అన఼ఫంధం -3 (KYC త్రాలు)
SEBI భమిము కమోడిటీ ఎకైసంజిలు (Commodity Exchanges) షఽచంచన విధంగహ షబుీలు, అధీకాత ఴీకుులు
(Authorized Persons) భమిము వినియోగదరయుల (client / investor) సకుులు భమిము ఫాధీతలు
1. ఎకైసఛంజ్ లు(Exchanges)/SEBI యొకు నిమభాలు, ఫైలాస్ భమిము నిమభాలు/నిఫంధనలలో భమిము
ఎపటికపపడు దరని కంద జామీచళ
ే న
 షయుుులర్/నోటీష఼లలో నియవచంచనటల
ో గహ ఎకైసఛంజిలలో లారహదేవీలకు అడిిట్
చేమఫడిన కమోడిటల
ీ ు/కహంటాాకుులు/ఇతయ సహధనరలలో వినియోగదరయు ెటు లఫడిెటు ాయౌ/టరాడింగ్ చేమాయౌ.
2. ఎకైసఛంజ్ యొకు అనిి నిమభాలు, ఫైలాస్ భమిము రహీపహయ నిమభాలు భమిము దరని కంద జామీచళ
ే న

షయుుులర్/నోటీష఼లు భమిము SEBI నిమభ నిఫంధనలు భమిము ఎపటికపపడు అభలులల ఉని ాబుతవ
అధికహయుల యొకు షంఫంధిత నోటిపకైశనో కు షబుీలు (Members / Stock Brokers), అధీకాత ఴీకు భమిము
వినియోగదరయు కటలుఫడిఴపండరయౌ.
3. కమోడిటీ లలో లారహదేవీలు నియవఴంచేంద఼కు భమిము/లేదర కహంటాాకుుల డెమిరేటవ్
ి లలో ఴీఴసమించేంద఼కు షబుీల
యొకు సహభయ్ ుం గుమించ వినియోగదరయు తనకు త్రన఼ షంతాు చెందరయౌ భమిము షబుీల దరవమహ తభ ఆయడ యోన఼
అభలుయచ఼కోరహలన఼కోరహయౌ భమిము ల షబుీల దరవమహ ఆయడ యోన఼ అభలుచేళే భుంద఼ షబుీలక గల అటలఴంటి
సహభయ్ ుంెై వినియోగదరయు ఎపటికపపడు షంతాు చెంద఼తూనే ఉండరయౌ.
4. వినియోగదరయు యొకు షచ్ఛీలత భమిము ఆమి్క మిపలు గుమించ భమిము ఇఴవఫడే షమీవష఼లకు షంఫంధించన
ెటు లఫడి లక్ష్యీలన఼ షబుీలు షంతాు యుషఽ
ు నే ఉండరయౌ.
5.

షబుీలు చయీలు తీష఼కునే ఏరైనర మిమితులు, ఫాధీత భమిము సహభయ్ ుంత్ో షహా, చేమఴలళన రహీపహమహనిక
షబుీల ఫాధీత యొకు ఖచీతబైన షవఫాఴం వినియోగదరయు క త్ెయౌమజెళేంద఼కు షబుీలు చయీలు తీష఼కోరహయౌ.

6.

ఴాత్తు యబన
ై జాగరతు అఴషమహలు
a. క ఆమిిక పందంలలక ారేశంచేటపపడు లేదర దరని కంద ఏరైనర ఫాధీతలు నియవమిుంచేటపపడు
షబుీలు ఴాత్తు యబైన జాగరతుత్ో ఴీఴసమించరయౌ.
b. "ఴాత్తు యబన
ై జాగరతు" అంటర వీటిక షభానంగహ వినియోగదరయు టో క షబుీని న఼ంచ షఴేతుకంగహ
ఆశంచఫడే న
ై పణం భమిము వరధ్్ యొకు ాభాణం i.

నిజాభతీగల భామెుట్ ఆచయణ;

ii. భంచ విఱహవషం షఽతాం;
iii. వినియోగదరయు యొకు మిజా ానం, అన఼బఴం భమిము నైపణీం సహిభ;
iv. ఆమిిక ఉతపత్తు * షవఫాఴం భమిము అంద఼లల ఇన఼భడించ ఉని ాభాదం సహిభ లేదర
వినియోగదరయు దరవమహ రహడుకోఫడుతుని ఆమిిక ళేఴ; భమిము
v.

షబుీని ెై వినియోగదరయు ఎంత బేయకు ఆధరయడి ఉనరియు అని.

*కమోడిటీ డెమర
ి ేటవ్
ి లు (Commodity Derivatives) పందం
7.

వినియోగదరయు (ల)త్ో జమిే లారహదేవీలనిిటిలలనఽ అధీకాత ఴీకు
షసకమించరయౌ.

షబుీనిక అఴషయబైన షహామం అందించ

వినియోగదరయు షభాచరయం
8. షబుీనిక అఴషయబన
ై టల
ి ే
ో గహ వినియోగదరయు ఇలాంటి విఴమహలనిిటి స షప మిుంగ్ విఴమహలత్ో ‘అక ంట్ ని త్ెమచ
ఫహయం’లల ఎపటికపపడు షభమిపంచడరనిి కమోడిటీ ఎకైసఛంజ్ లు/ SEBI తపనిషమి చేఱహభ.
9. అక ంట్ ని త్ెమిచే డరకుీబంట్ లలోని తపనిషమి నిఫంధనలనిిటి స వినియోగదరయు త్ెలుష఼కోరహయౌ.
నిమిిశుంగహ త్ెయౌమజైళన

షబుీలు

ఏరైనర అదనప కహోజులు లేదర డరకుీబంట్ లు తపనిషమి కహద఼, అంద఼ఴలన

వినియోగదరయు దరవమహ నిమిిశు అంగీకహమహనిక లలఫడి ఉంటాభ.
10. వినియోగదరయు సహభయ్ుం ెై బటీమిమల్ ఫేమింగ్ ఉండే టశ
ి న్ ని/దిరహయా టశ
ి న్ ని లేదర ఏదెన
ై ర యౌటిగైశన్ ని
మిశుమించన షభాచరయంత్ో షహా, అక ంట్ ఒెనింగ్ షభమంలల భమిము ఆ తయురహత ఇచినటల
ో గహ ‘అక ంట్ ని
త్ెమిచే ఫహయం’ లలని షభాచరయంలల ఏదెైనర భాయుప ఉంటర, వినియోగదరయు రంటనే మహతూయవకంగహ

షబుీని క

త్ెయౌమజైమాయౌ. వినియోగదరయు ఎపటికపపడు ఆమి్క షభాచరమహనిి షబుీని క ఇరహవయౌ/అప్ డేట్ చేమాయౌ.
11. A. ఆమిిక పందరలలల నరీమయబైనవికహని దరల న఼ంచ యక్షణ **
a. క నగోలభేట్ చేమఫడని-పందంలలని నరీమయం కహని దం కొటిు రేమదగినది.
b. ఇలా ఉనిటో భత్ే క దం నరీమయబన
ై ది కహద఼ –
i. వినియోగదరయు కు నశుం కయౌగిషు ఽ, ఆమిిక పందం కంది పహమీుల యొకు సకుులు భమిము
ఫాధీతలలో గణ సమబైన అషభతులీత కయౌగిళ;ేు భమిము
ii.

షబుీని యొకు చటు ఫద్ బన
ై ాయోజనరలన఼ మియక్ష్ించడరనిక షఴేతుకంగహ అఴషయబైనది
కహకప త్ే.

c. క దం నరీమయబైనదికహదర అనేది నిమహ్మించేంద఼కు మిగణనలలక తీష఼కోఴలళన విశమాలలో

ఇవి

ఉంటాభi. ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక పందం కంద నియవఴంచఫడే ఆమిిక ళేఴ యొకు షవఫాఴం;
ii. దం యొకు పహయదయశకత మిథ;ి
**కమోడిటీ ఎకైసఛంజిల దరవమహ అందజైమఫడిన పందరలు
iii. అదే విధబైన ఆమి్క ఉతపతు
ు లు లేదర ఆమి్క ళేఴల కోషం ఇతయ ఆమిిక పందరలత్ో ప లిడరనిక ఆ
దం క వినియోగదరయు ని ఎంత బేయకు అన఼భత్తష఼ుంది; భమిము
iv. ముతు ంగహ ఆమిిక పందం భమిము అది ఆధరయడి ఉని ఏదెన
ై ర ఇతయ పందం యొకు
నిఫంధనలు.
d. ఇలా ఉనిటో భత్ే క దం పహయదయశకబైనది –
i. వినియోగదరయు

దరవమహ

అయ్ ంచేష఼కునేంద఼కు

అఴకహవంగల

షఴేతుకంగహ

ఴీకు యచఫడినట్ో త్ే
ల ;
ii. చదిరేంద఼కు షపశుంగహ ఉండి భమిము షపశుంగహ షభమిపంచఫడినట్ో త్ే
ల ; భమిము
iii. దం దరవమహ ాఫావితబైన వినియోగదరయు కు అది ళద్ంగహ అంద఼ఫాటలలల ఉంటర.

సహదర

ఫాశలల

e. పహభంట్ 11.A.c కరంద క ఆమిిక పందం యొకు క దం నరీమయబన
ై దికహద఼ అని నియణ భంచఫడిత్,ే
నరీమయబన
ై ది కహని దం లేకుండర ఆమి్క పందం అభలు చేమఫడే ఆ బేయకు ఆమి్క పందం యొకు
మిగియౌన నిమభాలకు కటలుఫడి ఉండటానిి క్ష్యలు కొనసహగిసు హయు.
11.B.
a. "నగోలభేట్ చేమఫడని పందం" అంటర, పహభంట్ 11.C. (కరంద ఇఴవఫడిన) యంగహ ఉని నిఫంధనల
కంటర ఇతయబైన దరని నిఫంధనలు ఆమిిక పందరనిక గల క్ష్యల భధీ చమిించఫడని క పందం
భమిము అంద఼లల ఇవి ఉంటాభ–
i.

క ఆమిిక పందం యొకు నిఫంధనలన఼ నిమహ్మించడంలల వినియోగదరయు యొకు ఫంధ఼ఴప,
షబుీలు, క గణ సమంగహ ఎకుుఴ ఫేయసహమహల అధికహయం కయౌగి ఉండటం; భమిము

ii.
b.

క పహాభాణిక ఫహయం పందం.

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

c.

క

ఆమిిక

పందం

షఽచంచఫడినటో భత్ే

యొకు
క

కొనిి

ఆమిికయబైన

దరలు

యూంలల

పందరనిి

క

చమిించఫడినపటికీ,
నగోలభేట్

వీటి

దరవమహ

చేమఫడని-పందంగహ

మిగణించఴచ఼ి-

d.

i.

ఆమిిక పందం యొకు ముతు ం భమిము గణ సమబన
ై అంచనర; భమిము

ii.

ఆమిిక పందరనిి చ఼టలుభుటిు ఉని గణ సమబైన మిళి త
 ులు

క ఆమిిక పందం క నగోలభేట్ చేమఫడని పందం అని ేమకునే కెోభభులల, అది అలా కహద఼ అని
నియూంచే ఫాధీత షబుీల ెై ఉంటలంది.

11. C.
a.

ఆమి్క పందం యొకు క దరనిక ెైవి ఴమిుంచఴప, కరేళ అది–
i.

ఆమిిక పందం యొకు విశమానిి నియవచళేు ;

ii.

ఆమిిక పందం కంద ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴ షద఼పహమాలకు చెయౌోంచన, లేదర చెయౌోంచఴలళన
ధయన఼ నియణ భంచే భమిము షపశుంగహ వినియోగదరయు కు త్ెయౌమజైమఫడి ఉంటర; లేదర

iii.
b.

ఏదెైనర చటు ం లేదర నిఫంధనల కంద అఴషయబ,ై లేదర ాత్ేీకంగహ అన఼భత్తంచఫడినదెై ఉంటర.

ఏదెైనర నిమిిశు షంఘటన షంబవించడం లేదర షంబవించకప ఴడం ెై ఆడరయడి ఉండే క ముతు ం చెయౌోంపకు
షంఫంధించ ఉండే క దరనిక పహభంట్ 11.C కంర ద మినహాభంప ఴమిుంచద఼.

12. అక ంట్ ని త్ెమచ
ి ే ఫహయంలల త్ెయౌమజైళనటల
ో గహ వినియోగదరయు విఴమహలనిిటి స లేదర వినియోగదరయు క షంఫంధించన
ఏదెైనర ఇతయ షభాచరమహనిి షబుీలు భమిము అధీకాత ఴీకు గోీంగహ ఉంచరయౌ భమిము ఏదెైనర చటు ం/మెగుీలేటమి
అఴషమహల ాకహయం కహఴలళనటల
ో గహ మినహా ఴీకు / అథరమిటి ఎఴవమికీ రహళళు వీటిని రలో డించకూడద఼. అభత్ే

వినియోగదరయు న఼ంచ అన఼భత్త ప ందిన మీదట ఎఴమెైనర ఴీకు క లేదర అథరమిటిక

షబుీలు తన వినియోగదరయు

గుమించన షభాచరయం రలో డించఴచ఼ి
13. A. ఴీకు గత షభాచరయం భమిము గోీత మియక్షణ
a. "ఴీకు గత షభాచరయం" అంటర క వినియోగదరయు షంఫంధించన లేదర క వినియోగదరయు యొకు గుమిుంప
ఊఴంచడరనిక, ాతీక్షంగహ లేదర మోక్షంగహ అన఼భత్తంచే ఏదెైనర షభాచరయం, భమిము అంద఼లల ఇవి
ఉంటాభi.

ేయు భమిము షంాదింప షభాచరయం;

ii. ఫయోబటిాక్ షభాచరయం, ఴీకుులు విశమంలల
iii. ఆమిిక ఉతపతు
ు లలో లారహదేవీలు లేదర సో యౌడ ంగ్స కు షంఫంధించన షభాచరయం,
iv. ఆమిిక ళేఴల ఉయోగహనిక షంఫంధించన షభాచరయం; లేదర
v. ేమకునిఫడగల ఏదెైనర అటలఴంటి ఇతయ షభాచరయం.
13. B.
a. క షబుీడు తపక –
i.

ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴ నిమభానిక అఴషయబన
ై దరనిక మించ వినియోగదరయు కు
షంఫంధించన ఴీకు గత షభాచరమహనిి ళేకమించకూడద఼;

ii. ఖాత్రదరయులకు షంఫంధించన ఴీకు గత షభాచరయం యొకు గోీతన఼ నియవఴంచరయౌ భమిము
పహభంట్ 13.B.b కంర ద షపశుంగహ అన఼భత్తంచఫడిన మీత్తలల తప, దరనిని క భూడఴ పహమీుక
రలో డించకూడద఼;
iii. తన ఴది ఉండే క వినియోగదరయు క షంఫంధించన ఏదెైనర ఴీకు గత షభాచరయం ఖచితబన
ై దిగహ,
అప్ టల డేట్ గహ భమిము ూమిుగహ ఉండే విధంగహ నిమహ్మించ఼కోఴడరనిక గటిు ామత్రిలు చేమాయౌ;
iv. మెగుీలేటయుో నిమి్శుంగహ త్ెయౌమజైమగల ఏరన
ై ర మినహాభంపలకు లలఫడి కో భంటో కు తభ ఴీకు గత
షభాచరయం షఴేతుకబన
ై మీత్తలల అంద఼ఫాటలలల ఉండేటటల
ో గహ నిమహ్మించ఼కోరహయౌ; భమిము
v.

షబుీని ఴది గల ఴీకు గత షభాచరయం ఖచితబన
ై ది, అప్ టల డేట్ గహ ఉనిది భమిము ూమిుగహ
ఉనిది అని నిమహ్మించ఼కోఴడరనిక రహమి ఴీకు గత షభాచరమహనిక భాయుపలు కోయుకునేంద఼కు
కో భంటో కు క షభయి ఴంతబన
ై అఴకహఱహనిి కయౌపష఼ుంది.

b. ఇలా అభత్ే భాతాబే వినియోగదరయు కు షంఫంధించన షభాచరమహనిి క

షబుీడు భూడఴ పహమీుక

రలో డించఴచ఼ి –
i. షభిత్తని నిమహకమించేంద఼కు వినియోగదరయు కు క షభయిఴంతబైన అఴకహవం ఇచిన తమహవత,
రలో డింప కోషం వినియోగదరయు యొకు రహాతూయవక అఴగహసనరూయవక షభిత్తని అంతకు
ూయవబే రహయు తీష఼కొని ఉంటర;
ii. రలో డింప చేమఴలళందిగహ వినియోగదరయు నిమైిశంచ ఉంటర;
iii. మెగుీలేటర్ రలో డింపన఼ ఆమోదించడం లేదర ఆజాాంచడం చేళ ఉంటర భమిము షంఫంధిత చటు ం
లేదర నిఫంధనలు దరవమహ నిలేధించఫడిత్ే తప, అటలఴంటి రలో డింపకు ఴీత్తమైకంగహ అటలఴంటి

చటు ం లేదర నిఫంధనల కంద పహాత్తనిధీం చేష఼కునేంద఼కు వినియోగదరయు కు క అఴకహవం ఇఴవఫడి
ఉంటర;
iv. ఏదెైనర చటు ం లేదర నిఫంధనల ాకహయం రలో డింప అఴషయబై, భమిము అటలఴంటి చటు ం లేదర
నిఫంధనల దరవమహ నిలేధించఫడిత్ే తప అటలఴంటి రలో డింపకు ఴీత్తమైకంగహ అటలఴంటి చటు ం లేదర
నిఫంధనల కంద పహాత్తనిధీం చేష఼కునేంద఼కు వినియోగదరయు కు క అఴకహవం ఇఴవఫడి ఉంటర;
v. రలో డింప నేయుగహ వినియోగదరయు కు క ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴ నిమభానిక
షంఫంధించనదె,ై షబుీలు కరేళ –
1. ఴీకు గత షభాచరమహనిి క భూడఴ పహమీుత్ో ంచ఼కోఴచ఼ి అని భుంద఼గహనే
వినియోగదరయు క త్ెయౌమచేళ ఉంటర; భమిము
2. ఈ ఫాగం కంద అఴషయబైనటల
ో గహ అదే ద్ త్తలల ఴీకు గత షభాచరయం యొకు గోీతన఼
భూడఴ పహమీు నియవఴంచేలాగహ నిమహ్మించ఼కునేంద఼కు ఏమహపటల
ో చేళ ఉంటర; లేదర
vi. రహషు ఴ లేదర షంఫాఴీ మోసహనిి, అనధికహయక లారహదేవీలు లేదర కెోభభులకు వియుధ్్ ంగహ
యక్ష్ించడరనిక లేదర నిమోధించడరనిక రలో డింప చేమఫడి ఉంటర, ఈ ఫాగం కంద అఴషయబైన ద్ త్తలల
ఴీకు గత షభాచరయం యొకు గోీతన఼ నియవఴంచడరనిక షబుీలు భూడఴ పహమీు త్ో ఏమహపటల
ో చేళ
ఉంటర;
c. “భూడఴ పహమీు” అంటర

షబుీల యొకు అదే గూ
ర పకు చెందిన క ఴీకు త్ో షహా, షంఫంధిత బంఫర్

కహకుండర ఏ ఇతయ ఴీకు అభనర అని అయ్ ం.
14. A. పహాయంబంలల భమిము నియంతయ పహాత్తదికన మెండింటిలలనఽ నరీమయబన
ై రలో డింప యొకు అఴషయం
a. క అఴగహసనరూయవక లారహదేవీయబన
ై నియణ మం తీష఼కోఴడరనిక క వినియోగదరయు క అఴషయం ఉండే
అఴకహవంగల షభాచరయం షజాఴపగహ రలో డించఫడేలాగహ షబుీలు నిమహ్మించ఼కోరహయౌ.
b.

షజాఴపగహ రలో డింపన఼ నిమహ్మించ఼కోఴడరనిక, షభాచరయం తపకుండర అందించఫడి ఉండరయౌ –
i.

క ఆమిిక పందంలలక వినియోగదరయు ారశ
ే ంచే భుంద఼ తగినంతగహ, షభాచరమహనిి
అయి ంచేష఼కోఴడరనిక వినియోగదరయు కు షఴేతుకబన
ై షభమం ఇచేింద఼కు వీలుగహ;

ii. యౌఖితూయవకంగహ భమిము క ాత్ేీక ఴమహానిక చెందిన క వినియోగదరయు దరవమహ అయ్ ం
చేష఼కోఫడగయౌగై మీత్తలల; భమిము
iii. ఆమి్క ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴన఼ ఇతయ షంఫంధిత ఆమి్క ఉతపతు
ు లు లేదర ఆమి్క ళేఴల యొకు
షఴేతుకబన
ై ప యౌక చేమడరనిక వినియోగదరయు న఼ అన఼భత్తంచే మీత్తలల.
c. ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴక షంఫంధించ క వినియోగదరయు క తపక రలో డించఴలళన షభాచరయ
యకహలలో, వీటిక షంఫంధించన షభాచరయం ఉండఴచ఼ి–
i.

దరని లక్షణరలు, ాయోజనరలు భమిము వినియోగదరయు కు అపహమాలత్ో షహా ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర
ఆమిిక ళేఴ యొకు ాధరన లక్షణరలు;

ii. ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴకు చెయౌోంచఴలళన మిగణన లేదర మిగణన లెకుంచఫడే విధరనం;
iii. ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక పందంలల ఏదెైనర దం యొకు ఉనిక మినహాభంప లేదర ాఫాఴం;
iv. దరని గుమిుంప, నిమంతాణ ళిత్త భమిము అన఼ఫంధరలత్ో 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 యద఼ి చేమడరనిక వినియోగదరయు యొకు సకుులు; లేదర
vii. ఏదెైనర చటు ం లేదర నిఫంధనల ాకహయం వినియోగదరయు సకుులు.
14. B.
a. కరంది నియంతయ రలో డింపలన఼, త్రభు అందించే ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴ వినియోగించ఼కుంటలని క
వినియోగదరయు కు షబుీలు తపక అందించరయౌi. వినియోగదరయు పహాయంబంలల ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴ వినియోగించ఼కుని షభమంలల
పహభంట్ 14.A కరంద రలో డించఴలళన షభాచరమహనిక ఏదెైనర దరయి భాయుప;
ii. ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴలల సకుులు లేదర ాయోజనరలన఼ అంచనర రేళేంద఼కు అఴషయబై
ఉండగల విధంగహ వినియోగదరయు నియవఴంచన ఆమిిక ఉతపత్తు యొకు ళిత్త లేదర నితీయుకు
షంఫంధించన షభాచరయం; భమిము
iii. నిమిిశుంగహ ేమకునఫడగల ఇంకైదెైనర షభాచరయం.

b.

క నియంతయ రలో డింప తపక చేమఴలళ ఉంటలంది –
i. ఏదెైనర దరయి ం భాయుప షంబవించనపటి న఼ంచ క షఴేతుకబైన షభమ-ఴీఴధి లలల లేదర
షఴేతుకబన
ై నిమమిత విమహభాలలో, ఴమిుంచనటల
ో గహ; భమిము
ii. ఆ ఴమహానిక చెందిన క వినియోగదరయు అయి ం చేష఼కునే అఴకహవం ఉండే విధంగహ యౌఖితూయవకంగహ
భమిము మీత్తలల.

భామిునో ఼
15. ఴమిుంచే పహాయంబ భామిునోన఼, నియౌరళ
ే ే భామిునోన఼, ాత్ేీక భామిునోన఼ లేదర షబుీలు లేదర ఎకైసఛంజ్ అఴషయభని
మిగణించన ఇలాంటి ఇతయ భామిునోన఼ లేదర వినియోగదరయు టరాడింగ్ చేళే విఫాగం(ల)కు ఴమిుంచనటల
ో గహ
ఎపటికపపడు SEBI ఆదేశంచనటల
ో గహ వినియోగదరయు చెయౌోంచరయౌ. అదనప భామిునో ఼ (ఎకైసఛంజ్, లేదర SEBI క
అఴషయం లేకప భనపటికీ) తన షవమం భమిము షంూయణ నియణ మాధికహయం బేయకు ళేకమించడరనిక షబుీల ని
అన఼భత్తంచడం జయుగుతుంది భమిము నిమైిశత షభమంలలగహ ఇలాంటి భామిునోన఼ చెయౌోంచఴలళన ఫాధీత
వినియోగదరయు క ఉంది.

16. వినియోగదరయు లు చెయౌోంచే భామిునో ఼ ఫకహభలనిిటి స ూమిుగహ షంతాు యచరలని లేదనే విశమం వినియోగదరయు
అయ్ ంచేష఼కోరహయౌ. నిలకడగహ ెభడ్ భామిునో ఼ ఉనిపటికీ, కో భంట్, టరాడ్ ళెటల
ి ెింట్ మోజున, కహంటాాకుు
నిమైిశంచనటల
ో గహ/కహఴలళనటల
ో గహ ఇలాంటి ముత్రులన఼ భమింతగహ చెయౌోంచఴలళన (లేదర ప ందడరనిక సకుు) ఫాధీత
లేదనే విశమం వినియోగదరయు అయ్ ంచేష఼కోరహయౌ.
లారహదేవీలు భమిము మిష్హుమహలు
17. వినియోగదరయు భమిము

షబుీల భధీ యషపయం అంగీకహయయోగీబైన విధంగహ లేదర యూంలల, లేదర

మహతూయవకంగహ కమోడిటీలు/డెమిరేటవ్
ి స కహంటాాకుున఼ కొనడరనిక లేదర వికరభంచడరనిక వినియోగదరయు ఏదెన
ై ర ఆయడ యు
ఇరహవయౌ. అభత్ే ఈ విశమంలల మెగుీలేటమీ అఴషమహలు అన఼ఴమిుంచఫడరడమని
వినియోగదరయు క కైటాభంచన ాత్ేీక వినియోగదరయు కోడ్ లల భాతాబే

షబుీలు నిమహ్మించ఼కోరహయౌ.

షబుీలు అయడ యోన఼ ెటు ాయౌ భమిము,

వినియోగదరయు యొకు టరాడ్ లన఼ అభలుచేమాయౌ.
18. టరాడింగ్/ళెటల
ి ెింట్ చకహరలు, డెయౌఴమి/ేబంట్ లెడఽీళళు, ఎపటికపపడు రహటిలో ల
వినియోగదరయు క

ఏరైనర భాయుపలు గుమించ

షబుీలు చెపహపయౌ. టరాడింగ్ అభలుజమిగిన షంఫంధిత కమోడిటీ ఎకైసఛంజ్ యొకు ఇలాంటి

లెడఽీళున఼/ాకమ
ర లన఼ అభలుయచఴలళన ఫాధీత వినియోగదరయు క ఉంది.
19. వినియోగదరయు డిపహజిట్ చేళన
 డఫుున఼ తన అక ంట్ క లేదర భమకక ఎఴమెైనర వినియోగదరయు అక ంట్ క దఽయంగహ
రేమై అక ంట్ లల ెటరులా షబుీలు చఽడరయౌ భమిము షబుీలు ఈ స భుిన఼ తన కోషం లేదర భమకక వినియోగదరయు
కోషం లేదర SEBI నిమభాలు, నిఫంధనలు, షయుుులయుో, నోటీష఼లు, భాయా దయశకహలు భమిము/లేదర ఎకైసఛంజ్
నిమభాలు, రహీపహయ నిఫంధనలు, ఫైలాస్, షయుుులయుో భమిము నోటీష఼లలో ేమకుని ఉదేిఱహలకు కహకుండర ఇతయ
ఉదేిఱహలకు ఉయోగించకూడద఼
20. ఎకైసఛంజ్(లు) తభంతట త్రభుగహ టరాడ్(ల)న఼ యద఼ిచేళన చోట, వినియోగదరయు తయపపన చేళన
 టరాడ్/లత్ో షహా
ఇలాంటి టరాడ్ ల సి యది భప త్రభ, కో భంట్(ల)త్ో షంఫంధిత కహంటాాకుు(ల)న఼ యద఼ిచేళంే ద఼కు షబుీల క సకుు
ఉంది.
21. ఎకైసఛంజ్ లల నియవఴంచన లారహదేవీలు ఎకైసఛంజ్ ల నిమభాలు, ఫైలాస్ భమిము రహీపహయ నిఫంధనలు భమిము
రహటి కంద జామీచళ
ే న షయుుులయుో/నోటీష఼లకు లలఫడి ఉంటాభ భమిము ఇలాంటి టరాడ్ క షంఫంధం ఉని పహమీుల సి
ఎకైసఛంజ్ ల నిమభాలు, ఫైలాస్ భమిము రహీపహయ నిఫంధనలు భమిము రహటి కంద జామీచళ
ే న షయుుులయుో/నోటీష఼ల
పా విజనో న఼ అభలుచేళే ఉదేివంత్ో టరాడింగ్ జమిగిన ఎకైసఛంజ్ ఫైలాస్ భమిము రహీపహయ నిఫంధనలు త్ెయౌమజైళన

కోయుుకు షభమిపంచరయౌ.
ఫరా కమైజ్
22. వినియోగదరయు షబుీల క ఫరా కమైజి భమిము ఎపటికపపడు అభలులల ఉని భమిము వినియోగదరయు అక ంట్ క
ఴమిుంచే, వినియోగదరయు క షబుీలు అందించన లారహదేవీలకు భమిము షమీవష఼లకు విధించఫడే చటు ఫధ్్ ష఼ంకహలు
చెయౌోంచరయౌ. షంఫంధిత కమోడిటీ ఎకైసఛంజ్ ల నిమభాలు, రహీపహయ నిఫంధనలు భమిము ఫైలాస్ భమిము SEBI
నిమభాల ాకహయం అన఼భత్తంచదగిన గమిశఠ ఫరా కమైజిక మించ ఎకుుఴ ఫరా కమైజిని షబుీలు విధించకూడద఼.

యౌకవడేశన్ భమిము అఴపట్ ఆఫ్ ప జిశన్ భుగింప

23. షబుీల యొకు ఇతయ సకుులకు బంగం కలగకుండర (విశమానిి ంచరమతీక ంే సకుుత్ో షహా), భామిునోన఼
లేదర ఇతయ ముత్రులన఼ చెయౌోంచని కహయణంగహ, ఫకహభలన఼ చెయౌోంచని కహయణంగహ వినియోగదరయు యొకు
ప జిశనో నిిటి స లేదర కొనిిటిని యౌకవడేట్ చేమడరనిక/భుగించడరనిక, భమిము ఇలాంటి యౌకవడేశన్/భుగింప, ఏదెన
ై ర
ఉంటర, ఴలో ఴచిన ముత్రులన఼ వినియోగదరయు యొకు అపపలు/ఫాధీతలెై షయుిఫాటల చేమడరనిక షబుీల క
సకుు ఉందనే విశమం వినియోగదరయు అయ్ ంచేష఼కోరహయౌ. ఇలాంటి యౌకవడేశన్/భుగింప ఴలో ఴచిన ఏరైనర భమిము
అనిి నష్హులు భమిము ఆమి్క ఛరమీులు వినియోగదరయు క విధించఫడత్రభ భమిము అతన఼ రహటిని బమించఴలెన఼.
24. వినియోగదరయు భయణిళేు లేదర దిరహయా తీళేు లేదర కొనేంద఼కు లేదర వికరభంచేంద఼కు వినియోగదరయు ఆయడ యు ఇచిన
కమోడిటీలన఼ అందించేంద఼కు లేదర ఫదియ్చేళేంద఼కు లేదర ప ందేంద఼కు లేదర చెయౌోంచేంద఼కు ఇతయత్రా అవకుుడెత్
ై ే,
వినియోగదరయు లారహదేవీని షబుీలు భుగించఴచ఼ి భమిము నష్హులన఼, ఏరైనర ఉంటర, వినియోగదరయు ఎళేుట్ ెై
కెోభమ్ చేష఼కోఴచ఼ి. వినియోగదరయు లేదర అతని నరమి సలు, షకెసషయుో, రహయష఼లు భమిము ఎళెై స వీటి న఼ంచ
ఴచిన ఏదెైనర మిగులున఼ ప ందడరనిక సకుు కయౌగిఴపంటాయు. నరమి స ేయుత్ో పండ్స/కమోడిటీల ఫదియ్ చటు ఫధ్్
రహయష఼నిెై షబుీల చే చెలో ుఫాటభేీలా విడుదల అఴపతుందని వినియోగదరయు గభనించరయౌ.
విరహద మిష్హుయం
25. తన దరవమహ జమిగిన లారహదేవీలనిిటికీ షంఫంధించ వినియోగదరయు యొకు పమహీద఼లనిిటి స మిశుమించడంలల
షబుీలు షసకమించరయౌ.
26. డిపహజిటల
ో , భామిున్ భ స, ముదలెైన రహటిక షంఫంధించన ఏరైనర కెోభభోన఼ భమిము/లేదర విరహదరలన఼ టరాడింగ్
జమిగిన భమిము ఎపటికపపడు అభలులల ఉని షయుుులర్ లు/నోటష
ీ ఼లు జామీచేమఫడిన చోట ఎకైసఛంజిల
నిఫంధనలు, ఫైలాస్ భమిము రహీపహయ నిమభాల ాకహయం ంచరమతీక వినియోగదరయు భమిము షబుీలు ంపహయౌ.
27. కో భంట్/ షబుీల క షంఫంధించన ఏదెైనర విరహదం మిష్హుమహనిక అధీకాత ాత్తనిధి జామీచేళన
 నిమైివనలన఼ షదయు
కో భంట్/ షబుీల తయపపన ఴీఴసమించడరనిక షదయు ాత్తనిధిక అధీకాతం ఇచేి లేఖ ఆధరయంగహ కో భంట్/ షబుీలు
కటలుఫడిఴపండఴలళ ఉంటలందనే విశమం కో భంట్/ షబుీలు అయ్ ంచేష఼కోరహయౌ.
28. ాత్త షబుీని కోషం తభ కో భంటో ందమికీ అంద఼ఫాటలలల ఉండే షభయిఴంతబైన షంకట మిష్హుయ విధరనం కయౌగి
ఉండఴలళన అఴషయం
a. తభదరవమహ, లేదర తభ తయపపన అందజైమఫడిన ఆమిిక ఉతపతు
ు లు లేదర ఆమిిక ళేఴలకు షంఫంధించ తభ
కో భంటో న఼ండి పమహీద఼లన఼ అంద఼కునేంద఼కు భమిము క షతవయ భమిము నరీమషభితబన
ై మీత్తలల
మిశుమించేంద఼కు క షభయిఴంతబైన ఴీఴషి ని షబుీలు కయౌగి ఉండరయౌ.
b. వినియోగదరయు త్ో షంఫంధం పహాయంభంచన షభమంలల భమిము అటలఴంటి ఇతయ షభమంలల ఎపపడెైత్ే
షభాచరయం వినియోగదరయు కు అఴషయం ఉండే అఴకహవం ఉంటలందో అపపడు, క వినియోగదరయు క
షబుీలు వీటిని గుమించ త్ెయౌమఫయచరయౌ i. ఏరైనర పమహీద఼ల కోషం మిష్హుయం కోయుకునేంద఼కు వినియోగదరయు యొకు సకుు; భమిము
ii. తభ కో భంటో న఼ండి పమహీద఼లు అంద఼కునేంద఼కు భమిము మిశుమించేంద఼కు
అఴలంబంచే విధరనరలు.

షబుీలు

29. A. వినియోగదరయు కోషం షలహా యొకు అన఼కూలత
కో భంటో ఆమిిక మిళి త
 ులు భమిము అఴషమహలు ఴంటి వినియోగదరయు యొకు షంఫంధిత ఴీకు గత మిళి త
 ులన఼
మిగణలలక తీష఼కొని అన఼కూలంగహ ఉండే షలహా అంద఼కునేంద఼కు సకుు. ఈ ఫాధీత కో భంటో కు షలహా అందించే
ఴీకుులకు ఴమిుషు ఼ంది భమిము అలాంటి షలహా తపనిషమిగహ ఇఴవఴలళన అఴషయభునివిగహ ఆమిిక ఉతపతు
ు లు
భమిము ళేఴ యొకు కైటగిమీలన఼ మెగుీలేటర్ ేమకునఴచ఼ి.
a. క షబుీడు తపక –
i. క వినియోగదరయు యొకు షంఫంధిత ఴీకు గత మిళి త
 ుల గుమించ షమెన
ై భమిము షభుచతబైన
షభాచరమహనిి ప ందడరనిక అనిి ామత్రిలు చేమాయౌ; భమిము
ii. వినియోగదరయు యొకు షంఫంధిత ఴీకు గత మిళి త
 ులని తగువిధంగహ మిశీయౌంచన తయురహత
ఇఴవఫడిన షలహా వినియోగదరయు కు అన఼కూలబైనది అని నిమహ్మించ఼కోరహయౌ.
b. క వినియోగదరయు యొకు షంఫంధిత ఴీకు గత మిళి త
 ులకు షంఫంధించ అంద఼ఫాటలలల ఉని షభాచరయం
అషంూయణ బన
ై ది లేదర అషభంజషబన
ై దిగహ ఉందని షబుీని క షఴేతుకంగహ షపశుబై ఉంటర, అషంూయణ
లేదర అషభంజషబన
ై షభాచరయం ఆధరయంగహ కొనసహగిత్ే ఉండే యీఴసహనరల గుమించ

షబుీలు

వినియోగదరయు న఼ ఴెచిమించరయౌ
c. వినియోగదరయు కు తగనిది అని షబుీలు నిమహ్మించే క ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴని వినియోగదరయు
ప ందగోమిత్ే, షబుీలు i. వినియోగదరయు

క

తభ

షలహాన఼

యౌఖితూయవకంగహ

భమిము

వినియోగదరయు

దరవమహ

అయ్ ంచేష఼కోఫడే అఴకహవం ఉండే తీయులల షపశుంగహ త్ెయౌమయచరయౌ; భమిము
ii.

పహభంట్ 29.A.a న఼ పహటించన తమహవత భమిము వినియోగదరయు న఼ండి క యౌఖితూయవక
యళద఼ పచ఼ికుని తయురహత భాతాబే వినియోగదరయు అబీమిించన ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴ
అందించఴచ఼ి.

30. ాయోజన రైయుధీంత్ో ఴీఴసమించడం
క వినియోగదరయు ాయోజనరలక భమిము

షబుీలు రహటిక భధీ ఏదెన
ై ర రైయుధీం విశమంలల పహాధరనీత

వినియోగదరయు ాయోజనరలకు ఇఴవఫడుతుంది.
a. క షబుీడు తపక –
i. వినియోగదరయు కు షలహా చేళనంద఼కు షబుీలు అంద఼కుని లేదర అంద఼కోరహలని ఆశష఼ుని
ఏదెైనర రైయుధీం కయౌగిన రేతనంత్ో షహా ాయోజనరల భధీ ఏదెన
ై ర రైయుధీంకు షంఫంధించన
షభాచరమహనిి క వినియోగదరయు కు అందజైమాయౌ; భమిము
ii. ఈ విశమాల భధీ షబుీల కు త్ెయౌళన లేదర షఴేతుకంగహ త్ెయౌళ ఉండఴలళన ాయోజనరల
భధీ రైయుధీం విశమంలల తపక వినియోగదరయు ాయోజనరలకు పహాధరనీత ఇరహవయౌ 1. తభ షవంత ాయోజనరలు భమిము వినియోగదరయు ాయోజనరలు; లేదర

2. ఎకుడెత్
ై ే షబుీలు ఆమి్కయబైన ాత్తనిధిగహ ఉంటామో ఆ షందమహాలలల షంఫంధిత షబుీల
ాయోజనరలు భమిము వినియోగదరయు ాయోజనరలు.
b. పహభంట్ 16a.i. కంద షభాచరమహనిి తపక వినియోగదరయు కు యౌఖితూయవకంగహ భమిము వినియోగదరయు
దరవమహ అయ్ ం చేష఼కోఫడే అఴకహవం ఉండే విధంగహ ఇరహవయౌ భమిము వినియోగదరయు న఼ండి షభాచరయం
అందినటల
ో గహ యౌఖితూయవక యళద఼న఼ ప ందరయౌ.
c. ఈ విఫాగంలల, "రైయుధీంగల రేతనం" అంటర, ఆ మిళి త
 ులలల, కో భంటో దరవమహ కహకుండర ఇతయ ఴీకుుల న఼ండి
షబుీల దరవమహ తీష఼కోఫడిన, క వినియోగదరయు కు షబుీల దరవమహ ఇఴవఫడిన షలహాని షఴేతుకంగహ
ాఫావితం చేషు ఼ందని ఆశంచఫడుతుని దాఴీయూంగహ లేదర దాఴీయూంగహ కహని ఏదెన
ై ర ాయోజనం అని
అయ్ ం.
షంఫంధరనిి త్ెగత్ెంపలు చేష఼కోఴడం
31. షబుీలు డిఫహల్ు కహఴడం, మహజీనరభా చేమడం లేదర ఫఴశుమించఫడటం లేదర షమిుపక
 ెట్ ని ఎకైసఛంజ్ యద఼ిచేమడం
లాంటి కహయణరలత్ో షబీతవం ఆేమడంత్ో షహా కమోడిటీ ఎకైసఛంజ్ షబుీలు గహ షబుీలు లేకుండర ప త్ే, షబుీల క
భమిము వినియోగదరయు క భధీ షంఫంధం త్ెగిప తుంది.
32. ఎద఼టి క్ష్యలకు క నలకు తగా కుండర మహతూయవకంగహ నోటీష఼ ఇచిన తయురహత, ఎద఼టి క్ష్యనిక కహయణరలు ఏమీ
ఇఴవకుండరనే తభ భధీ షంఫంధరనిి షబుీలు, అధీకాత ఴీకు భమిము వినియోగదరయు త్ెగత్ెంపలు చేష఼కోఴచ఼ి.
ఇలా త్ెగత్ెంపలు చేష఼కోఴడంత్ో నిమితు ం లేకుండర, ఈ షంఫంధరనిి త్ెగత్ెంపలు చేష఼కోఴడరనిక భుంద఼ జమిగిన
లారహదేవీలకు షంఫంధించ లేదర రహటి ఴలో ఉతపనిభభేీ అనిి సకుులు, ఫాధీతలు భమిము ఉతు యదరభత్రవలు
షంఫంధిత క్ష్యలెై లేదర అతని యొకు షంఫంధిత రహయష఼లు, ఎగిుకూీటయుో, అడిినిళేుేటయుో, చటు ఫధ్్ ాత్తనిధ఼లు
లేదర రహయష఼లెై, ఎఴయు అభత్ే రహయు, ఉంటాభ భమిము కటలుఫడిఴపండరయౌ.
33. కరేళ అధీకాత ఴీకు చనిప త్ే/ దిరహయాతీళేు లేదర ఫర యుడత్ో అతని మిజిళేుేశన్ ని యద఼ిచేష఼కుంటర లేదర/కమోడిటీ ఎకైసఛంజ్
కన఼క అధీకాత ఴీకు గుమిుంపన఼ ఉషంసమిళేు భమిము/లేదర ఏ కహయణంత్ోనైనర షబుీలు కన఼క అధీకాత ఴీకు త్ో
పందరనిి యద఼ిచేష఼కుంట్, ఈ విశమం వినియోగదరయు క త్ెయౌమజైమఫడుతుంది భమిము వినియోగదరయు ని
షబుీల యొకు ాతీక్ష వినియోగదరయు గహ మిగణించడం జయుగుతుంది భమిము షబుీల, అధీకాత ఴీకు భమిము
వినియోగదరయు క షంఫంధించన ‘సకుులు భమిము ఫాధీతలు’ లలని కహోజుల సి మథరతథంగహ కొనసహగుత్రభ,
క సషం క నలకు తగా కుండర మహతూయవక నోటీష఼ ఇఴవడం దరవమహ తభ షంఫంధరనిి యద఼ిచేష఼కుంటలనిటల
ో గహ
షబుీల క వినియోగదరయు త్ెయౌమజైళేు తప.
అదనప సకుులు భమిము ఫాధీతలు
34. SEBI భమిము టరాడింగ్ జమిగిన షంఫంధిత ఎకైసఛంజ్ ల నిమభాలు, రహీపహయ నిఫంధనలు, ఫైలాస్, షయుుులయుో,
నోటీష఼లు భమిము భాయా దయశకహలు ాకహయం ఎపటికపపడు షబుీలు భమిము వినియోగదరయు కూమకిని అక ంటో న఼
మిశుమించ఼కోరహయౌ.
35. చేళన
 టరాడింగులకు షబుీలు తన కో భంటో కు కహంటాాకుు నోట్ జామీచేమాయౌ. ఎకైసఛంజ్ ఎపటికపపడు ష
ా రభబ్ చేళన

ఫహమహిట్ లల, ఆయడ యు నంఫయు, టరాడ్ నంఫయు, టరాడ్ షభమం, టరాడ్ మిభాణం, డెమర
ి ేటవ్
ి స కహంటాాకుు విఴమహలు,

వినియోగదరయు కోడ్, ఫరా కమైజి, విధించఫడిన అనిి ఛరమీుల విఴమహలు భమిము అఴషయబైన విధంగహ ఇతయ షంఫంధిత
విఴమహలనిిటిత్ో షహా లారహదేవీలనిిటి మికహయుడ భమిము ఎకైసఛంజ్ నియణ భంచన షభమంలల భమిము ధ్్ త్తలల
జామీచేమాయౌ. షబుీలు కహంటాాకుు నోట్స ని ఇనవషు యోకు టరాడంి గ్ చేళన 24 గంటలలోల హార్డ కహలల లేదర డిజిటల్
షంతకం ఉయోగించ ఎలకహాు నిక్ యూంలల ంపహయౌ.
36. వినియోగదరయు రేమై విధంగహ త్ెయౌమజైళేు తప టరాడింగ్ జమిగన
ి షంఫంధిత ఎకైసఛంజ్ న఼ంచ భమిము టరాడింగ్ జమిగిన
షంఫంధిత ఎకైసఛంజ్ ష
ా రభబ్ చేళన నిమభ నిఫంధనలకు లలఫడి ేఅఴపట్ అందిన తమహవత వినియోగదరయు క
షబుీలు తన పండ్స న఼ంచ లేదర ఎకసఛేంజ్ నిమభాలు, ఫల
ై ాస్, రహీపహయ నిఫంధనలు భమిము షయుులయో ాకహయంగహ
కమోడిటీల డెయౌఴమి న఼ంచ, ఏదెత్
ై ే అది, డఫుు చెయౌోంచరయౌ.
37. టరాడింగ్ జమిగిన షంఫంధిత ఎకైసఛంజ్ నిమైిశంచన షభమం లలగహ ఫహమహిటలో భమిము కహలంలల తన కో భంటో లల ాత్త
కుమిక షంఫంధించ పండ్స భమిము కమోడిటీలు మెండిటక
ి ీ ూమిు ‘అక ంటో ళేుటి్ ంట్’ని షబుీలు ంపహయౌ. టరాడింగ్
జమిగిన చోట షంఫంధిత ఎకైసఛంజ్ ఎపటికపపడు నిమైిశంచన షభమంలలగహ ళేుట్ింటలో ఏరన
ై ర దో ష్హలన఼ షబుీల క
(సహుక్ ఫరా కర్), అందిన రంటనే, షంఫంధిత ఎక్సఛేంజ్ న఼ండి షభమాన఼సహయంగహ షఽచంచఫడిన విధంగహ
బదాయచఫడరయౌ.
38. షబుీలు మోజురహమీ పహాత్తదికన భామిున్ ళేుట్ింటో న఼ వినియోగదరయు క ంపహయౌ. డెైయ్ భామిున్ ళేుట్ింటలో, ఇంటర్ఆయౌమా, డిపహజిట్ చేళన
 కొలేో టయల్ విఴమహలు, వినియోగించ఼కుని కొలేో టయల్ భమిము కొలేో టయల్ ళేుటస్ ని
(అంద఼ఫాటలలల ఉని ఫాీలెన్స/వినియోగదరయు న఼ంచ మహఴలళనవి) నగద఼, పక్స డ్ డిపహజిట్ యళద఼లు (FDRs),
ఫాీంకు గహీయంటీ, రేర్ సౌస్ యళద఼లు, ళెకూీమిటిలు ముదలెైనరహటి రహమీగహ విఴమహలత్ో ఇరహవయౌ.
39. షబుీల త్ో పందం చేష఼కునేంద఼కు భమిము అధీకాతం ఇచేింద఼కు కహఴలళన నరీమయబైన సహభయ్ ుం తభకు
ఉందని వినియోగదరయు నిమహ్మించ఼కోరహయౌ భమిము దరని కంద గల ఫాధీతలు భమిము రహగహినరలన఼ నయరేయిగల
సహభయ్ ుం ఉండరయౌ. వినియోగదరయు జమిే లారహదేవీలనిిటి స అభలుమిచేలా చఽళేంద఼కు కహఴలళన చయీలనిిటి స
ఇలాంటి లారహదేవీని నియవఴంచడరనిక భుంద఼ ూమిుచేమాయౌ.
40. షబుీలు అతని / ఆబ / దరని షబీతవం షమెండర్ చేళన షందయాంలల, ెటు లఫడిదరయుల న఼ండి కెోభభులు, ఏరైనర
ఉంటర, ఆహావనిషఽ
ు

షబుీలు క బో క్ నోటీష఼ ఇసహుయు. ఎకైసచంజ్ యొకు టరాడింగ్ ఴీఴషి లల నియవఴంచఫడిన

లారహదేవీలకు షంఫంధించన కెోభమ్ విశమంలల, నిమైిశత కహల ఴీఴధి లలల భమిము షహామక త్రాలత్ో ఎకైసచంజ్
త్ో వినియోగదరయు క కెోభమ్ దరఖలు చేళేలాగహ నిమహ్మించ఼కోరహయౌ.
41. A. అవి సత్తూయవక ాఴయు న న఼ంచ మియక్షణ, ఇంద఼లల తపపదో ఴ టిు ంచే ాఴయు న & దఽలంచే ాఴయు న ఉంటాభ
a. ఆమిిక ఉతపతు
ు లు భమిము ఆమి్క ళేఴలకు షంఫంధించ అవి సత్తూయవక ాఴయు న నిలేధించఫడింది.
b. "అవి సత్తూయవక ాఴయు న" అంటర క అఴగహసనరూయవక లారహదేవీల నియణ మం తీష఼కునేంద఼కు
వినియోగదరయు యొకు సహభమహ్ునిి గణ సమంగహ ఫలఴీనమిచ,ే లేదర గణ సమంగహ ఫలఴీనమిచే
అఴకహవంగల షబుీలు లేదర రహమి ఆమి్క ాత్తనిధి దరవమహ తీష఼కోఫడిన చయీ లేదర ఉేక్ష అని అయ్ ం, ఇంద఼లల
ఇవి ఉంటాభ–

i. పహభంట్ 41.B కంద తపపదో ఴ టిు ంచే ాఴయు న
ii. పహభంట్ 41.C కంద దఽలంచే ాఴయు న
iii. ేమకునఫడగల అటలఴంటి ఇతయ ాఴయు న.
41. B.
a. క నిమహ్యణరతిక అంఱహనిక షంఫంధించ క షబుీని లేదర రహమి ఆమి్క ాత్తనిధి యొకు ాఴయు న ఇతయత్రా
వినియోగదరయు తీష఼కుని ఉండని క లారహదేవీయబన
ై నియణ మం తీష఼కునేలాగహ వినియోగదరయు ని చేళే
అఴకహవంగనక కయౌగి ఉంటర, అది తపపదో ఴ టిు ంచేది అఴపతుంది, ఇంకహ ఆ ాఴయు నలల ఇవి ఉంటాభ–
i. వినియోగదరయు కు ఖచీతంకహని షభాచరయం లేదర షబుీలు లేదర ఆమిిక ాత్తనిధి నిజభని నభిని
షభాచరమహనిి అందించడం; లేదర
ii. మోషూమితంగహ ఉండే క ద్ త్తలల వినియోగదరయు క ఖచితబైన షభాచరయం అందించడం.
b. పహభంట్ 41.B.a కంద క ాఴయు న తపపత్ోాఴ టిు ంచేదిగహ ఉందర లేదర అని నియణభంచడంలల, కరంది
విశమాలన఼ తపక "నిమహ్యణరతిక కహయకహలు"గహ మిగణించరయౌ –
i. దరని లక్షణరలు, ాయోజనరలు భమిము వినియోగదరయు క నష్హులత్ో షహా ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక
ళేఴల యొకు ాధరన లక్షణరలు;
ii. వినియోగదరయు క క ాత్ీే కబైన ఆమి్క ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴ యొకు అఴషయం లేదర
వినియోగదరయు క అది తగిఉండటం;
iii. ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴ కోషం చెయౌోంచఫడఴలళన కనిసడమైశన్ లేదర కనిసడమైశన్ లెకుంచఫడే
తీయు;
iv. క ఆమిిక పందంలల, ఆ ఆమిిక పందం షందయాంలల దరయి దం అభ ఉని ఏదెన
ై ర దం
యొకు ఉనిక, మినహాభంప లేదర ాఫాఴం

;

v. దరని గుమిుంప, నిమంతాణ ళిత్త భమిము అన఼ఫంధరలత్ో షహా

షబుీలు షవఫాఴం, లక్షణరలు

భమిము సకుులు; భమిము
vi. ఏదెైనర చటు ం లేదర నిఫంధనల కంద వినియోగదరయు యొకు సకుులు.
41. C.
a. క ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴక షంఫంధంగహ క షబుీని లేదర దరని ఆమి్క ాత్తనిధి యొకు ాఴయు న
దఽలంచేది అభఉంటలంది, కరేళ అది–
i. ఫలఴంతెటుడం లేదర అన఼చత ాఫాఴం ఉయోగించడం కయౌగి ఉంటర; భమిము
ii.

ఇతయత్రా వినియోగదరయు తీష఼కుని ఉండని క లారహదేవీయబన
ై నియణ మం తీష఼కునేలాగహ
వినియోగదరయు ని చేళే లేదర చేళే అఴకహవంగనక కయౌగి ఉంటర.

b. క ాఴయు న ఫలఴంతెటుడం లేదర అన఼చత ాఫాఴం ఉయోగిషు ఼ందర అనేది నిమహ్మించడరనిక, కరందిరహటిని
మిగణించరయౌ–

i. ాఴయు న యొకు షభమం, ాదవ
ే ం, షవఫాఴం లేదర నిలకడ;
ii. బమెటరు లేదర దఽలంచే ఫాశని ఉయోగించడం లేదర ాఴయు న;
iii. క ఆమిిక ఉతపత్తు లేదర ఆమిిక ళేఴలకు షంఫంధించ వినియోగదరయు నియణ మం ాఫావితం చేళేంద఼కు,
షబుీని

క త్ెయౌళఉని, వినియోగదరయు యొకు ఏదెైనర నిమిిశు ద఼యదాశుం లేదర మిళి త్త
 ని

ఱోలంచడం;
iv. క ఆమిిక పందం కంద వినియోగదరయు సకుులన఼ వినియోగించ఼కునేంద఼కు కోయుకునే చోట
షబుీని దరవమహ విధించఫడిన ఏరైనర పందయం-కహని అడడ ంకులు v. ఆమిిక పందరనిి భుగించేంద఼కు సకుు.;
vi. భమకక ఆమిిక ఉతపత్తు క లేదర భమకక షబుీని క భామైంద఼కు సకుు భమిము
vii.

ఫదిమించన మిళి త
 ులన఼ ఫటిు , ఏదెైనర చయీ తీష఼కోఴడరనిక ఫదిమింప.

ఎలకహాు నిక్ కహంటాాకుు నోట్స (ECN)
42. కరేళ వినియోగదరయు కన఼క కహంటాాకుు నోట్ ని ఎలకహాు నిక్ యూంలల ప ందరలన఼కుంటర, అతన఼ షబుీని క తగిన
(వినియోగదరయు దరవమహ షాలుంచఫడిన) ఈ-బభల్ ఐడి ఇరహవయౌ. (దమచేళ అన఼ఫంధం 3 యొకు ఎెండిక్స A
చఽడండి) ఈ విశమంలల ఎపటికపపడు జామీచమ
ే ఫడే అనిి నిమభాలు / రహీపహయ నిఫంధనలు / ఫైలాస్ /
షయుుులయో కు కటలుఫడి ఉండేలా షబుీలు నిమహ్మించ఼కోరహయౌ. ఈబభల్-ఐడిలల ఏదెన
ై ర భాయుప ఉంటర షబుీల క
వినియోగదరయు క ఫౌత్తక లేఖ దరవమహ త్ెయౌమజైమాయౌ. కరేళ వినియోగదరయు కన఼క ఇంటమెిట్ టరాడింగ్ ని
ఎంచ఼కుంటర, ఈబభల్ ఐడిని భాయిఴలళందిగహ చేళే అబీయ్నన఼ వినియోగదరయు క నిమిిశుబన
ై మూజర్ ఐడి
భమిము పహస్ ఴర్డ దరవమహ ష఼యక్ష్ితబైన ారవ
ే భాయా ం దరవమహ చేమాయౌ.
43. ఈ-బభల్ దరవమహ ంే ECN అనిిటిెై డిజిటల్ షంతకం చేళ, ఎనిరప్ు చేళ, టరంర్ చేమఫడలేని యూంలల
భమిము ఐటి చటు ం, 2000 లలని నిఫంధనలకు అన఼గుణంగహ

షబుీలు ంపహయౌ.

కరేళ,

ECN ని కన఼క

ఎటాచెింట్ గహ ఈ-బభల్ దరవమహ ంత్ే, ఎటాచ్ చేళన పెల
ై ుకు డిజిటల్ షంతకం, ఎనిరప్ు చేళ భమిము టరంర్
చేమడం వీలుకహని యూంలల ంపహయౌ.
44. బభల్ ఫౌన్స అభనటల
ో షబుీల క నోటిపకైశన్ అందకప త్ే, వినియోగదరయు యొకు ఈ-బభల్ ఐడిక కహంటాాకుు
నోట్ అందినటల
ో గహ మిగణించఫడుతుందని వినియోగదరయు గభనించరయౌ.
45. ECN ని భమిము ఈ-బభల్ యొకు ఎకహిలెడు మె ంట్ ని ఐటి చటు ం, 2000లలని నిఫంధనలకు అన఼గుణంగహ
ఎకైసఛంజ్ ష
ా రభబ్ చేళన

ధ్్ త్తలల భమిము ఎపటికపపడు SEBI/కమోడిటీ ఎకైసఛంజ్ లు జామీచళ
ే ే
నిమభాలు/నిఫంధనలు/షయుుులయుో/భాయా దయశకహల ాకహయం సహఫ్టు భమిము నరన్-టరంయఫుల్ యూంలల షబుీలు
అటిు ెటు లకోరహయౌ. డెయౌఴమి ధావీకయణ, అంటర కహంటాాకుు నోట్స ని ంే షభమంలల ళషుమ్ లల యూప ందించన లాగ్
మిప యుున఼ SEBI/కమోడిటీ ఎకైసఛంజ్ ల అభలులల ఉని జామీచేమఫడిన నిమభాలు/షయుులయుో/గెైడో న఼
ెల ో కంద
నిమహ్మించఫడినంత కహలం పహటల షబుీలు నియవఴంచరయౌ. వినియోగదరయు క డెయౌఴర్ కహని/త్తయషుమించఫడిన లేదర
ఫౌన్స అభన ఈ-బభల్స యొకు కహంటాాకుు నోట్స విఴమహలు లాగ్ మిప యుులల ఉంటాభ. త్రభు ంన బభల్స
ఫౌన్స అభన విశమం త్ెయౌమజైళే నోటిపకశ
ై న్ యళద఼న఼ SEBI/షయుకు

ఎకైసఛంజ్ ల అభలులల ఉని

జామీచేమఫడిన నిమభాలు/షయుులయుో/గెైడో న఼
ెల ో కంద త్ెయౌమజైళనంత కహలం అటిు ెటరుంద఼కు షబుీలు సహధీబైననిి
చయీలు తీష఼కోరహయౌ.
46. ఎలకహాు నిక్ యూంలల కహంటాాక్ు నోట్స ని అంద఼కోఴడం ఎంచ఼కొని కో భంటో కు ఫౌత్తక యూంలల షబుీలు కహంటాాకుు
నోట్స ంపతూనే ఉండరయౌ. వినియోగదరయు క ECN లన఼ డెయౌఴర్ చేమకప త్ే లేదర వినియోగదరయు ఈ-బభల్ ఐడి
త్తయషుమించన

చోట

(బభల్స

ఫౌన్స

కహఴడం),

/SEBI/కమోడిటీ

ఎకైసఛంజ్

ల

అభలులల

ఉని

నిఫంధనలు/నిమభాలు, ఫైలాస్, రహీపహయ నిమభాలు భమిము షయుులయుో కంద ఎపటికపపడు త్ెయౌమజైళే
షభమం లలగహ వినియోగదరయు క ఫౌత్తక కహంటాాకుు నోట్ ని షబుీలు ంపహయౌ భమిము ఇలా ఫౌత్తక కహంటాాకుు నోట్స ని
ంనటల
ో గహ భమిము అందినటల
ో గహ ధావీకయణన఼ అటిు ెటు లకోరహయౌ
47. వినియోగదరయు క ECN ల యొకు ఈ-బభల్ కభూీనికైశన్ క అదనంగహ, అతన఼ ఇచిన రఫైసటలో, ఏదెైనర ఉంటర,
ECN ని

షబుీలు ఏకకహలంలల ష఼యక్ష్ితబైన విధరనంలల ాచ఼మించరయౌ భమిము ఇంద఼కోషం, కహంటాాకుు నోట్ ని

ఎలకహాు నిక్ గహ ళేవ్ చేష఼కునే భమిము/లేదర దీని ాంట్ అఴపట్ తీష఼కునే ఆష న్ త్ో, వినియోగదరయు క ాత్ేీక మూజర్
నేమ్ భమిము పహస్ ఴర్డ కైటాభంచరయౌ.
48. కహంటాాక్ు నోట్ ని ఎలకహాు నిక్ యూంలల అంద఼కునేంద఼కు ఎంకచేష఼కుని వినియోగదరయు న఼ండి ప ందిన ఎలకహాు నిక్
కహంటాాక్ు నోట్ (ECN) డికోమశ
ై న్ ఫహయం. అది వినియోగదరయు దరవమహ ఉషంసమించ఼కోఫడేటంత ఴయకూ ఈ డికోమైశన్
చెలో ుఫాటలలల ఉంటలంది.
చటు ం భమిము అధికహయ మిధి
49. ఈ డరకుీబంటలో ప ంద఼యచన నిమిిశుబన
ై సకుులకు అదనంగహ, టరాడింగ్ చేమాలని వినియోగదరయు ఎంచ఼కుని
ఎకైసఛంజ్ ల యొకు నిమభాలు, ఫైలాస్ భమిము రహీపహయ నిఫంధనల కంద భమిము దీని కంద జామీచళ
ే న

షయుుులయుో/నోటీష఼లు లేదర SEBI నిమభ నిఫంధనల కంద వినియోగదరయు క లేదర షబుీల క గల ఏరైనర ఇతయ
సకుులన఼ వినియోగించ఼కునేంద఼కు షబుీల క, అధీకాత ఴీకు క భమిము వినియోగదరయు క సకుు ఉంటలంది.
50. ఈ డరకుీబంటలోని నిఫంధనలు ఎలో పపడఽ ాబుతవ నోటిపకశ
ై నో కు, ఏరైనర నిమభాలకు, నిఫంధనలకు,
భాయా దయశకహలకు భమిము SEBI జామీచేళన
 షయుుులయుో/నోటీష఼లు భమిము టరాడింగ్ జమిగిన షంఫంధిత కమోడిటీ
ఎకైసఛంజ్ ల యొకు ఎపటికపపడు అభలులల ఉండే షయుులయుో, నిమభాలు, రహీపహయ నిఫంధనలు భమిము
ఫైలాస్ క లలఫడి ఉంటాభ.
51. ఆమిుటరాశన్ భమిము కనిసయౌభేశన్ చటు ం, 1996 కంద భధీఴమిు(లు) ఇచిన ఏదెైనర తీయుపకు షబుీలు భమిము
వినియోగదరయు కటలుఫడిఴపండరయౌ. అభత్ే, భధీఴమిు తీయుపత్ో ఉబమ క్ష్యలు షంతాు చెందకప త్ే, సహుక్ ఎకైసఛంజ్ ల
లలల అపలు చేష఼కునే ఏమహపటల కూడర ఉంది.
52. షందమోాచతంగహ ఇతయత్రా అఴషయబైత్ే తప, ఈ డరకుీబంటలలల ఉయోగించనపటికీ ఇకుడ నియవచంచని దరలు
భమిము ఴీకీుకయణలకు ఎకైసఛంజ్ లు/SEBI యొకు నిమభాలు, ఫైలాస్ భమిము నిఫంధనలు/ రహీపహయ నిఫంధనలు
భమిము రహటి కంద జామీచళ
ే న
 షయుుులయుో/నోటీష఼లలో ఇచిన అదే అయ్ ం కయౌగిఴపంటాభ.
53. షబుీలు చేమిి న ఏరైనర అదనప షవఛ్ీంద/తపనిషమి-కహని కహోజులు/డరకుీబంటల ఎకైసఛంజ్ లు/SEBI యొకు
నిమభాలు/

రహీపహయ

నిఫంధనలు/నోటష
ీ ఼లు/షయుుులయో కు

వియుధ్్ ంగహ

ఉండకూడద఼.

ఇలాంటి

షవఛ్ీంద

కహోజులు/డరకుీబంట్(ల)లల ఏరైనర భాయుపలన఼ 15 మోజుల నోటీష఼ ఇచిన తయురహత భాతాబే చేమాయౌ. ఎకైసఛంజ్
లు/SEBI త్ెయౌమజైళన
 సకుులు భమిము ఫాధీతలలో ఏరైనర భాయుపలన఼ కూడర కో భంటో దాలుక తీష఼కుమహరహయౌ.
54. ఇకుడ ఇఴవఫడిన సకుులు భమిము ఫాధీతలన఼ SEBI నిమభ నిఫంధనలలో లేదర టరాడింగ్ జమిగిన షంఫంధిత
కమోడిటి ఎకైసఛంజ్ ల యొకు ఫైలాస్, నిమభాలు భమిము రహీపహయ నిఫంధనలలో భాయుప కహయణంగహ చేళేు, ఈ
డరకుీబంటలలల ేమకుని క్ష్యల యొకు సకుులు భమిము ఫాధీతల భాయుపలలో ఇకుడ ఇలాంటి భాయుపలన఼
నమోద఼ చేళన
 టల
ో గహ ఫావించఫడుతుంది.
55. ఖాత్ర ళేుట్ింట్ ని బంఫయుో ాత్తనల రహమి కో భంటో క ంంచఴలళన అఴషయం ఉంది.

వినియోగదరయు క బంఫయుో అందించే ఇంటమెిట్ భమిము రైమో స్
ె ట్కహిలజీ ఆధరమిత టరాడింగ్ షద఼పహమం
(‘సకుులు భమిము ఫాధీతలు’ డరకుీబంట్(ల)లల ేమకుని కహోజుల సి ఴమిుసు హభ. ఇంకహ, ఇకుడ ేమకుని కహోజులు కూడర
ఴమిుసు హభ).

1.

రైమో స్
ె ట్కహిలజీని ఉయోగించడం దరవమహ ఇంటమెిట్ ఆధరమిత టరాడింగ్ (IBT) భమిము కమోడిటిస్ టరాడింగ్
అందించేంద఼కు షబుీలు అయుహలఴపత్రయు, దీనిలల ఇంటమెిట్ పా టలకహల్ ని (IP) ఉయోగించే ముఫైల్ ఫ న్, డేటా
కహయుడత్ో లాీప్ టాప్ లాంటి సహధనరలన఼ ఉయోగించడం ఉంటలంది. ఎపటికపపడు SEBI భమిము ఎకైసఛంజ్ లు
త్ెయౌమజైళన
 టల
ె ట్కహిలజిని ఉయోగించ ఇంటమెిట్ ఆధరమిత మోడిటస్
ీ టరాడింగ్/ళెకూీమిటస్
ి అనిిటి స
ో గహ రైమో స్
షబుీలు పహటించరయౌ.

2.

వినియోగదరయు కన఼క కమోడిటీసో ెటు లఫడి ెటు ాలన఼కుంటర/ టరాడింగ్ చేమాలన఼కుంటర, దీని కోషం వినియోగదరయు
ఇంటమెిట్ ఆధరమిత టరాడింగ్ షద఼పహమం లేదర రైమో స్
ె ట్కహిలజిని ఉయోగించడం దరవమహ కమోడిటిల కోషం
షద఼పహమం ఉయోగించరలని వినియోగదరయు కోయుకోఴచ఼ి. షబుీల యొకు IBT షమీవష఼న఼ వినియోగదరయు క
షబుీలు ఇరహవయౌ, భమిము SEBI/ ఎకైసఛంజ్ ల నిఫంధనలకు భమిము షబుీల యొకు రబ్ ళెైట్ లల త్ెయౌమజైళన

నిమభ నిఫంధనలకు లలఫడి భమిము దరనిెై

షబుీల యొకు ఐబటి షమీవష఼న఼ వినియోగదరయు

ఉయోగించ఼కోరహయౌ, అవి ఎకైసఛంజ్ లు/ SEBI నిమైిశంచన నిఫంధనలకు అన఼గుణంగహ ఉనిటో భత్ే.

3.

రైమో స్
ె ట్కహిలజీ/ ఇంటమెిట్ భాయా ంలల లేదర ఏదెైనర ఇతయ ట్కహిలజీ దరవమహ కమోడిటిల టరాడింగ్ త్ో భుడిడిఴపని
ాత్ీే కతలు, మిష఼ులు, ఫాధీతలు, ఉతు యదరభత్రవలు భమిము లమబయౌటీస్ ని వినియోగదరయు దాలుక షబుీలు
తీష఼కుమహరహయౌ.

4.

షబుీల యొకు IBT ళషుమ్ పహాయంబ పహషవర్డ ఇష఼ుందని భమిము ఎకైసఛంజ్ లు/ SEBI ాషరభబ్ చేళన

నిఫంధనలలో త్ెయౌమజైళన
 టల
ో గహ పహషవర్డ పహలళ ాకహయం పహషవర్డ ఇష఼ుందని వినియోగదరయు క

షబుీలు

త్ెయౌమజైమాయౌ.

5.

మూజర్ నేమ్ భమిము పహషవర్డ ని గోీంగహ భమిము బదాంగహ ఉంచ఼కోఴలళన ఫాధీత వినియోగదరయు దే భమిము
వినియోగదరయు యొకు మూజర్ నేమ్ భమిము/లేదర పహషవర్డ ని ఉయోగించ షబుీల యొకు IBT ళషుమ్ దరవమహ
ఎఴయు ఆయడ యో ు ెటిునర భమిము లారహదేవీలు నియవఴంచనర, ఇలా చేమడరనిక ఆ ఴీకు క అధీకాతం ఇఴవఫడినర లేదర
ఇఴవఫడకప భనర, వినియోగదరయు ఫాధీత ఴఴంచరయౌ. ఆయడ యు ఇచిన ళషుమ్ దరవమహ రైమో స్
ె ట్కహిలజీ దరవమహ

ఇంటమెిట్ టరాడింగ్/కమోడిటల
ి టరాడింగ్ క పహాభాణిక ట్కహిలజీలు భమిము ఖచీతబైన ళెకూీమిటి చయీలు
అఴషయభని కూడర వినియోగదరయు త్ెలుష఼కోరహయౌ వినియోగదరయు భమిము/లేదర అతని అధీకాత ాత్తనిధి యొకు
పహషవర్డ షబుీల ఉదో ీగులు భమిము డీలయో త్ో షహా, భూడో ఴీకు ఎఴవమికీ రలో డించనని కూడర రహగహినం చేమాయౌ.

6.

వినియోగదరయు కన఼క పహషవర్డ భయచప త్ే, షబుీల యొకు IBT ళషుమ్ లల ళెకూీమిటి లలపహలన఼ కన఼గకంటర, తన
మూజర్ నేమ్/పహషవర్డ /అక ంట్ గుండర అనధికహమిక మాకెసస్ జమిగన
ి టల
ో /లలపహలు ఉనిటల
ో కన఼గకంటర/అన఼భానిళేు ,
ఇలాంటి అనధికహయ ఉయోగం, త్ేదీ, విధరనం భమిము ఇలాంటి అనధికహమిక రహడకం ఴలో చోటలచేష఼కుని
లారహదేవీల షంూయణ విఴమహలన఼ వినియోగదరయు రంటనే షబుీల క యౌఖితూయవకంగహ త్ెయౌమజైమాయౌ.

7.

రైమో స్
ె ట్కహిలజీ దరవమహ ఇంటమెిట్/కమోడిటిల టరాడింగ్ క ఆయడ యో ు ెటరుంద఼కు షమీవష఼న఼ ఉయోగించ఼కోఴడంత్ో
భుడిడిఴపండే ాభాదరలన఼ వినియోగదరయు త్ెలుష఼కోరహయౌ భమిము అయ్ ంచేష఼కోరహయౌ భమిము ఏదో క యూంలల
వినియోగదరయు మూజర్ నేమ్/పహషవర్డ త్ో చేళన
 చయీలు రేటికెైనర భమిము అనిిటికీ వినియోగదరయు షంూయణ ంగహ
ఫాధ఼ీలు భమిము ఫాధీతఴఴంచరయౌ.

8.

వినియోగదరయు అబీయ్ న బేయకు ఆయడ ర్/టరాడ్ ధావీకయణన఼ ఈబభల్ దరవమహ వినియోగదరయు క షబుీలు ంపహయౌ.
ఆయడ యు/టరాడ్ ధావీకయణ రబ్ ప యుల్ లల కూడర ఇఴవఫడుతుందని వినియోగదరయు త్ెలుష఼కోరహయౌ. కరేళ వినియోగదరయు
కన఼క రైమో స్
ె ట్కహిలజిని ఉయోగించ టరాడింగ్ చేషు ఼ంటర, ఆయడ యు/టరాడ్ ధావీకయణన఼ వినియోగదరయు యొకు సహధనంెై
షబుీలు ంపహయౌ.

9.

ఇంటమెిట్ ెై టరాడింగ్ చేమడంలల అనేక అన఼కోని అంఱహలు ఉంటామని భమిము హార్డ రేర్, సహఫ్టు రేర్, ళషుమ్స,
కభూీనికైశన్ లెైన్స, ెమిపెయల్స ముదలెైనవి అంతమహమాలు భమిము డిజ్ లొకైశన఼ో కయౌగిసు హమని వినియోగదరయు
త్ెలుష఼కోరహయౌ. అంతమహమం లేకుండర ఎలో రేళలా షబుీల యొకు IBT షమీవష఼ అంద఼తుందని షబుీలు భమిము
సహుక్ ఎకైసఛంజ్ ఏ విధంగహనఽ చెపయు లేదర రహయంటీ ఇఴవయు.

10.

షబుీల యొకు IBT ళషుమ్ లేదర షమీవష఼ లేదర ఎకైసఛంజ్ యొకు షమీవష఼ లేదర ళషుమ్ ల యొకు ఏదెైనర షళెపనష న్,
అంతమహమం, లభంచకప ఴడం లేదర నిచేమకప ఴడరనిక లేదర షబుీలు/ ఎకైసఛంజ్ ల నిమంతాణలల లేని కహయణంత్ో
కో భంట్/బంఫయుో/ ఏకైసఛంజ్ లల ఏదెైనర యౌంకు/ళషుమ్ రైపలీం కహయణంగహ ఆయడ యో ు అభలు జయగకప త్ే, షబుీలు లేదర
ఎకైసఛంజ్ ెై వినియోగదరయు ఏ విధబన
ై కెోభమ్ కయౌగి ఉండయు.

