
 A:  شيِء ڳنڊيل
 پڌرائي [ECN] نوٽ رابطا اليڪٽرانڪ

 (پاڻمرادي)
 

 ڏانهن

 (نالو جو دالل سرافت/(Members / Stock Brokers)ڀاتي ڳنڊيل سان ايڪسچينج)

 
  سائين مانوئر

 سرافت/ڀاتي ،سيڙهندڙ پونجي/(Client / investor)گراهڪ ___________________________________ مان
 هيٺ ايڪسچينج ____________________________ ساڻ جي ____________________________ دالل
 :کڻا ٿو جوابداري فالڻي
 يا مون جيڪي ساڱي وپار سمورن ان پوندا ڪرڻا ميسر نوٽ رابطا رواجي کي دالل سرافت/ڀاتي ته ٿو ڄاڻا مان 

 .گھران نٿو۾  نموني اليڪٽرانڪ کي ماڻ مان جيستائين ويندا ڪيا ڪارواهت۾  بدر منهنجي

 ئي سبب منٿ منهنجي توڙي سهوالئي منهنجي نوٽ رابطا اليڪٽرانڪ مونکي دالل سرافت/ڀاتي ته ٿو ڄاڻا مان 
 .ڪيا پئي ميسر

 ته آهن منجھائيندڙ الِء منهنجي اهو پر ڪري ميسر نوٽ رابطا رواجي ته ٿو کپي کي دالل سرافت/ڀاتي جيتوڻيڪ 
 ميسر نوٽ رابطا اليڪٽرانڪ ته ڪيان ٿو منٿ پاڻمرادي مان ڪري، ان. ڪيان حاصل نوٽ رابطا رواجي مان

 . وڃن ڪيا ڪارواهت۾  بدر منهنجي يا مون جيڪي ساڱي وپار سمورن ان وڃن ڪيا

 آهي ڄاڻ واجبي استمعال کي ميل اي سوڌي ڳنڊ انٽرنيٽ سانده وٽ مون۽  آهي لگھ تي ڪمپيوٽر مونکي. 

 نه پاران ڪنهن ڻئي اهي *____________________________________ آهي نرنامو ميل ايم منهنجي 
 .آهي وئي ٺاتي پاران مون پر

 جيڪا۾  ٻولي به ڪنهن ايڙهي يا کپي هئڻ۾  انگريزي طور واجبي فارم پڌرائي اهو ته آهي ڄاڻ جي ان مونکي 
 .ٿو ڄاڻا مان

 ته ويندو سمجھيو اهو۾  حالت جي ملڻ نه پڌرائي جي ميل آيل موٽي پاران دالل سرافت/ڀاتي ته ٿو ڄاڻا اهو مان 
 .ويا ڪيا ميسر تي سرنامي ميل اي ڄاڻايل مٿي نوٽ رابطا

 رابطا رواجي مان. آهن ويون سمجھيون۽  پڙهيون پاران مون حدايتون۽  پڌيايون ڄاڻآيل مٿي تي ECN ۾ شيِء ڳنڊيل
 .ٿو کڻا جميواري پوري هينئر جي ساڳي ان۽  ٿو، ڄاڻا ريت پوري سان جيکن جي تياگڻ جي نوٽ
 (ويندي لکي۾  هٿلکڻي سندس پاران سيڙهندڙ پونجي/گراهڪ سڃاڻپ ميل اي)*
 
 _________________________________:  نالو جو سيڙهندڙ پونجي/گراهڪ

 ______________________________ : ڪوڊ سيڙهندڙ پونجي/گراهڪ يگانو
 _________________________________________ : پين

 _______________________________________ : سرنامو

  صحيح جي سيڙهندڙ پونجي/گراهڪ
 : راتيخ
 : جاِء

 :  نالو جو ڪندڙ چڪاس جي صحيح جي سيڙهندڙ پونجي/گراهڪ
 (Authorized Persons)صحيح افسر ڪيل نامجد جو دالل سرافت/ڀاتي


