
ਅਨੁਬੰਧ ਏ 
ਈਲੈਕਟ੍ਰਨੋਨਕ ਕੌਨਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਨੋਟ੍ (ਈਸੀਐਨ) - ਘੋਸ਼ਣਾ 

(ਸਵੈ-ਇੱਛਤ) 
ਸ਼ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, 
(ਐਕਸਚੇਂਜ (Exchange)  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਦੱਸ ਦਾ ਨਾਮ) 
 

ਮੈਂ___________________________________, ____________________________________ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸਦੱਸ 
ਐਮ/ਐਸ________________________________________ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਹਕ (Client/Investor) ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਨਮਨ 
ਮੁਤਾਬਕ ਵਚਨ ਨਦੰਦਾ ਹਾਂ: 
 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਸਦੱਸ(Members/Stock Broker) ਨ ੰ  ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭੌਨਤਕ ਰ ਪ ਨਵੱਚ 

ਕੌਨਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਨੋਟ੍ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਸਵਾਏ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਈਲੈਕਟ੍ਰਨੋਨਕ ਰ ਪ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ| 
 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਸਦੱਸ ਨ ੰ  ਮੇਰੀ ਸੁਨਵਧਾ ਲਈ ਨਸਰਫ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨ ੰ  ਈਲੈਕਟ੍ਰਨੋਨਕ ਕੌਨਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਨੋਟ੍ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ| 
 ਹਾਲਾਂਨਕ ਸਦੱਸ ਲਈ ਭੌਨਤਕ ਰ ਪ ਨਵੱਚ ਕੌਨਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਨੋਟ੍ ਨਵਤਰਤ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨ ੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਕ ਭੌਨਤਕ ਰ ਪ 

ਨਵੱਚ ਕੌਨਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਨੋਟ੍ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸੁਨਵਧਾਜਨਕ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ/ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ  ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ 
ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਈਲੈਕਟ੍ਰਨੋਨਕ ਰ ਪ ਨਵੱਚ ਕੌਨਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਨੋਟ੍ ਨਵਤਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ| 

 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਨਪਊਟ੍ਰ ਸੁਨਵਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਨਯਮਤ ਇੰਟ੍ਰਨ ੈੱਟ੍ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਵਰਤਣ 
ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਗਆਨ ਹੈ| 

 ਮੇਰੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ____________________________________________ ਹੈ| ਇਸ ਨਸਰਫ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਕ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ  ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ|ੈ 

 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਜਾਂ ਨਜਹੜੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂਨ ੰ  ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਵੱਚ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ|ੈ 

 ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਉਪਰੋਕਤ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤ ੇਸਦੱਸ ਵੱਲੋਂ  ਭੇਜੀਆਂ ਈਮਲੇ ਬਾਉਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ-ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਸ ਚਨਾਵਾਂ ਸਦੱਸ ਵੱਲੋਂ  ਕੌਨਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਨੋਟ੍ ਦਾ ਨਵਤਰਣ ਹੋ ਨਗਆ ਹੈ, ਸਮਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| 

 

ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਬੰਧ ਨਵੱਚ ਈਸੀਐਨ ਸਬੰਧੀ ਨਦੱਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜਹ ਅਤੇ ਸਮਿ ਲਈਆ ਂਹਨ| ਮੈਂ 
ਭੌਨਤਕ ਰ ਪ ਨਵੱਚ ਕੌਨਟ੍ਰੈਕਟ੍ ਨੋਟ੍ ਦੇ ਨਵਤਰਣ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਪ ਰੀ 
ਨਜੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ| 
*(ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਲਖਾਈ ਨਵੱਚ ਨਲਖੀ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ) 

 

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ:______________________________________________ 

ਨਵਲੱਖਣ ਗਾਹਕ ਕੋਡ:________________________________________ 

ਪੀਏਐਨ (ਪੈਨ):_______________________________________________ 

ਪਤਾ:______________________________________________________________ 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤ: 
ਨਮਤੀ: 
ਜਗਹਾ: 
ਗਾਹਕਗਾਹਕ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ, 
ਸਦੱਸ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਨਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ 

ਦਸਤਖਤ 


