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૧૫મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ થી ન્ય ુમાર્જિન સીસ્ટમ પ્રમાણે 
ટે્રડ કરતા પહલેા ધ્યાનમાાં રાખવાના અગત્યના મદુ્દા:- 

 
(૧) શક્ય હોય તેટલા વધારે શેર્સ પ્લેજ કરાવવાથી ટે્રડ કરવામાાં ર્રળતા રહ ે 
     છે. 
 
(૨) શેર્સ પ્લેજ કરવા માટે એપ્રવુ્ડ સર્ક્યોરીટીઝ નુાં લીસ્ટ આ ઈ-મેઈલ ર્ાથ ે

એટેચ છે. આ આપેલ લીસ્ટ પ્રમાણે ની સર્ક્યોરીટીઝ માર્જિન માટે પ્લજે 
કરાવી શકાશે. 

 
(૩) કલાયન્ટ ના શેર્સ માર્જિન માટે પ્લેજ કરવા એટેચ ફોમેટ પ્રમાણ ે

backoffice@prssb.com ઉપર એક્ર્ેલ (Excel) ફાઇલ મોકલવી. પ્લજે 
કરાયલે શેર્સ ઉપર એક્સ્પોઝર્સ લીમીટ એક દિવર્ પછી આપવામાાં 
આવશે. 

 
(૪) પ્લેજ શરે્સ માટેનો ચાિ ૩૦ ર્પ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ સધુી રાખલે નથી, તેથી  
    બને તેટલા વધારે શેર્સ પ્લેજ કરાવી તનેો લાભ લેવો. 
 
(૫) પ્લેજ કરાવેલા શેર વેચવા માટે એક દિવર્ પહલેાાં અનપ્લેજ કરાવવા 

જરૂરી છે અને તેની ઈન્ટીમેશન બકે ઓદફર્માાં આગળ જણાવેલ ઈ-મેઈલ 
દ્વારા  આપવી. 
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(૬) વલે્ય ુઓફ પ્લજે શેર્સ આફટર હરેકટ + એક્્યલુ લેજર કે્રડીટ બેલેન્ર્ 
એઝ ઓન ડટે ના 3 ટાઇમ્ર્ એક્સ્પોઝર્સ મળી શકશે. 

 
(૭) હોલલ્ડિંગમાાં સ્ટોક પડેલો હોય તો પ્રોડક્ટ ટાઈપ CNC થી વેચવો જેથી 

માર્જિન ના લાગે. 
 
(૮) CNC થી જે સ્ટોક વેચેલો હોય તે પાછો ઈન્ટ્રાડે બાય કરવો હોય તો પરુત ુાં 

માર્જિન હોવુાં જરૂરી છે. (માર્જિન એટલે લેજર કે્રડીટ બેલેન્ર્ એઝ ઓન ડેટ 
+ વેલ્ય ુઓફ્ પ્લજે શરે્સ આફ્ટર હરેકટ)  

 
(૯) CNC થી જે સ્ટોક વેચેલો હોય તેની ર્ામે એ જ દિવર્ે ૩ ટાઈમ્ર્ 

કોઈપણ બીજો સ્ટોક Buy કરી શકાશે. 
 
(૧૦) CNC થી જે સ્ટોક વેચેલો હોય તેની ર્ામે બીજા દિવર્ે પણ ૩ ટાઈમ્ર્ 

સ્ટોક Buy કરી શકાય (જો તમે વેચેલા દિવર્ે કશુાં Buy કયુું ના હોય તો 
જ). 

     
      Example : 
      આજે 1 લાખનો CNC થી જે સ્ટોક વેચેલો હોય તો એ જ દિવર્ ે

૩લાખનો બીજો સ્ટોક Buy કરી શકાય. પણ જો એ દિવર્ે 1 લાખનો 
સ્ટોક Buy કર્યો હોય તો બીજા દિવર્ે 2 લાખના સ્ટોક ન ેબદલ ે 1.7 
લાખનો સ્ટોક Buy કરી શકાય. (એડિશનલ માર્જિનના કારણ)ે 
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(૧૧) ઇન્ટ્રા ડે ટે્રડસસ માટે :  
 

** હરેકટ વલે્ય ુઓફ એપ્રવુ્ડ સર્ક્યોરીટીઝ + એક્્યલુ લેજર કે્રદડટ બેલેન્ર્ 
એઝ ઓન ડટે ના ૮ ટાઇમ્ર્ ( પ્રોડક્ટ ટાઈપ માાં NRML ની જગ્યાએ  

       MIS દ્વારા) ટે્રડ કરી શકાશે. 
 
 ** MIS થી કરેલા ટે્રડ ના પેન્ડીંગ ઓડસર બપોરે ૩:૧૫ વાગે કેન્ર્લ થઈ જશ ે

અને આઉટ સ્ટેન્ડીંગ પોઝઝશન ઓટો સ્ક્વેર ઓફ થઈ જશ.ે 
 
 ** MIS નો ટે્રડ કરતી વખતે ખાર્ ધ્યાનમાાં રાખવાની બાબત:-     
 

       જો તમે સ્ક્વેર અપ ઓડસર MIS ને બિલે NRML થી નાખેલો હશે અન ે
જો તે ટે્રડ થઈ ગયો હશે તો તે ટે્રડ ડીલીવરીમાાં કન્વટસ  થઈ જશે.  

 
 ** MIS થી કરાયેલા ટે્રડ જો ડીલીવરીમાાં કન્વટસ  કરવો હોય તો MIS થી ટે્રડ 

ર્રખો કરવો અને NRML માાં ટે્રડ કરવો. 
 
(૧૨) આજે લીધલેો સ્ટોક આવતીકાલે વેચવા માટે તમારા એકાઉન્ટમાાં પરૂત ુાં  
      કે્રડીટ બેલેન્ર્ અથવા પ્લજે સર્ક્યોરીટીઝ હોવી જરૂરી છે. 
 
(૧૩) આજે લીધલેા શેર્સન ુાં ડબેીટ એમાઉન્ટ T +૨ દિવર્માાં લાવવુાં જરૂરી છે. 
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(૧૪) PRST + Trading Code થી NEFT અથવા RTGS કરવાથી ૩૦  
     મીનીટમાાં લજેરમાાં ઈફેક્ટ આવી જાય છે અને ક્લાયન્ટ તનેી ર્ામે તે જ 

દિવર્ ે NRML થી ૩ ટાઈમ્ર્ અને MIS થી ૮ ટાઈમ્ર્ એક્સ્પોઝર્સ લઈ 
શકે છે. 

 
(૧૫) ઓકશનમાાં કરેલ ટે્રડની ર્ામે તે જ દિવર્ે (Same Day) Buy કરવા 

માટે તમારા એકાઉન્ટમાાં પરુત ુાં માર્જિન હોવુાં જરૂરી છે. ઓકશનમાાં 
કરાયેલ ટે્રડ ની ર્ામે બીજા દિવર્ે Buy કરવા માટે માર્જિન જરૂરી નથી. 

 
(૧૬) શોટસજ ઓફ એડીશનલ માર્જિન T + ૧ દિવર્માાં લાવવુાં ફરર્જજયાત છે. 

જો તે માર્જિન શોટસ  રહશેે તો તેના ઉપરની પેનલ્ટી ક્લાયન્ટ ઉપર 
એપ્લીકેબલ રહશેે.  
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