
అనుబంధం – 4 

మారగదరశనం నోట్ -  ఇనవెస్టరలకు ఎక్స్ఛంజ్(ల) (Exchanges)  లో ట్రేడ ంగ్ క్ోస్ం చేయవలసనివి మరియు 
చేయకూడనివి 

 

చేయవలసనివి 

 
 

1. ఎక్స్చేంజ్ యొక్క రజిిషట ర్్డ మ ేంఫయల ద్వఴరహ భాత్రమ ేట్రరడ్ చమేేండి. ఎక్స్చేంజ్ తో షబయులు (Members/ 

Stock Brokers) రజిిషటర్డ చమేఫడ ి ఉన్వనరో లేద్ో చఽడట్ేం క్ోషేం ఎక్స్ఛేంజ్ లఫె్స్ట్ ఴద్ద క్్రేంద్ి యౌేంక్ 
నేండ ిచకె్ చేమేండి. 

2. మీయు ట్రరడిేంగ్ చమేడేం ముద్లుపెట్రట  భయేంద్ క్ తృహర భాణిక్ ‘న్ో మయఴర్డ క్లయేంట్ (KYC)’ తౄహయేం 
ూరిేంచఴలవేంద్గిహ ట్టట ఫట్టేండి. 

3. క్ మయతూక్ వితుయోగద్వయు  క్ోడ్ (UCC) తృ ేంద్డవతుక్ ్ ట్టట ఫట్టేండ ి భరిమయ మీ ట్రరడలల  అతూన క్ూడవ 
షద్యు UCC క్్ేంద్ జరగిసలాగహ తురహధ రిేంచక్ోేండి. 

4. క్ తృహర భాణిక్ 'రిస్కక డిస్క్లోజర్డ ేంద్ేం' చద్ఴడేం భరమియ షేంత్క్ేం పటె్టడేం క్ోషేం ట్టట ఫట్టేండి. 
5. షబయులనేండి మీ KYC భరమియ / లేద్వ షబయులతో మీయు అభలుయచిన ఇత్య తవర ల క్హపతు తృ ేంద్ేండి. 
6. క్్రేంద్ ియౌేంక్ ఴద్ద ఎక్స్ఛేంజ్ లఫె్స్ ట్ పెస అేంద్ఫాట్టలో ఉనన ట్రరడ్ లెరఫిక్సశన్ ఴషతి ద్వఴరహ ఎక్స్ఛేంజ్ ఴద్ద  

చేట్టఫడే లాలహద్ేవీల తృహర భాణిక్త్తు క్హర స్క చెక్ చేమేండి. ట్రరడ్ తదే్ి నేండి 5 తు ద్ని్వలఴయక్ు ట్రరడ్ 
షభాచవయేం అేంద్ఫాట్టలో ఉేండేచోట్ ట్రరడలన ఆన్ెలల న్ లరెిఫెస చమేఴచు. 

7. మీ UCCతో తృహట్ట ట్రరడ్ విఴరహలు శ ైల సట్ చేషఽూ , రతి అభలు చేమఫడిన ట్రరడ్ క్ోషేం ట్రరడ్ జరిగని 24 
గేంట్లోల  క్ పరేకకనన తౄహరహాట్ లో క్ త్గయవిధేంగహ షేంత్క్ేంచేమఫడిన క్హేంట్రా క్ట న్ోట్ క్ోషేం ట్టట ఫట్టేండి. 

8. క్హేంట్రా క్ట న్ోట్ లో షబయులు రజిివేట శేన్ న్ెేంఫర్డ, ఆయ్ర్డ న్ెేం, ఆయ్ర్డ తేద్,ీ ఆయ్ర్డ షభమేం, ట్రరడ్ న్ేెం, ట్రరడ్ రసట్ట, 
రభిాణేం, ఆరిిట్రరశన్ క్హల జ్, ముద్ల సనట్టఴేంట్ి షేంఫేంధిత్ షభాచవయేం అేంతవ క్యౌగి ఉేండలేాగహ 
తురహధ రిేంచక్ోేండ ి

9. భారిినల  క్ోషేం షబయులు   తో డతిృహజిట్ చేమఫడిన క్ొలేల ట్యల్స్ క్ోషేం యవద్ తృ ేంద్ేండి. 
10. షబయులు   క్ు గలలహట్ితో తృ్యౌవేూ  మీ సక్ుకలు భరిమయ విధలన గయరిేంచి తెలుషక్ున్ ేంద్క్ు 

ఎక్స్చేంజి యొక్క అలాగస రగెయులేట్యుల , రబయత్ఴేం భరిమయ ఇత్య అధవరటి్లీ తుమభాలు, ఫ్స-లాస్క, 
తుఫేంధనలు, షయుకులయుల , డెసరకె్్టవ్స్, న్ోట్ఫిక్సశనలన, చద్ఴేండి  

11. అతున షేంఫేంధతి్ రవనలు అడగేండి భరిమయ లాలహద్వేీ జరిపే భయేంద్ మీ షబయులతో మీ షేంద్ేహాలు 
తుఴాతిూ  చేషక్ోేండి. 

12. రతి వటె్లి ాేంట్ క్ోషేం తలుల లు అేంద్క్ోఴడేం క్ోషేం ట్టట ఫట్టేండి. 
13. మీ ల డిర్డ ఖాతవ యొక్క న్ెలలహర ీ వేటట్్ాేంట్ల  క్ోషేం ట్టట ఫట్టేండి భరమియ వేటట్్ాేంట్ లో ఏలెసన్వ 

ఴుతవుస్కహలుేంట్ర 7 తుద్ని్వలోల ల మీ షబయులు   క్్ తుల ద్ిేంచేండి. అషేంత్ాపూ క్యమ ైన షేంద్న విశమేంలో 
చయుక్ు క్హయణేం తదే్ీ నేండ ి15 తు ద్ని్వలోల ల ఎక్స్ేంజీక్్ ఴుతవుస్కహతున తుల ద్ిేంచేండి. 



14. మీ డితృహజిట్రీ తృహరిటవపెేంట్ నేండ ి మీయు అేంద్క్ున్  లాలహద్ేవీ & హోయ్ౌేంగ్ వేటట్్ాేంట్టల  రెేండిేంట్తిు 

షఽక్ష్ాేంగహ రకీ్ిేంచేండి. 
15. DPల ద్వఴరహ జారచీేమఫడిన డెయౌఴరీ ఇనట్ర క్ష్న్ వల ప్స్ (DIS) ుషూక్హతునషయక్ిత్ ఆధనీేంలో ఉేంచేండి. 
16. DIS న్ెేంఫయుల  భయేంద్గహన్  పరేంట్ చేమఫడ ిభరిమయ మీ ఖాతవ షేంఖు (UCC) DIS ుషూక్ేంలో పేరకకనఫడ ి

ఉేండలేాగహ తురహధ రిేంచక్ోేండి. 
17.  ద్ీయఘ ఴుఴధితృహట్ట మీయు లేక్తృ్ఴడేం లేద్వ ఖాతవన త్యచగహ ఉయోగిేంచతు షేంద్యభేంలో మీ డభిాట్ 

ఖాతవన ఫరజ్ చమేేండి. 
18. షభమేంలో భరమియ చెక్ ద్వఴరహ భాత్రమే అఴషయమ ైన భారిినలన చయెౌలేంచేండి భరమియ షబయులు   

నేండ ిద్వతు యవద్ క్ోషేం అడగేండి. 
19. అభాక్ేం విశమేంలో క్మోడటి్ి వె్యౌఴర్డ చమేేండి లేద్వ క్ొనగోలు విశమేంలో తురసదశేంచిన షభమేం 

లోల డఫయి చయెౌలేంచేండి. 
20. డెరలి ట్ివ్స్ క్ోషేం అక్ ేంట్ిేంగ్ రభాణవలన అయథేంచషేక్ోేండి భరిమయ అనఴరిూేంచేండి.  
21. మీయు భరిమయ షబయులు   భధు అేంగకీ్రిేంచఫడని లహలేంట్రీ క్హల జులు, ఏలెసన్వ ఉేంట్ర లహట్తిు చద్విి అయథేం 

చేషక్ుతు ఆ పెస షేంత్క్ేం చవేేలాగహ తురహధ రిేంచక్ోేండి. మీయు భరిమయ షబయులు   భధు 
అేంగీక్రిేంచఫడనిట్టల గహ క్హల జులు మీ షభాతి లేక్ుేండవ భాయుఫడలేఴతు గభతుేంచేండి.  

22. ట్రరడిేంగ్ క్ోషేం షబయులు  ద్వఴరహ మీ పెస విధిేంచఫడిన ఫరర క్రసజ్, క్మీశనల , ఫజు భరిమయ ఇత్య 
ఛవరీిలతునేంట్ి గయరిేంచి భరమియ SEBI క్మోడటి్ి ఎక్స్ఛేంజిల ద్వఴరహ పరేకకనఫడని షేంఫేంధతి్ తుఫేంధనలు/ 
భాయగద్యవక్హల గయరిేంచి క్ షశటమ నై ఐడిమా క్యౌగి  ఉేండేండి. 

23. షబయులక్ు ఫఴేర్డ చషేఽూ  అక్ ేంట్ పయేీ చకె్ ద్వఴరహ చయెౌలేంులు చేమేండి. తదే్,ీ క్మోడటి్,ి రభిాణేం, ఏ 
ఫాుేంక్ు / డిభాట్ ఖాతవ ట్ల  భరిమయ ఏ ఫాుేంక్ు / డభిాట్ ఖాతవ నేండి అట్టఴేంట్ి డఫయి లేద్వ 
క్మోడటి్ి స్క(ల ర్డ సౌస్క యవద్ల యూేంలో) డితృహజిట్ చమేఫడవ్ య అన్ వి పరేకకేంట్ూ షబయులతో మీ 
చెయౌలేంు/ క్మోడిట్లిన డితృహజిట్ చమేడేం యొక్క డవక్ుుమ ేంట్రీ ూూ ఫ్ మీయు క్యౌగ ి ఉేండలేాగ 
తురహధ రిేంచక్ోేండి.  

24. క్ల ళ మీయు షబయులక్ు యతునేంగ్ ఖాతవ తుయఴశ ేంచడేం క్ోషేం రతుేక్ అధీక్ాత్ేం  ఇచిునట్లయతే పేండ్్ 
చెయౌలేంు లేద్వ క్మోడటి్ి డయెౌఴరీ (షేంద్రహభతున ఫట్ిట ) ఎక్స్చేంజి నేండ ిచెయౌలేంులు అేంద్ిన క్ తు ద్ినేం 
లోల మీక్ు చేమడేం జయగద్. అేంద్ఴలన, ఈ విశమేంలో, షబయులు   క్ు మీయు  అేంద్జసవన యతునేంగ్  
ఖాతవ అధకీ్ాత్ేం క్్రేంద్ి శయత్ులక్ు లోఫడ ిఉేండవయౌ:  

a) మీ నేండ ిఅట్టఴేంట్ ిఅధీక్ాత్ేం తదే్లి మఫడి, మీ ద్వఴరహ భాత్రమే షేంత్క్ేం చమేఫడ ిభరమియ 
మీయు ఏ షభమేంలోన్ెసన్వ అద్ ేవిశమాతున ఉషేంసరిేంచక్ోగయౌగస తుఫేంధన క్యౌగ ి ఉేండవయౌ. 

b) ఖాతవ యొక్క వేటట్్ాేంట్ నేండి త్ల తేూ  ఏద్ెసన్వ విలహద్వతున మీయు యౌఖిత్ూయఴక్ేంగహ, భయఖుేంగహ 
పేండ్్, క్మోడటి్ిలు లేద్వ వేటట్్ాేంట్, క్సషన ఫట్ిట , అేంద్క్ునన తదే్ీ నేంచి 7 (ఏడల) తు 
ద్ిన్వలోల ల షబయుల  ద్ాఴటక్్ తీషక్ురహలహయౌ. విలహద్ేం విశమేంలో, ఆలషుేం లేక్ుేండవ  అేంళహతున 



షేంఫేంధతి్ క్మోడిట్ ి ఎక్స్ఛేంజ్ ల పెట్టట ఫడది్వయులు గీరలెన్్ వలె్స క్ు యౌఖిత్ూయఴక్ేంగహ రిపర్డ 
చేమేండి. 

c) క్ల ళ మీయు యతునేంగ్ ఖాతవ తుయఴసణ క్ోషేం ఎేంపక్ చషేక్ుతు ఉేండక్తృ్తే భరిమయ ఎక్స్చేంజ్ 
ల నేండ ిచయెౌలేంులు అేంద్ని త్ద్ర ిరోజున చెయౌలేంులు అేంద్క్తృ్త,ే ద్మచవే ఈ విశమాతున 
షబయులక్ు రిపర్డ చమేేండి. క్ల ళ క్ విలహద్ేం ఉేంట్ర, షేంఫేంధిత్ క్మోడటి్ి  ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క 
పెట్టట ఫడది్వయుల గీరలనె్్ వలె్స తో లెేంట్న్  యౌఖిత్ూయఴక్ ఫరహుద్ మీయు చేవలేాగహ 
తురహధ రిేంచక్ోేండి..  

d) క్మోడటి్ ి ఎక్స్ఛేంజిల నేండ ి ట్రరడిేంగ్ రోజు చిఴర ి న్వట్కి్,్ ట్రరడ్ ధావీక్యణ అలర్డట లు/SMS లేద్వ 
ఇమ యల్స ద్వఴరహ లాలహద్వేీల విఴరహలు, అేంద్క్ున్ ేంద్క్ు షబయులు   తో ద్మచవే మీ ముఫ్సల్స 
న్ెేంఫర్డ భరమియ ఇమ యల్స ఐడి నమోద్ చేషక్ోేండి.  

25. మీయు మీ షబయులతో డితృహజిట్ చమేగల డఫయి లేద్వ ఇత్య ఆవూ క్్, భయఖుేంగహ క్మోడిట్ి డెరలి ట్వి్స్ 
భారెకట్ లో క్ డితౄహల్సట   లేద్వ షబయులు   అులు తీయులేతు లేద్వ ద్లిహఱీ తీవన షేంద్యభేంలో, 
అేంద్ిేంచఫడే యక్ష్ణ గయరిేంచి మీయు తలెుషక్ుతు ఉేండవయౌ. 

26. మీయు అట్టఴేంట్ి డఫయి లేద్వ ఆవూతు షబయులతో డితృహజిట్ చేవనట్టల గహ, ఏ ఖాతవ ట్ల  అట్టఴేంట్ి డఫయి 
లేద్వ ఆవూ  డితృహజిట్ చమేఫడేింద్ో పేరకకేంట్ూ మీయు క్ డవక్ుుమ ేంట్రీ ూూ ఫ్ క్యౌగి ఉేండలేాగహ ద్మచవే 
తురహధ రిేంచక్ోేండి   

27. క్ల ళ షేంఫేంధిత్ షబయులు/అధకీ్ాత్ ఴుక్్ూ ద్వఴరహ మీ షభషు/గీరలనె్్/విశమేం రశికరిేంచఫడక్తృ్త్ూ 
ఉేంట్ర అుడల మీయు షేంఫేంధతి్ క్మోడిట్ ిఎక్స్ఛేంజ్ క్ ్విశమాతున తీషక్ుతు లళెళఴచు. మీ ఫరహుద్ 
రిష్హకయేంతో మీయు షేంత్ాపూ  చేెంద్క్తృ్తే అుడల మీయు SEBIక్్ విశమాతున పెసక్్ తీషక్ుతు లెళళఴచు. 

 

చేయకూడనివి 

 

1. ఏ రజిిషటర్డ చేమఫడతు భధుఴయుూ లతోనఽ ఴుఴసరిేంచక్ేండి. 
2. ఆఫ్ భారెకట్ లాలహద్ేవీల చేట్టక్ేండ ి ఎేంద్క్ేంట్ర అట్టఴేంట్ి లాలహద్వేీలు అక్రభేం భరమియ ఎక్స్చేంజ్ 

యొక్క అధిక్హయ రిధకి్్ లలెుల ఉేంట్ాయ క్హఫట్ిట   
3. ఏ షబయులతోనఽ ఖచిిత్ేంగహ రహఫడి ఴచుే ఏరహట్టలోక్్ రల శేంచక్ేండ ి

4. భబుపటె్రట  లహుతృహయ రక్ట్నలు, ుక్హయుల , ల డ ిచిట్ాకలు, రహఫడ ిఴషూ ేంద్తు షశటమ నై / అఴుక్ూ లహగహద నేం, 

ముద్ల సనలహట్తిో మోషతృ్క్ేండి 
5. చెయౌలేంులు నగద్లో చమేక్ేండి /  ఏద్ెసన్వ నగద్న షబయులక్ు/నేండి భారిినల  భరమియ వటె్లి ాేంట్ 

లెసు తీషక్ులళెళేండ ి

6. రిస్కక డిస్క్లోజర్డ ేంద్వతున చద్వి భరిమయ అఴగహసన చషేక్ోక్ భయేంద్ ట్రరడిేంగ్ చేమడేం 
తృహర యేంభేంచక్ేండి. 



7. అధకి్ విలుఴ క్ోషేం తౄ్న్ ద్వఴరహ ఇఴఴఫడని ఆద్ేళహలన యౌఖిత్ూయఴక్ేంగహ ఴుక్ూేం చేమడవతున తుయలక్ష్ుేం 
చేమక్ేండి. 

8. షేంత్క్ేం చేమఫడతు / నక్్య్ ేంద్ేం న్ోట్ / ధావీక్యణ మ మో అేంగకీ్రిేంచక్ేండి. 
9. ఎఴరెనై్వ అనధకీ్ాత్ ఴుక్్ూ ద్వఴరహ షేంత్క్ేం చమేఫడని క్హేంట్రా క్ుట  న్ోట్ / ధావీక్యణ మ మో అేంగీక్రిేంచక్ేండ ి

10. మీ ఇేంట్రెనట్ ట్రరడిేంగ్ ఖాతవ యొక్క తృహషఴర్్డ తు ఎఴరతిోనఽ ేంచక్ోక్ేండ ి

11. షబయులక్ ్చయెౌలేంు / క్మోడటి్ి స్క ుక్క డెయౌఴర ీఆలషుేం చేమఴద్ద . 
12. పెట్టట ఫడలలోల  ఇమిడఉినన రభాద్వలన గభతుేంచడేం భయుఴక్ేండి. 
13. క్మోడటి్లిు, డితృహజిట్టల  అేంద్జసవటే్ుడల ఖాళీ డయెౌఴరీ ఇనట్ర క్ష్న్ వల ప్స్ (DIS) షేంత్క్ేం చేమక్ేండ ి

భరిమయ / లేద్వ షభమేం ఆద్వచవేేేంద్క్ు లహట్ితు డితృహజిట్రీ తృహరిటవపెేంట్ (DP) లేద్వ షబయులు   ఴద్ద  
ఉేంచేండి. 

14.  ఎక్స్చేంజ్ ద్వఴరహ షఽచిేంచిన రసట్ల  క్ేంట్ర ఎక్ుకఴ ఫరర క్రసజ్ చెయౌలేంచక్ేండ ి

15.  అధకీ్ాత్ ఴుక్్ూ పేయున చకె్ లు జారీ చమేక్ేండి. 


