
નવી માર્જિન સિસ્ટમ શ ું છે?  
સ્ટોક માકેટની સલામતીનો સ્તર ઊંચો લઈ જવા 

સેબીએ તા. 1 સપ્ટેમ્બર, 2020થી નવી માર્જિન 

સસસ્ટમ લાગ ુકરાવી છે. આ સસસ્ટમ શુું છે? તેને 

કારણે શુું અસર થશે? ગ્રાહક-રોકાણકાર, ટે્રડસસ, 

બ્રોકર, એકસચેંજ અને ડડપોઝિટરીિે શુું કરવાનુું થશે 

એ સવશે સરળ ભાષામાું સમજીએ 

શેરબજારમાું શોટટ ટમટ િોદો કરો કે લોંગ ટમટ કરો કે પછી  ડે 

ટે્રડડિંગ કરો, અપફ્રન્ટ માર્જિન જમા કરાવ્યા સવના િોદા કરવાના 

ડદવિો હવે પરૂા થઈ ગયા છે. અત્યાર સ ધી બ્રોકરો  તેમના 

ગ્રાહકો વતી આ માર્જિન ભરી દઈને કામકાજ ચલાવતા હતા, 

હવે આમ િુંભવ નહીં બને, કારણ કે સનયમન િુંસ્થા િેબી 

(સિકયોડરટીઝ એન્ડ એકિચેંજ બોડટ ઓફ ઈન્ન્ડયા)એ સ્પષ્ટ કહી 

દીધ ું છે કે પોતાના િોદાન ું માર્જિન ગ્રાહકે પોતે જ  અલગથી 

ભરવ ું જોઈશ.ે આમ વરિોથી અપફ્રન્ટ  માર્જિન પોતે જમા 



કરાવ્યા  સવના િોદા કરવા ટેવાયલેા મોટા ભાગના રોકાણકારો-

ટે્રડિટ માટે તારીખ પહલેી િપ્ટેમ્બરથી  માર્જિન સવના િોદા 

કરવાન ું બુંધ થઈ ગય ું છે. િેબીની આ  નવી  સિસ્ટમ બજારની   

િલામતી માટે  આવશ્યક છે. અલબત્ત, આના અમલ િુંબુંધી 

હાલ તો થોડી  મ ૂુંઝવણો ઊભી થઈ છે, પરુંત   િમય જતાું આના 

ઉપાય થઈ જશે એવી આશા  છે. જોકે િેબીએ, એકિચેંજે અને 

બ્રોકરોએ  આ સવષયમાું  ગ્રાહકોમાું િમજ અને જાગ્રસત  

લાવવાની જરૂર છે.   

રોજેરોજ  સોદા કરનારાની કઠણાઈ 

  િેબીના મત મ જબ  આ સિસ્ટમ િવાાંગી  ડહતમાું છે. આનાથી 

બજારની િલામતીનો સ્તર ઊંચો જશે.  શેરબજારમાું િોદાની 

િલામતી માટે માર્જિનન ું મહત્ત્વ  ઊંચ ું હોય છે.  ખ દ બ્રોકરો 

પણ ગ્રાહકો પાિથેી યોગ્ય પ્રમાણમાું અને િમયિર માર્જિન 

જમા થાય તેની તકેદારી રાખે છે, પરુંત   ઘણીવાર બ્રોકરો પોતે 

જ આ માર્જિન જમા કરાવી દઈને ગ્રાહકોને િોદાની સ સવધા 

આપે છે. બજારમાું  રોજના કરોડો ઈન્ટ્રા-ડે (ખરીદી-વેચાણના ) 

િોદા થતા હોય છે.  નવા સનયમ મ જબ ગ્રાહકના ખ દના  



માર્જિન સવના ઈન્ટ્રા- ડે િોદા પણ નહીં થઈ શકે,  આની અિર  

શરૂમાું ટે્રડડિંગ વોલ્ય મ પર  થઈ શકે છે. િૌથી વધ  અિર ડે 

ટે્રડિટ તમે જ નાના રોકાણકારો પર પડી શકે .  

કોલેટરલ નહીં ચાલે 

  અત્યાર સ ધીની પ્રથામાું બ્રોકરો પાિે કોલેટરલ (શેિટ ગીરવી)  

પડી હોય તેમાુંથી ગ્રાહકોના માર્જિન બ્રોકરો જ ખ દ  ભરી દેતા 

હતા, એકિચેંજન ેમાર્જિન જમા થઈ જાય એટલો મતલબ હતો. 

આમ ગ્રાહકો અપફ્રન્ટ માર્જિનના બોજથી મ કત રહી શકતા 

હતા, આ પ્રથા હવે  ચાલી શકે એમ નથી. હવે દરેક ગ્રાહકે 

પોતાન ું અલગથી માર્જિન ભરવ ું પડશે. રોકાણકારો વેચાણનાું 

નાણાું િામે િમાન ડદવિે ખરીદી પણ કરી શકશે નહીં.   

વેચો તો પણ માર્જિન ભરો 

  વેચાણના િોદા પર પણ માર્જિન લાગ  કરાય ું છે. તમે વેચાણ 

કરો તો પણ તમારે  સિસ્ટમમાું માર્જિન પેટે શરે પ્લેજ કરવા 

પડશે. જોકે વેચાણના િોદામાું જો ગ્રાહક િમાન ડદવિે જ 

શેરની ડડલલવરી આપી શકતો હોય તો તેણે માર્જિન ભરવાની 

આવશ્યકતા નહીં રહ,ે આમ ત્યારે િુંભવ  બને જયારે તેન ું 



ડડમેટ એકાઉન્ટ તેના બ્રોકર પાિ ેજ હોય, જો તેન ું ડડમેટ 

એકાઉન્ટ બેંક યા િુંસ્થામાું હોય તો ગ્રાહક માટે િમાન ડદવિે 

ડડલલવરી આપવાન ું કયારેક મ શ્કેલ બની શકે. આવા િુંજોગોમાું  

તેણે માર્જિન તરીકે  પોતાના શરે પ્લેજ કરવાના રહશેે. 

વાસ્તવમાું િેબીનો ઉદે્દશ બજારના જોખમન ું સનયમન કરવાનો 

અને તેની  િલામતી જાળવવાનો  છે.  

ડડમેટ એકાઉન્ટનુું મહત્તત્તવ 

વાસ્તવમાું િેબીની નવી માર્જિન સિસ્ટમ બજારની િલામતી  

માટે છે, બ્રોકરોની િલામતી પણ આનાથી વધે છે. ગ્રાહક 

ખરીદી કરે કે વચેાણ કરે તેણે  લલડકવડ શેિટ માર્જિન તરીકે 

જમા કરવા પડશે. અથાટત ્ આ શેિટ પ્લેજ (ગીરવી મકૂવા ) 

કરવાના થશે. આમ કરવાથી માર્જિન તરીકે નાણાું જમા કરવાું 

નહીં પડે.  િોદો પણૂટ થયા બાદ એ પ્લેજ શેિટ છૂટા થઈ જશે.  

કોઈ પણ િોદો કરતાું પહલેાું એકાઉન્ટમાું પરૂત  ું માર્જિન હોવ ું જ જોઇશે 

નહીંતર પેનલ્ટી લાગી જશે. 

આ શેર પ્લેજ કરવામાું CDSL/NSDL તરફથી ક્લાયન્ટને SMS તેમ જ 

ઇમેઇલ દ્વારા OTP મળશે, જે OTP ક્લાયન્ટએ પોતે જ િાથે આપેલ 



CDSL/NSDLની વેબિાઈટની લલન્કમાું એન્ટર કરવાનો રહશેે. 
  

ડદવિના ટે્રડ િામે માર્જિનનો બેસનડફટ જોઈતો હશે તો ટે્રડના ડદવિે જ 
OTP થી પ્લેજની પ્રડિયા પરૂી કરવાની રહશેે. જો તે ડદવિે પ્લેજ નડહ 

કરાય તો ટે્રડના ડદવિન ું માર્જિન શોટટ જઈ શકે છે. ટે્રડ ફોર ટે્રડ અને 
હાઈ વોલેડટલલટીવાળા શેિટ, જેની માર્જિન વેલ્ય  નડહવત હોય તેવા શેિટ 

માર્જિનમાું આપી શકાશે નડહ. 

 ટે્રડડિંગ તેમજ ડડમેટ એકાઉન્ટમાું િાચા મોબાઈલ નુંબર તેમજ ઇમેઇલ 

ID હોવા ખબૂ જરૂરી છે. મોબાઈલ તેમજ ઇમેઇલના ફેરફાર માટે 2 

ડદવિ આપવા જરૂરી છે, કેમ કે આ ચેન્જ ડડપોલઝટરી અને 

એક્િચેન્જમાું વેરીફાય કરવાનો હોય છે. છેલ્લી ઘડીએ ચેન્જ શક્ય નડહ 

બને.  દલાલ આપના ઓટો-પે-ઈન POA મારફતે પ્લેજ ઇસનસશયેટ 

કરશે. પરુંત  , તેને OTP દ્વારા વેરીફાય અને એક્િેપ્ટ કરવાની 

જવાબદારી ક્લાયન્ટની જ રહશેે. 
  

અગર કોઈ રોકાણકાર ૧૨ મડહનાથી કોઈ િોદો નથી કરતા (કોઈ પણ 

િેગ્મેન્ટમાું), તો તે એકાઉન્ટને ડોમટન્ટ ઇનએન્ક્ટવ માકટ કરી દેવામાું 

આવશે. કોઈ પણ િુંજોગોમાું તે એકાઉન્ટમાું િુંપણૂટ KYC પ્રડિયા ફરીથી 

કયાટ વગર િોદો કરવા દેવામાું નડહ આવે. આ RE-KYC ની પ્રોિેિમાું 

એકથી બે ડદવિ જેવો િમય લાગી શકે છે, તો િમયિર એકાદ ટે્રડ 



કરી લેવાથી ફરી KYC પ્રોિેિ નડહ કરવી પડે. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 


