
అనఫంధం -3 (KYC త్రా లు) 

SEBI భమిము కమోడిటీ ఎకైసంజిలు (Commodity Exchanges) షఽచంచన విధంగహ షబుీలు, అధీకాత ఴీకుు లు 
(Authorized Persons)  భమిము వినియోగదరయుల (client / investor) సకుులు భమమిు ఫాధీతలు 

1. ఎకైసఛంజ్ లు(Exchanges)/SEBI యొకు నిమభాలు, ఫ ైలాస్ భమిము నిమభాలు/నిఫంధనలలో  భమిము 
ఎపటికపపడు దరని క ంద జామీచళేన షయుుులర్/నోటీషలలో  నియవచంచనటలో గహ ఎకైసఛంజిలలో  లారహదవేీలకు అడిి ట్ 
చేమఫడని కమోడటిలీు/కహంటాా కుు లు/ఇతయ సహధనరలలో  వినియోగదరయు ెటలు ఫడిెటాు యౌ/టరాడింగ్ చేమాయౌ. 

2. ఎకైసఛంజ్ యొకు అనిి నిమభాలు, ఫ ైలాస్ భమిము రహీపహయ నిమభాలు భమమిు దరని క ంద జామీచళేన 
షయుుులర్/నోటీషలు భమిము SEBI నిమభ నిఫంధనలు భమిము ఎపటికపపడు అభలులల ఉని ాబుతవ 
అధికహయుల యొకు షంఫంధిత నోటిపకైశనోకు  షబుీలు (Members / Stock Brokers), అధీకాత ఴీక ు భమిము 
వినియోగదరయు కటలు ఫడిఴపండరయౌ. 

3. కమోడిట ీ లలో  లారహదేవీలు నియవఴ ంచేందకు భమిము/లేదర కహంటాా కుు ల డెమిరేటివ్ లలో  ఴీఴసమించేందకు షబుీల 
యొకు సహభయ్ుం గుమించ వినియోగదరయు తనకు త్రన షంతాుచెందరయౌ భమిము షబుీల దరవమహ తభ ఆయడయోన 
అభలుయచకోరహలనకోరహయౌ భమిము ల షబుీల దరవమహ ఆయడయోన అభలుచేళ ే భుంద షబుీలక  గల అటలఴంటి 
సహభయ్ుంెై వినియోగదరయు ఎపటికపపడు షంతాు  చెందతూనే ఉండరయౌ. 

4. వినియోగదరయు యొకు షచ్ఛీలత భమిము ఆమ్ిక మిపలు  గుమించ భమిము ఇఴవఫడే షమీవషలకు షంఫంధించన 
ెటలు ఫడి లక్ష్యీలన  షబుీలు షంతాుయుషఽు నే ఉండరయౌ. 

5.  షబుీలు చయీలు తీషకునే ఏర ైనర మిమితులు, ఫాధీత భమిము సహభయ్ుంత్ో షహా, చేమఴలళన రహీపహమహనిక   
షబుీల ఫాధీత యొకు ఖచీతబ ైన షవఫాఴం వినియోగదరయు క  త్ెయౌమజళెేందకు  షబుీలు చయీలు తీషకోరహయౌ. 

6.  ఴాత్తుయబ నై జాగరతు  అఴషమహలు 
a. క ఆమిిక పందంలలక  ారేశంచేటపపడు లేదర దరని క ంద ఏర ైనర ఫాధీతలు నియవమిుంచేటపపడు  

షబుీలు ఴాత్తుయబ ైన జాగరతుత్ో ఴీఴసమించరయౌ. 
b. "ఴాత్తుయబ నై జాగరతు " అంటర వీటిక  షభానంగహ వినియోగదరయు టో క  షబుీని నంచ షఴేతుకంగహ 

ఆశంచఫడే న ైపణం భమిము వరధ్్ యొకు ాభాణం - 
i. నిజాభతీగల భామెుట్ ఆచయణ;  

ii. భంచ విఱహవషం షఽతాం;  
iii. వినియోగదరయు యొకు మజిాా నం, అనబఴం భమిము న ైపణీం సహి భ; 

iv. ఆమిిక ఉతపత్తు* షవఫాఴం భమిము అందలల ఇనభడించ ఉని ాభాదం సహి భ లేదర 
వినియోగదరయు దరవమహ రహడుకోఫడుతుని ఆమిిక ళఴే; భమమిు 
v.  షబుీని ెై వినియోగదరయు ఎంత బేయకు ఆధరయడి ఉనరియు అని. 

*కమోడిట ీడెమరిేటవి్ లు (Commodity Derivatives) పందం 

 

7. వినియోగదరయు (ల)త్ో జమిే లారహదవేీలనిిటిలలనఽ అధీకాత ఴీక ు  షబుీనిక  అఴషయబ ైన షహామం అందించ 
షసకమించరయౌ. 

 

 

 



వినియోగదరయు షభాచరయం 

8.  షబుీనిక  అఴషయబ నైటలో గహ వినియోగదరయు ఇలాంటి విఴమహలనిిటి స షప మిుంగ్ విఴమహలత్ో ‘అక ంట్ ని త్ెమచిే 
ఫహయం’లల  ఎపటికపపడు షభమిపంచడరనిి కమోడిట ీఎకైసఛంజ్ లు/ SEBI తపనిషమి చఱేహభ. 

9. అక ంట్ ని త్ెమిచే డరకుీబ ంట్ లలో ని తపనిషమి నిఫంధనలనిిటి స వినియోగదరయు త్లెుషకోరహయౌ.  షబుీలు 
నిమిిశుంగహ త్ెయౌమజళైన  ఏర ైనర అదనప కహో జులు లేదర డరకుీబ ంట్ లు తపనిషమి కహద, అందఴలన 
వినియోగదరయు దరవమహ నిమిిశు  అంగీకహమహనిక  లలఫడి ఉంటాభ. 

10. వినియోగదరయు సహభయ్ుం ెై బ టీమిమల్ ఫేమింగ్ ఉండే టిశన్ ని/దరిహయా టిశన్ ని లేదర ఏదెనైర యౌటిగైశన్ ని 
మిశుమించన షభాచరయంత్ో షహా, అక ంట్ ఒెనింగ్ షభమంలల భమిము ఆ తయురహత ఇచినటలో గహ ‘అక ంట్ ని 
త్ెమిచే ఫహయం’ లలని షభాచరయంలల ఏదెైనర భాయుప ఉంటర, వినియోగదరయు ర ంటనే మహతూయవకంగహ  షబుీని క  
త్ెయౌమజైమాయౌ. వినియోగదరయు ఎపటికపపడు ఆమ్ిక షభాచరమహనిి  షబుీని క  ఇరహవయౌ/అప్ డేట్ చేమాయౌ.   

11. A. ఆమిిక పందరలలల నరీమయబ ైనవికహని దరల నంచ యక్షణ ** 

a. క న గోలభేట్ చేమఫడని-పందంలలని నరీమయం కహని దం కొటిురమేదగినది. 

b. ఇలా ఉనిటోభత్ే క దం నరీమయబ నైది కహద – 

i. వినియోగదరయు కు నశుం కయౌగిషఽు , ఆమిిక పందం క ంది పహమీుల యొకు సకుులు భమిము 
ఫాధీతలలో  గణ సమబ ైన అషభతులీత కయౌగిళేు ; భమిము 

ii.  షబుీని యొకు చటుఫద్బ నై ాయోజనరలన మియక్ష్ించడరనిక  షఴేతుకంగహ అఴషయబ ైనద ి
కహకప త్ే. 

c. క దం నరీమయబ ైనదకిహదర అనేది నిమహ్ మించేందకు మిగణనలలక  తీషకోఴలళన విశమాలలో   ఇవి 
ఉంటాభ- 

i. ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక పందం క ంద నియవఴ ంచఫడే ఆమిిక ళేఴ యొకు షవఫాఴం; 

ii. దం యొకు పహయదయశకత మథి;ి 

                   **కమోడిటీ ఎకైసఛంజిల దరవమహ అందజైమఫడని పందరలు 

iii. అదే విధబ ైన ఆమ్ిక ఉతపతుు లు లేదర ఆమ్ిక ళఴేల కోషం ఇతయ ఆమిిక పందరలత్ో ప లిడరనిక  ఆ 
దం క వినియోగదరయు ని ఎంత బేయకు అనభత్తషు ంద;ి భమిము 

iv. ముతుంగహ ఆమిిక పందం భమిము అది ఆధరయడి ఉని ఏదెనైర ఇతయ పందం యొకు 
నిఫంధనలు.  

d. ఇలా ఉనిటోభత్ే క దం పహయదయశకబ ైనద ి– 

i. వినియోగదరయు దరవమహ అయ్ంచేషకునేందకు అఴకహవంగల షఴేతుకంగహ సహదర ఫాశలల 
ఴీకుయచఫడనిట్లో త్;ే 

ii. చదరిేందకు షపశుంగహ ఉండి భమిము షపశుంగహ షభమిపంచఫడనిట్లో త్;ే భమిము 

iii. దం దరవమహ ాఫావితబ ైన వినియోగదరయు కు అది ళద్ంగహ అందఫాటలలల ఉంటర. 



e. పహభంట్ 11.A.c క రంద క ఆమిిక పందం యొకు క దం నరీమయబ నైదకిహద అని నియణభంచఫడతి్,ే 
నరీమయబ నైది కహని దం లేకుండర ఆమ్ిక పందం అభలు చేమఫడే ఆ బేయకు ఆమ్ిక పందం యొకు 
మిగియౌన నిమభాలకు కటలు ఫడి ఉండటానిి క్ష్యలు కొనసహగిసహు యు. 

 

11.B. 

a. "న గోలభేట్ చేమఫడని పందం" అంటర, పహభంట్ 11.C. (క రంద ఇఴవఫడని) యంగహ ఉని నిఫంధనల 
కంటర ఇతయబ ైన దరని నిఫంధనలు ఆమిిక పందరనిక  గల క్ష్యల భధీ చమిించఫడని క పందం 
భమిము అందలల ఇవి ఉంటాభ– 

i. క ఆమిిక పందం యొకు నిఫంధనలన నిమహ్ మించడంలల వినియోగదరయు యొకు ఫంధఴప,  
షబుీలు, క గణ సమంగహ ఎకుుఴ ఫేయసహమహల అధికహయం కయౌగి ఉండటం; భమిము 

ii. క పహాభాణిక ఫహయం పందం.  

b. “పహాభాణిక ఫహయం పందం.” అంటర పహభంట్ 11.C. లల ఉని నిఫంధనలు మినహా వినియోగదరయు క  
గణ సమంగహ చమిించదగని కహని క ఆమిిక పందం  

c. క ఆమిిక పందం యొకు కొనిి దరలు యూంలల చమిి ంచఫడినపటికీ, వీటి దరవమహ 
షఽచంచఫడనిటోభత్ే క ఆమిికయబ ైన పందరనిి క న గోలభేట్ చేమఫడని-పందంగహ 
మిగణించఴచి- 

i. ఆమిిక పందం యొకు ముతుం భమిము గణ సమబ నై అంచనర; భమిము 

ii. ఆమిిక పందరనిి చటలు భుటిు  ఉని గణ సమబ ైన మిళితులు  

d. క ఆమిిక పందం క న గోలభేట్ చేమఫడని పందం అని ేమకునే కెోభభులల,  అద ిఅలా కహద అని 
నియూంచే ఫాధీత  షబుీల ె ైఉంటలంది. 

11. C. 

a. ఆమ్ిక పందం యొకు క దరనిక  ెైవి ఴమిుంచఴప, కరళే అది– 

i. ఆమిిక పందం యొకు విశమానిి నియవచళేు ; 

ii. ఆమిిక పందం క ంద ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళఴే షదపహమాలకు చెయోౌంచన, లేదర చెయోౌంచఴలళన 
ధయన నియణభంచే భమిము షపశుంగహ వినియోగదరయు కు త్ెయౌమజైమఫడి ఉంటర; లేదర 

iii. ఏదెైనర చటుం లేదర నిఫంధనల క ంద అఴషయబ ,ై లేదర ాత్ేీకంగహ అనభత్తంచఫడినదెై ఉంటర. 

b. ఏదెైనర నిమిిశు  షంఘటన షంబవించడం లేదర షంబవించకప ఴడం ె ైఆడరయడి ఉండే క ముతుం చెయోౌంపకు 
షంఫంధించ ఉండే క దరనిక  పహభంట్ 11.C క రంద మినహాభంప ఴమిుంచద.  

  

12. అక ంట్ ని త్ెమచిే ఫహయంలల త్యెౌమజళైనటలో గహ వినియోగదరయు విఴమహలనిిటి స లేదర వినియోగదరయు క  షంఫంధించన  
ఏదెైనర ఇతయ షభాచరమహనిి  షబుీలు భమిము అధీకాత ఴీక ు గోీంగహ ఉంచరయౌ భమిము ఏదెైనర చటుం/మెగుీలేటమి 
అఴషమహల ాకహయం కహఴలళనటలో గహ మినహా ఴీక ు/ అథరమిటి ఎఴవమికీ రహళళు వీటిని ర లోడించకూడద. అభత్ ే



వినియోగదరయు నంచ అనభత్త ప ందని మీదట ఎఴమైెనర ఴీక ుక  లేదర అథరమిటిక   షబుీలు తన వినియోగదరయు 
గుమించన షభాచరయం ర లోడించఴచి 

13. A. ఴీక ుగత షభాచరయం భమిము గోీత మియక్షణ  

a.  "ఴీక ుగత షభాచరయం" అంటర క వినియోగదరయు షంఫంధించన లేదర క వినియోగదరయు యొకు గుమిుంప 
ఊఴ ంచడరనిక , ాతీక్షంగహ లేదర మోక్షంగహ అనభత్తంచే ఏదెైనర షభాచరయం, భమిము అందలల ఇవి 
ఉంటాభ- 

i. ేయు భమిము షంాదింప షభాచరయం; 

ii. ఫయోబ టాిక్ షభాచరయం, ఴీకుు లు విశమంలల 
iii. ఆమిిక ఉతపతుు లలో  లారహదవేీలు లేదర సో యౌడంగ్స కు షంఫంధించన షభాచరయం,  

iv. ఆమిిక ళఴేల ఉయోగహనిక  షంఫంధించన షభాచరయం; లేదర 
v. ేమకునిఫడగల ఏదెైనర అటలఴంటి ఇతయ షభాచరయం.  

13. B. 

a. క  షబుీడు తపక – 

i. ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళేఴ నిమభానిక  అఴషయబ నైదరనిక  మించ వినియోగదరయు కు 
షంఫంధించన ఴీక ుగత షభాచరమహనిి ళేకమించకూడద; 

ii. ఖాత్రదరయులకు షంఫంధించన ఴీక ుగత షభాచరయం యొకు గోీతన నియవఴ ంచరయౌ భమిము 
పహభంట్ 13.B.b క రంద షపశుంగహ అనభత్తంచఫడిన మతీ్తలల తప, దరనిని క భూడఴ పహమీుక  
ర లోడించకూడద; 

iii. తన ఴది  ఉండే క వినియోగదరయు క  షంఫంధించన ఏదెైనర ఴీక ుగత షభాచరయం ఖచితబ నైదిగహ, 
అప్ టల డేట్ గహ భమిము ూమిుగహ ఉండే విధంగహ నిమహ్ మించకోఴడరనిక  గటిు  ామత్రిలు చమేాయౌ; 

iv. మెగుీలేటయుో  నిమ్ిశుంగహ త్ెయౌమజైమగల ఏర నైర మినహాభంపలకు లలఫడి కోభంటోకు తభ ఴీక ుగత 
షభాచరయం షఴేతుకబ నై మీత్తలల అందఫాటలలల ఉండేటటలో గహ నిమహ్ మించకోరహయౌ; భమిము 

v.  షబుీని ఴదిగల ఴీక ుగత షభాచరయం ఖచితబ నైది, అప్ టల డేట్ గహ ఉనిది భమిము ూమిుగహ 
ఉనిది అని నిమహ్ మించకోఴడరనిక  రహమ ి ఴీక ుగత షభాచరమహనిక  భాయుపలు కోయుకునేందకు 
కోభంటోకు క షభయిఴంతబ నై అఴకహఱహనిి కయౌపషు ంది.  

b. ఇలా అభత్ే భాతాబే వినియోగదరయు కు షంఫంధించన షభాచరమహనిి క  షబుీడు భూడఴ పహమీుక  
ర లోడించఴచి  – 

i. షభిత్తని నిమహకమించేందకు వినియోగదరయు కు క షభయిఴంతబ ైన అఴకహవం ఇచిన తమహవత, 

ర లోడింప కోషం వినియోగదరయు యొకు రహా తూయవక అఴగహసనరూయవక షభిత్తని అంతకు 
ూయవబే రహయు తీషకొని ఉంటర; 

ii. ర లోడింప చేమఴలళందిగహ వినియోగదరయు నిమిైశంచ ఉంటర; 

iii. మెగుీలేటర్ ర లోడింపన ఆమోదించడం లేదర ఆజాా ంచడం చేళ ఉంటర భమిము షంఫంధిత చటుం 
లేదర నిఫంధనలు దరవమహ నిలధేించఫడిత్ే తప,  అటలఴంటి ర లోడింపకు ఴీత్తమైకంగహ అటలఴంటి 



చటుం లేదర నిఫంధనల క ంద పహాత్తనిధీం చషేకునేందకు వినియోగదరయు కు క అఴకహవం ఇఴవఫడి 
ఉంటర; 

iv. ఏదెైనర చటుం లేదర నిఫంధనల ాకహయం ర లోడింప అఴషయబ ై, భమిము అటలఴంటి చటుం లేదర 
నిఫంధనల దరవమహ నిలేధించఫడిత్ే తప అటలఴంటి ర లోడింపకు ఴీత్తమైకంగహ అటలఴంటి చటుం లేదర 
నిఫంధనల క ంద పహాత్తనిధీం చషేకునేందకు వినియోగదరయు కు క అఴకహవం ఇఴవఫడి ఉంటర; 

v. ర లోడింప నేయుగహ వినియోగదరయు కు క ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళఴే నిమభానిక  
షంఫంధించనదె,ై  షబుీలు కరేళ – 

1. ఴీక ుగత షభాచరమహనిి క భూడఴ పహమీుత్ో ంచకోఴచి అని భుందగహన ే
వినియోగదరయు క  త్ెయౌమచళే ఉంటర; భమిము 

2. ఈ ఫాగం క ంద అఴషయబ ైనటలో గహ అదే ద్త్తలల ఴీక ుగత షభాచరయం యొకు గోీతన 
భూడఴ పహమీు నియవఴ ంచేలాగహ నిమహ్ మించకునేందకు ఏమహపటలో  చేళ ఉంటర; లేదర 

vi. రహషుఴ లేదర షంఫాఴీ మోసహనిి, అనధకిహయక లారహదవేీలు లేదర కెోభభులకు వియుధ్్ంగహ 
యక్ష్ించడరనిక  లేదర నిమోధించడరనిక  ర లోడింప చేమఫడి ఉంటర, ఈ ఫాగం క ంద అఴషయబ ైన ద్త్తలల 
ఴీక ుగత షభాచరయం యొకు గోీతన నియవఴ ంచడరనిక   షబుీలు భూడఴ పహమీు త్ో ఏమహపటలో  చేళ 
ఉంటర; 

c. “భూడఴ పహమీు” అంటర  షబుీల యొకు అదే గూర పకు చెందని క ఴీక ుత్ో షహా, షంఫంధిత బ ంఫర్ 
కహకుండర ఏ ఇతయ ఴీక ు అభనర అని అయ్ం. 

 

14. A.  పహాయంబంలల భమిము నియంతయ పహాత్తదికన మెండింటిలలనఽ నరీమయబ నై ర లోడింప యొకు అఴషయం 

a. క అఴగహసనరూయవక లారహదేవీయబ నై నియణమం తీషకోఴడరనిక  క వినియోగదరయు క  అఴషయం ఉండ ే
అఴకహవంగల షభాచరయం షజాఴపగహ ర లోడించఫడేలాగహ  షబుీలు నిమహ్ మించకోరహయౌ. 

b.  షజాఴపగహ ర లోడింపన నిమహ్ మించకోఴడరనిక , షభాచరయం తపకుండర అందించఫడి ఉండరయౌ – 

i. క ఆమిిక పందంలలక  వినియోగదరయు ారశేంచే భుంద తగినంతగహ, షభాచరమహనిి 
అయించేషకోఴడరనిక  వినియోగదరయు కు షఴేతుకబ నై షభమం ఇచేిందకు వీలుగహ; 

ii. యౌఖితూయవకంగహ భమిము క ాత్ేీక ఴమహా నిక  చెందని క వినియోగదరయు దరవమహ అయ్ం 
చేషకోఫడగయౌగై మీత్తలల; భమిము 

iii. ఆమ్ిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళేఴన ఇతయ షంఫంధిత ఆమ్ిక ఉతపతుు లు లేదర ఆమ్ిక ళేఴల  యొకు 
షఴేతుకబ నై ప యౌక చేమడరనిక  వినియోగదరయు న అనభత్తంచే మీత్తలల. 

c. ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళఴేక  షంఫంధించ క వినియోగదరయు క  తపక ర లోడించఴలళన షభాచరయ 
యకహలలో , వీటిక  షంఫంధించన షభాచరయం ఉండఴచి– 

i. దరని లక్షణరలు, ాయోజనరలు భమిము వినియోగదరయు కు అపహమాలత్ో షహా ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర 
ఆమిిక ళఴే యొకు ాధరన లక్షణరలు; 



ii. ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళఴేకు చెయోౌంచఴలళన మిగణన లేదర మిగణన లెక ుంచఫడే విధరనం; 

iii. ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక పందంలల ఏదెైనర దం యొకు ఉనిక  మినహాభంప లేదర ాఫాఴం; 

iv. దరని గుమిుంప, నిమంతాణ ళిత్త భమిము అనఫంధరలత్ో షహా  షబుీలు యొకు షవఫాఴం, 
లక్షణరలు భమిము సకుులు; 

v.  షబుీల యొకు షంాదింప విఴమహలు భమిము  షబుీలు భమిము వినియోగదరయు భధీ 
ఉయోగించఴలళన కభూీనికైశన్ విధరనరలు; 

vi. క నిమిిశు  ఴీఴధిలల క ఆమిిక పందం యది  చేమడరనిక  వినియోగదరయు యొకు సకుులు; లేదర 

vii. ఏదెైనర చటుం లేదర నిఫంధనల ాకహయం వినియోగదరయు సకుులు. 

14. B.  

a. క రంది నియంతయ ర లోడింపలన, త్రభు అందించే ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళేఴ వినియోగించకుంటలని క 
వినియోగదరయు కు  షబుీలు తపక అందించరయౌ- 

i. వినియోగదరయు పహాయంబంలల ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళేఴ వినియోగించకుని షభమంలల 
పహభంట్ 14.A క రంద ర లోడించఴలళన షభాచరమహనిక  ఏదెైనర దరయి భాయుప; 

ii. ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళఴేలల సకుులు లేదర ాయోజనరలన అంచనర రళేేందకు అఴషయబ  ై
ఉండగల విధంగహ వినియోగదరయు నియవఴ ంచన ఆమిిక ఉతపత్తు  యొకు ళిత్త లేదర నితీయుకు 
షంఫంధించన షభాచరయం; భమిము 

iii. నిమిిశుంగహ ేమకునఫడగల ఇంకదైెైనర షభాచరయం. 

 

b.  క నియంతయ ర లోడింప తపక చేమఴలళ ఉంటలంద ి– 

i. ఏదెైనర దరయిం భాయుప షంబవించనపటి నంచ క షఴతేుకబ ైన షభమ-ఴీఴధి లలల లేదర 
షఴేతుకబ నై నిమమిత విమహభాలలో , ఴమిుంచనటలో గహ; భమిము 

ii. ఆ ఴమహా నిక  చెందని క వినియోగదరయు అయిం చేషకునే అఴకహవం ఉండే విధంగహ యౌఖితూయవకంగహ 
భమిము మతీ్తలల. 

 

భామిునో   

15. ఴమిుంచే పహాయంబ భామిునోన, నియౌరళేే భామిునోన, ాత్ేీక భామిునోన లేదర  షబుీలు లేదర ఎకైసఛంజ్ అఴషయభని 
మిగణించన ఇలాంటి ఇతయ భామిునోన లేదర వినియోగదరయు టరాడింగ్ చేళే విఫాగం(ల)కు ఴమిుంచనటలో గహ 
ఎపటికపపడు SEBI ఆదశేంచనటలో గహ వినియోగదరయు చయోెౌంచరయౌ. అదనప భామిునో  (ఎకైసఛంజ్, లేదర SEBI క  
అఴషయం లేకప భనపటికీ) తన షవమం భమిము షంూయణ నియణమాధికహయం బేయకు ళకేమించడరనిక   షబుీల ని 
అనభత్తంచడం జయుగుతుంది భమిము నిమిైశత షభమంలలగహ ఇలాంటి భామిునోన చెయోౌంచఴలళన ఫాధీత 
వినియోగదరయు క  ఉంది. 



16. వినియోగదరయు లు చెయోౌంచే భామిునో  ఫకహభలనిిటి స ూమిుగహ షంతాుయచరలని లేదనే విశమం వినియోగదరయు 
అయ్ంచేషకోరహయౌ. నిలకడగహ ెభడ్ భామిునో  ఉనిపటికీ, కోభంట్, టరాడ్ ళెటిలెింట్ మోజున, కహంటాా కుు  
నిమిైశంచనటలో గహ/కహఴలళనటలో గహ ఇలాంటి ముత్రు లన భమింతగహ చెయోౌంచఴలళన (లేదర ప ందడరనిక  సకుు) ఫాధీత 
లేదనే విశమం వినియోగదరయు  అయ్ంచేషకోరహయౌ. 

 

లారహదవేీలు భమమిు మషి్హుమహలు   

17. వినియోగదరయు భమిము  షబుీల భధీ యషపయం అంగీకహయయోగీబ ైన విధంగహ లేదర యూంలల, లేదర 
మహతూయవకంగహ కమోడిటీలు/డెమిరేటివ్స కహంటాా కుు న కొనడరనిక  లేదర వికరభంచడరనిక  వినియోగదరయు ఏదెనైర ఆయడయు 
ఇరహవయౌ. అభత్ే ఈ విశమంలల మెగుీలేటమీ అఴషమహలు అనఴమిుంచఫడరడ మని  షబుీలు నిమహ్ మించకోరహయౌ. 
వినియోగదరయు క  కైటాభంచన ాత్ేీక వినియోగదరయు కోడ్ లల భాతాబే  షబుీలు అయడయోన ెటాు యౌ భమిము, 
వినియోగదరయు యొకు టరాడ్ లన అభలుచేమాయౌ. 

18. టరాడింగ్/ళెటిలెింట్ చకహర లు, డెయౌఴమి/ేబ ంట్ లెడఽీళళు, ఎపటికపపడు రహటిలలో   ఏర ైనర భాయుపలు గుమించ 
వినియోగదరయు క   షబుీలు చెపహపయౌ. టరాడింగ్ అభలుజమిగిన షంఫంధిత కమోడిట ీ ఎకైసఛంజ్ యొకు ఇలాంటి 
లెడఽీళున/ాక రమలన అభలుయచఴలళన ఫాధీత వినియోగదరయు క  ఉంది. 

19. వినియోగదరయు డిపహజిట్ చేళన డఫుున తన అక ంట్ క  లేదర భమకక ఎఴమెైనర వినియోగదరయు అక ంట్ క  దఽయంగహ 
రేమై అక ంట్ లల ెటరులా  షబుీలు చఽడరయౌ భమిము  షబుీలు ఈ స భుిన తన కోషం లేదర భమకక వినియోగదరయు 
కోషం లేదర SEBI నిమభాలు, నిఫంధనలు, షయుుులయుో , నోటీషలు, భాయాదయశకహలు భమిము/లేదర ఎకైసఛంజ్ 
నిమభాలు, రహీపహయ నిఫంధనలు, ఫ ైలాస్, షయుుులయుో  భమిము నోటీషలలో  ేమకుని ఉదేిఱహలకు కహకుండర ఇతయ 
ఉదేిఱహలకు ఉయోగించకూడద 

20. ఎకైసఛంజ్(లు) తభంతట త్రభుగహ టరాడ్(ల)న యది చళేన చోట, వినియోగదరయు తయపపన చళేన టరాడ్/లత్ో షహా 
ఇలాంటి  టరాడ్ ల సి యదిభప త్రభ, కోభంట్(ల)త్ో షంఫంధిత కహంటాా కుు (ల)న యది చేళంేదకు  షబుీల క  సకుు 
ఉంది. 

21. ఎకైసఛంజ్ లల నియవఴ ంచన లారహదేవీలు ఎకైసఛంజ్ ల నిమభాలు, ఫ ైలాస్ భమిము రహీపహయ నిఫంధనలు భమిము 
రహటి క ంద జామీచళేన షయుుులయుో /నోటీషలకు లలఫడి ఉంటాభ భమిము ఇలాంటి టరాడ్ క  షంఫంధం ఉని పహమీుల సి 
ఎకైసఛంజ్ ల నిమభాలు, ఫ ైలాస్ భమిము రహీపహయ నిఫంధనలు భమిము రహటి క ంద జామీచళేన షయుుులయుో /నోటీషల 
ప ా విజనోన అభలుచళేే ఉదేివంత్ో టరాడింగ్ జమిగిన ఎకైసఛంజ్ ఫ ైలాస్ భమిము రహీపహయ నిఫంధనలు త్యెౌమజళైన 
కోయుు కు షభమిపంచరయౌ. 

ఫరా కమైజ్ 

22. వినియోగదరయు  షబుీల క  ఫరా కమైజి భమిము ఎపటికపపడు అభలులల ఉని భమిము వినియోగదరయు అక ంట్ క  
ఴమిుంచే, వినియోగదరయు క   షబుీలు అందించన లారహదవేీలకు భమిము షమీవషలకు విధంిచఫడే చటుఫధ్్ షంకహలు 
చెయోౌంచరయౌ. షంఫంధిత కమోడటీి ఎకైసఛంజ్ ల నిమభాలు, రహీపహయ నిఫంధనలు భమిము ఫ ైలాస్ భమిము SEBI 
నిమభాల ాకహయం అనభత్తంచదగిన గమిశఠ  ఫరా కమైజిక  మించ ఎకుుఴ ఫరా కమైజిని  షబుీలు విధించకూడద. 

 

 

యౌక వడశేన్ భమిము అఴపట్ ఆఫ్ ప జిశన్ భుగింప 



23.  షబుీల యొకు ఇతయ సకుులకు బంగం కలగకుండర (విశమానిి ంచరమతీక  ంే సకుుత్ో షహా), భామిునోన 
లేదర ఇతయ ముత్రు లన చెయోౌంచని కహయణంగహ, ఫకహభలన చెయోౌంచని కహయణంగహ వినియోగదరయు యొకు 
ప జిశనోనిిటి స లేదర కొనిిటిని యౌక వడేట్ చేమడరనిక /భుగించడరనిక , భమిము ఇలాంటి యౌక వడశేన్/భుగింప, ఏదెనైర 
ఉంటర, ఴలో ఴచిన ముత్రు లన వినియోగదరయు యొకు అపపలు/ఫాధీతలెై షయుి ఫాటల చేమడరనిక   షబుీల క  
సకుు ఉందనే విశమం వినియోగదరయు అయ్ంచేషకోరహయౌ. ఇలాంటి యౌక వడేశన్/భుగింప ఴలో ఴచిన ఏర ైనర భమిము 
అనిి నష్హు లు భమిము ఆమ్ిక ఛరమీులు వినియోగదరయు క  విధించఫడత్రభ భమిము అతన రహటిని బమించఴలెన. 

 

24. వినియోగదరయు భయణళిేు  లేదర దిరహయా తీళేు  లేదర కొనేందకు లేదర వికరభంచేందకు వినియోగదరయు ఆయడయు ఇచిన 
కమోడిటీలన అందించేందకు లేదర ఫదియ్చళేేందకు లేదర ప ందేందకు లేదర చెయోౌంచేందకు ఇతయత్రా  అవకుు డెతై్ే, 
వినియోగదరయు లారహదవేీని  షబుీలు భుగించఴచి భమిము నష్హు లన, ఏర ైనర ఉంటర, వినియోగదరయు  ఎళేుట్ ెై 
కెోభమ్ చేషకోఴచి. వినియోగదరయు లేదర అతని నరమి సలు, షకెసషయుో , రహయషలు భమిము ఎళెై స వీటి నంచ 
ఴచిన ఏదెైనర మిగులున ప ందడరనిక  సకుు కయౌగిఴపంటాయు. నరమి స ేయుత్ో పండ్స/కమోడిటీల ఫదియ్ చటుఫధ్్ 
రహయషనిెై  షబుీల చే చెలుో ఫాటభేీలా విడుదల అఴపతుందని వినియోగదరయు గభనించరయౌ. 

 

విరహద మిష్హుయం 

25. తన దరవమహ జమిగిన లారహదవేీలనిిటికీ షంఫంధించ వినియోగదరయు యొకు పమహీదలనిిటి స మశిుమించడంలల  
షబుీలు షసకమించరయౌ. 

26. డిపహజిటలో , భామిున్ భ స, ముదలెైన రహటిక  షంఫంధించన ఏర ైనర కెోభభోన భమిము/లేదర విరహదరలన టరాడింగ్ 
జమిగిన భమిము ఎపటికపపడు అభలులల ఉని షయుుులర్ లు/నోటీషలు జామీచేమఫడని చోట ఎకైసఛంజిల 
నిఫంధనలు, ఫ ైలాస్ భమిము రహీపహయ నిమభాల ాకహయం ంచరమతీక  వినియోగదరయు భమిము  షబుీలు ంపహయౌ. 

27. కోభంట్/ షబుీల క  షంఫంధంిచన ఏదెైనర విరహదం మిష్హుమహనిక  అధీకాత ాత్తనిధి జామీచేళన నిమిైవనలన షదయు 
కోభంట్/ షబుీల తయపపన ఴీఴసమించడరనిక  షదయు ాత్తనిధిక  అధీకాతం ఇచేి లేఖ ఆధరయంగహ కోభంట్/ షబుీలు 
కటలు ఫడఴిపండఴలళ ఉంటలందనే విశమం కోభంట్/ షబుీలు అయ్ంచేషకోరహయౌ. 

28. ాత్త షబుీని కోషం తభ కోభంటోందమికీ అందఫాటలలల ఉండే షభయిఴంతబ ైన షంకట మిష్హుయ విధరనం కయౌగి 
ఉండఴలళన అఴషయం 

a. తభదరవమహ, లేదర తభ తయపపన అందజైమఫడని ఆమిిక ఉతపతుు లు లేదర ఆమిిక ళేఴలకు షంఫంధించ తభ 
కోభంటో నండి పమహీదలన అందకునేందకు భమిము క షతవయ భమిము నరీమషభితబ నై మీత్తలల 
మిశుమించేందకు క షభయిఴంతబ ైన ఴీఴషిని  షబుీలు కయౌగి ఉండరయౌ. 

b. వినియోగదరయు త్ో షంఫంధం పహాయంభంచన షభమంలల భమిము అటలఴంటి ఇతయ షభమంలల ఎపపడెైత్ ే
షభాచరయం వినియోగదరయు కు అఴషయం ఉండే అఴకహవం ఉంటలందో  అపపడు, క వినియోగదరయు క   
షబుీలు వీటిని గుమించ త్ెయౌమఫయచరయౌ - 

i. ఏర ైనర పమహీదల కోషం మిష్హుయం కోయుకునేందకు వినియోగదరయు యొకు సకుు; భమిము 

ii. తభ కోభంటో నండి పమహీదలు అందకునేందకు భమిము మిశుమించేందకు  షబుీలు 
అఴలంబంచే విధరనరలు. 



29. A. వినియోగదరయు కోషం షలహా యొకు అనకూలత 

కోభంటో ఆమిిక మిళితులు భమిము అఴషమహలు ఴంటి వినియోగదరయు యొకు షంఫంధిత ఴీక ుగత మిళితులన 
మిగణలలక  తీషకొని అనకూలంగహ ఉండే షలహా అందకునంేదకు సకుు. ఈ ఫాధీత కోభంటోకు షలహా అందించ ే
ఴీకుు లకు ఴమిుషు ంద ి భమిము అలాంటి షలహా తపనిషమగిహ ఇఴవఴలళన అఴషయభునివిగహ ఆమిిక ఉతపతుు లు 
భమిము ళేఴ యొకు కైటగిమీలన మెగుీలేటర్ ేమకునఴచి. 

a. క  షబుీడు  తపక – 

i. క వినియోగదరయు యొకు షంఫంధిత ఴీక ుగత మిళితుల గుమించ షమెనై భమిము షభుచతబ ైన 
షభాచరమహనిి ప ందడరనిక  అనిి ామత్రిలు చేమాయౌ; భమిము 

ii. వినియోగదరయు యొకు షంఫంధిత ఴీక ుగత మిళితులని తగువిధంగహ మిశీయౌంచన తయురహత 
ఇఴవఫడిన షలహా వినియోగదరయు కు అనకూలబ ైనది అని నిమహ్ మించకోరహయౌ. 

b. క వినియోగదరయు యొకు షంఫంధిత ఴీక ుగత మిళితులకు షంఫంధించ అందఫాటలలల ఉని షభాచరయం 
అషంూయణబ నైది లేదర అషభంజషబ నైదిగహ ఉందని  షబుీని క  షఴతేుకంగహ షపశుబ ై ఉంటర, అషంూయణ 
లేదర అషభంజషబ నై షభాచరయం ఆధరయంగహ కొనసహగిత్ ే ఉండే యీఴసహనరల గుమించ  షబుీలు 
వినియోగదరయు న ఴచెిమించరయౌ 

c. వినియోగదరయు కు తగనిది అని  షబుీలు నిమహ్ మించే క ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళేఴని వినియోగదరయు 
ప ందగోమిత్ే,  షబుీలు - 

i. వినియోగదరయు క  తభ షలహాన యౌఖితూయవకంగహ భమిము వినియోగదరయు దరవమహ 
అయ్ంచేషకోఫడే అఴకహవం ఉండే తీయులల షపశుంగహ త్యెౌమయచరయౌ; భమిము 

ii.  పహభంట్ 29.A.a న పహటించన తమహవత భమిము వినియోగదరయు నండి క యౌఖితూయవక 
యళద పచికుని తయురహత భాతాబే వినియోగదరయు అబీమిించన ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళేఴ 
అందించఴచి. 

30. ాయోజన ర ైయుధీంత్ో ఴీఴసమించడం 

క వినియోగదరయు ాయోజనరలక  భమిము  షబుీలు రహటిక  భధీ ఏదెనైర ర ైయుధీం విశమంలల పహాధరనీత 
వినియోగదరయు ాయోజనరలకు ఇఴవఫడుతుంది. 

a. క  షబుీడు తపక – 

i. వినియోగదరయు కు షలహా చళేనందకు  షబుీలు అందకుని లేదర అందకోరహలని ఆశషు ని 
ఏదెైనర ర ైయుధీం కయౌగిన రేతనంత్ో షహా ాయోజనరల భధీ ఏదెనైర ర ైయుధీంకు షంఫంధించన 
షభాచరమహనిి క వినియోగదరయు కు అందజైమాయౌ; భమిము 

ii. ఈ విశమాల భధీ  షబుీల కు త్ెయౌళన లేదర షఴేతుకంగహ త్ెయౌళ ఉండఴలళన ాయోజనరల 
భధీ ర ైయుధీం విశమంలల తపక వినియోగదరయు ాయోజనరలకు పహాధరనీత ఇరహవయౌ - 

1. తభ షవంత ాయోజనరలు భమిము వినియోగదరయు ాయోజనరలు; లేదర 



2. ఎకుడెతై్ే  షబుీలు ఆమ్ికయబ ైన ాత్తనిధిగహ ఉంటామో ఆ షందమహాలలల షంఫంధిత  షబుీల 
ాయోజనరలు భమిము వినియోగదరయు ాయోజనరలు.  

b. పహభంట్ 16a.i. క ంద షభాచరమహనిి తపక వినియోగదరయు కు యౌఖితూయవకంగహ భమమిు వినియోగదరయు 
దరవమహ అయ్ం చషేకోఫడే అఴకహవం ఉండే విధంగహ ఇరహవయౌ భమిము వినియోగదరయు నండి షభాచరయం 
అందినటలో గహ యౌఖితూయవక యళదన ప ందరయౌ. 

c. ఈ విఫాగంలల, "ర ైయుధీంగల రతేనం" అంటర, ఆ మిళితులలల, కోభంటో దరవమహ కహకుండర ఇతయ ఴీకుు ల నండ ి 
షబుీల దరవమహ తీషకోఫడని, క వినియోగదరయు కు  షబుీల దరవమహ ఇఴవఫడని షలహాని షఴేతుకంగహ 
ాఫావితం చషేు ందని ఆశంచఫడుతుని దాఴీయూంగహ లేదర దాఴీయూంగహ కహని ఏదెనైర ాయోజనం అని 
అయ్ం.  

షంఫంధరనిి త్ెగత్ెంపలు చషేకోఴడం 

31.  షబుీలు డిఫహల్ు కహఴడం, మహజీనరభా చేమడం లేదర ఫఴ శుమించఫడటం లేదర షమిుపకెట్ ని ఎకైసఛంజ్ యది చేమడం 
లాంటి కహయణరలత్ో షబీతవం ఆేమడంత్ో షహా కమోడిటీ ఎకసైఛంజ్  షబుీలు గహ  షబుీలు లేకుండర ప త్ే,  షబుీల క  
భమిము వినియోగదరయు క  భధీ షంఫంధం త్ెగిప తుంది.  

32. ఎదటి క్ష్యలకు క న లకు తగాకుండర మహతూయవకంగహ నోటీష ఇచిన తయురహత, ఎదటి క్ష్యనిక  కహయణరలు ఏమీ 
ఇఴవకుండరనే తభ భధీ షంఫంధరనిి  షబుీలు, అధీకాత ఴీక ు భమిము వినియోగదరయు త్ెగత్ెంపలు చేషకోఴచి. 
ఇలా త్ెగత్ెంపలు చషేకోఴడంత్ో నిమితుం లేకుండర, ఈ షంఫంధరనిి త్ెగత్ెంపలు చేషకోఴడరనిక  భుంద జమిగిన 
లారహదవేీలకు షంఫంధించ లేదర రహటి ఴలో ఉతపనిభభేీ అనిి సకుులు, ఫాధీతలు భమిము ఉతుయదరభత్రవలు 
షంఫంధిత క్ష్యలెై లేదర అతని యొకు షంఫంధిత రహయషలు,  ఎగిుకూీటయుో , అడిినిళేు ేటయుో , చటుఫధ్్ ాత్తనిధలు 
లేదర రహయషలెై, ఎఴయు అభత్ే రహయు, ఉంటాభ భమిము కటలు ఫడఴిపండరయౌ. 

33. కరళే అధీకాత ఴీక ు చనిప త్ే/ దిరహయాతీళేు  లేదర ఫర యుడ త్ో అతని మిజిళేు ేశన్ ని యది చషేకుంటర లేదర/కమోడిటీ ఎకైసఛంజ్ 
కనక అధీకాత ఴీక ు గుమిుంపన ఉషంసమిళేు  భమిము/లేదర ఏ కహయణంత్ోన ైనర  షబుీలు కనక అధీకాత ఴీక ు త్ో 
పందరనిి యది చషేకుంట్, ఈ విశమం వినియోగదరయు క  త్ెయౌమజైమఫడుతుంది భమిము వినియోగదరయు ని  
షబుీల యొకు ాతీక్ష వినియోగదరయు గహ మిగణించడం జయుగుతుంద ిభమిము  షబుీల, అధీకాత ఴీక ు భమిము 
వినియోగదరయు క  షంఫంధించన ‘సకుులు భమిము ఫాధీతలు’ లలని కహో జుల సి మథరతథంగహ కొనసహగుత్రభ, 
క సషం క న లకు తగాకుండర మహతూయవక నోటీష ఇఴవడం దరవమహ తభ షంఫంధరనిి యది చేషకుంటలనిటలో గహ  
షబుీల క  వినియోగదరయు త్ెయౌమజళైేు  తప.  

అదనప సకుులు భమిము ఫాధీతలు 

34. SEBI భమిము టరాడింగ్ జమిగిన షంఫంధిత ఎకైసఛంజ్ ల నిమభాలు, రహీపహయ నిఫంధనలు, ఫ ైలాస్, షయుుులయుో , 
నోటీషలు భమిము భాయాదయశకహలు ాకహయం ఎపటికపపడు  షబుీలు భమిము వినియోగదరయు కూమకిని అక ంటోన 
మిశుమించకోరహయౌ. 

 

35. చేళన టరాడింగులకు  షబుీలు తన కోభంటోకు కహంటాా కుు  నోట్ జామీచేమాయౌ. ఎకైసఛంజ్ ఎపటికపపడు షారభబ్ చళేన 
ఫహమహిట్ లల, ఆయడయు నంఫయు, టరాడ్ నంఫయు, టరాడ్ షభమం, టరాడ్ మిభాణం, డెమిరేటివ్స కహంటాా కుు  విఴమహలు, 



వినియోగదరయు కోడ్, ఫరా కమైజి, విధించఫడని అనిి ఛరమీుల విఴమహలు భమిము అఴషయబ ైన విధంగహ ఇతయ షంఫంధిత 
విఴమహలనిిటిత్ో షహా లారహదవేీలనిిటి మికహయుడ  భమిము ఎకైసఛంజ్ నియణభంచన షభమంలల భమిము ధ్్త్తలల 
జామీచేమాయౌ.  షబుీలు కహంటాా కుు  నోట్స ని ఇన వషు యోకు టరాడంిగ్ చేళన 24 గంటలలో ల హార్డ కహలల లేదర డిజిటల్ 
షంతకం ఉయోగించ  ఎలకహుా నిక్ యూంలల ంపహయౌ. 

36. వినియోగదరయు రేమై విధంగహ త్యెౌమజళైేు  తప టరాడింగ్ జమిగిన షంఫంధిత ఎకైసఛంజ్ నంచ భమిము టరాడింగ్ జమిగిన 
షంఫంధిత ఎకైసఛంజ్ షారభబ్ చళేన నిమభ నిఫంధనలకు లలఫడి ేఅఴపట్ అందిన తమహవత వినియోగదరయు క   
షబుీలు తన పండ్స నంచ లేదర ఎకసఛేంజ్ నిమభాలు, ఫ లైాస్, రహీపహయ నిఫంధనలు భమిము షయుులయో ాకహయంగహ 
కమోడిటీల డెయౌఴమి నంచ, ఏదెతై్ే అది, డఫుు చెయోౌంచరయౌ.  

37. టరాడింగ్ జమిగిన షంఫంధిత ఎకసైఛంజ్ నిమిైశంచన షభమం లలగహ ఫహమహిటలో  భమిము కహలంలల తన కోభంటోలల ాత్త 
కుమిక  షంఫంధించ పండ్స భమిము కమోడిటీలు మెండిటికీ ూమిు ‘అక ంటో ళేు ట్ింట్’ని  షబుీలు ంపహయౌ. టరాడింగ్ 
జమిగిన చోట షంఫంధిత ఎకైసఛంజ్ ఎపటికపపడు నిమిైశంచన షభమంలలగహ ళేు ట్ింటలో  ఏర నైర దోష్హలన  షబుీల క  
(సహు క్ ఫరా కర్), అందిన ర ంటనే, షంఫంధిత ఎక్స ఛేంజ్ నండి షభమానసహయంగహ షఽచంచఫడని విధంగహ  
బదాయచఫడరయౌ. 

 

38.  షబుీలు మోజురహమీ పహాత్తదికన భామిున్ ళేు ట్ింటోన వినియోగదరయు క  ంపహయౌ. డెైయ్ భామిున్ ళేు ట్ింటలో , ఇంటర్-
ఆయౌమా, డిపహజిట్ చేళన కొలేో టయల్ విఴమహలు, వినియోగించకుని కొలేో టయల్ భమిము కొలేో టయల్ ళేుటస్ ని 
(అందఫాటలలల ఉని ఫాీలెన్స/వినియోగదరయు నంచ మహఴలళనవి) నగద, పక్స డ్ డిపహజిట్ యళదలు (FDRs), 
ఫాీంకు గహీయంటీ, రరే్ సౌస్ యళదలు, ళెకూీమిటిలు ముదలెైనరహటి రహమీగహ విఴమహలత్ో ఇరహవయౌ. 

 

39.  షబుీల త్ో పందం చషేకునేందకు భమిము అధీకాతం ఇచేి ందకు కహఴలళన నరీమయబ ైన సహభయ్ుం తభకు 
ఉందని వినియోగదరయు నిమహ్ మించకోరహయౌ భమిము దరని క ంద గల ఫాధీతలు భమిము రహగహి నరలన న యరేయిగల 
సహభయ్ుం ఉండరయౌ. వినియోగదరయు జమిే లారహదవేీలనిిట ిస అభలుమిచేలా చఽళేందకు కహఴలళన చయీలనిిట ిస 
ఇలాంటి లారహదవేీని నియవఴ ంచడరనిక  భుంద ూమిుచేమాయౌ.                                         

 

40.  షబుీలు అతని / ఆబ  / దరని షబీతవం షమెండర్ చళేన షందయాంలల, ెటలు ఫడిదరయుల నండ ికెోభభులు, ఏర ైనర 
ఉంటర, ఆహావనిషఽు   షబుీలు క బోక్ నోటీష ఇసహు యు. ఎకైసచంజ్ యొకు టరాడింగ్ ఴీఴషిలల నియవఴ ంచఫడని 
లారహదవేీలకు షంఫంధించన కెోభమ్ విశమంలల, నిమిైశత కహల ఴీఴధి లలల భమిము షహామక త్రా లత్ో ఎకైసచంజ్ 
త్ో వినియోగదరయు క కెోభమ్ దరఖలు చళేేలాగహ నిమహ్ మించకోరహయౌ.  

41. A. అవి సత్తూయవక ాఴయున నంచ మియక్షణ, ఇందలల తపపదోఴ టిు ంచే ాఴయున & దఽలంచే ాఴయున ఉంటాభ 

a. ఆమిిక ఉతపతుు లు భమిము ఆమ్ిక ళేఴలకు షంఫంధించ అవి సత్తూయవక ాఴయున నిలేధించఫడింది. 

b. "అవి సత్తూయవక ాఴయున" అంటర క అఴగహసనరూయవక లారహదేవీల నియణమం తీషకునేందకు 
వినియోగదరయు యొకు సహభమహ్ ునిి గణ సమంగహ ఫలఴీనమిచ,ే లేదర గణ సమంగహ ఫలఴీనమచి ే
అఴకహవంగల  షబుీలు లేదర రహమ ిఆమ్ిక ాత్తనిధి దరవమహ తీషకోఫడని చయీ లేదర ఉేక్ష అని అయ్ం, ఇందలల 
ఇవి ఉంటాభ– 



i. పహభంట్ 41.B క ంద తపపదోఴ టిు ంచే ాఴయున 

ii. పహభంట్ 41.C క ంద దఽలంచ ేాఴయున 

iii. ేమకునఫడగల అటలఴంటి ఇతయ ాఴయున. 

41. B.  

a. క నిమహ్ యణరతిక అంఱహనిక  షంఫంధించ క  షబుీని లేదర రహమ ిఆమ్ిక ాత్తనిధి యొకు ాఴయున ఇతయత్రా  
వినియోగదరయు తీషకుని ఉండని క లారహదేవీయబ నై నియణమం తీషకునేలాగహ వినియోగదరయు ని చళే ే
అఴకహవంగనక కయౌగి ఉంటర, అది తపపదోఴ టిు ంచదేి అఴపతుంది, ఇంకహ ఆ ాఴయునలల ఇవి ఉంటాభ– 

i. వినియోగదరయు కు ఖచీతంకహని షభాచరయం లేదర  షబుీలు లేదర ఆమిిక ాత్తనిధి నిజభని నభిని 
షభాచరమహనిి అందించడం; లేదర 

ii. మోషూమితంగహ ఉండే క ద్త్తలల వినియోగదరయు క  ఖచితబ ైన షభాచరయం అందించడం. 

b. పహభంట్ 41.B.a క ంద క ాఴయున తపపత్ోా ఴ టిు ంచదేిగహ ఉందర లేదర అని నియణభంచడంలల, క రంది 
విశమాలన తపక "నిమహ్ యణరతిక కహయకహలు"గహ మిగణించరయౌ  – 

i. దరని లక్షణరలు, ాయోజనరలు భమిము వినియోగదరయు క  నష్హు లత్ో షహా ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక 
ళేఴల యొకు  ాధరన లక్షణరలు; 

ii. వినియోగదరయు క  క ాత్ేీ కబ ైన ఆమ్ిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళఴే యొకు అఴషయం లేదర 
వినియోగదరయు క  అది తగిఉండటం; 

iii. ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళేఴ కోషం చెయోౌంచఫడఴలళన కనిసడమైశన్ లేదర కనిసడమైశన్ లెక ుంచఫడ ే
తీయు; 

iv. క ఆమిిక పందంలల, ఆ ఆమిిక పందం షందయాంలల దరయి దం అభ ఉని ఏదెనైర దం 
యొకు ఉనిక , మినహాభంప లేదర ాఫాఴం    ; 

v. దరని గుమిుంప, నిమంతాణ ళిత్త భమమిు అనఫంధరలత్ో షహా  షబుీలు షవఫాఴం, లక్షణరలు 
భమిము సకుులు; భమిము 

vi. ఏదెైనర చటుం లేదర నిఫంధనల క ంద వినియోగదరయు యొకు సకుులు.  

41. C. 

a. క ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళేఴక  షంఫంధంగహ క  షబుీని  లేదర దరని ఆమ్ిక ాత్తనిధి యొకు ాఴయున 
దఽలంచదేి అభఉంటలంది, కరేళ అద–ి 

i. ఫలఴంతెటుడం లేదర అనచత ాఫాఴం ఉయోగించడం కయౌగి ఉంటర; భమిము 

ii.  ఇతయత్రా  వినియోగదరయు తీషకుని ఉండని క లారహదేవీయబ నై నియణమం తీషకునేలాగహ 
వినియోగదరయు ని చళేే లేదర చళేే అఴకహవంగనక కయౌగి ఉంటర. 

b. క ాఴయున ఫలఴంతెటుడం లేదర అనచత ాఫాఴం ఉయోగిషు ందర అనదేి నిమహ్ మించడరనిక , క రందిరహటిని 
మిగణించరయౌ– 



i. ాఴయున యొకు షభమం, ాదవేం, షవఫాఴం లేదర నిలకడ; 

ii. బమెటరు  లేదర దఽలంచే ఫాశని ఉయోగించడం లేదర ాఴయున; 

iii. క ఆమిిక ఉతపత్తు  లేదర ఆమిిక ళేఴలకు షంఫంధించ వినియోగదరయు నియణమం ాఫావితం చళేేందకు,  
షబుీని  క  త్ెయౌళఉని, వినియోగదరయు యొకు ఏదెైనర నిమిిశు  దయదాశుం లేదర మిళిత్తని 
ఱోలంచడం; 

iv. క ఆమిిక పందం క ంద వినియోగదరయు సకుులన వినియోగించకునేందకు కోయుకునే చోట  
షబుీని  దరవమహ విధించఫడిన ఏర ైనర పందయం-కహని అడడంకులు - 

v. ఆమిిక పందరనిి భుగించేందకు సకుు.; 

vi. భమకక ఆమిిక ఉతపత్తుక  లేదర భమకక  షబుీని  క  భామైందకు సకుు భమిము 

vii.  ఫ దిమించన మిళితులన ఫటిు , ఏదెైనర చయీ తీషకోఴడరనిక  ఫ దిమింప. 

ఎలకహుా నిక్ కహంటాా కుు  నోట్స (ECN)  

42. కరళే వినియోగదరయు కనక కహంటాా కుు  నోట్ ని ఎలకహుా నిక్ యూంలల ప ందరలనకుంటర, అతన  షబుీని  క  తగిన 
(వినియోగదరయు దరవమహ షాలుంచఫడని) ఈ-బ భల్ ఐడి ఇరహవయౌ. (దమచళే అనఫంధం 3 యొకు ఎెండిక్స A 
చఽడండి) ఈ విశమంలల ఎపటికపపడు జామీచమేఫడే అనిి నిమభాలు / రహీపహయ నిఫంధనలు / ఫ ైలాస్ / 
షయుుులయోకు కటలు ఫడి ఉండేలా  షబుీలు నిమహ్ మించకోరహయౌ. ఈబ భల్-ఐడిలల ఏదెనైర భాయుప ఉంటర  షబుీల క  
వినియోగదరయు క ఫౌత్తక లేఖ దరవమహ త్ెయౌమజైమాయౌ. కరళే వినియోగదరయు కనక ఇంటమెిట్ టరాడింగ్ ని 
ఎంచకుంటర, ఈబ భల్ ఐడనిి భాయిఴలళందిగహ చళేే అబీయ్నన వినియోగదరయు క  నిమిిశుబ నై మూజర్ ఐడి 
భమిము పహస్ ఴర్డ దరవమహ షయక్ష్ితబ ైన ారవే భాయాం దరవమహ చేమాయౌ. 

43. ఈ-బ భల్ దరవమహ ంే ECN అనిిటిెై డిజిటల్ షంతకం చేళ,  ఎనిరప్ు  చేళ, టరంర్ చేమఫడలేని యూంలల 
భమిము ఐటి చటుం, 2000 లలని నిఫంధనలకు అనగుణంగహ  షబుీలు ంపహయౌ.  కరేళ,  ECN ని కనక 
ఎటాచెింట్ గహ ఈ-బ భల్ దరవమహ ంత్ే, ఎటాచ్ చళేన పెలైుకు డిజిటల్ షంతకం, ఎనిరప్ు  చళే భమిము  టరంర్ 
చేమడం వీలుకహని యూంలల ంపహయౌ.   

44. బ భల్ ఫౌన్స అభనటలో   షబుీల క  నోటిపకైశన్ అందకప త్ే, వినియోగదరయు యొకు ఈ-బ భల్ ఐడిక  కహంటాా కుు  
నోట్ అందినటలో గహ మిగణించఫడుతుందని వినియోగదరయు గభనించరయౌ. 

45. ECN ని భమిము ఈ-బ భల్ యొకు ఎకహిలెడెు మంట్ ని ఐటి చటుం, 2000లలని నిఫంధనలకు అనగుణంగహ   
ఎకైసఛంజ్ షారభబ్ చళేన ధ్్త్తలల భమిము ఎపటికపపడు SEBI/కమోడిట ీ ఎకైసఛంజ్ లు జామీచళేే 
నిమభాలు/నిఫంధనలు/షయుుులయుో /భాయాదయశకహల ాకహయం సహఫ్టు  భమిము నరన్-టరంయఫుల్ యూంలల  షబుీలు  
అటిుెటలు కోరహయౌ. డెయౌఴమి ధావీకయణ, అంటర కహంటాా కుు  నోట్స ని ంే షభమంలల ళషుమ్ లల యూప ందించన లాగ్ 
మిప యుు న SEBI/కమోడిటీ ఎకైసఛంజ్ ల అభలులల ఉని జామీచేమఫడని నిమభాలు/షయుులయుో /గైెడెలో నో  క ంద 
నిమహ్ మించఫడనింత కహలం పహటల  షబుీలు నియవఴ ంచరయౌ.  వినియోగదరయు క  డెయౌఴర్ కహని/త్తయషుమించఫడని లేదర 
ఫౌన్స అభన  ఈ-బ భల్స యొకు కహంటాా కుు  నోట్స విఴమహలు లాగ్ మిప యుు లల ఉంటాభ. త్రభు ంన బ భల్స 
ఫౌన్స అభన విశమం త్యెౌమజళైే నోటిపకశైన్ యళదన SEBI/షయుకు  ఎకైసఛంజ్ ల అభలులల ఉని 



జామీచేమఫడిన నిమభాలు/షయుులయుో /గైెడెలో నో  క ంద త్ెయౌమజళైనంత కహలం  అటిుెటరు ందకు  షబుీలు సహధీబ ైననిి 
చయీలు తీషకోరహయౌ. 

46.   ఎలకహుా నిక్ యూంలల కహంటాా క్ు నోట్స ని అందకోఴడం ఎంచకొని కోభంటోకు ఫౌత్తక యూంలల  షబుీలు కహంటాా కుు  
నోట్స ంపతూనే ఉండరయౌ. వినియోగదరయు క  ECN లన డయెౌఴర్ చేమకప త్ే లేదర వినియోగదరయు ఈ-బ భల్ ఐడ ి
త్తయషుమించన చోట (బ భల్స ఫౌన్స కహఴడం), /SEBI/కమోడిటీ ఎకైసఛంజ్ ల అభలులల ఉని 
నిఫంధనలు/నిమభాలు, ఫ ైలాస్, రహీపహయ నిమభాలు భమిము షయుులయుో  క ంద ఎపటికపపడు త్ెయౌమజళై ే
షభమం లలగహ వినియోగదరయు క  ఫౌత్తక కహంటాా కుు  నోట్ ని  షబుీలు ంపహయౌ భమిము ఇలా ఫౌత్తక కహంటాా కుు  నోట్స ని 
ంనటలో గహ భమిము అందినటలో గహ ధావీకయణన అటిుెటలు కోరహయౌ  

47. వినియోగదరయు క  ECN ల యొకు ఈ-బ భల్ కభూీనికైశన్ క  అదనంగహ, అతన ఇచిన ర ఫ ైసటలో , ఏదెైనర ఉంటర, 
ECN ని  షబుీలు ఏకకహలంలల షయక్ష్ితబ ైన విధరనంలల ాచమించరయౌ భమిము ఇందకోషం, కహంటాా కుు  నోట్ ని 
ఎలకహుా నిక్ గహ ళేవ్ చషేకునే భమిము/లేదర దీని ాంట్ అఴపట్ తీషకునే ఆషన్ త్ో, వినియోగదరయు క  ాత్ేీక మూజర్ 
నేమ్ భమిము పహస్ ఴర్డ కైటాభంచరయౌ. 

48. కహంటాా క్ు నోట్ ని ఎలకహుా నిక్ యూంలల అందకునేందకు ఎంకచషేకుని వినియోగదరయు నండి ప ందిన ఎలకహుా నిక్ 
కహంటాా క్ు నోట్ (ECN) డికోమైశన్ ఫహయం. అది వినియోగదరయు దరవమహ ఉషంసమించకోఫడటేంత ఴయకూ ఈ డికోమైశన్ 
చెలుో ఫాటలలల ఉంటలంది. 

చటుం భమిము అధికహయ మిధ ి

49. ఈ డరకుీబ ంటలో  ప ందయచన నిమిిశుబ నై సకుులకు అదనంగహ, టరాడింగ్ చేమాలని వినియోగదరయు ఎంచకుని  
ఎకైసఛంజ్ ల యొకు నిమభాలు, ఫ ైలాస్ భమిము రహీపహయ నిఫంధనల క ంద భమమిు దనీి క ంద జామీచళేన 
షయుుులయుో /నోటీషలు లేదర SEBI నిమభ నిఫంధనల క ంద వినియోగదరయు క  లేదర  షబుీల క  గల ఏర ైనర  ఇతయ 
సకుులన వినియోగించకునంేదకు  షబుీల క , అధీకాత ఴీక ుక  భమిము వినియోగదరయు క  సకుు ఉంటలంది.  

50. ఈ డరకుీబ ంటలో ని నిఫంధనలు ఎలోపపడఽ ాబుతవ నోటిపకశైనోకు, ఏర ైనర నిమభాలకు, నిఫంధనలకు, 
భాయాదయశకహలకు భమిము SEBI జామీచేళన షయుుులయుో /నోటీషలు భమిము టరాడింగ్ జమిగిన షంఫంధిత కమోడిటీ 
ఎకైసఛంజ్ ల యొకు ఎపటికపపడు  అభలులల ఉండే షయుులయుో , నిమభాలు, రహీపహయ నిఫంధనలు భమిము 
ఫ ైలాస్ క  లలఫడి ఉంటాభ.   

51. ఆమిుటరాశన్ భమిము కనిసయౌభశేన్ చటుం, 1996 క ంద భధీఴమిు(లు) ఇచిన ఏదెైనర తీయుపకు  షబుీలు భమిము 
వినియోగదరయు కటలు ఫడఴిపండరయౌ. అభత్ే, భధీఴమిు తీయుపత్ో ఉబమ క్ష్యలు షంతాుచెందకప త్ే, సహు క్ ఎకైసఛంజ్ ల 
లలల అపలు చేషకునే  ఏమహపటల కూడర ఉంది.  

52. షందమోాచతంగహ ఇతయత్రా  అఴషయబ ైత్ే తప, ఈ డరకుీబ ంటలలల ఉయోగించనపటికీ  ఇకుడ నియవచంచని దరలు 
భమిము ఴీకీుకయణలకు ఎకైసఛంజ్ లు/SEBI యొకు నిమభాలు, ఫ ైలాస్ భమిము నిఫంధనలు/ రహీపహయ నిఫంధనలు 
భమిము రహటి క ంద జామీచళేన షయుుులయుో /నోటీషలలో  ఇచిన  అదే అయ్ం కయౌగిఴపంటాభ. 

 

53.  షబుీలు చేమిి న ఏర ైనర అదనప షవఛ్ీంద/తపనిషమ-ికహని కహో జులు/డరకుీబ ంటల ఎకైసఛంజ్ లు/SEBI యొకు 
నిమభాలు/ రహీపహయ నిఫంధనలు/నోటీషలు/షయుుులయోకు వియుధ్్ంగహ ఉండకూడద. ఇలాంటి షవఛ్ీంద 



కహో జులు/డరకుీబ ంట్(ల)లల ఏర ైనర భాయుపలన 15 మోజుల నోటీష ఇచిన తయురహత భాతాబే చేమాయౌ. ఎకైసఛంజ్ 
లు/SEBI త్ెయౌమజళైన సకుులు భమిము ఫాధీతలలో  ఏర ైనర భాయుపలన కూడర కోభంటో దాలుక  తీషకుమహరహయౌ. 

 

54. ఇకుడ ఇఴవఫడని సకుులు భమిము ఫాధీతలన SEBI నిమభ నిఫంధనలలో   లేదర టరాడింగ్ జమిగిన షంఫంధిత 
కమోడిటి ఎకైసఛంజ్ ల యొకు ఫ ైలాస్, నిమభాలు భమిము రహీపహయ నిఫంధనలలో  భాయుప కహయణంగహ చళేేు , ఈ 
డరకుీబ ంటలలల ేమకుని క్ష్యల యొకు సకుులు భమిము ఫాధీతల భాయుపలలో  ఇకుడ ఇలాంటి భాయుపలన 
నమోద చళేనటలో గహ ఫావించఫడుతుంది.    

55. ఖాత్ర ళేు ట్ింట్ ని బ ంఫయుో  ాత్తన ల రహమి కోభంటోక  ంంచఴలళన అఴషయం ఉంది. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

వినియోగదరయు క  బ ంఫయుో  అందించే ఇంటమెిట్ భమిము ర ైమెోస్ ట్కహిలజీ ఆధరమిత టరాడింగ్ షదపహమం 

(‘సకుులు భమిము ఫాధీతలు’ డరకుీబ ంట్(ల)లల ేమకుని కహో జుల సి ఴమిుసహు భ.  ఇంకహ, ఇకుడ ేమకుని కహో జులు కూడర 
ఴమిుసహు భ). 

 

1. ర ైమోెస్ ట్కహిలజీని ఉయోగించడం దరవమహ ఇంటమెిట్ ఆధరమిత టరాడింగ్ (IBT) భమిము కమోడిటిస్ టరాడింగ్ 
అందించేందకు  షబుీలు అయుహ లఴపత్రయు, దీనిలల ఇంటమెిట్ ప ా టలకహల్ ని (IP) ఉయోగించే ముఫ ైల్ ఫ న్, డేటా 
కహయుడ త్ో లాీప్ టాప్ లాంటి సహధనరలన ఉయోగించడం ఉంటలంది. ఎపటికపపడు SEBI భమిము ఎకైసఛంజ్ లు 
త్ెయౌమజైళనటలో గహ ర ైమోెస్ ట్కహిలజిని ఉయోగించ ఇంటమెిట్ ఆధరమిత మోడిటీస్ టరాడింగ్/ళెకూీమిటిస్ అనిిటి స  
షబుీలు పహటించరయౌ. 

 

2. వినియోగదరయు కనక కమోడటీిస ో  ెటలు ఫడి ెటాు లనకుంటర/ టరాడింగ్ చేమాలనకుంటర, దనీి కోషం వినియోగదరయు 
ఇంటమెిట్ ఆధరమిత టరాడింగ్ షదపహమం లేదర ర ైమోెస్ ట్కహిలజిని ఉయోగించడం దరవమహ కమోడిటిల కోషం 
షదపహమం ఉయోగించరలని వినియోగదరయు కోయుకోఴచి.  షబుీల యొకు  IBT షమీవషన వినియోగదరయు క   
షబుీలు ఇరహవయౌ, భమిము SEBI/ ఎకైసఛంజ్ ల నిఫంధనలకు భమిము  షబుీల యొకు ర బ్ ళెైట్ లల త్ెయౌమజైళన 
నిమభ నిఫంధనలకు లలఫడి భమిము దరనిెై  షబుీల యొకు ఐబటి షమీవషన వినియోగదరయు 
ఉయోగించకోరహయౌ,  అవి ఎకసైఛంజ్ లు/ SEBI నిమిైశంచన నిఫంధనలకు అనగుణంగహ ఉనిటోభత్ే. 

 

3. ర ైమోెస్ ట్కహిలజీ/ ఇంటమెిట్ భాయాంలల లేదర ఏదెైనర ఇతయ ట్కహిలజీ దరవమహ కమోడిటిల టరాడింగ్ త్ో భుడిడఴిపని 
ాత్ేీ కతలు, మిషులు, ఫాధీతలు, ఉతుయదరభత్రవలు భమమిు లమబయౌటీస్ ని వినియోగదరయు దాలుక   షబుీలు 
తీషకుమహరహయౌ. 

 

4.  షబుీల యొకు IBT ళషుమ్ పహాయంబ పహషవర్డ ఇషు ందని భమిము ఎకైసఛంజ్ లు/ SEBI ాషరభబ్ చేళన 
నిఫంధనలలో  త్ెయౌమజళైనటలో గహ పహషవర్డ పహలళ ాకహయం పహషవర్డ ఇషు ందని వినియోగదరయు క   షబుీలు 
త్ెయౌమజైమాయౌ. 

 

5. మూజర్ నేమ్ భమిము పహషవర్డ ని గోీంగహ భమిము బదాంగహ ఉంచకోఴలళన ఫాధీత వినియోగదరయు దే భమిము 
వినియోగదరయు యొకు మూజర్ నేమ్ భమిము/లేదర పహషవర్డ ని ఉయోగించ  షబుీల యొకు IBT ళషుమ్ దరవమహ 
ఎఴయు ఆయడయుో  ెటిునర భమిము లారహదవేీలు నియవఴ ంచనర, ఇలా చేమడరనిక  ఆ ఴీక ుక  అధీకాతం ఇఴవఫడనిర లేదర 
ఇఴవఫడకప భనర, వినియోగదరయు ఫాధీత ఴఴ ంచరయౌ. ఆయడయు ఇచిన ళషుమ్ దరవమహ ర ైమోెస్ ట్కహిలజీ దరవమహ 



ఇంటమెిట్ టరాడింగ్/కమోడిటిల టరాడింగ్ క  పహాభాణిక ట్కహిలజీలు భమిము ఖచీతబ ైన ళెకూీమిటి చయీలు 
అఴషయభని కూడర వినియోగదరయు త్ెలుషకోరహయౌ వినియోగదరయు భమిము/లేదర అతని అధీకాత ాత్తనిధి యొకు 
పహషవర్డ  షబుీల ఉదో ీగులు భమిము డీలయోత్ో షహా, భూడో ఴీక ు  ఎఴవమికీ ర లోడించనని కూడర రహగహి నం చమేాయౌ. 

 

6. వినియోగదరయు కనక పహషవర్డ భయచప త్ే,  షబుీల యొకు IBT ళషుమ్ లల ళెకూీమిటి లలపహలన కనగకంటర, తన 
మూజర్ నేమ్/పహషవర్డ/అక ంట్ గుండర అనధికహమిక మాకెసస్ జమిగినటలో /లలపహలు ఉనిటలో  కనగకంటర/అనభానిళేు , 
ఇలాంటి అనధకిహయ ఉయోగం, త్ేదీ, విధరనం భమిము ఇలాంటి అనధికహమిక రహడకం ఴలో చోటలచషేకుని 
లారహదవేీల షంూయణ విఴమహలన వినియోగదరయు ర ంటనే  షబుీల క  యౌఖితూయవకంగహ త్ెయౌమజైమాయౌ. 

 

7. ర ైమోెస్ ట్కహిలజీ దరవమహ ఇంటమెిట్/కమోడిటిల టరాడింగ్ క  ఆయడయుో  ెటరు ందకు షమీవషన ఉయోగించకోఴడంత్ో 
భుడిడఴిపండే ాభాదరలన వినియోగదరయు త్ెలుషకోరహయౌ భమిము  అయ్ంచేషకోరహయౌ భమిము ఏదో  క యూంలల 
వినియోగదరయు మూజర్ నేమ్/పహషవర్డ త్ో చేళన చయీలు రటిేకెైనర భమిము అనిిటికీ వినియోగదరయు షంూయణంగహ 
ఫాధీలు భమిము ఫాధీతఴఴ ంచరయౌ. 

 

8. వినియోగదరయు  అబీయ్న బేయకు  ఆయడర్/టరాడ్ ధావీకయణన  ఈబ భల్ దరవమహ వినియోగదరయు క   షబుీలు ంపహయౌ.  
ఆయడయు/టరాడ్ ధావీకయణ ర బ్ ప యుల్ లల కూడర ఇఴవఫడుతుందని వినియోగదరయు త్ెలుషకోరహయౌ. కరళే వినియోగదరయు 
కనక ర ైమోెస్ ట్కహిలజిని ఉయోగించ టరాడింగ్ చేషు ంటర, ఆయడయు/టరాడ్ ధావీకయణన వినియోగదరయు యొకు సహధనంె ై 
షబుీలు ంపహయౌ. 

 

9. ఇంటమెిట్ ెై టరాడింగ్ చేమడంలల అనేక అనకోని అంఱహలు ఉంటామని భమిము హార్డ రేర్, సహఫ్టు  రేర్, ళషుమ్స, 
కభూీనికశైన్ లెైన్స, ెమిపెయల్స ముదలెైనవి అంతమహమాలు భమిము డజి్ లొకైశనో  కయౌగిసహు మని వినియోగదరయు 
త్ెలుషకోరహయౌ. అంతమహమం లేకుండర ఎలోరళేలా  షబుీల యొకు IBT షమీవష అందతుందని  షబుీలు భమిము 
సహు క్ ఎకైసఛంజ్ ఏ విధంగహనఽ చెపయు లేదర రహయంటీ ఇఴవయు. 

 

10.  షబుీల యొకు IBT ళషుమ్ లేదర షమీవష లేదర ఎకైసఛంజ్ యొకు షమీవష లేదర ళషుమ్ ల యొకు ఏదెైనర షళెపనషన్, 
అంతమహమం, లభంచకప ఴడం లేదర నిచేమకప ఴడరనిక  లేదర  షబుీలు/ ఎకైసఛంజ్ ల నిమంతాణలల లేని కహయణంత్ో 
కోభంట్/బ ంఫయుో / ఏకైసఛంజ్ లల ఏదెైనర యౌంకు/ళషుమ్ ర ైపలీం కహయణంగహ ఆయడయుో  అభలు జయగకప త్ే,  షబుీలు లేదర 
ఎకైసఛంజ్ ెై వినియోగదరయు ఏ విధబ నై కెోభమ్ కయౌగి ఉండయు. 

 

 


