
બેંક ખાતા ક્રમાાંક*

બેંકન ાં નામ*

અરજદારન ાં પૂરાં નામ શ્રી

પ્રથમ નામ*

મધ્ય નામ

છેલ  ્ાં નામ

જન્મ તારીખ* d d m m y y y y વર્ષ

ઈ-મે્ આઈડી

આધાર નાંબર

પરણે્ા છો હા ના

જીવનસાથીન ાં નામ*

જીવનસાથીનો આધાર નાંબર

નીમે્ી વ્યક્તતન ાં નામ*

નીમે્ી વ્યક્તતનો આધાર નાંબર

સબસ્ક્ક્રાઈબર સાથે સાંબાંધ

જન્મ તારીખ* d d m m y y y y

અક્િિાવકન ાં નામ*

શ ાં કોઈ અન્ય સામાક્જક સ રક્ષા 

સ્ક્કીમના ્ાિકતાષ છો?
હા ના

શ ાં આવક કરદાતા છો? હા ના

પેન્શનની રકમ (કૃપયા 

ક્નશાની કરો):

ફાળવણીની રકમ

(માક્સક)

(રૂક્પયામાાં)

(બેંક દ્વારા િરાવવ ાં)

તારીખ d d m m y y y y

સ્ક્થળ

સબસ્ક્ક્રાઈબરન ાં નામ

પીઆરએએન (PRAN) નાંબર

બાાંયધરીકૃત પેન્શનની રકમ

ફાળો ચૂકવવાની અવક્ધ

બેંકન ાં નામ

બેંકની શાખા

પ્રાપ્ત કરનાર અક્ધકારીન ાં નામ

અરજી પ્રાપ્ત કરવાની તારીખ d d m m y y y y

PRAN Number

પ્રક્ત,

શાખા પ્રબાંધક: ______________ બેંક: સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક શાખા:_________________________________

અટ્ પેન્શન યોજના (એપીવાય )- સબસ્ક્ક્રાઈબર રજીસ્ક્રેશન ફોમષ

(પેન્શન ફાંડ ક્નયામક અને ક્વકાસ પ્રાક્ધકરણ દ્વારા ્ાગ  કરવામાાં આવે્)

સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક
(આપની પોતાની બેંક)

સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક

1.બેંકની ક્વગતો:

2.વ્યક્તતગત ક્વગતો :

ક મારી

મોબાઈ્ નાંબર

શ્રીમતી

૩.પેન્શનની ક્વગતો

Rs.5000

જો નીમે્ી વ્યક્તત સગીર હોય તો, વધારાની ક્વગતો

Rs.4000Rs.3000Rs.2000Rs.1000

Rs.5000

આ સાથે હ ાં બેંકને 60વર્ષ ની ઉંમર સ ધી એપીવાય અાંતગષત મારી ઉંમર તથા મે પસાંદ કરે્ી પેન્શન ની રકમ ના આધારે 

્ાગ  પડતી રકમ મારા ઉપ્રોતત ખાતામાાં ઉધારવાની અક્ધકૃતતા આપ ાં છ ાં. જો ્ેવડ દેવડ ક્વ ા્ંક્બત થાય અથવા 

અપયાષપ્ત બાકી િાંડોળના કારણે ખાતાને ઉધારી શકાય તેમ ન હોય તો, હ ાં બેંકને જવાબદાર ્ેખીશ નહી. તે રકમ પર 

દાંડની રકમ સક્હત, વધારાની રકમ જમા કરવાની પણ હ ાં જવાબદારી ્ઉં છ ાં.

પહોંચ - અટ્ પેન્શન યોજના (એપીવાય ) - સબસ્ક્ક્રાઈબર રજીસ્ક્રેશન ફોમષ

(બેંક દ્વારા િરાવ ાં જોઈએ)

 _____________________________  અહીંથી ફાડીને ખાતેદારને આપવ ાં ___________________________________________

બધા સબસ્ક્ક્રાઈબસષ દ્વારા જાહેરનામ ાં અને અક્ધકૃતતા

હ ાં કોઈપણ વૈધાક્નક સામાક્જક સ રક્ષા સ્ક્કીમનો/ની સભ્ય નથી. એપીવાય અાંતગષત હ ાં ક્નધાષરરત માપદાંડો પૂણષ કરૂ છ ાં અને મેં સ્ક્કીમના ક્નયમો અને શરતો વાાંચ્યા અને સમજ્યા છે. મેં પૂરી 

પડે્ી ઉપરોતત ક્વગતોમાાં જો કોઈપણ ફેરફાર હશે તો, બેંકને તરતજ માક્હતગાર કરવાની જવાબદારી હ ાં સ્ક્વીકારાં છ ાં. વધ માાં, હ ાં અગાઉથી પ્રવતષમાન એનપીએસ અાંતગષત કોઈજ ખાત ાં 

ધરાવતો/ધરાવતી નથી. હ ાં સમજ  છ ાં કે, કોઈપણ ખોટી માક્હતી અથવા દસ્ક્તાવેજો સ પરત કરવા બદ્ હ ાં સાંપૂણષપણે જવાબદાર હોઈશ. મેંએપીવાય માગષદર્શશકાઓ વાાંચી તથા 

સમજી/વાાંચી સાંિળાવવામાાં આવી તથા સમજાવવામાાં આવી છે. હ ાં વધ માાં પીએફઆરડીએ/િારત સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવે્ી સેવાઓની જોગવાઈઓ અાંતગષત ક્નયમો અને શરતો 

બાંધાવાન ાં સ્ક્વીકારાં છ ાં.

સબસ્ક્ક્રાઈબરની સહી/અાંગ ઠાની છાપ*

(પ રૂર્ના ડાબા હાથના અાંગૂઠાની અને

સ્ક્રીના જમણા હાથના અાંગૂઠાની છાપ)

(બેંકનો ક્સતકો અને સહી)

ક્પ્રય મહોદય/મહોદયા,

નીચે આપે્ી ક્વગતો અન સાર એનપીએસ અાંતગષત, મારા નામમાાં એપીવાય ખાત ાં ખો્વાની હ ાં આ સાથે ક્વનાંતી કરૂ છ ાં:

*ફરજીયાત ખાનાઓ દશાષવે છે. કૃપયા અાંગ્રેજીમાાં તથા મોટા અક્ષરોમાાં ફોમષ િરજો.

એપીવાય અાંતગષત માક્સક ફાળવણીની રકમ (રૂક્પયામાાં)

સૌરાષ્ટ્ર ગ્રામીણ બેંક

માક્સક

Rs.1000 Rs.2000 Rs.3000 Rs.4000


