पोट-कायदे परिपत्रके /पूतडता आहेत याची खात्री होईल.
ई-मेल आयडीत जाल्ललो कसलोय बदल लेखी पत्रा विवग क्लायांटान वाांगड्याक कळोवचो पडटलो. क्लायांटान
माजाळ्या विवग वेपाि किप वेंचलें जाल्लयाि, क्लायांटान उल्ललेख के ल्लल्लया उपेगकत्याडच्या आयडी आनी पासवडड
विवग ईमेल आयडीच्या बदलाची मागणी करूांक िकतात.
43. ई-मेल आयडी विवग िाशडल्लले सगळे ECN चेि शडजीटल स्वाक्षिी के ल्लया, एनदक्रप्ट के ल्लयात, नॉन-टँपिे बल
आनी IT कायदो, 2000 त के ल्लल्लया तितुदीक ती पाळो ददता हाची खात्री वाांगड्याक किची पडटली. ECN
जोडणेंविवग ईमेल करून िाशडल्लली आसल्लयाि, जोशडल्लल्लया फायलीचेि लेगीत शडजीटल स्वाक्षिी आसची
पडटली, ती एनदक्रप्ट के ल्लली आसची पडटली आनी ती दकद्यानूच हस्तक्षेप किपी नासची पडटली.
44. वाांगड्यान मेल बाऊन्स जाल्लल्लयाच्या अशिसुचोवणेची पावती मेळना जाल्लयाि किाि नोंद क्लायांटाच्या ई-मेल
आयडीचेि िाडली अिें गृहीत िितले हाची नोंद क्लायांटान घेवची.
45. ऍक्सचेंजीन IT कायदो, 2000 त तितूद के ल्लल्लया प्रमाणें आनी SEBI/कमोडीटी ऍक्सचेंजीन वेळच्या वेळाि
जािी के ल्लल्लया शनयम/सक्युडलि/मागडदिडक तत्वाांत उल्ललेख के ल्लले पद्दतीन, वाांगड्यान ECN हाताळूां क जाय आनी
सॉफ्ट आनी हस्तक्षेप न किपी स्वरूपाांत ई-मेलाची पावती ददवांक जाय. शडलीविीचो पुिावो देखीक

SEBI/कमोडीटी ऍक्सचेंज कायद्या खाला उल्ललेख के ल्लले प्रमाणें किाि नोंदी िाडच्या वेळाि प्रणालीन शनमाडण
के ल्ललो लॉग अहवाल वाांगड्यान शवशिश्ट कालाविी खातीि िाखून दविचो पडटलो. लॉग अहवालात
क्लायांटाक पावूांक नाशिल्लल्लया किाि नोंदगचो तपिील/न्हयकारिल्ललो ई-मेल वा पित बाऊन्स जाल्लल्लयाचो
तपिील लॉग अहवालात ददवपाक फावो. SEBI/कमोडीटी ऍक्सचेंजीन घालून ददल्लल्लया शनयम/
सक्युडलि/मागडदिडक तत्वाांत उल्ललेख के ल्लले प्रमाणें वाांगड्यान र्थािावीक कालाविीत सदाांच बाऊन्स जाल्लल्लया
मेलगची पावती दविपाक सगळग सांभाव्य पाांवलाां उबारूांक फावो.
46. इलॅक्िीक पद्दतीन किाि नोंदी मेळोवप वेंचूक नाशिल्लल्लया क्लायांटाां खातीि वाांगडी प्राकृ तीक मोडाांत किाि
नोंदी िाडप चालू दवितलो. ECN क्लायांटाक मेळूांक पावल्लयो नात वा क्लायांटाच्या ई-मेल आयडीन
न्हयकािल्लयो (मेल बाऊन्स जावप) जाल्लयाि, SEBI/कमोडीटी ऍक्सचेंज कायद्या खाला उल्ललेख के ल्लले प्रमाणें,
शवशिश्ट वेळे शभति स्टॉक ब्रोकि क्लायांटाक प्राकृ तीक किाि नोंद िाडटलो आनी तिा प्राकृ तीक किाि
नोंदीच्या शडशलविीचो पुिावो साांबाळू न दवितलो.
47. क्लायांटा वाांगडच्या ECN च्या आदानप्रदानाच्या शिवाय, वाांगडी ताच्या वॅबसायटीचेि, जि आसा जाल्लयाि,
सुिक्षीत तिे न ECN प्रकािीत कितलो आनी क्लायांटाक समपडक ऍक्सॅस मेळोवांन ददतलो आनी ह्या उद्देिा
खातीि, क्लायांटाक एक एकमेव उपेगकत्याडचें नाांव आनी पासवडड उपलब्ि करून ददतलो जाचे विवग
क्लायांटाक किाि नोंद इलॅक्िोनीक पद्दतीन साांबाळपाचो आनी/वा मुद्रण प्रत काडपाचो पयाडय आसतलो.
48. क्लायांटा कडल्लयान मेशळल्ललें इलॅक्िोनीक कॉन्िेक्ट नोट (ECN) प्रशतज्ञा त्या क्लायांटाक वता जाणी फॉमड
इलॅक्िोनीक पद्दतीन मेळप वेंचला. क्लायांटान तें काशडना तोमेिेन ही प्रशतज्ञा तिीच वैि उिता.
कायदो आनी न्यायाशिकािक्षेत्र
49. ह्या दस्तावेजाांत माांशडल्लल्लया शवशिश्ट हक्काां शिवाय, वाांगडी, अशिकृ त व्यक्ती आनी क्लायांटाक ऍक्सचेंजीच्या
शनयम, पोट-शनयम आनी वेवसायीक शनयम हाांच्या खाला हेि अशिकाि आसतले जे विवग क्लायांट ताच्या
खालच्या सक्युडलि/सुचोवणयाां विवग वा SEBI च्या शनयम आनी कायद्या विवग वेपाि वेंचतले.
50. ह्या दस्तावेजातल्लयो तितुदी सिकािी अशिसुचोवणयो, SEBI विवग जािी जावपी खांयचेय शनयम, कायदे,
मागडदिडक तत्वाां आनी सक्युडलि/सुचोवणयो आनी जांय वेपािाची अांमलबजावणी जाता त्या वेळच्या वेळाि
जावपी कमोडीटी ऍक्सचेंजगच्या शनयम, वेवसायीक शनयम आनी पोट कायद्याांच्या, सदाांच अिीन आसतले.
51. लवाद आनी तडजोड कायदो, 1996 खाला लवादाांनी पास के ल्लल्लया खांयच्याय शनवाड्याक वाांगडी आनी
क्लायांटान पाळो ददवचो पडटलो. पूण, लवादाच्या शनवाड्याचेि खांयच्याय एका पक्षाचें समािान जालें ना
जाल्लयाि कमोडीटी ऍक्सचेंजगत अपीलाची तितूद सुध्दाां के ल्लली आसा.
52. ह्या दस्तावेजाांत वापरिल्लले िब्द आनी स्पश्टीकिण पूण जाची हाांगा व्याख्या के ल्लली ना, सांदभाडक अन्यर्था
गिजेचो आसना तोमेिेन, ऍक्सचेंज/ SEBI खाला नेमून ददल्लले शनयम, पोटशनयम आनी वेवसायीक शनयम
आनी ते खाला जािी के ल्लले सक्युडलि/सुचोवणयाांचो अर्थड तोच आसता.
53. स्टॉक ब्रोकिान सांयोजन के ल्ललग सगळग अशतरिक्त स्वयां पोटवाक्याां/दस्तावेज ऍक्सचेंज/ SEBI ची उल्ललांघन
किपी आसचग न्हय. तिा स्वयां पोटवाक्याां/दस्तावेज (दस्तावेजाांनी) के ल्लले खांयचेय बदल जावच्या 15 दीस
पयलग सुचोवणी ददवपाची गिज आसा. ऍक्सचेंज/ SEBI उल्ललेख के ल्लले हक्क आनी बांिनाांनी के ल्लले बदल
क्लायांटाक कळोवचे पडटले.

54. SEBI च्या शनयम आनी कायद्यानग बदल जाल्लल्लयान वा वेपािाची अांमलबजावणी जावपी प्रस्तुत कमोडीटी
ऍक्सचेंजीचे पोट-शनयम, शनयम आनी कायद्यान जाल्लल्लया बदलाांक लागून पक्षाच्या हक्क आनी बांिनाांनी बदलाव
आयलो जाल्लयाि, ते बदल ह्या दस्तावेजाांत उल्ललेख के ल्लल्लया पक्षाांच्या हक्क आनी बांिनाांनी दुरुस्ती करून ताांचो
अांतभाडव कितले.
55. वाांगड्यानग ताांच्या क्लायांटाांक खात्याचें शनवेदन िाडू ांक ददवांक जाय.

वाांगड्याांनी क्लायांटा कडेन उपलब्ि के ल्लल्लया वेपािाच्या सुशविेचेि आदािीत माजाळें आनी वायिलॅस तांत्रज्ञान
(‘हक्क आनी बांिनाां’ दस्तावेजाांत उल्ललेख के ल्लले सगळे पोटशनयम लागू जातले.
तेभायि, हातूांत उल्ललेख के ल्लले पोटशनयम लेगीत लागू जातले)
1.

वाांगडी, वायिलॅस तांत्रज्ञानाच्या वापिा विवग, जातूांत माजाळ्याचो प्रोटोकॉल (IP) वापितात अिा मोबायल
फोन, डेटा काडाड सयत लॅपटॉप, इत्यादी शडव्हायसाांचो वापि जावां येता, माजाळ्याचेि आदािीत वेपाि (IBT)
आनी कमोडीटी वेपाि किपा खातीि पात्र आसा. वायिलॅस तांत्रज्ञान वापरून माजाळ्याचेि आदािीत
वेपाि/कमोडीटी वेपािा खातीिSEBI आनी ऍक्सचेंजीन वेळा वेळाि स्पश्ट के ल्लल्लया सगळ्या आवश्यक
गिजाांची पुिवण वाांगड्यान किची पडटली.

2.

क्लायांट कमोडीटीनी गुांतवणूक करूांक/वेपाि करूांक इत्सुक आसतात आनी ह्या उद्देिा खातीि, क्लायांट एकति
माजाळ्याचेि आदािीत वेपाि सुशविा वापरूांक वा वायिलॅस तांत्रज्ञानाच्या वापिा विवग कमोडीटी वेपािाची
सुशविा वापरूांक इत्सुक आसतात. वाांगड्याांनी IBT सेवा क्लायांटाक ददवची पडटली, आनी SEBI/ऍक्सचेंजीन
के ल्लल्लया तितुदी चेि आनी ताका लेखून क्लायांटान वाांगड्याच्या IBT सेवेचो उपयोग क्लायांटान करूांक जाय
आनी ऍक्सचेंज/SEBI स्पश्ट के ल्लल्लया अटग कडेन जुळपी वाांगड्याच्या IBT वॅब सायटीवयले नेम आनी
ितीकडेन त्यो मेळटोजुळट्यो आसूांक जाय.

3.

वाांगड्यान वायिलॅस तांत्रज्ञान/माजाळे /स्माटड ऑडडि रुटगग वा हेि तांत्रज्ञाना विवग कमोडीटी वेपािा कडेन
शनगडीत खािेलपणाां, जोखीमी, लागणूको, बांिनाां आनी जापसालदािक्यो हाांची म्हायती वाांगडी क्लायांटाक
करून ददतलो.

4.

वाांगड्याची IBT प्रणाली स्वताच आिां भीक पासवडड आनी ताचें पासवडड िोिण शनमाडण किता आनी तें
ऍक्सचेंज/SEBI/उल्ललेख के ल्लल्लया अटगप्रमाणें आसता हाचें ज्ञान वाांगड्यान क्लायांटाक करून ददवांक जाय.

5.

उपेगकत्याडचें नाांव आनी पासवडड गुपीत आनी सुिक्षीत िाखपाची जापसालदािकी क्लायांटाची आसता आनी
नोंद जावपी सगळ्या आदेिाां खातीि आनी खांयच्याय व्यक्तीन वाांगड्याच्या IBT प्रणाली विवग क्लायांटाचो
पासवडड आनी/वा उपेगकत्याडचें नाांव वापरून के ल्लल्लया खांयच्याय वेव्हािाां खातीि, मागीि ताका तिें किपाचो
अशिकाि घडये आसचो ना, तो (क्लायांट) एकमात्र जापसालदाि आसता. वायिलॅस तांत्रज्ञाना विवग ऑडडि
रुटेड प्रणाली विवग माजाळ्याचो वेपाि/कमोडीटी वेपाि किपा खातीि प्रामाणय तांत्रज्ञान आनी कडक सुिक्षा
उपायाांची गिज आसता हाचें ज्ञान लेगीत क्लायांटाक आसता आनी क्लायांटाचो वा ताच्या अशिकृ त
प्रशतशनिीचो पासवडड हेि शतसऱया पक्षाक - हातूांत कमडचािी आनी वाांगड्याच्या शडलिाांचो समावेि आसा उघड जाल्ललो ना हाची खात्री करून घेता.

6.

क्लायांटान तो जि ताचो पासवडड शवसिलो, वाांगड्याच्या IBT प्रणालगत सुिक्षेक गळटी लाशगल्लल्लयाचें ताका
समजलें, हस्तक्षेपाचो दुबाव आयलो/सोद लागलो/ताच्या पासवडड/उपेगकत्याडच्या नाांव/खात्याविवग अनशिकृ त
ऍक्सॅस/हस्तक्षेप जाल्लल्लयाचें जाणवलें जाल्लयाि तिा अनशिकृ त वापि, तािीख, पद्दत आनी तिा अनशिकृ त
वापिाक लागून प्रभावीत जाल्लल्लयो उलाढाली ह्या म्हायती सयत क्लायांटान वाांगड्याच्या तत्काळ अशिसुचीत
करूांक जाय.

7.

वायिलॅस तांत्रज्ञाना विवग माजाळें /कमोडीटी वेपािाचेि रुटीन ऑडडिी खातीि घेवपाच्या सेवाां वाांगडा आसपी
जोखीमीची जाण आनी पुिाय ज्ञान क्लायांटाक आसा आनी क्लायटाच्या खांयच्याय प्रकािच्या उपेगकताड
नाांव/पासवडाां खांयच्याय आनी सगळ्या कृ ती खातीि क्लायांट पुिायेन जापसालदाि आनी जबाबदाि आसतलो.

8.

क्लायांटाच्या मागणेवयल्लयान वाांगडी ईमेल विवग ऑडडिी/वेपाि समर्थडन िाडटलो. ऑडडि/वेपाि पुनतडपासणी
वॅब पोटडलाचेि सुध्दाां उपलब्ि आसता हाचें ज्ञान क्लायांटाक आसा. वायिलॅस तांत्रज्ञान वापरून क्लायांट वेपाि
किता जाल्लयाि, वाांगडी क्लायांटाच्या शडव्हायसाचेि ऑडडि/वेपाि समर्थडन िाडटलो.

9.

माजाळ्याचेि वेपाि किपाांत खुबिे अशनश्चीत घटक आसतात आनी कठीण हाडडवॅि, सॉफ्टवॅि, प्रणाल्लयो,
दळणवळण लायनी, पेिीफे िल इत्यादी मदग इबाड आनी शबघाड जावांक िकता. वाांगडी आनी ऍक्सचेंज
क्लायांटाक वाांगड्याची IBT सेवा सुिळीत आनी सदाांच उपलब्ि आसतली हाची हमी ददना वा ताचें
प्रशतशनिीत्व करिना.

10.

कसलेंय शनलांबन, आडखळ, वाांगड्याची IBT प्रणाली वा सेवा वा ऍक्सचेंज सेवा वा प्रणालीचो दुरुपयोग वा
अनुपलब्िताय वा क्लायांट/वाांगडी/ऍक्सचेंजीचेि प्रणालीचें अपेस, वाांगडी/ऍक्सचेंजीच्या शनयांत्रणा भायि
खांयच्याय कािणाक लागून खांयच्याय ललक/प्रणालीच्या अपेसाक लागून ताच्या आदेिाची अांमलबजावणी
जावप ना, अिा कािणाांक लागून क्लायांटाक ऍक्सचेंज वा वाांगड्याआड खांयचोच दावो करूांक मेळचो ना.

