ુષફી રૄ લૉ

ઙૃઞળીદ રીડૂગીર ગવીગીળૂ ઇફૉ ળવ ડૉ ગફ્વ્જી
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ૉ ળફ્
ભ્ડ્ગર્ીભ ઇઽીં
જ ડીણષ્.
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ઉગ્ ૉન્ણવૂ રીડૂ રૄુદર્ રૉશીરીઅ યીઙ વૉષી રીડૉ ફૃઅ ઇળજી ભ્રર્
૩. ઼ીરીન્લ રીિઽદૂઆ
૩.૩ ગીળૂઙળફૃઅ
ફીર (મગ બી઼મૃગ

FIRST NAME

MIDDLE NAME

LAST NAME

રૃઞમ ઇઅઙૉજીરીઅ )

૩.ળ જાુદ
૩.૬ ઼ળફીરૃઅ
ઇફૉ ઼અબગર્ ફઅમળ

ૂ

૩.૫
ઞફળવ
ગૉ ડૉ ઙળૂ
દીવૃગ્આ

બૃ હ

ઙીરફૃઅ ફીરઆ
ુષ દીળઆ
જી.

૩.બ ઼અ ધી ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ રૄુદર્ ગીળૂઙળ

ઑ઼.ડૂ

ઑ઼.઼ૂ

કમૂ઼ૂ

ઈબ િન લીઅઙ ઝ્? ઽી

વપૃરદૂ
ફી

ર્મીઉવ ફઅમળ
પળ ફ.
બૂફ ગ્ણ
ફઅ.
૩.૮ ઼અ ધી ીળી રીડૂ રૄુદર્ફૂ રૉશષૉવ દીવૂરફૃઅ રીથબ ફઅમળ

ગીણર્ ફઅમળઆ
1.7 BANK DETAIL

Holder’s Name:
Account No.

IFS code :

Bank Name:

Branch Name:

ળ. ઼અ ધી ીળી ઈલ્જીદ રીડૂ રૄુદર્ મફીષડફૂ દીવૂર રૉશષૉવ ઝૉ ?
ઽી
ફી
૫. ઼અ ધી ીળી ુષદળથ ગળષીરીઅ ઈષૉવ રીડૂ રૉશષૉવ ઝૉ ?
ઽી
ફી
૬. ષદફધૂ ફજીગફી રૉશીફૃઅ ધશઆ ઇરનીષીન
઼ૃળદ
ષણ્નળી
યૃઞ
બ. રીડૂફૂ રૄુદર્ફી ઋત્બીનફફી ધશફૃઅ ઼ળફીરૃઆ

ષવ઼ીણ

૮. રૉશી નળમ્લીફ ષૉજીથ રીડૉ વીષષીરીઅ ઈષફીળ રીડૂ રૃુદર્ફી ડ્ગફૂ ુષઙદ
કર્ર રીડૂફૂ રૄુદર્ફૂ ઼ીઉટ
૩
ળ
૫

ઇઅનીજીદ ઞથ્ધ્ ફઅઙ

કર્ર રીડૂફૂ રૄુદર્ફૂ ઼ીઉટ

ઇઅનીજીદ ઞથ્ધ્
ફઅઙ

૬
બ
૮

૯. રૉશી નળમ્લીફ ડ્વરીઅ ઽીઞળ ળઽૉ ફીળ ઈબફી ઼ઽીલગ ગીળૂઙળફૂ ુષઙદઆ
કર્ર ઼ઽીલગ ગીળૂઙળફૃઅ ફીર
૩

ર્મીઉવ ફઅ.

૪
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જી.ઑર.ગૉ . ઑન્ણ ઈળ.ડૂ.ઈઉ, ઙીઅપૂફઙળ ીળી લ્ઞફીળ રીડૂ રૄુદર્ રૉશીરીઅ યીઙ વૉષી ફૂજૉ ઞથીષૉવ ુષઙદૉ મીઽપળૂ વઘૂ
ઈબૃ ઝૃઅ.
(૩)
(ળ)
(૫)

ઽઅ ૃ જી.ઑર.ગૉ . ઈળ.ડૂ.ઈઉ ીળી લ્ઞફીળ રૉશીરીઅ રીળૂ ષૉચ્ઝીઑ યીઙ વઋ ઝૃઅ.
રૉશીષીઉટ રશૉવ ઇળજી રૃઞમ ષઽૉ વી દૉ બઽૉ વીફી પ્ળથૉ ડ્વફૂ ઋબવબ્પદી રૃઞમ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
ઽઅ ૃ રીળૂ જાદૉ ગૉ રીળી ગૃ ડૃઅ મફી ઼ભ્લ્ રીળભદ ઇધષી રીળૂ ઞૃ ધ રીળભદ રીડૂરીઅધૂ મફીષૉવ રૄુદર્ બીથૂરીઅ કઙશૂ જાલ
દૉષૂ ગીજૂ રૄુદર્કફૃઅ ઞ ષૉજીથ ગળૂસ. ઇન્લ ળીઞલ ગૉ ઇન્લ ઋત્બીનગ્ બી઼ૉધૂ ઘળૂન ગળૂ રૄુદર્કફૃઅ ષૉજીથ ગળૂસ ફઽૂ.
(૬) ૯ ભૃડધૂ ષપૃ ઉંજીઉ પળીષદૂ રૄુદર્/ બૂ.ક.બૂ.ફૂ રૄુદર્/ રીડૂફૂ બીગૂ રૄુદર્ / ળીજ્લરીઅધૂ ગૉ ળીજ્લ મઽીળધૂ ઘળૂનષીરીઅ
ઈષૉવ રૄુદર્કફૃઅ ષૉજીથ ધઉ સગસૉ ફઽૂ ઇફૉ જો ઈ ગીળફૂ ષૅુ જોષી રશૉ દ્ રીળૂ ઼ીરૉ ઞૉ ગ્ઉ નઅણગૂલ ગીલર્ષીઽૂ
ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉ રફૉ ગમૄવ રઅઞૃળ ળઽૉ સ.ૉ
(બ) રૉશીરીઅ રીળૂ બી઼ૉ રી ગવૉ ઈઉણ્વ ઈડીર્ટફ ગીણર્ , ભ્ડ્ ઈઉગીણર્ , મૂવ મૃગ, ુષટૂડીંઙ ગીણર્ ઼ીધૉ ળીઘષીફૂ ઘી ૂ ઈબૃ
ઝૃઅ.
(૮) જી.ઑર.ગૉ . ઑન્ણ ઈળ.ડૂ.ઈઉ, ઙીઅપૂફઙળ ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ડર્ ૂપ્વૂગૉ ડ મૂવ મૃગરીઅધૂ નળૉ ગ ગર્ીઽગફૉ ભળજીલીદ
ુમવ ઈબષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ
(૯) ુફલર્ફૃ઼ીળ રફૉ ઞૉ ડ્વ ભીશષષીરીઅ ઈષસૉ દૉ રફૉ રઅઞૃળ ળઽૉ સ.ૉ દૉ ઇઅઙૉ ગ્ઉ ભિળલીન/ દગળીળ ગળૂસ ફઽીં.
(૱) રફૉ ભીશષૉવ ડ્વફ્ ઽષીવ્ ઇન્લ ગ્ઉ ગીળૂઙળ ગૉ લુક્દ ફૉ મીળ્મીળ ઼ બૂસ ફઽીં.
(૯) જી.ઑર.ગૉ . ઑન્ણ ઈળ.ડૂ.ઈઉ, ઙીઅપૂફઙળ ીળી ઼ૄજ લી રૃઞમ ઞૉ દૉ િનષ઼ૉ ઇફૉ ઼રલૉ ઼રલ઼ળ ઽીઞળ ધઉ રીળ્ ઼ીરીફ
ડ્વરીઅ લષુ ધદ ળૂદૉ ઙ્ઢષૂસ. જો દૉર ફ ધીલ દ્ ડ્વ મૂજાફૉ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ દૉ રફૉ ગમૃવ રઅઞૃળ ળઽૉ સૉ.
(૩૨) રૉશીરીઅ યીઙ વઉ ળઽૉ વી ઇન્લ ગીળૂઙળ્ ઼ીધૉ ગ્ઉ ષીન-ુષષીન ગળૂસ ફઽીં.
(૩૩) રૉશીરીઅ ઈષદી ગર્ીઽગ્ ઼ીધૉ ઼ૐમ્લ ષદર્ફ દધી ુસ ડયીહીરીઅ ષીદજૂદ ગળૂસ.
(૩૪) રૉશી બળ ભળઞ મજાષદી ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક ધ્ષીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉ દૉ ઼ૄજફીકફૃઅ ઽઅ ૃ જૃ દબથૉ બીવફ ગળૂસ ઇફૉ
દૉકફૉ રૉશીફી ઈલ્ઞફરીઅ બૄળદ્ ઼ઽગીળ ઈબૂસ.
(૩૫) રૉશીરીઅ ઈષફીળ રઽૉ રીફ્ રીળી ડ્વ ઋબળ રૃવીગીદ વૉ દૉ નળમ્લીફ ઼ભ્લદીધૂ ષદીર્સ ઇફૉ ઼ીળૂ ળૂદૉ ઈષગીળ ઈબૂસ.
(૩૬) રફૉ ઞૉ ડ્વ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દૉરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ દરીર રીવ઼ીરીફફૂ ઞષીમનીળૂ રીળૂ ળઽૉ સ.ૉ
(૩બ) રીળી રીવ઼ીરીફફૃઅ ણૂ પ્વૉ ડ્વફૂ મઽીળ ગૉ ભૉ ુ઼લી પ્વૉડ તઅગીઉ જાલ દૉ ળૂદૉ ગળૂસ ફઽીં.
(૩૮) રૉશીરીઅ પૃ બીફ દૉરઞ ફસીગીળગ ષ દૃ ળીઘૂસ ફઽીં દૉરઞ ઼ૉષફ ગળૂસ ફઽીં દધી ડ્વરીઅ ગ્ઉ જ્ષવફસૂવ બનીધર્ ળીઘૂસ
ફઽીં.
ઋબળ્ક્દ દરીર સળદ્ મ્વૂક રફૉ ગમૃવ રઅઞૃળ ઝૉ . જો ઋબલૃર્ગદ ુફલર્ફૃઅ બીવફ ગળષીરીઅ ઽઅૃ ગ઼ૃળષીળ ઢળૂસ ઇફૉ દૉ રીડૉ
જી.ઑર.ગૉ .ઈળ.ડૂ.ઈઉ ીળી ડ્વ ઘીવૂ ગળીષી ગૉ ણૂમીળરૉન્ડ ઞૉષૂ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉફૂ રફૉ જાથ ઝૉ . ઼નળ રૉશી મીમદૉ
જી.ઑર.ગૉ .ઈળ.ડૂ.ઈઉ ીળી ષઘદ્-ષઘદ્ ઇન્લ ગ્ઉ સળદ્, મ્વૂક ફગગૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ દૉ દરીર સળદ્, મ્વૂક બીશષી ઽઅ ૃ
઼અબૄથર્ ઼અરદ ઝૃઅ.

દીળૂઘ:

-

-૪૨૩૯

_______________________
(ગીળૂઙળફૂ ઼ઽૂ/ઇઅઙૃઢીફૃ ુફસીફ )

ઇળજી ભ્રર્ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ગળષીફૂ ુષઙદ્ દધી ઇન્લ ગૉ ડવૂગ ઼ૄજફીકઆ
(૩)
(ળ)
(૫)
(૬)
(બ)
(૮)
(૯)
(૱)

઼અ ધી ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ગીળૂઙળ કશઘગીણર્ ફૂ ફગવ
રીડૂફૂ રૄુદર્ મફીષડફૂ દીવૂરફી રીથબ ફૂ ફગવ
ઑ઼.ડૂ./ઑ઼.઼ૂ. ગીળૂઙળ/ વપૃરદૂ ઽ્લ દ્ જાુદફી નીઘવીફૂ ફગવ.
િન લીઅઙ રીથબ ફૂ ફગવ
મગ બી઼મૃગ ફૂ ફગવ /ગૉ ન઼્વ જૉગ
ળૉ સફ ગીણર્ ફૂ ફગવ
ગીળૂઙળૉ ગૃ ડૃઅ મ િનઢ ઑગ ઞ ઇળજી ભ્રર્ યળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ ઇફૉ ઇપૃળૂ ુષઙદ્ ગૉ બૃળીષી ષઙળફૃઅ ભ્રર્ ઈબ્ઈબ ળન ધસૉ.
રૉશી નળમ્લીફ ળઽૉ ષી-ઞરષીફૂ લષ ધી ગીળૂઙળૉ ષઘજ જાદૉ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.

ફ પઆ ઼નળ રૉશીફી ઈલ્ઞફ મીમદૉ ઼ળગીળ ૂફૂ ુફદૂરીઅ ગ્ઉ ભૉ ળભીળ ધીલ ગૉ ગ્ઉ ઇન્લ ગીળથ઼્ળ રૉશીફૃઅ ઈલ્ઞફ
મઅપ ળઽૉ દૉ રીડૉ ઼અ ધી ઞષીમનીળ ળઽૉ સૉ ફઽૂ.
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