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વિશ્વના સૌપહે લાાં હીરાના ટ્ર ે વ ાં ગ માટ્ે ધ ઈવડ યન કૉમોવ ટ્ી એક્સચેડ જને સેબીએ
માંજૂરી આપી

મબ
ું ઈ, તા. ૧૧ : હીરા ખરીદવાનું પોતાની પહોુંચ બહાર હોવાનું માનતા ભારતીયો માટે સારા સમાચાર છે . હવે તમે મહહને
માત્ર ૯૦૦ રૂહપયાનું રોકાણ અઢી વર્ષ સધી કરીને ઉચ્ચ ક્વોહિટીના હીરાના માહિક બની શકો છો. એટિે કે ૨૭ હજાર
રૂહપયામાું તમે ૩૦ સેન્ટથી માુંડીને એક કૅ રટ
ે સધીનો હીરો હડમેટ ફૉમષમાું મેળવી શકો.

સેબીએ તાજેતરમાું ધ ઈહન્ડયન કૉમોહડટી એક્સચેન્ જ (આઈસીઈએક્સ)ને હીરાનું ટર ે હડું ગ કરવા માટે ની મુંજૂરી આપી છે .
આથી આ કું પની હવશ્વની સૌથી પહેિી આવી કું પની બની છે , જેમાું ૩૦, ૫૦ અને ૧૦૦ સેન્ટના હીરાનું ટર ે હડું ગ કરી શકાશે. આ
એક્સચેન્ જ દ્વારા હસસ્ટમેહટક ઈન્વેસ્ટમેન્ટ પ્િાન (એસઆઈપી) િૉન્ચ કરશે જેમાું સામાન્ય માણસો પણ આ હકું મતી પથ્થરની
ખરીદી કરી શકશે.

અત્યાર સધી ભારતમાું નાના રોકાણકારો એઈઆપીના માધ્યમથી સોનું અને મ્યચ્યઅિ ફું ડ જ િઈ શકતા હતા.
એક્સચેન્ જના અહધકારીઓના જણાવ્યા મજબ ડાયમુંડ એસઆઈપી હવશ્વની પહેિી શોધ છે . આ ડાયમુંડ એસઆઈપીમાું

ખરીદદારે આઈસીઈએક્સના દિાિ પાસે કે વાયસીની પ્રહિયા પૂરી કરીને પોતાનું અકાઉન્ટ ખોિાવવાનું રહેશે. બાદમાું
દિાિના અકાઉન્ટમાું રુહપયા જમા કરાવવાના રહેશે. આટિું કામ થયા બાદ દિાિ કયા હદવસે હીરા ખરીદવા માટે ઉત્તમ છે
એની માહહતી ખરીદદારને આપશે અને હીરા ઈિેક્ટર ોહનક ફૉમષમાું ખરીદશે. જે ખાતેદારના હડમેટ ખાતામાું જમા થશે.

આઈસીઈએક્સ દ્વારા શરૂઆતમાું કૉન્ટર ે ક્ટમાું ૩૦ સેંટ, ૫૦ સેંટ અને ૧૦૦ સેંટ (૧ કૅ રટ
ે )ના હીરાનું ટર ે હડું ગ કરશે. શેરબજારની
જેમ જ ડાયમુંડ ટર ે હડું ગમાું પણ ખરીદી કરાયેિા ઈિેક્ટર ોહનક હીરો ડીમેટ ખાતામાું જમા થશે. આ ટર ે હડું ગ ડીમેટ ફૉમષમાું હોવાથી
ખરીદદાર એક સેંટનો હીરો પણ ખરીદી શકશે. જો કે ખરીદદાર ૩૦ સેંટ હીરો ડીમેટમાું જમા થયા બાદ જ હડમેટમાુંથી સાચા
હીરામાું (હફઝીકિ) પહરવતીત કરી શકશે. આ ડાયમુંડ ટર ે હડું ગ આ મહહનાના અુંતમાું શરૂ થઈ જવાની શક્યતા છે .

અત્યારે ૩૦ સેંટના હીરાની હકું મત અુંદાજે ૨૭ હજાર રૂહપયા છે . આ રકમને ૩૦ મહહનામાું હવભાજીત કરાય તો મહહને ૯૦૦
રૂહપયા થાય. આથી ૩૦ મહહના સધી એસઆઈપી સ્કીમમાું ૯૦૦ રૂહપયાનું રોકાણ કરીને ખરીદદાર ૩૦ સેંટનો હીરો મેળવી
શકે છે . જો કે હીરાની હકું મતમાું થયેિા ફે રફાર મજબ મહહનાની એસઆઈપીમાું વધઘટ થઈ શકે .

હીરાના આ પ્રકારના ટર ે હડું ગમાું મજાની વાત એ છે કે ધારો કે કોઈ ખરીદદારે એસઆઈપીમાું રોકાણ કરવાનું શરૂ કયું અને
કે ટિાુંક સમય બાદ એ મહહને નક્કી થયેિી રકમ ભરી ન શકે તો પણ એના અકાઉન્ટમાું જમા થયેિા હીરાના સેંટ એમને એમ
રહેશે. બાદમાું જ્યારે ખરીદદાર રૂહપયા ભરશે ત્યારે રકમ ૩૦ સેંટ સધીની થશે એ પછી હીરો મેળવી શકશે.

આઈસીઈએક્સ દ્વારા માત્ર કદરતી હીરાનું ટર ે હડું ગ થઈ શકશે. આ હીરાની ગણવત્તા, ક્વોહિટી, કટ અને પૉિીશ વગેર ે ડી
બીયસષ દ્વારા સહટષ ફાઈડ હશે. આથી હીરો ઉચ્ચ ક્વૉહિટીનો રહેશે. આ પ્રકારના એક્સચેન્ જની શરૂઆતથી સામાન્ય િોકો
પણ હપ્તેથી હીરો ખરીદી શકશે અને આગામી સમયમાું હીરાની માગમાું વધારો થશે.

