રયશળષ્ટ ફી
બાયતીમ જીલન લીભા શનગભ
વેન્ટ્રર ઓરપવ, મફ
ું ઇ
બાગ એ
એરઆઇવી/ીએભજેડીલામ/વીએરએભ/વીએવ
પ્રધાન ભુંત્રી જન ધન મોજના શેઠ રૂ. 30,000/- ન ું રાઇપ કલય
દાલાન ું પોભમ
બાગ એ(નોશભનેળન ન કર્ું શોલાની સ્થથશતભાું નોશભની/કાન ૂની લાયવદાય દ્વાયા બયલાભાું આલે)
મ ૃતક વભ્મની શલગતો:__મ ૃતક વભ્મન ું નાભ અને વયનામ ું
ીએભજેડીલામ ખાતા નું.
1

ીએભજેડીલામ ખાત ું જમાું ખલ્ ું શત ું તે ફેંકન ું નાભ અને વયનામ ું

2

આધાય કાડડ નુંફય/ફામભેટ્રિક કાડડ નુંફય

3

મ ૃતકના પતા/પતન ું નાભ

4

મ ૃત્્ની તાયીખ:

5

a) મ ૃતક વભ્મ અથલા તેના કટુંફના વભ્મ ૈકી કઈણ આ છે :
કેન્દ્ર/યાજમ વયકાય/જાશેય ક્ષેત્રના એકભ/જાશેય ક્ષેત્રની ફેંક
અથલા કેન્દ્ર વયકાય કે યાજમ વયકાય દ્વાયા વું્ક્ત યીતે ભાલરકીના

શા/ના
જ શા, ત પલગત આ:

કઈણ એકભ અથલા કેન્દ્ર વયકાય અને કઈણ યાજમ વયકાય
દ્વાયા વું્ક્ત યીતે ભાલરકીના કઈણ એકભના કભડચાયી.
b) મ ૃતક વભ્મ અથલા તેના કટુંફના વભ્મ ૈકી કઈણ આ છે :
આલક-લેયા ચકલનાય અથલા શ ું તેની/તેણીની આલકભાુંથી

શા/ના
જ શા, ત પલગત આ:

ટીડીએવ કાલાભાું આલત ું શત ું?.
c)મ ૃતક વભ્મ અથલા તેના કટુંફના વભ્મ ૈકી કઈણ: આભ
આદભી ફીભા મજના શેઠ લીભાકૃત શતાું? (એએફીલામ)
6

શા/ના
જ શા, ત પલગત આ:

a)મ ૃતકન ું પ્રધાન ભુંત્રી જન ધન મજના શેઠ કઈણ અન્દ્મ ફેંક

શા/ના

ખાત ું શત ું કે કેભ? જ શા, ત ીએભજેડીલામ શેઠના તભાભ અન્દ્મ
ખાતાના ફેંક ખાતા નુંફય

જ શા, ફેંક ખાતા નું. 1.____________________
ફેંક ખાતા નું. 2.____________________

b)મ ૃતકન ું પ્રધાન ભુંત્રી જન ધન મજના પવલામન ું કઈણ અન્દ્મ

શા/ના

ફેંક ખાત ું શત ું કે કેભ?જ શા, ત તભાભ અન્દ્મ ખાતાના ફેંક ખાતા
નુંફય

જ શા, ફેંક ખાતા નું. 1.____________________
ફેંક ખાતા નું. 2.____________________

નપભનીની ગેયશાજયીભાું નપભની/કાન ૂની લાયવની પલગત
7

નપભનેળનની ગેયશાજયીભાું નપભની/કાન ૂની લાયવન ું નાભ અને
પ ૂરું વયનામ:ું
ટેરીપન અથલા ભફાઇર નુંફય
ઇભેઇર વયનામ ું જ ઉરબ્ધ શમ ત:

8

વભ્મ વાથેન વુંફધ
ું

9

નપભની/કાન ૂની લાયવન આધાય કાડડ /ફામભેટ્રિક કાડડ નુંફય

હું અશીં ઘણા કરું છું ઉયક્ત તભાભ પ્રશ્નના જલાફ તભાભ ટ્રયપ્રેક્ષ્મભાું

વીર વાથે ફેંક અપધકાયી દ્વાયા વાક્ષી:

વાચા છે

વશી_________________________________
નાભ_________________________________
વયનામ:ું ______________________________

નપભની/કાન ૂની લાયવ/દાલાકતાડની વશી/અંગ ૂઠાની છા)

____________________________________
____________________________________
સ્થાન:

તાયીખ:

નોશભની/કાન ૂની લાયવના આધાયથી લરિંક થમેર ખાતા નુંફય અને ફેંકની શલગતો.
જ ખાત ું આધાયથી જડામેલ ું નથી, ત અન્દ્મ ફેંક ખાતાન ું પલગત જમાું એનઈએપટી ભાયપતે દાલાની પ્રટ્રિમાઓ િેટ્રડટ કયલાભાું આલે.
એનઇએપટી.
a) ફેંકન ું નાભ અને વયનામ ું
b) નપભની/કાન ૂની લાયવન ખાતાન નુંફય:
c) આઇએપએવવી કડ

:

(ચકાવણી ભાટે ફેંક ાવબકના શેરા ાના/કેન્દ્વર કયે ર ચેકની વુંરગ્ન પટકૉપ જડલી)

ફેંકની ળાખા ય જભા કયલાના દથતાલેજોની સ ૂચી:
1.

મ ૃત વભ્મનાું* મ ૃત્્ પ્રભાણત્રની પ્રભાલણત નકર.

2.

પ્રભાલણત* નપભની/દાલાકતાડના આધાય કાડડ /ફામભેટ્રિક કાડડ ની પટકૉપ.

3.

પ્રભાલણત* નપભની/દાલાકતાડના આધાય કાડડ /ફામભેટ્રિક કાડડ ની પટકૉપ.

4.

પ્રભાલણત* મ ૃતકના નીચે આેર ઉંભયના પયાલા ૈકી કઈણ એકની પટકૉપ
(a) અનન્દ્મ ઓખ કાડડ (આધાય કાડડ ) (b) જન્દ્ભના યજીસ્ટયભાુંથી ફશાય કાઢી રેલા (c) ળાા પ્રભાણત્રભાુંથી ફશાય કાઢલા
(d) યે ળન કાડડ (e) ભતદાય સ ૂચી

5.

મગ્મ યીતે પ્રભાલણત* મ ૃતક વભ્મની ફેંક ાવબકની પટકૉપ

6.

પ્રભાલણત* એએફીલામ વભ્મદના પ્રભાણત્રની પટકૉપ (જ ઉરબ્ધ શમ ત)

*નોશભની/દાલાકતામ દ્વાયા પ્રભાણત્ર ણ થલીકામમ છે .

___________________________________________________________________________________________________________
પભડ જભા કયનાય વ્મક્ક્ત દ્વાયા ઘણા (બયે ર પભડ તે પભડની બાા કયતાું ફીજી બાાભાું વશી કયે ર શલાની ક્સ્થપતભાું) હ ું અશીં ઘણા કરું છું કે ભેં
નપભની/દાલાકતાડને ઉયક્ત પ્રશ્ન પ ૂણડણે વભજાવ્માું છે અને ભેં નપભની/દાલાકતાડ દ્વાયા અામેરા જલાફને પ્રભાલણકણે યે કડડ કમાડ છે .

ઘોણકતામન ું નાભ અને વયનામ ું
_________________________

ઘોણાકતામની વશી

_________________________
હું અશીં પ્રભાલણત કરું છું કે પભડ અને દસ્તાલેજની વાભગ્રીઓ અંગે ભને (નાભ, શદ્દ, વ્મલવામ) શ્રી. / શ્રીભપત_____________________
___________________________________________દ્વાયા પ ૂણડણે વભજાલલાભાું આવ્્ ું છે અને ભેં પભડની વાભગ્રીઓની ભશત્લતાને વભજી છે .

નોશભની/દાલાકતામની વશી
___________________________________________________________________________________________________________

નપભની/દાલાકતાડ અબણ શલાની ક્સ્થપતભાું તેના/તેણીના અંગ ૂઠાની છાને એલી વ્મક્ક્ત દ્વાયા પ્રભાલણત કયલી જઈએ જેની ઓખ વશેરાઈથી
સ્થાપત કયી ળકામ યું ત તે કૉોયે ળનથી અવુંફદ્ધ
ું શમ અને આ ઘણા તેના દ્વાયા કયે ર શલી જઈએ.
હું અશીં ઘણા કરું છું કે ભેં નપભની/દાલાકતાડને _______________ બાાભાું આ દાલાના પભડના ઉયક્ત પ્રશ્ન અને વાભગ્રીઓને પ ૂણડણે
વભજાલી છે અને એ કે નપભની/દાલાકતાડએ પ ૂણડણે તેની વાભગ્રીઓને વભજમાું છી ઉય અંગ ૂઠાની છા રગાલી છે .

ઘણાકતાડન ું નાભ અને વયનામ:ું
_________________________
ઘણાકતાડની વશી
_________________________

બાગ વી

પ ૂલમગ્રશ લગય
નોશભની/કાન ૂની લાયવદાય દાલાકતામ તયપથી રડથચાર્જ યવીદ

હ/
ું અભે_________________________________________________________________________________ રાઇપ ઇન્દ્્્યન્દ્વ કોયે ળન
ઓપ ઇન્ન્દ્ડમા તયપથી __________________________________________________________________________________ ના યશેલાવી
વભ્મ ___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

યે લેન્દ્્ ૂ

ના જીલન ય ઉયક્ત ીએભજેડીફીલામ મજના શેઠ અભાયા તભાભ દાલાની પ ૂણડ અને અંપતભ વુંતન્ટટ અને પલમક્ક્ત ેટે

સ્ટેમ્

રૂ. 30,000/–(ભાત્ર રૂપમા ત્રીવ શજાય) ની યકભ પ્રાપ્ત કમાડન સ્લીકાય કરું છું/કયીએ છીએ

લડ ______________ 20 ________ ના _______________ભટ્રશનાના________________ના યજ_______________તાયીખ.

નોશભની/કાન ૂની લાયવ/દાલાકતામની વશી/અંગ ૂઠાની છા
વાક્ષી
ફેંકની વીર*
ફેંકના અશધકૃત અશધકાયીની વશી*
*જમાું પ્રધાન ભુંત્રી જન ધન ખાત ું ખોલર્ ું શત ું
અપધકાયીન ું નાભ ___________________________________:

શદ્દ: _________________________________________

બાગ ફી
એરઆઇવી/ીએભજેડીલામ/વીએરએભ/વીએવ
ફેંક દ્વાયા બયલાભાું આલે
1

મ ૃતકે ફેંક ળાખાભાું શેરીલાય પ્રધાન ભુંત્રી જન ધન મજના (ીએભજેડીલામ)

2

ીએભજેડીલામ ફેંક ખાતા નુંફય:

3

ફેંક ખાત ું ખરાવ્માુંની તાયીખ:

4

વભ્મન RuPay કાડડ નુંફય:
RuPay કાડડ જાયી કમાડની તાયીખ:

5

મ ૃતક વભ્મની જન્દ્ભ તાયીખ

6

ફેંક ળાખા યે કર્ડડ વ મજફ નપભનીન ું નાભ

7

ફેંકના યે કર્ડડ વ પ્રભાણે નપભનેળનના યજજસ્ટયભાું નપભનેળનન શ્ખ
ુંૃ રા િભાુંક

8
9

શા/ના

શેઠ ફેંક ખાત ું ખરાલેલ ું કે કેભ.

નપભનેળનની ગેયશાજયીભાું, દાલાકતાડ/કાન ૂની લાયવન ું નાભ– જે પભડ નું વી1 અને
વી2 બયળે
શ ું આ ફેંક ળાખાથી ખાતા ધાયકના જીલન યન એકર દાલ છે કે કેભ?

શા/ના

શ ું મ ૃતક વભ્મએ ખાતા વાભે ફેંકની કઈણ અન્દ્મ લીભા મજના ફદર કઈણ

શા/ના

રાઇપ કલયન રાબ રીધ છે .
જ શા, ત પલગત આ જેભ કે વભ્મએ તે વભાન ફેંક ખાતા વાથે લરિંક થમેર
10

કઈણ અન્દ્મ લીભા રાબ રેલા ભાટે પ ૂણડ અથલા આંપળકણે લીભાની પ્રીપભમભ
ચ ૂકલી છે કે કેભ.

નપભનેળનની ગેયશાજયીભાું અથલા જ નપભનીન ું મ ૃત્્ લીભાકૃત વભ્મની શેરાું થઈ જામ છે અથલા ત નપભની જીલનવાથી, વુંતાન અથલા ભાતા-પતા
નથી ત છી ખાતાધાયકના કાન ૂની લાયવદાયએ એરઆઇવીના પનમત સ્લરૂભાું ટાઇટરના કાન ૂની પયાલા વાથે પલતટ્રયત કયલા ભાટે ઇન્દ્ડેક્મ્નટી ફૉન્દ્ડ
જભા કયવ ું જઈએ
ફેંકના અશધકૃત વશીકતામની વીર વશી*
અપધકાયીન ું નાભ ______________________________________
અપધકાયીન શદ્દ_______________________________________
ફેંક ળાખાન ટેલરપન નુંફય_______________________________
તાયીખ:

ફેંક ળાખાન ું ઇભેઇર વયનામ ું _______________________________

થથાન:
*જમાું પ્રધાન ભુંત્રી જન ધન ખાત ું ખલ્ ું શત ું.

