


પ્રધાનભતં્રી જીલન જ્મોતિ લીભા મોજના 
 

વભંતિ િેભજ ઘોણા પોભમ 
(તનતિિ કયેર નોંધણી વભમ દયમ્માનભા ંવભ્મ દ્વાયા મોજનાભાં દાખર થિાં વભમે બયલાન  ંપોભમ) 

પક્િ કામામરમ ઉમોગ શતે   
એજન્ટ/ફેંક તભત્રન  ંનાભ *  એજન્વી/ફેંક તભત્ર કોડ ન.ં  

એજન્ટ/ફેંક તભત્રના ફેંક ખાિાની તલગિ-*  

એજન્ટ/ફેંક તભત્રની વશી *  

 

હ ં આથી બાયિીમ જીલન લીભા તનગભની “પ્રધાનભતં્રી જીલન જ્મોતિ લીભા મોજના” જે આની ફેંક દ્વાયા ભાસ્ટય ોરીવી નફંય 
__________________ થી વચંાલરિ છે. િેના વભ્મ ફનલા ભાટે વભંતિ આપ  ંછં. 

હ ં આથી આને પ્રધાનભતં્રી જીલન જ્મોતિ લીભા મોજના શઠે જીલન લીભા પ્રીતભમભ ભાટે આની ળાખાભા ંખોરાલેર ભાયા ફચિ ખાિાભાથંી રૂ. 
૩૩૦/- (ત્રણ વો ત્રીવ રૂતમા પ યા) + વતલિવ ટેક્વ, જો રાગ  ડિો શોમ િો, કાિ કયલાની વત્તા આપ  ંછં. િેભજ હ ં આથી આને બતલષ્મભા ંદય 
લે ૨૫ ભી ભે છી અને ૧ રી જૂન સ ધીભા ં ભાયા ફચિ ખાિાભાથંી આ મોજના અંિગમિ જીલન લીભાના રયન્ય લર ભાટે રૂ. ૩૩૦/- (ત્રણવો 
ત્રીવરૂતમા પ યા) +  વતલિવ ટેક્વ, જો રાગ  ડિો શોમ િો, અથલા સ ધાયેર યકભ જે અને જ્માયે નક્કી થામ િે ત  યંિ જાણ કયી, પયીથી પેયપાય 
અંગેની સચૂના સ ધી કાિ કયલાની વત્તા આપ  ંછં. 

ભેં આ મોજનાના વદંબમભા ંઅન્મ કોઇ ણ ફેંકને પ્રીતભમભ કાિ કયલાની વત્તા આેર નથી. હ ં એ જાણ  ંછં કે ભાયા મતૃ્ય  છી ભલા ાત્ર ભશત્તભ 
જીલન લીભા યાળી રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- સ ધી પ્રતિફતંધિ કયેર છે. 

ભેં આ મોજનાના તનમભો લાચંી િથા વભજી અને હ ં અશીં આ મોજનાભા ંજોડાલા ભાટે ભાયી વભંતિ આપ  ંછં. 

હ ં ફેંકને આ મોજનાના પ્રલેળ અંગે જરૂયી એલી ભાયી અંગિ તલગિો, જરૂય જણામ િો, આના દ્વાયા બાયિીમ જીલન લીભા તનગભને પયૂી ાડલા ભાટે 
વભંતિ આપ  ંછં 

ફેંક/ કેલામવી (KYC) યેકોડમ મ જફ અયજદાયની તલગિો: 

ખાિા ધાયકન  ંનાભ (ફેંક યેકોડમ મ જફ): 
વયનામ :ં 
ફચિ ખાિા નફંય  આધાય નફંય, જો શોમ િો  

જન્ભ િાયીખ (dd/mm/yyyy)  ભોફાઇર નફંય  

ઇ-ભેઇર આઇડી (E-mail)  અન્મ વંકમ  નફંય  

નોતભની (લાયવદાય) ન  ંનાભ અને વયનામ  ંઅને િેભની વાથેનો વફંધં, 
જો શોમ િો 

 

લારી (Guardian) ન  ંનાભ અને વયનામ  ં 
(જો નોતભની (લાયવદાય) વગીય શોમ િો) 

 

   

હ ં અશીં ઉય જણાલેર ભાયા નોતભની (લાયવદાય) ને આ મોજના શઠે નાભારંકિ કરૂ છં. નોતભની (લાયવદાય) વગીય શોલાથી, િેભના ઉય જણાલેર 
લારી (Guardian) ની તનભણકૂ કરંૂ છં. 

હ ં આથી જાશયે કરંૂ છં કે ઉયોક્િ જણાલેર તલગિો િભાભ યીિે વાચી છે અને જે આ મોજનાભાપં્રલેળ ભાટેની આધાયભિૂ ભારશિી યશળેે િેભજ જો કોઇ 
તલગિો ખોટી ભાલભૂ ડળે, િો ઉયોક્િ મોજનાભા ંભારંૂ વભ્મદ યદ-ફાિર થમેર ગણાળે, જે ભને ભાન્મ છે.   
 
          ____________________ 

િાયીખ: _______________                             ખાિેદાયની વશી 
 

વશીની ચકાળણી 
(ફેંક ળાખાના અતધકાયી) 
(ફેંક ળાખાના નાભ અને કોડ વાથેનો તવક્કો) 

યવીદ િેભજ લીભાન  ંવરટિરપકેટ 

 

અભે આથી જાણ કયીએ છીએ કે શ્રી / શ્રીભિી ____________________________________________ કે જેનો ફેંક ફચિ ખાિા નફંય 

__________________________ અને આધાય નફંય (જો શોમ િો) ______________________ છે િેભજ બાયિીમ જીલન લીભા તનગભ અને ભાસ્ટય 
ોલરવી નફંય __________________ દ્વાયા પ્રધાન ભતં્રી જીલન જ્મોતિ લીભા મોજનાભા ંજોડાલા ભાટે કે જે િેભની જણાલેર તલગિોની ખયાઇના 
આધાયે ભલાાત્ર યશળેે અને જણાલેર ફચિ ખાિાભાથંી આોઆ કાિ કયલાની વભંતિ અને ભજૂંયી ભળ્માની શોંચ આીએ છીએ. 
 
 

 

અતધકૃિ ફેંક અતધકાયીની વશી અને તવક્કો    

લીભા કંનીનો રોગો ફેંકનો રોગો 
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