
 

Awareness 
 

 
Dear Client, 
 

We are privileged to have you as our broking segment client. 
 

This communication is for the purpose of providing you important information for safety 

and ease of transactions between us. 
 

 Having transacted on stock exchanges, all the clients must make payment to the 

broker through cheque only. The cheque is to be issued in the name of Main 

Stock Broker only. In case anybody asks you to make payment in cash, you 

must not make any such payment and inform us at our Head Office at Rajkot. 
 

 The client has to make payment through cheque from his/her own Bank Account 

which is registered with a broker. For easy transaction, you are requested to 

register all your bank accounts with us. 

 
Important Note: 
 

1. While issuing a cheque, you yourself need to write cheque favouring to 
Main Stock broker only. 

2. Always issue ‘A/c. Payee’ cheque only. 
3. Never hand over signed and blank cheque leaf/cheque book to anybody. 
4. Write yourself amount in numbers. 
5. Write yourself amount in words. 

 
 Always write your Client Code and Name at the backside of cheque. 

 
 

Cheque Sample 
 

 

1 
2 

3 4 5 

 



 

અવેરનેસ 

િ ય ાહક િમ , 
 

આપ અમારા ોક ગ સેગમે ટના કલાય ટ છો તે બદલ અમે આપના આભાર  છ એ. 
 

આ સાથે અમે આપને અગ યની મા હતી/ ુચના આપીએ છ એ ક  આપણાં ા ઝેકશનની સરળતા અને 
સલામતી માટ ઘણી જ ર  છે. 
 

 ટોક એકસચે જ પર સોદા કર ને આપે હંમેશા પેમે ટ ચેક ારા જ આપવા ુ ં હોય છે. કોઈ પણ ય કત 

રોકડ માગે તો ૂલથી પણ આપવી નહ  અને મારવાડ  શેસ એ ડ ફાયના સ લી.ની રાજકોટ થત હડ 

ઓ ફસમાં ુ રંત ણ કરવી 
 

 કલાય ટ ચેક તેમનાં ર ટડ બક એકાઉ ટમાંથી જ આપવો. આપના દરક એકાઉ ટ ર ટડ કરાવી 

રાખવા ક થી પેમે ટમાં અડચણ આવે નહ . 
 

ખાસ ન ધઃ 

1. ચેકમાં કંપની ુ ં  નામ આપે તેજ અવ ય લખ ુ ં  આપની સલામતી માટ અગ યની બાબત છે. 

2. હંમેશા ચેક “A/c Payee” કર ને જ આપવો. 

3. ચેક આપતી વખતે ચેકમાં આપની સહ  કરવી.  આપની સહ  વાળ  કોર  ચેક ુક કદાપી કોઈને 

પણ આપવી નહ  જ. 

4. ચેકના રકમના ખાનામાં રકમ લખીને આપવી. 

5. ચેકની રકમને શ દમાં પણ લખવી.  
 

 ચેકની પછળ આપનો કલાય ટ કોડ તથા નામ અવ ય લખ ુ.ં 
 

ચેક સે પલ 

 

1 
2 

3 4 5 

 


