
అనుఫంధం- 2 

రిస్ుు వెల్లడ ంు డాక్యుమ ంటు 
 

ఈ వెల్లడ ింు డాకయయబ ింటు యొకక సింూయణత, సమితృోవడిం ల్ేదా ఖచ్ఛితత్ాఴతుకి సింఫింధ ించ్ఛ ఎకైషఛింజ్ (Exchange)  
వయకతింగ ల్ేదా గూడింగ గయమ ింట ీ ఇవఴడింగతు ల్ేదా ఏద నైా తృాతితుధయిం చేమడిం కతు చేమదఽ. ల్ేదా కమోడ ట ీ
డ మవిటేివ్సష (Commodity Derivatives) భామ కట్/టరడా ింగలల  తృల్గనడింవల్న కయౌగై ఏవెనైా యాోజనాల్నఽ ఎకైషఛింజి 
ఎిండార్సష చేమడింగతు ల్ేదా తృస్ చేమడింగతు చేమల్ేదఽ. ఈ కయల తబ ైన సటేట్మింట్ టరడా ింగ్ యొకక అతున అతృమాల్నఽ 
భమిము ఇతయ భుఖయబ నై అింశల్నఽ వలె్లడ ించదఽ. అిందఽవల్న, దాతుల్ో బాేమిం కయౌగి ఉిండే భుిందఽ మీయు 
జాగరతత గ డ మవిేటవి్సష టరడా ింగ్ అధయమనిం చమేాయౌ.   

భుడ డ వునన మసిఽకల్నఽ దిషేల్ో ఉించఽకొతు, మిసఽకకయ మీ ఎక్షోజర్స బయేకయ భమిము మీయు వాేశిసఽత నన 
కింటరాకయే యబ నై సింఫింధిం సఴఫరవతున మీయు అయధిం చసేఽకయింటర మీయు ల్ావదేవీల్య తుయఴహ ించాయౌ. 

కమోడ టి ఎకైషఛింజి (Commodity Exchanges)ల్ో మిసఽక భామితృోత ిండే టరడా ింగ్ చమేఫడ న కమోడ టి పూయచర్సష 
కింటరాకయే ల్య/డ మవిేటవిుల  ల్ేదా ఇతయ థకల్ోల  టెుే ఫడ  అనదే , శూధాయణింగ మమిిత వనయుల్య గల్/మిమిత ెటుే ఫడ  
భమిము/ల్ేదా టరడా ింగ్ అనఽబవిం భమమిు మసిఽకనఽ తకయకవగ తటుే కయన ేవమకిి తగిన చోటు కదన ేవిషమిం మీయు 
తకయిండా త్ ల్యసఽక్వయౌ భమిము బ చఽుక్వయౌ. మీ ఆమిధక మసిథతి దిశుే ా మీకయ ఇల్ాింట ిటరడా ింగ్  అనఽకూల్బ ైనదా 
అన ే విషమిం మీయు జాగరతతగ మిశీయౌించాయౌ. మీయు ఎకైషఛింజిల్ోల  టరడా ింగ్ చసే తాికూల్ యయవశూనాల్య ల్ేదా నషేిం 
అనఽబవిసటత , మీయు దతీుక ి ూమిత ఫరధయత వహ ించాయౌ భమమిు దీతుకి ఎకైషఛింజిల్య ఏ విధింగనా ఫరధయతవహ ించవు 
భమిము భుడ డ వునన అతృమాల్ గుమిించ్ఛ ల్ేదా భుడ డ వునన సింూయణ మసిఽకనఽ సింఫింధ త సబుయల్ 
(Members/Stock Brokers) దాఴమ మీకయ వివమిించల్ేదతు విజఞత  చమేడిం మీకయ కయదయదఽ. యయవశూనాల్కయ 
వితుయోగదాయు (client/investor) ూమితగ ఫరధయత వహ ించాయౌ భమమిు  ఆ విషమింల్ో కింటరాకయే  దేతుతూ మ సిండ్ 
చేమడిం కయదయదఽ.  
ఎకైషఛింజిల్ోల  టరడా్ అభన కమోడ ట ి డ మవిటేివ్సష కొనడాతుక ి భమిము/ల్ేదా వికరభించడాతుక ి ఆయడయలనఽ 
అభల్యచసేనుడు ల్ాఫరల్కయ గయయింటీ ఉిండదతు ల్ేదా నశుే ల్కయ మినశృభింు ఉిండదతు కూడా మీయు తకయిండా 
ధివీకమిించాయౌ భమమిు అింగకీమిించాయౌ. 

సబుయల్య దాఴమ మీయు ఎకైషఛింజ్ ల్ో జమిట ల్ావదవేీల్య సబుయల్య తృ ిందఽమచి్ఛన కొతున ల్ాింఛనాల్నఽ మీయు 
నెయవేయుడాతుకి ల్ోఫడ  ఉింటరమతు, అిందఽల్ో ఇతయ విషమాల్ ైన, నో మువర్స వితుయోగదాయు తౄయింతు మీయు పెలై్ 
చేమడిం ఉిండవచుతు, భమమిు SEBI తుమైదశిించ్ఛన ఎటకిుడు అభల్యల్ో ఉనన ఎకైషఛింజ్ భాయగదయవకల్ 
తుమభాల్య, ఫ లై్ాస్ భమమిు వయతృయ తుఫింధనల్కయ భమమిు ల్ేదా ఎటికుడు ఎకషైఛింజ్ దాఴమ జామచీమేఫడ ే
సయుకాల్యలకయ ల్ోఫడ  ఉింటరభ అతు మీయు తక సషేింగ అయధించేసఽక్వయౌ. 

ఎకైషఛింజ్ ఎల్ాింటి సల్శృ ఇవఴవు భమమిు ఇచ్ఛునటుల గ ఫరవిించకూడదఽ భమమిు ఎకైషఛింజ్ యొకక ఎవమ ైనా 
సబుయల్య త్ో భమిము/ల్ేదా భూడవ వయకితత్ో ఈ డాకయయబ ింటుల్ో ఇవఴఫడ న సభాచాయింె ై  ఆధాయడ   ఏద ైనా 
వయతృయ ఫింధిం  ఏయయచఽకయనే ఎవమ నైా వయకితకి ఫరధయతవహ ించవు. ఈ డాకయయబ ింటుల్ో ఉనన సభాచాయిం దతేుతూ 
వయతృయ సల్శృ/ెటుే ఫడ  సల్శృగ మగిణ ించకూడదఽ. ఇల్ాింటి టరడా ింగ్ త్ో భుడ డ వునన మసిఽకల్నఽ క్షుణణింగ 
అయధించేసఽక్కయిండా భమమిు సమీక్ ించకయిండా టరడా్ తు మగిణనల్ోకి తీసఽక్కూడదఽ. మీకయ ఖచ్ఛితింగ త్ యౌమకతృోత్ే, 
మీయు దీతుెై తకయిండా తృ ాపషెనల్ సల్శృ తీసఽక్వయౌ. 



మీయు టరడా ింగ్ చేమాల్ా అనే విషమిం మిశీయౌించటేుడు, మీకయ ఈ కిింద వి త్ యౌసవుిండాయౌ ల్ేదా తకయిండా మిచమిం 
ఉిండాయౌ:-  

1. ఎక్ై్ఛంజిల్ో క్మోడ టి   పయుచర్స్ క్ ంటరా క్ట్స్ మరయిు ఇతర క్మోడ ట ి డెరివేటవి్స్ ఇను ర్ా మ ంట్స్ టరాడ ంగ్ 
చేయడంల్ో ఉండే మౌలిక్ అప యాల్య.  

i. అధిక్ హెచుుతగ్ుు ల్యండే రిస్ుు: 

హెచఽుతగుగ ల్ింటర కమోడ టి ఎకైషఛింజ్ ల్ో టరడా ింగ్ కయయకల్ాిం కొనశూగైటుడు కమోడ టి డ మవిేటవి్సష   
కింటరాకయే ల్ ధయల్ో చోటుచసేఽకయనే శకితవింతబ ైన భాయుల్నఽ సాచ్ఛసఽత ింద . శూధాయణింగ, డ మవిటేివ్సష 
కింటరాకయే ల్ో హెచఽుతగుగ ల్య అధ కింగ ఉింటర, దాతు ధయల్ోల  భాయుల్య ఎకయకవగ ఉింటరభ. కిరమాశీల్ింగ 
టరడా్ చేమఫడ న కమోడ టలి్య/ కింటరాకయే ల్ కింటర తకయకవగ టరడా ింగ్ అభన కమోడ టి డ మవిటేివ్సష 
కింటరాకయే ల్ోల  భాభూల్యగ అధ క హచెఽుతగుగ ల్య ఉింటరభ. హెచఽుతగుగ ల్ పయౌతింగ, మీ ఆయడయు 
తృక్ కింగ భాతబాే అభల్యచేమఫడత్ాభ ల్ేదా అసషల్య అభల్యజయగకతృోవచఽు, ల్ేదా మీ ఆయడయు 
అభల్యజమగిని ధయ ఆఖయుగ టరడా ింగ్ అభన ధయకింటర గణతూమింగ భిననింగ ఉిండొచఽు ల్ేదా ఆ 
తయువత గణతూమింగ భాయు  ఉిండొచఽు, దీతువల్ల  నషేనల్ ల్ేదా అసల్ ైన నశుే ల్య కల్గవచఽు.  

 

ii.   తక్యువ దా్వుతవం ఉండే రిస్ుు: 
a. దవాయతఴిం అింటర కమోడ టి డ మవిేటవి్సష కింటరాకయే ల్నఽ వేగవింతింగ తృోటీ ధయల్ో భమిము తకయకవ 

ధయ వయత్ాయసింత్ో కొనడాతుకి భమిము/ల్ేదా వికరభించడాతుకి భామ కటలల  తృల్గగ నవేళ్ళకయ గల్ 
శూభమధ ాతున సాచ్ఛసఽత ింద . శూధాయణఁగ, భామ కటలల  ఎింత ఎకయకవ సింఖయల్ో ఆయడయుల  ల్భిసటత , 
దవాయతఴిం అింత ఎకయకవగ ఉింటుింద . దవాయతఴిం అనదే  భుఖయబ ైనద  ఎిందఽకింటర ఎకయకవ 
దవాయతఴింత్ో, కమోడ ట ి   డ మవిటేివ్సష కింటరాకయే ల్నఽ వగేింగ భమిము అతితకయకవ ధయ 
వయత్ాయసింత్ో కొనడిం భమమిు/ల్ేదా వికరభించడిం ఇనెఴసేయలకయ సఽల్బభవుత ింద , పయౌతింగ 
కొనన ల్ేదా వికరభించ్ఛన కమోడ ట ి  డ మవిేటవి్సష ల్కయ ఇనెఴసేయుల  తృోటీ ధయ చ యౌలించే ల్ేదా తృ ిందే 
అవకశిం ఎకయకవగ ఉింటుింద . కిరమాశీల్ కమోడ ట ి   డ మవిేటవి్సష కింటరాకయే ల్త్ో తృోల్యుకయింటర 
కొతున కమోడ ట ి   డ మవిేటవి్సష కింటరాకయే ల్ోల  తకయకవ దవాయతఴిం మసిఽక ఉిండొచఽు. పయౌతింగ, మీ 
ఆయడయు తృక్ కింగ భాతబాే అభల్యజయగవచఽు, ల్ేదా ఎకయకవ ధయ వయత్ాయసింత్ో 
అభల్యజయగవచఽు ల్ేదా అసషల్య అభల్యజయగకతృోవచఽు. 

b. తుమధ మిత కమోడ టి  ల్నఽ ఇచేు భమిము/ల్ేదా డ యౌవమీ తీసఽకయనే ఉదేదశయిం ల్ేకయిండా కొనడిం 
/వికరభించడిం వల్ల  నశుే ల్య కూడా కల్గవచఽు, ఎిందఽకింటర ఇల్ాింటి మసిథతిల్ో, అటువింట ి
కమోడ టలి్నఽ డ యౌవర్స చేమడాతుకి ల్ేదా తృ ిందడాతుకి ఫరధయత ఏమీ ల్ేకయిండా ఆశిించ్ఛన ధయ 
శూథ భల్త్ో తృోల్యుకయింటర, తకయకవ/ అధ క ధయల్ోల  కమోడ ట ిడ మివటేవి్స ల్   కింటరాకయే ల్నఽ సటకేర్స-

ఆఫ్ చమేవల్సమవచఽు.   

iii.  మరింత విస్త ృత స్ప్రెడల  రసి్ుు:  

a. సెరెడ్ అనదే  ఉతతభ కొనఽగలల్య ధయ భమమిు ఉతతభ వికరమ ధయకయ భధయ గల్ వయత్ాయశూతున 
సాచ్ఛసఽత ింద . కమోడ టి   డ మవిేటవి్సష తు కొనడిం ల్ేదా కొనన వెింటనే వికరభించ్ఛనుడు ల్ేదా 



వెైస్ వెమష చసేనుడు ధయల్ో ఉనన వయత్ాయశూతున ఇద  సాచ్ఛసఽత ింద . తకయకవ యౌకిఴడ టీ భమమిు 
అధ క హచెఽుదగుగ ల్య తకయకవ యౌకిఴడ్ ల్ేదా యౌకిఴడ్ హనీబ నై కమోడ టి  స్ /కమోడ ట ి  
డ మవిటేివ్సష కింటరాకయే ల్ క్సిం శూధాయణిం కింటర విసత ిత సెరెడ్ ల్యగ పయౌించవచఽు.  ఇద  బ యుగ ైన 
ధయ  ఏమటుకయ  అవమలధిం కయౌగసిఽత ింద .         

iv. రిస్ుును తగిుంచే ఆరడరలల :  

a. చాల్ావయకయ  ఎకైషఛింజిల్ోల  “యౌమిట్ ఆయడయుల ” ల్ేదా “శూే ప్ ల్ాస్” ఆయడయుల  ము. ెటరేిందఽకయ ఇనెఴసేయలకయ 
వసతి కయౌగి ఉింటరభ, భామ కట్ మసిథత ల్ోల  వేగింగ చోటుచసేఽకయనన కదయౌక కయణింగ కొతునశూయుల  
కొింత బేయకయ నశుే ల్నఽ మమిితిం చమేడాతుక ిఉదేదశిించ్ఛన అటువింటి ఆయడయలనఽ (ఉదా: “శూే ప్ ల్ాస్” 
ఆయడయుల , ల్ేదా “యౌమిట్” ఆయడయుల ) ెటేడిం భమమిు ఇల్ాింటి ఆయడయలనఽ అభల్యయచడిం అశూధయిం 
చేమవచఽు. 

b. ధయత్ో తుమితతిం ల్ేకయిండా, ఎదఽట ి క్ాన అయడయల ల్బయతకయ ల్ోఫడ  ఒక ‘భామ కట్’ ఆయడయు వెింటన ే
అభల్యయచఫడుత ింద , కసేభర్స “భామ కట్” ఆయడయు అభల్యనఽ వెింటన ే అిందఽక్వచఽు, అవుట్ 
శూే ిండ ింగ్ ఆయడయల ధయల్ ల్బయతె ై అభల్య ఉిండొచఽు, ఇద   ఆయడయు మిభాణాతున, ఆన్ ెైైస్ ట్ైమ్ 
మాామటిితు సింతితయచవచఽు. ఈ ధయల్య ఆఖయుల్ో టరడా్ అభన ధయల్కయ ల్ేదా  ఆ కమోడ ట ి
డ మవిటేివ్సష ల్ కింటరాకయే ల్ోతు ఉతతభ ధయకయ భధయ గణతూమింగ భిననింగ ఉిండొచుతు అయధిం 
చేసఽక్వయౌ.  

c. ఒక “యౌమిట్” ఆయడయు ఆయడయుకయ త్ యౌమజైసన ‘యౌమిట్’ ధయకయ ల్ేదా బ యుగ నై ధయకయ భాతబా ే
అభల్యచేమఫడుత ింద . అభత్ే, వితుయోగదాయు  ెైైస్ తృ ాట్క్షన్ తు తృ ింద నుడు, ఆ ఆయడయు అసషల్య 
అభల్య జయగకతృోభే సింఫరవయత ఉింటుింద .  

d. ఒక  శూే ప్ ల్ాస్ ఆయడయునఽ శూధాయణింగ ఖమోడ టీ డ మవిటేివల  కింటరాకయే  యొకక సాఽత త ధయకయ 
“దాయింగ” డెత్ాయు, సకెూయమిటి/డ మవిటేివ్సష కింటరాకయే  శూే ప్ ధయకయ చేయుకయింటర, ల్ేదా దాతుకి టరడా్ 
అభత్ేన ే భమిము అభనుడు ఇల్ాింట ి ఆయడయు మాకిేవటే్ అవుత ింద . సలె్ శూే ప్ ఆయడయుల  
శూధాయణింగ సాఽత త ధయకింటర తకయకవగ ఎింటర్స అవుత్ాభ, ఫయ్ శూే ఫ్ ఆయడయుల  శూధాయణింగ సాఽత త 
ధయకయ మిించ్ఛ ఎింటర్స అవుత్ాభ. కింటరాకయే  భుిందఽగ తుయణభించఽకయనన ధయకయ చమేతి్ే, ల్ేదా ఇల్ాింట ి
ధయల్ో టరడా్ అభత్ే, శూే ప్ ల్ాస్ ఆయడర్స ల్య భామ కట్/యౌమిట్ ఆయడయుల్ోక ి భాయత్ాభ భమమిు ఒక 
మమిితిల్ో ల్ేదా బ యుగుదల్ వదద  అభల్యజయుగుత్ాభ. కింటరాకయే  భుిందఽగ తుయణభించ్ఛన ధయల్ోక ి
చొచఽుకయతృోత్ే, యౌమిట్ ఆయడయు అభల్యయచడిం జయుగుత ిందతు శృమీ ఉిండదఽ కఫటిే , ఇల్ాింటుడు, 
మ గుయల్ర్స యౌమిట్ అయడయు భాద మగి, ఇల్ాింట ిఆయడయు అభల్యజయగకతృోభ ేమసిఽక కల్యగుత ింద . 
 

v. వ రత ాక్టనల్ రిస్ుు: 

a. టరడా ింగ్ సభమింల్ో కమోడ టిల్ భమమిు/ల్ేదా కమోడ టి డ మవిేటవి్సష ల్ కింటరాకయే ల్ ధయనఽ 
ఫారవితిం చేమగల్ వయతల్ కాటనల్నఽ టరడాయుల /భానఽయతౄకుయయుల  చేశూత యు. ఈ కాటనల్య టరడా ింగ్ 
సభమింల్ో సింబవిించవచఽు భమమిు తకయకవ దవాయతఴిం భమమిు అధ క హచెఽుతగుగ ల్త్ో 
కయౌనుడు, కమోడ టిల్ /కమోడ టి డ మివటేవి్సష ధయల్ో అకశూమత త గ అనాహయబ నై తృజిటవి్స ల్ేదా 
నెగ టవి్స కదయౌకనఽ కయౌగిించవచఽు.  



Vi  వద్ంతుల్ రసి్ుు  

a. ఒక కమోడ టి   యొకక ధయ గుమిించ్ఛన వదింత ల్య కొతునశూయుల  నోటి దాఴమ, వయతతిాకల్య, వెబ్ సెటైుల  
ల్ేదా నాయస్ ఏజ తూషల్య ముదల్ ైనవటి దాఴమ చాాయిం చ ిందవచఽు. కఫటిే  వదింత ల్ విషమింల్ో 
ఇనెఴసేయుల   అభాతతింగ ఉిండ  వటి ఆధాయింగ చయయల్య తీసఽక్కూడదఽ.  

Vii స్పిస్సమ్ రిస్కు: 

a.  భామ కట్ తృాయింబబ నైుడు భమమిు భామ కట్ భుగిసట భుిందఽ తయచఽగ అధ క మభిాణింల్ో టరడా ింగ్ 
జయుగుత ింటుింద . ఇల్ాింటి అధ క మిభాణాల్య మలజుల్ో ఏ సభమింల్ోనెైనా కూడా కల్గవచఽు.  
ఆయడయు అభల్యల్ో ల్ేదా ధివీకయణల్ో ఇవి జాయిం చమేవచఽు.      

b. హెచఽుతగుగ ల్య  చోటుచసేఽకయన ే సభమింల్ో, భామ కటలల  తృల్గగ నవేళ్ళళ తుయింతయిం వళ్ళ అయడయు 
మభిాణాతున ల్ేదా ధయల్నఽ భాయుుత ింటరయు ల్ేదా త్ాజాగ ఆయడయుల  ెడుత ింటరయు, ఆయడయునఽ 
అభల్యజయడింల్ో భమమిు దాతు ధివీకయణల్ో జాయిం జయగవచఽు.  

c. కొతున తా్ేయక భామ కట్ మిసథత ల్ోల , సహతే కబ నై ధయల్ో భామ కటలల  తృ జిషన్ తు యౌకిఴడటే్ చమేడిం 
కషేిం కవచఽు ల్ేదా అశూధయిం కవచఽు ల్ేదా కొనఽగలల్య వెైు ల్ేదా వికరమిం వెైు, అవుట్ శూే ిండ ింగ్ 
ఆయడయుల  ల్ేనుడు, ల్ేదా అశూధాయణ టరడా ింగ్ మాకిేవిటి యింగ ఏద నైా చయయ వల్ల  కమోడ టి  ల్ో టరడా ింగ్ 
తుయౌచ్ఛతృోత్ే ల్ేదా ధయ సయ్కాట్ పలే్యలనఽ చయేుకయింటర ల్ేదా భమొక కయణిం దేతుత్ోనెైనా అసషల్య 
కకతృోవచఽు.  

Viii  స్పిస్సమ్/నెటవర్సు రద్దీ :  

a. ఎకైషఛింజ్ ల్ోల   టరడా ింగ్ ఎల్కేా తుక్ మోడలల  ఉింటుింద , శటలి్ ైట్/య్జ్డ  ల్ ైన్ కభూయతుకషైనలె ై ఆధాయడ , 
ట్కనల్జీల్ భమిము కింూయటర్స ససేమ్ష సబేమళ్నాల్ దాఴమ ఆయడయుల  ెటేడిం భమిము భయళించడిం 
జయుగుత ింద . ఆ విధింగ, కభూయతుకషైన్ వెపైల్యిం ల్ేదా ససేమ్ష సభసయల్ అవకశిం ఉింటుింద  ల్ేదా 
ససేమ్ ల్ేదా టరడా ింగ్ శృలే్ ల్ేదా ఏద నైా అటువింట ి ఇతయ అటువింట ి సభసయ/గిలచ్ నఽించ్ఛ 
కభూయతుకైషన్ వెపైల్యిం ల్ేదా ససేమ్ సభసయల్య ల్ేదా నెభమద ించ్ఛన/ జాగుచమేఫడ న సిందనకయ 
అవకశిం ఉింటుింద , దీతుత్ో టరడా ింగ్ ససేమ్ /నటె్ వర్సక క ి మాక షస్ తు శూథ ించల్ేకతృోడింల్ో 
తుమింతణాల్ో ల్ేకతృోవడిం, భమిము తృక్ కింగ ల్ేదా సింూయణింగ కొనఽగలల్య ల్ేదా వికరమ ఆయడయలనఽ 
తృాససె్ చమేడింల్ో ల్ేదా తృాససెింగ్ చేమకతృోవడింల్ో జాయిం కయౌగిించవచఽు. ఈ సభసయల్య 
త్ాత్ాకయౌకబ నైవి కవచుతు, మీకయ అవుట్ శూే ిండ ింగ్ ఓెన్ తృ జిషనఽల  ల్ేదా అభల్యజయగతు ఆయడయుల  
ఉననుడు, అభల్య జమగిిన ల్ావదవేీల్తునటితూ మషికమిించవల్సన ఫరధయతల్ కయణింగ ఇవి 
మిసఽకనఽ సాచ్ఛశూత మనే విషమిం గభతుించవల్సింద గ మీకయ సాచ్ఛించఫడుత్ోింద . 

2. పయుచర్స క్మోడ టి   డెరివేటవి్స్ ల్క్య స్ంఫంధించినంత వరక్య, ఈ క్ ంద్ి అద్ను ాత్ేుక్తల్ను ద్యచసే్ప ి
గ్మనంచండ  మరియు త్ెల్యస్ుక్ొనవుండండ :  :-  

"లివరజై్” ల్ేద్ా “గైరింగ్” ాభరవం 

a. కమోడ టి డ మవిటేవి్సష కింటరాకయే  విల్యవత్ో తృోల్యుకయింటర, భామిిన్ శూ భుమ కొద దగ ఉింటుింద , కఫటిే  
ల్ావదవేీల్య ‘ యౌవమైజ్ చేమఫడత్ాభ’  ల్ేదా ‘ గైర్స చమేఫడత్ాభ’ . శూధాయణింగ కొద ద  ముతతిం భామిిన్ త్ో 



తుయఴహ ించఫడే కమోడ టి  స్ డ మవిటేివ్సష టరడా ింగ్, తాుషల్ ఇనెఴసెే మింట్ ముతతింత్ో తృోల్యుకయింటర, అధ క 
ల్ాబిం ల్ేదా నషేిం కయౌగ ైసింఫరవయతనఽ కయౌసఽత ింద . కతూ కమోడ ట ిడ మవిేటవి్సష ల్ావదేవీల్య అధ క శూథ భల్ో 
మిసఽక ఉింటుింద .   కఫటిే   వసతవింగ కమోడ టి   డ మివటేవి్సష కింటరాకే్ ల్ో టరడా ింగ్ చమేడాతుకి భుిందఽ 
మీయు ఈ కిింద  సటేట్మింటలనఽ ూమితగ అయధిం చసేఽక్వయౌ భమమిు మసిథత ల్య, అమిధక వనయుల్య ముదల్ ైన 
వటితు మగిణనల్ోక ితీసఽకయనటేుడు కూడా అభాతతింగ టరడా ింగ్ చమేాయౌ. 

b. పూయచర్సష కమోడ టి   డ మివటేవి్సష ల్ో టరడా ింగ్ ల్ో తృ జిషన్ ల్తునటితూ మలజువమీగ మషికమిించడిం ఇమిడ  
ఉింటుింద . తాి మలజూ ఓనె్ తృ జిషనఽల  భుగిింు ధయె ై ఆధాయడ  భామ కట్ కి భార్సక చేమఫడత్ాభ.  
ఒకవళే్ భుగిింు ధయ మీకయ వయతిమకైింగ కద యౌత్ే, ఇల్ాింటి కదయౌక వల్ల  కయౌగై నషేిం శూ భుమనఽ (నోషనల్) 
మీయు డ తృజిట్ చమేవల్స ఉింటుింద . ఈ భామిిన్ తుమీణత సభమింల్ోగ చ యౌలించవల్స ఉింటుింద , 
శూధాయణింగ ఆ భయుసటి మలజు టరడా ింగ్ తృాయింబింకవడాతుకి భుిందఽ.   

c. తుమీణత గడువు ల్ోగ మీయు అదను భామిిన్ నఽ చ యౌలించడింల్ో విపల్బ ైత్ ే ల్ేదా మీ అక ింటలల  అవుట్ 
శూే ిండ ింగ్ డ ట్ కయౌగతి్ే, ఎకషైఛింజ్ యొకక సబుయల్య తృ జిషన్ తు తృక్ కింగ ల్ేదా సింూయణింగ 
యౌకిఴడేట్/సటకేర్స అప్ చేమవచఽు. ఇల్ాింటుడు, ఇల్ాింట ిసిందయభింల్ో,  అటువింటి సటకర్స- అప్/క్ల జ్ ఔట్ ల్ 
వల్ల  కయౌగని  ఏవెైనా నశుే ల్కయ మీయు ఫరధఽయల్వుత్ాయు. 

d. కొతున భామ కట్ మసిథత ల్ోల , ల్ావదవేీల్నఽ అభల్యయచడిం ఒక ఇనెఴసేర్స కయ కషేింగ ల్ేదా అశూధయింగ 
అతుించవచఽు. ఉదాహయణకయ, యౌకిఴడ టి ల్ాింటి అింశల్ వల్ల  ఇల్ాింటి మిసథతి కల్గవచఽు, అింటర తడ్ష 
ల్ేదా ఆపయుల  తగనిింతగ ల్ేకతృోవడిం ల్ేదా ధయ మిమితి ల్ేదా సయ్కాట్ ఫరకాయుల  ముదల్ ైనవటి వల్ల  టరడా ింగ్ 
ససెనశన్ జమిగనిుడు.  

e. భామ కట్ సథయత్ాఴతున తుయఴహ ించడాతుకి, భామిిన్ మటైుల్ో భాయుల్య, నగదఽ భామిిన్ మటైుల్ో ెయుగుదల్ 
ముదల్ ైనటువింటి సెేప్ష తు అవల్ింతించవచఽు. ఈ కొతత  చయయల్నఽ సాఽత త ఓనె్ ఇింటమ సే్ ల్కయ 
వమితింజమైవచఽు. ఇల్ాింటి మసిథత ల్ోల , మీయు అదను భామిినలనఽ టేెవల్స ఉింటుింద  ల్ేదా మీ 
తృ జిషనలనఽ తగిగించఽక్వల్స ఉింటుింద .  

f. మీయు టరడా ింగ్ చేమాల్తు ణాాయక చేసఽకయనన కమోడ ట ి   డ మవిటేివల  కింటరాకయే ల్ యొకక సింూయణ 
వివమల్నఽ, అింటర కింటరాకయే  సెసపకషైనలనఽ భమమిు సింఫింధ త ఫరధయతల్నఽ ఇవఴవల్సింద గ మీయు మీ 
ఎకైషఛింజ్ సబుయల్య తు తక అడగయౌ.  

3. వెైరలలస్క టెక్ ాల్జీ/స్ ార్సస ఆరడర్స రూటింగ్ ల్ేద్ా ఏద్ెైనా ఇతర టెక్ ాల్జీ ద్ావర  టరాడ ంగ్: 

వెైమ లస్ టక్నల్జీ ల్ేదా ఏద ైనా ఇతయ ట్కనల్జీ దాఴమ కమోడ ట ి  స్ టరడా ింగ్ త్ో భుడ డ వునన తా్ేయక ల్క్షణాల్య, 
మిసఽకల్య, ఫరధయతల్య, ఆతల గషైనఽల  భమిము ల్మతయౌటలి్నఽ తుయఴచ్ఛించే ఏవెనైా  అదను తృ ావిజనలనఽ వితుయోగదాయు  
దిషేక ిసబుయల్య తీసఽకయమవయౌ. 



 

4. స్ ధారణమ ైనవి  

i. నగ్ద్ు మరియు  ఆస్పిత  డ ప జిట్స చేయఫడ ంద్ి:  

భుఖయింగ ఒక సింసథ  ద వల్ా తీసన ల్ేదా ఫరింకరపే్ అభతృోభన సిందయభింల్ో మీయు డ తృజిట్ చసేట డఫుు 
ల్ేదా ఇతయ ఆసత క ిఅిందజమైఫడ ేయక్షణల్ గుమిించ్ఛ మిభమయౌన మీయు సఽమచి్ఛతిం చసేఽకయతు ఉిండాయౌ. మీ ఏ 
బేయకయ మీ డఫుు ల్ేదా ఆసతతు తిమగిి తృ ిందవచఽు అనదే  తుమిదషేబ ైన చటేతీమమనభు ల్ేదా శూథ తుక 
తుమభాల్ తృల్నల్ో ఉిండవచఽు. ఒక కొయత సిందయభింల్ో కొతున నాయమశూథ నాల్ల్ో మీ సఴింతబ నైద గ 
తుమిదషేింగ గుమితించగల్ ఆసతతు, ింణ ీ యాోజనాల్ క్సిం నగదఽల్ాగ అద ే దధతిల్ో తృోా- మైట్ చేమడిం 
జయుగుత ింద . ఎకైషచింజ్ సబుయల్య త్ో ఏద నైా వివదిం విషమింల్ో, అదే విషమిం ఎకైషఛింజ్ యొకక 
తుమభాల్య, ఫ -ైల్ాస్ భమిము వయతృయిం య్ల్ష కాయిం భధయవమితత్ాఴతుక ిల్ోఫడ  ఉిండాయౌ.  

ii. క్మిషన్ మరియు ఇతర ఛారజీల్య:  

మీయు టరడా్ చేమడిం తృాయింభిించడాతుకి భుిందఽ, మీయు ఫరధఽయల్ ైన అతున కమీషనఽల , పజు భమిము ఇతయ 
ఛామీిల్ ఒక సషేబ నై వివయణనఽ మీయు తృ ిందాయౌ. ఈ ఛామీిల్య మీ తుకయ ల్ాబిం (ఏద నైా ఉింటర) తు ఫారవితిం  
చేశూత భ ల్ేదా మీ నశుే తున ెించఽత్ాభ. 

iii. బ ింఫయుల /అధకీిత వయకయత ల్/ కలభింటల  యొకక  హకయకల్య భమిము విధఽల్కయ దమచసే అనఽఫింధిం 3 

చాడిండ  

iv. ‘కతుటిటుయభ ింట్‘ అనే దిం ఎకైషచింజ్ అింద ించ్ఛన విధానిం దాఴమ కమోడ టి   డ మివటేవి్సష టరడా ింగ్ ఉదేదశయిం 
క్సిం ఒక సబుయల్య త్ో వయవశృయిం నడ ట ఒక వితుయోగదాయు , ఒక కసేభర్స ల్ేదా ఒక ఇనెఴసేర్స అతు అయథిం 
భమిము ఇమిడ  ఉింటుింద   

v.  ‘సబుయల్య‘ అనే దిం ఎకైిింజ్ దాఴమ ఆ విధింగ అడ మట్ చేమఫడ  భమిము SEBI నఽించ్ఛ మజిిసటే షేన్ 
సమిేపకటై్ తృ ింద న ఒక టరడా ింగ్ సబుయల్య ల్ేదా ఒక సబుయల్య/ఫరాకర్స అతు అయథిం భమమిు ఇమిడ  ఉింటుింద   

 

 


