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�રસ્ક �ડસ્ક્લોઝર ડો�મેુન્ટ 
 

એક્સચેન્જ સ્પષ્ટ અથવા ગ�ભ�ત ર�તે કોઈ બાયંધર� આપ�ુ ંનથી ક� આ �લુાસા દસ્તાવેજો �ણૂર્ છે અથવા તે �ણૂર્ હોવા �ગે 

ક� ચોક્સાઈ �ગે કોઈ ર�ુઆત કરવામા ંઆવતી નથી, ક� એક્સચ�જ કોમો�ડટ� ડ��રિવટ�વ્ઝ(Commodity Derivatives) 

માક�ટ/ટ્ર��ડ�ગમા ં  કોઈપણ �હસ્સેદાર�ુ ંસમથર્ન ક� પ્રચાર કરતા નથી. આ �ૂંકા �લુાસાના િનવેદનમા ંટ્ર��ડ�ગના તમામ જોખમો 

અને અન્ય મહત્વના પાસાને આવર� લેવાયા નથી. આથી તમાર� તેમા ંસકંળાવવા પહ�લા ંકાળ��વૂર્ક ડ��રવે�ટવ્ઝ ટ્ર��ડ�ગનો 

અભ્યાસ કરવો જોઇએ.  
 
સલંગ્ન જોખમોના સદંભર્મા,ં તમે �મા ંપ્રવેશવાના છો તે કરાર સબંધંની પ્ર�ૃિતને બરાબર સમજો અને તમારા માટ� ક�ટ�ુ ં

જોખમ છે તે સમજો પછ� જ તમાર� સોદા કરવા જોઈએ.  
 
તમાર� એ હક�કત �ણવી અને સમજવી જોઈએ ક� કોમો�ડટ�(Commodities) ભિવષ્યના કરારો/ ડ��રવે�ટવ્ઝ અથવા 

કોમો�ડટ� એક્સચ�જ (Commodity Exchanges) પર રોકાણ થતા અને િવિવધ પ્રકાર�ુ ંજોખમ ઘરાવતા અન્ય 

સાધનોમા ંસોદા કરવા મયાર્�દત �ોત/મયાર્�દત રોકાણ અને/અથવા ટ્ર��ડ�ગનો અ�ભુવ ક� ઓછ� જોખમ ક્ષમતા 

ઘરાવતી વ્ય�ક્ત માટ� યોગ્ય નથી. તેથી તમાર� કાળ��વૂર્ક િવચાર�ુ ંજોઈએ ક� તમાર� નાણાક�ય �સ્થિતને ધ્યાનમા ં

રાખતા આ પ્રકારન સોદા તમારા માટ� યોગ્ય ગણાય ક� નહ�. જો એક્સચ�જમા ંતમે સોદા કરો અને તમને િવપર�ત 

પ�રણામો અથવા �કુસાન �ય તો,તેના માટ� માત્ર તમે જવાબદાર હશો અને એક્સચ�જ તેના માટ� કોઈપણ ર�તે 

જવાબદાર રહશે નહ�, અને એવી અર� નહ� કર� શકાય ક� સકંળાયેલા જોખમ �ગે �રૂતા પ્રમાણમા ં�લુાસો કરવામા ં

આવ્યો ન હતો અથવા સબંિંધત સભ્ય (Members / Stock Brokers) દ્વારા તમને જોખમની સ�ંણૂર્ મા�હતી આપવામા ં

આવી ન હતી. ગ્રાહક (client / investor)તમામ પ�રણામ માટ� પોતે જવાબદાર હશે અને તેના �ગે કોઈ કરાર થઈ 

શકશે નહ�.  

 
તમાર� એ માનીને સ્વી�ૃિત આપવી જોઇએ અને સ્વીકાર�ુ ં જોઈએ ક� એક્સચ�જમા ં કોમો�ડટ�ઝ ડ��રવે�ટવ્ઝની ખર�દ� 

અને/અથવા વેચાણ પર નફો થવાની ક� ખોટ નહ� થવાની કોઈ ગેરંટ� આપી શકાય નહ�. 
  
તમાર� એ સ્પષ્ટ ર�તે સમજ�ુ ંજોઈએ ક� સભ્ય મારફત એક્સચ�જમા ંતમારા સોદા સભ્ય દ્વારા ન�� કરવામા ંઆવેલી ક�ટલીક 

િવિધને �ણૂર્ કરવાને આિધન રહ�શે, બી� બાબતોની સાથોસાથ, તેમા ં તમારા ગ્રાહકને �ણો ફોમર્ ભર�ુ ં સામેલ છે, તથા 

િનયમો, પેટાિનયમો અને વ્યપારના િનયમો, SEBI દ્વારા સમયાતંર� િનધાર્�રત માગર્દિશ�કાને આિધન છે અને પ�રપત્રો ક� � 

એક્સચ��સ અથવા દ્વારા સમયાતંર� �હ�ર કરાઇ શકાશે.  
 
એક્સચ��સ કોઈ સલાહ આપતા નથી ક� તે માટ�ની ભલામણ કરતા નથી અને એક્સચ�જના કોઇપણ સભ્ય સાથે ક� આ 

દસ્તાવેજમા ં સમાિવષ્ટ કોઇપણ મા�હતીના આધાર� ત્રી� પક્ષકાર સાથે વ્યવસાયના સબંધંમા ં દાખલ થયેલ કોઈપણ 



વ્ય�ક્તને જવાબદાર રહ�શે નહ�. આ દસ્તાવેજમા ંઆપવામા ંઆવેલી કોઈપણ મા�હતીને વ્યાપારની સલાહ/ રોકાણની સલાહ 

ગણવી જોઈએ નહ�. આ પ્રકારના સોદા સાથે સકંળાયેલ જોખમોને સમ�યા વગર ક� તેની સમીક્ષા વગર સોદાનો કોઈ િવચાર 

કરવો જોઈએ નહ�. તમને કોઈ બાબતની શકંા હોય તો, તેના માટ� વ્યવસાિયક સલાહ મેળવો.  
 
 
 
સોદા કરવા ક� નહ� તે ન�� કરતા પહ�લા ંતમાર� નીચેની બાબતોથી વાક�ફ થ�ુ ંજ�ર� છે:-  
 

1. એક્સચ�જના કોમો�ડટ�ના ભિવષ્યના કરારો અને અન્ય કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્સ સાધનોના ટ્ર��ડ�ગ સાથે સકંળાયેલ �ળૂ 
જોખમો.  

 
i. વધાર� વોલે�ટ�લટ� (અ�સ્થરતા)�ુ ંજોખમ  

 
કોમોડ�ટ� એક્સચ�જમા ં ટ્ર��ડ�ગ પ્ર�િૃ� ચા� ુ હોય ત્યાર� કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્સ કરારમા ં ગિતશીલ ઉતાર-
ચઢાવ આવે તેને વોલે�ટ�લટ� કહ� છે. સામાન્ય ર�તે, કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમા ંવોલે�ટ�લટ� �મ 
વધાર� તેમ તેના ભાવમા ંવધાર� ઉતાર-ચઢાવ આવે છે. ઓછ� ટ્ર�ડ થતી કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમા ં
સ�ક્રય ર�તે કોમોડ�ટ�ઝ/કોન્ટ્રાક્ટની સરખામણીમા ં વધાર� વોલે�ટ�લટ� હોઇ શક� છે. વોલે�ટ�લટ�ના 
પ�રણામે, તમારા ઓડર્ર �િશક ર�તે અમલ થાય અથવા �બલ�ુલ અમલ ન થાય તેવી શ�તા રહ� છે 
અથવા તમારો ઓડર્ર � ભાવે અમલમા ં�કૂાય તે ભાવ છેલ્લા ટ્ર�ડ થયેલા ભાવ કરતા ઘણો અલગ હોય 
અથવા ત્યારબાદ બદલાય તેવી શ�તા રહ� છે તેથી વાસ્તિવક �કુસાન થઈ શક�. 

 
ii. નીચી તરલતા�ુ ંજોખમ  

 
a. બ�રના �હસ્સેદારો સ્પધાર્ત્મક ભાવે અને ઓછામા ં ઓછા ભાવના તફાવતે ઝડપથી કોમોડ�ટ� 

ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ�ુ ંવેચાણ અને/અથવા ખર�દ� કર� શક� તેને તરલતા કહ� છે. સામાન્ય ર�તે, એ�ુ ં
માનવામા ં આવે છે ક� બ�રમા ં �ટલા પ્રમાણમા ં ઓડર્ર વધાર� હશે એટલી તરલતા વ� ુ રહ�શે. 
તરલતા મહત્ત્વ�ણૂર્ છે કારણ ક� તરલતા વધાર� હોય તો રોકાણકારો ઝડપથી અને ભાવના લ��ુમ 
તફાવત સાથે કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝની ખર�દ� અને/અથવા વેચાણ કર� શક� છે, અને પ�રણામે 
રોકાણકારોને ખર�દવામા ંઆવેલા ક� વેચાયેલા કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ માટ� વ� ુ સ્પધાર્ત્મક 
ભાવ મળવાની શ�તા રહ� છે. સ�ક્રય કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની સરખામણીમા ં ક�ટલીક 
કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમા ં તરલતા�ુ ં પ્રમાણ ની�ુ ં રહ�વા�ુ ં જોખમ હોઇ શક� છે. પ�રણામે, 
તમારા ઓડર્ર �િશક ર�તે અમલમા ં�કૂાઇ શક� અથવા ભાવના મોટા તફાવત સાથે અમલમા ંથઇ 
શક� ક� �બલ�ુલ અમલ ન થાય તેવી શ�તા રહ� છે. 

b. અ�કુ કોમોડ�ટ�ની �ડલવર� આપવી અને/અથવા લેવાના હ��સુ વગર વેચવા ક� ખર�દવામા ં પણ 
�કુસાન જવાની શ�તા રહ� શક� છે કારણ ક� આવી �સ્થિતમા ંકોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ અપે�ક્ષત 
ભાવના સ્તર કરતા નીચા/�ચા ભાવે વેચાયા/ખર�દાયા હોઈ શક� છે, �થી આવી કોમોડ�ટ�ઝ 
�ડ�લવર કરવાની / સ્વીકારવાની કોઇ ફરજ ન હોય. 
 

iii. િવસ્�તૃ સ્પે્રડ�ુ ંજોખમ  
 



a. સ્પે્રડ એ શે્રષ્ઠ ખર�દ ભાવ અને શે્રષ્ઠ વેચાણ ભાવ વચ્ચેનો તફાવત છે. તે કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ 
ખર�દવાના ભાવ અને તરત વેચવાના તથા તેનાથી �ધી �સ્થિતમા ંતફાવત દશાર્વે છે. ઓછા તરલ 
ક� �બન તરલ કોમોડ�ટ�ઝ/ કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ માટ� ઓછ� તરલતા અને વધાર� તરલતા 
હોય ત્યાર� સામાન્ય કરતા વધાર� સ્પે્રડ થઈ શક� છે. તેનાથી �તે વ� ુસારા ભાવની રચનાને અસર 
થશે. 

 
 
 

iv. જોખમ ઘટાડતા ઓડર્ર  
 
a. મોટા ભાગના એક્સચેન્જો પાસે રોકાણકારો માટ� "�લિમટ ઓડર્સર્", "સ્ટોપ લોસ ઓડર્ર" આપવાની 

�િુવધાઓ હોય છે. આવા ઓડર્રો �કૂવા (�મ ક� "સ્ટોપ લોસ" ઓડર્ર અથવા "�લિમટ" ઓડર્ર) ઘણી 

વાર અસરકારક �રુવાર નહ� થાય કારણ ક� બ�રની �સ્થિતમા ંઝડપી �હલચાલથી આવા ઓડર્રનો 

અમલ કરવો અશ� બની જશે. 

b. િવ�ુદ્ધ બા�ુએ ક�ટલા ઓડર્ર ઉપલબ્ધ છે, તેના આધાર� ભાવ ગમે તે હોય, "માક�ટ" ઓડર્રનો તાત્કા�લક 

અમલ થશે, અને ગ્રાહકને "માક�ટ" ઓડર્ર�ુ ંતત્કાળ અમલીકરણ મળ� શક� છે પરં� ુઅમલીકરણ બાક� 

રહ�લ ઓડર્રના ઉપલબ્ધ ભાવે થઈ શક� છે � ઓડર્રન જથ્થાને, ભાવના સમયની પ્રાથિમકતાના 

આધાર� અલમમા ં�કુાય છે. અહ� એ સમજ�ુ ંઆવશ્યક છે ક� છેલ્લે ટ્ર�ડ થયેલા ભાવ કરતા અથવા તે 

કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના શે્રષ્ઠ ભાવ કરતા આ ભાવ ઘણો અલગ હોઈ શક� છે.  
c. "�લિમટ" ઓડર્ર ત્યાર� જ અમલી બનશે �યાર� તે ઓડર્ર માટ� ન�� કરાયેલી "�લિમટ" ના ભાવ 

અથવા વ� ુસારા ભાવે પહ�ચે. ગ્રાહકને ભાવમા ંરક્ષણ મળે છે ત્યાર� સાથે સાથે તે ઓડર્ર અમલ જ ન 

થાય તેવી પણ શ�તા રહ� છે. 
d. સ્ટોપ લોસ ઓડર્ર સામાન્ય ર�તે કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના વતર્માન ભાવથી "�ૂર" ના ભાવે 

�કૂાય છે અને આવા કોન્ટ્રાક્ટ સ્ટોપ પ્રાઈસ પર પહ�ચે અથવા તે ભાવ પર ટ્ર�ડ થાય ત્યાર� ઓડર્ર 

સ�ક્રય થાય છે. સામાન્યપણે સેલ સ્ટોપ ઓડર્ર ચા� ુભાવથી નીચા ભાવે �કૂવામા ંઆવે છે, �યાર� 

બાય સ્ટોપ ઓડર્ર ચા� ુભાવથી �ચા ભાવે �કૂાય છે. �યાર� કોન્ટ્રાક્ટ �વૂર્િનધાર્�રત ભાવે પહ�ચે 

અથવા તે ભાવે ટ્ર�ડ થાય ત્યાર� સ્ટોપ લોસ ઓડર્ર માક�ટ/�લિમટ ઓડર્રમા ં�પાતં�રત થાય છે અને તે 

�લિમટ પર અથવા વ� ુસારા ભાવે અમલી બને છે. �લિમટ ઓડર્ર અમલમા ંઆવશે જ તેની કોઈ 

ખાતર� નથી કારણ ક� કોન્ટ્રાક્ટ �વૂર્િનધાર્�રત ભાવને છેદ� શક� છે, અને આવા �કસ્સામા ંઆવા ઓડર્ર 

અમલમા ંન �કૂાય તેવી શ�તા ઉભી થાય છે � સામાન્ય �લિમટ ઓડર્રમા ંપણ હોય છે. 
 

v. સમાચારની �હ�રાત થવા�ુ ંજોખમ  



a. કોમો�ડટ�ઝ અને/અથવા કોમો�ડટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના ભાવને અસર કર� શક� તેવા સમાચારની 

�હ�રાત ટ્ર�ડસર્/ ઉત્પાદનકતાર્ઓ દ્વારા કરવામા ંઆવી છે. આ �હ�રાત ટ્ર��ડ�ગ દરિમયાન થઈ શક� છે, 

અને નીચી તરલતા અને �ચી વોલે�ટ�લટ� હોય ત્યાર� કોમો�ડટ�ઝ / કોમો�ડટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના 

ભાવમા ંઅણધાર� હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક �હલચાલ થઈ શક� છે.  
vi. અફવાઓ�ુ ંજોખમ  

 
a. કોમો�ડટ�ના ભાવ �ગે બ�રમા ંઘણી વાર મોઢ�થી, અખબારો, વેબસાઈટ અથવા ન્�ઝૂ એજન્સીઓ 

વગેર� દ્વારા અફવાઓ ફ�લાય છે, રોકાણકારોએ સાવધ રહ�� ુ ંજોઈએ અને અફવાઓના આધાર� પગલા ં

ન લેવા જોઈએ.  
 

vii. િસસ્ટમ�ુ ંજોખમ  
 
a. બ�ર �લૂે ત્યાર� અને બધં થાય તે પહ�લા ંઘણી વાર �ચા વોલ્�મુમા ંટ્ર��ડ�ગ થાય છે. આ�ુ ં��ુ ં

વોલ્�મુ �દવસમા ં કોઈપણ સમયે રચાઈ શક� છે. તેનાથી ઓડર્રના અમલીકરણ અથવા ��ુષ્ટમા ં

િવલબં થઈ શક� છે. 
b. વોલે�ટ�લટ�ના સમયગાળામા,ં બ�રના �હસ્સેદારો તેમના ઓડર્રનો જથ્થો અથવા ભાવો સતત 

�ધુારતા રહ� અથવા નવો ઓડર્ર �કૂતા રહ� તો ઓડર્રના અમલીકરણ અને તેની ��ુષ્ટમા ંિવલબં થઈ 

શક� છે. 
c. બ�રની ચો�સ �સ્થિતમા,ં પો�ઝશનને બ�રમા ંવાજબી ભાવે અથવા કોઈપણ ભાવે વટાવવી �શૂ્ક�લ 

અથવા અશ� બની શક� છે, �યાર� ખર�દ� ક� વેચાણની બા�ુએ કોઈ બાક� ઓડર્ર નીકળતા ન હોય 

અથવા કોઈ અસામાન્ય ટ્ર��ડ�ગ પ્ર�િૃ� અથવા �ક�મત સ�ક�ટ �લિમટ �ફલ્ટરને સ્પશ� �ય અથવા બી�ુ ં

કોઈ કારણ હોય તેના કારણ ેકોમો�ડટ�ઝમા ંટ્ર��ડ�ગ અટકાવવામા ંઆવે.  
 

viii. િસસ્ટમ/નેટવકર્  ગીચ થઈ જવી  
 
a. એક્સચ�જમા ં ટ્ર��ડ�ગ ઈલેક્ટ્રોિનક ર�તે, સેટ�લાઈટ/લીઝ્ડ લાઈન આધા�રત કોમ્�િુનક�શનથી થાય છે 

�મા ંટ�કનોલો� તથા કમ્પ્�ટુર િસસ્ટમ એમ બનેંનો સ�ંકુ્તમા ંઉપયોગ કર�ને ઓડર્ર પ્લેસ અને �ટ 

કરવામા ંઆવે છે. તેથી, કોમ્�િુનક�શન િનષ્ફળ જવાની અથવા િસસ્ટમની સમસ્યા પેદા થવાની ક� 

િસસ્ટમ તરફથી ધીમો ક� િવલ�ંબત પ્રિતભાવ મળવાની ક� ટ્ર��ડ�ગ અટક� જવાની શ�તા રહ� છે અથવા 

કોઈ એવી સમસ્યા/ખામી પેદા થઈ શક� �મા ં ટ્ર��ડ�ગ િસસ્ટમ/નેટવકર્ને એક્સેસ કર� ન શકાય � 

િનયતં્રણથી બહાર હોય અને �નાથી પ્રોસેિસ�ગમા ં િવલબં થઈ શક� અથવા �િશક ર�તે ક� �ણૂર્ ર�તે 

ખર�દ� ક� વેચાણના ઓડર્ર�ુ ંપ્રોસેિસ�ગ ન થઈ શક�. તમને એ ન�ધવા માટ� સાવધ કરવામા ંઆવે છે ક� 

આવી સમસ્યા કામચલાઉ પ્રકારની હોઈ શક� છે, પરં� ુતમાર� પાસે બાક� રહ�લી ઓપન પો�ઝશન 



અથવા અમલ ન થયેલા ઓડર્ર હોય ત્યાર� તમામ એ�ક્ઝ�ટુ થયેલા સોદાને સેટલ કરવાની તમાર� 

જવાબદાર�ના કારણે તમારા માટ� જોખમી બની શક� છે.  



 
2. જયા ં�ધુી ભિવષ્યના કોમો�ડટ� ડ��રવે�ટવ્ઝને લાગે વળગે છે ત્યા ં�ધુી, નીચેની વધારાની િવશેષતાઓની ન�ધ કરો 

અને તમાર� �તને તેનાથી વાક�ફ કરો:-  
 

"�લવર�જ" અથવા "�ગય�ર�ગ" ની અસર:  
 

a. કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટના �લૂ્યની સરખામણીમા ં મા��નની રકમ બ�ુ નાની હોય છે, તેથી સોદા 
'�લવર�જ' અથવા '�ગયડર્' થાય છે. પ્રમાણમા ંનાના મા��નથી કરવામા ંઆવતા કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ સોદા, 
�ખુ્ય રોકાણની રકમના સાપેક્ષમા ં ભાર� ખોટ અથવા નફો કરવાની શ�તા ધરાવે છે. પરં� ુ કોમોડ�ટ� 
ડ��રવે�ટવ્ઝમા ં સોદા કરવામા ં ભાર� જોખમ રહ��ુ ં છે. તેથી કોમોડ�ટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટમા ં સોદા કરતા 
પહ�લા ં તમાર� નીચેના િનવેદનને બરાબર સમ� લે�ુ ં જોઇએ અને પોતાના સજંોગો, નાણાક�ય �ોત 
વગેર�ને ધ્યાનમા ંરાખીને સાવધાનીથી ટ્ર��ડ�ગ કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે. 

b. ફ�ચુસર્ કોમોડ�ટ� ડ��રવેટ�વ્ઝમા ં તમામ પો�ઝશન�ુ ં દ� િનક સેટલમેન્ટ થાય છે. દરરોજ �ક�મતના બધં 
ભાવના આધાર� ઓપન પો�ઝશનને માકડર્ �ુ માક�ટ કરવામા ંઆવે છે. જો કોન્ટ્રાક્ટ તમારાથી િવ�ુધ્ધ હોય 
તો, આવી �હલચાલથી તમને ગયેલા �કુસાન (કાલ્પિનક)ની રકમ તમાર� જમા કરવી પડશે. આ માજ�ન 
િનધાર્�રત સમય-મયાર્દામા ં�કૂવવાની રહ�શે, સામાન્ય ર�તે બી� �દવસે ટ્ર��ડ�ગ શ� થવા અગાઉ �કૂવવી 
પડશે. 

c. જો તમે �િતમ મયાર્દા �ધુીમા ંવધારાની માજ�ન જમા કરવામા ં િનષ્ફળ �વ ક� તમારા એકાઉન્ટમા ંદ�� ુ ં
બાક� નીકળ�ુ ંહશે તો એક્સચેન્જના સભ્ય તમાર� સમગ્ર ક� �િશક પો�ઝશન વેચી શક� છે. આવા �કસ્સામા,ં 
આવા વેચાણ/બધં કરવાનાના કારણે તમને થયેલા �કુસાન બદલ તમે જવાબદાર રહ�શો. 

d. બ�રની ચો�સ �સ્થિતમા,ં રોકાણકારને સોદો કરવા�ુ ં�શૂ્ક�લ અથવા અશ� જણાઈ શક� છે. ઉદાહરણ 
તર�ક�, �બનતરલતા �વા પ�રબળોના કારણે આવી �સ્થિત સ�ર્ઇ શક� છે �યાર� અ�રૂતા પ્રમાણમા ં�બડ ક� 
ઓફર હોય અથવા પ્રાઈસ �લિમટ ક� સ�ક�ટ બ્રેકર વગેરના કારણે ટ્ર��ડ�ગ રદ્દ કરવામા ંઆવ્�ુ ંહોય.  

e. બ�રમા ં�સ્થરતા �ળવવા માટ� મા��ન ર�ટમા ંફ�રફાર, ક�શ મા��ન ર�ટમા ંવધારો �વા પગલા ંલઈ શકાય 
છે. આ નવા પગલા ં વતર્માન ઓપન ઈન્ટર�સ્ટને લા� ુ થઈ શક� છે. આવી �સ્થિતમા,ં તમાર� વધારા�ુ ં
મા��ન �કૂ�ુ ંપડશે અથવા તમાર� પો�ઝશન ઘટાડવી પડશે.  

f. તમે તમારા એક્સચેન્જના સભ્યને તમે �મા ં ટ્ર�ડ કરવા માગંતા હો તે કોમો�ડટ� ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટની 
તમામ િવગત �રૂ� પાડવા જણાવી શકો છો, �મ ક� કોન્ટ્રાક્ટની િવશેષ મા�હતી અને સલંગ્ન 
જવાબદાર�ઓ.  
 

3. વાયરલેસ ટ�કનોલો� અથવા અન્ય કોઈ ટ�કનોલો� મારફતે ટ્ર��ડ�ગ:  
 
વાયરલેસ ટ�કનોલો� અથવા અન્ય કોઈપણ ટ�કનોલો� મારફતે કોમો�ડટ� ટ્ર��ડ�ગ સાથે સલંગ્ન કોઈ પણ 
િવશેષતાઓ, જોખમો, જવાબદાર�ઓ, ફરજો અને બોજને કોઈ અન્ય ર�તે વ્યાખ્યાિયત કરવામા ંઆવ�ુ ંહોય 
તો સભ્ય મારફત તે ક્લાયન્ટના ધ્યાને લાવ�ુ ંજોઇએ.  



 
4. સામાન્ય  

 
i. જમા કરાવેલ રોકડ અને િમલકત:  

પેઢ� દ�વાદાર અથવા નાદાર બની �ય તેવી ખાસ ઘટનામા ંતમાર� તમે જમા કરાવેલ પૈસા અથવા અન્ય 

િમલકતને �રુક્ષા �રૂ� પાડવા સાથે પ�ર�ચત થ�ુ ંજોઇએ. તમે તમારા પૈસા ક� િમલકત વ�લૂ કર� શ્કો તે 

હદ ચો�સ કાયદા અથવા સ્થાિનક િનયમો દ્વારા સચંા�લત કર� શકાય છે. ક�ટલાક અિધકારક્ષેત્રોમા,ં 

િમલકત, ક� � ચોક્ક્સ પણે તમાર� પોતાની કહ�વાય છે, તે � ર�તે યથાયોગ્ય થઈ જશે, કારણ ક� િવતરણ 

હ�� ુરોકડમા ંઘડાડો થાય છે. એક્સચેન્જના સભ્ય સાથે કોઇ િવવાદ �કસ્સામા,ં એ જ િનયમો, પેટાિનયમો 

અને વેપારના િનયમો �જૂબ આ�બ�ટ્ર�શન િવષય રહ�શે.  
ii. કિમશન અને અન્ય ચાજ�સ:  

તમે ટ્ર�ડ કરવાની શ�આત કરો તે પહ�લા,ં તમાર� કિમશનો, ફ� અને અન્ય ચાજ�સ ક� �ના માટ� તમે 

જવાબદાર હશો તે �ગે સ્પષ્ટ સમજણ મેળવશો. આ ચાજ�સ તમારા ચોખ્ખા નફા (જો કોઇ હોય) તેને 

અસર કરશે અથવા તમા� �કુસાન વધારશે.  
iii. સભ્યો / અિધ�ૃત વ્ય�ક્તઓ (Authorized Persons)/ ક્લાઈન્ટોના અિધકારો અને જવાબદાર�ઓ, �ૃપયા 

જોડાણ 3 સદંભર્ લો.  
iv. '�હસ્સેદાર' શબ્દના અથર્મા ંક્લાયન્ટ, ગ્રાહક અથવા રોકાણકાર સામેલ છે � એક્સચ�જ દ્વારા �રૂા પાડવામા ં

આવેલા િમક�િનઝમ મારફત િસ�ો�રટ�/ડ��રવે�ટવ્ઝ કોન્ટ્રાક્ટ ખર�દવા અને/અથવા વેચવા સ્ટોક બ્રોકર 

સાથે સોદા કર� છે.  
v. 'સભ્ય' શબ્દનો અથર્ ટ્ર��ડ�ગ મેમ્બર, અથવા સભ્ય/બ્રોકર થાય છે, �ને એક્સચ�જ દ્વારા સામેલ કરવામા ં

આવેલ હોય અને � SEBI �ુ ંન�ધણી પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હોય. 
 


