
12. ના. 

11. ના. 
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વ્યક્તિ/ પ્રોપ્રાઇટરક્િપ ર્ાટ ેખાિ  ંખોલવાન  ંફોર્મ 
િાખાન ં નાર્ ------------ 

(ફતિ બેંકના ઉપયોગ ર્ાટે) 

 

ખાિા નાંબર 

                

 

ગ્રાહક આઈડી 

                

 

િારીખ/ર્ક્હનો/વર્મ 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રક્િ 

પજંાબ એન્ડ સ ધં બને્ક 

િાખા કચરેી  

એકાઉન્ટન  ંનાર્ / િીર્મક 

િારીખ:  

કૃપા કરીને ખોલો: ❑ બચિ ખાિ  ં❑ ચાલ  ખાિ  ં

 

1. વ્યક્તિગિ ક્વગિો : (કપૃા કરીન ેિબ્દો વચ્ચ ેએક જગ્યા છોડો) (ર્ોટા અક્ષરોર્ા ંભરવ )ં 

પ્રોપ્રાઇટર / 
અક્ધકિૃ  હી 
કરનારન  ંનાર્ 

પ્રથર્ અરજદાર 

- શ્રી /   શ્રી. 

               

ક્વવક્િય 

અરજદાર-શ્રી / 

  શ્રી. 

               

ક્પિા/ પક્િ/ વાલીન  ં

નાર્ 

પ્રથર્ અરજદાર - 

શ્રી /   શ્રી. 

               

ક્વવક્િય 

અરજદાર-શ્રી / 

  શ્રી. 

               

 
પ્રથર્ અરજદાર ક્વવક્િય અરજદાર 

2. જાક્િ: ❑ પ રુર્ ❑ સ્ત્રી ❑ અન્ય ❑ પ રુર્ ❑ સ્ત્રી ❑ અન્ય 

3. જન્ર્ િારીખ ડીડી/એર્એર્ / વાયવાયવાયવાય ડીડી/એર્એર્ / વાયવાયવાયવાય 

4. PAN પ્રથર્ અરજદાર (વકૈક્પપક) PAN ક્વવક્િય અરજદાર (વકૈક્પપક) 

(અરજી ર્ જબ ફોર્મ 60/61 ભરો જો PAN  બક્ર્ટ કરવાર્ા ંન આવ ે

િો) 

5. પરવ્યવહારન  ં રનાર્ *ં 

કાયર્ી / નોંધાયલે  રનાર્  ં(લને્ડ ર્ાકમ ફરક્જયાિ છે) 

 રાજ્ય   

ક્પન કોડ  રાષ્ટ્રીયિા   

ફોન / ર્ોબાઇલ ન.ં  

ઈ-ર્લે  

પરવ્યવહારન  ં રનાર્  ં(લને્ડ ર્ાકમ ફરક્જયાિ છે) 

  રાજ્ય   

ક્પન કોડ.  

 

(* યં તિ ધારકોના  રનાર્ાના  જંોગોર્ા,ં  યં તિ ધારકો ર્ાટ ેપરરક્િષ્ટ ભરો) 

6. સ્ત્ટાફ ❑ હા સ્ત્ટાફ આઈડી / પીએફ કોડ 

7.  ગીર ❑ હા (જો હા હોય િો નીચ ેક્વગિો આપવી) 

a.  ગીરની જન્ર્ િારીખ 

b. વાલીન  ંનાર્ શ્રી/  શ્રી 

c.  ગીર  ાથ ે બંધં 

d. વાલી  રનાર્  ં

8. ખાિ  ંચલાવવાની  ચૂનાઓ  
❑ એકલ        ❑ બેર્ાંથી એક/ કોઈપણ એક અથવા ઉત્તરજીવી  ❑  યં તિ રીિે અથવા ઉત્તરજીવી (ઓ) 

9. રડપોક્િટની ક્વગિો:   રકર્ -------------- ❑ રોકડ   

❑ચેક નં --------------  િારીખ--------------   બેંક  --------------  ને લખલે --------------  િાખા 

ગ્રાહકનો  હી સ્ત્કેનીંગ ક્વસ્ત્િાર 

......................................... 
નર્ૂનાની  હી પ્રથર્ 

અરજદાર 

.......................................... 

નર્ૂનાની  હી ક્વવક્િય 

અરજદાર 

ગ્રાહકનો  હી સ્ત્કેનીંગ ક્વસ્ત્િાર 

કૃપા કરીને િાજેિરના 

પા પોટમ  ાઇિનો 

ફોટોગ્રાફ લગાડો 

 

  
           

        

               

              

કૃપા કરીને િાજેિરના 

પા પોટમ  ાઇિનો 

ફોટોગ્રાફ લગાડો 



જોખર્ન  ંવગીકરણ 

(A) ઊંચ  ❑ ર્ધ્યર્ ❑ નીચ  ં

10. આધાર નબંરના  ીડડગં ર્ાટ ેક્વનિંી 

❑ હા (જો હા, િો કપૃા કરીને આધાર નંબર પ્રદાન કરો) ❑ ના (હ ં / અર્ ેઆધાર નંબર  ીડ કરવા ર્ાંગિા નથી) 
આઆઆઆ આઆઆઆ 

આઆઆઆઆ 
આઆઆઆઆઆ 

            

આઆઆઆઆઆઆ 
આઆઆઆઆઆ 
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11. FATCA હઠેળ ટતે  રકે્ ડને્  રડતલરેિેન-CRS 

ટેત  રેક્ ડેન્  રડતલેરેિન - િર્ને 

જે લાગ  પડિ ં હોય િેને રટક કરો 
હ ં/અર્ે/ ંસ્ત્થા ભારિનો કર ક્નવા ી છ ં/છીએ/ છે અને અન્ય કોઈ દેિ/દેિોના ક્નવા ી નથી. 

 

હ ં/અર્ે/ ંસ્ત્થા અન્ય કોઈ દેિ/દેિોના કર ક્નવા ી છ ં/છીએ/ છે. 

નોંધ: જો ગ્રાહક ઘોર્ણા કર ેછે કે િે/િેણી અન્ય દેિ/દેિના કર ક્નવા ી છે, િો FATCA -CRS ઘોર્ણા ફોર્મર્ાં અન્ય વધારાની ક્વગિો વ્યક્તિઓ ર્ાટેના પરરક્િષ્ટ-I ર્ જબ/  ંસ્ત્થાઓ ર્ાટે 

પરરક્િષ્ટ-II પ્રાપ્િ કરવી આવશ્યક છે. 

 

 

12. વ્યવ ાયની ક્વગિો ❑ નોકરી ❑ સ્ત્વ રોજગારી ❑ ક્નવૃત્ત ❑ ગૃક્હણી ❑ ક્વદ્યાથી ❑ અન્ય   

જો પગારદાર હોય, ❑ પ્રા ક્લક્ર્ટેડ. ❑ પક્બ્લક ક્લક્ર્ટેડ. ❑ ભાગીદારી ❑ ર્ાક્લકી ❑  રકાર  ાથ ેકાયમરિ. ❑ અન્ય સ્ત્વ 

રોજગારી   વર્ો ર્ક્હનાઓ ક્નગર્નની િારીખ   

 ંસ્ત્થાન ં નાર્ 
આઆઆઆઆઆઆઆઆ આઆઆઆઆઆ 
આઆઆઆઆઆઆ આઆઆઆઆઆ 
આઆઆઆઆઆઆઆઆ આઆઆઆઆઆ 
આઆઆઆઆઆ 
આઆઆ આઆઆઆઆઆઆ 
આઆઆઆઆઆઆઆઆઆ 
આઆઆઆઆઆઆ આઆઆઆઆઆઆ 
આઆઆ આઆઆઆઆઆઆ આઆઆ 

આઆઆઆઆઆઆ ❑ આઆઆઆ આઆઆઆઆઆઆ ❑ આઆઆઆઆઆ ❑ આઆઆઆ ❑ આઆઆઆ  

આઆઆઆઆઆઆઆઆઆઆઆઆઆ ❑ આઆઆઆઆઆઆઆ ❑ આઆઆઆઆઆ આઆઆઆઆઆઆ 

આઆઆઆઆઆઆઆ આઆઆઆઆઆઆ ❑ આઆઆઆ  

આઆઆઆઆઆઆઆ ❑ આઆઆઆ / આઆઆઆઆ 

આઆઆઆઆઆ ❑ આઆઆ / આઆઆઆ ❑ આઆઆઆ ❑ આઆઆઆઆઆઆઆઆઆ ❑ આઆઆઆ  

આઆઆઆ ❑ આઆઆઆઆઆઆ ❑આઆઆઆ ❑ આઆઆઆઆ આઆઆ ❑ આઆઆઆ  

<આઆ. 1,00,000 ❑ આઆ. 1,00,000 આઆ આઆ. 5,00,000 ❑ આઆ. 5,00,000 આઆ આઆ. 
10,00,000 

આઆ. 10,00,000 આઆ આઆ. 15,00,000 ❑ > આઆ. 15,00,000 

 

 

 

 

 

 
13. ઈન્ટરનેટ બેસન્કંગ  ેવાઓ*: (a) ❑ હ ં / અર્ે  પીએ બી ઇન્ટરનેટ બેસન્કંગ  ેવાઓ ર્ાટે અરજી કરવા ઈચ્છીએ છીએ 

વધ   ંચાર ર્ાટે કૃપા કરીને દરેક અરજદારો ર્ાટે એક ઈર્ેલ આઈડી પ્રદાન કરો. (ફતિ ર્ોટા અક્ષરોર્ાં લખો) 

પ્રથર્ અરજદાર       

 

(b) ર્ોબાઇલ બેંડકંગ: ❑હ ં / અર્ે PSB ર્ોબાઈલ બેંડકંગ ર્ાટે અરજી કરવા ર્ાંગીએ છીએ ર્ોબાઈલ નં ---------------- 14. એ એર્એ  એલર્ટ મ : ❑ જરૂરી  (ર્ોબાઈલ નં -------

---------)❑ જરૂરી નથી  

15. (A) એટીએર્ કાડમ / ડેક્બટ કાડમ: ❑ હ ં / અર્ે PSB ATM કર્ ડેક્બટ કાડમ ર્ાટે અરજી કરવા ર્ાંગીએ છીએ  (B)ચેક બ ક ❑ હા ❑ ના 

કાડમ પર ક્પ્રન્ટ કરવાન ં નાર્-----------------------------------------------------------   
આઆઆઆઆ આઆઆઆ 60/61 આઆઆ આઆઆઆ PAN આ આઆઆ આઆઆઆઆ આઆઆઆઆઆ આઆઆઆ આઆઆઆ) 

1. ઘોર્ણાકારન ં  ંપૂણમ નાર્. 
2. વ્યવહાર ક્વગિો: નવી એકાઉન્ટ નં.  
3. વ્યવહારની રકર્ :  રૂ.  
4. િ ં િર્ારું કર ર્ાટે ર્ૂપયાંકન કરવાર્ાં આવ્ય ં છે? 
5. જો હા, (i) વોડમ / કમલ/રેંજ ની ક્વગિો જ્યાં આવકન ં છેપલ ં રરટનમ ભરાય ં હિ ?ં 

(ii) કાયર્ી એકાઉન્ટ નં.ન હોવાના કારણો/ જનરલ ઇન્ડેત  રક્જસ્ત્ટર નં.? 

6. કૉલર્ નંબર 1 ર્ાં  રનાર્ાના  ર્થમનર્ાં દસ્ત્િાવેજની ક્વગિો રજૂ કરવાર્ાં આવી રહી છે. 
7. હ ં આથી જાહેર કરું છ ં  કે કૃક્ર્ર્ાંથી ર્ારી આવકનો સ્રોિ છે અને અન્ય આવક પર આવકવેરા ચૂકવવાની ર્ાર ેકોઈ જરૂર નથી, જો કોઈ હોય િો. (ફોર્મ 61 ર્ાટે લાગ ) ચકા ણી: હ ં / 

અર્ે આથી જાહેર કરું છ ં  /કરીએ છીએ કે જે ઉપર જણાવેલ છે િે ર્ારી શ્રેષ્ઠ જાણ અને ર્ાન્યિા પ્રર્ાણે  ાચ ં છે. 
આજના રદવ ે, ચકા ાયેલ. 

િારીખ • ----------------------------- સ્ત્થળ :  ---------------------------------  હી /ઓ----------------------  

 

 

(A) ઓળખપરના પ રાવાઓ: (i) પા પોટમ (ii) પાન કાડમ (iii) ર્િદાર ઓળખ કાડમ (iv) ડ્રાઇસવંગ લાઇ ન્  (v) NREGA વવારા જારી કરાયેલ જોબ કાડમ 

(vi) ઈ-આધાર અથવા અન્ય  ત્તાવાર રીિ ેર્ાન્ય દસ્ત્િાવેજો યોગ્ય રીિે સ્ત્વ પ્રર્ાક્ણિ 
(B)  રનાર્ાનો પ રાવો : પા પોટમ / ર્િદાર આઈડી / ડ્રાઇસવંગ લાય ન્  / આધાર / ઈ-આધાર અથવા અન્ય  ત્તાવાર રીિ ેર્ાન્ય દસ્ત્િાવેજો યોગ્ય રીિે સ્ત્વ પ્રર્ાક્ણિ. 

ર્ાર બેંકના ઉપયોગ ર્ાટ ે

               -----------------                                          ----------------------------   



અક્ધકારી બ્ાચં ર્નેજેર 
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                                                    ઓફી ર બ્ાચં ર્નેજેર 

ફોર્મ DA-1 

17. નોક્ર્નિેન ❑ હા (જો હા, િો કૃપા કરીને નોક્ર્નેિન ફોર્મ ભરો) ❑ ના (હ ં / અર્ ેજાહેર કરીએ છીએ ક ેહ /ં અર્ે ર્ારા / અર્ારા બચિ / ચાલ  ખાિાર્ા ં

નોક્ર્નેિન કરવા ર્ાંગિા નથી 

 

બેંક રડપોક્િટ  બંંક્ધિ બેંડકંગ રેગ્ય લેિન એતટ, 45 અને બેંડકંગ કંપનીઓ (નોક્ર્નેિન) ક્નયર્ો, 1949 ના ક્નયર્ 2 (1) હેઠળ નોક્ર્નેિન. 

હ ં/અર્ે (નાર્(નાર્ો) અને  રનાર્ (ં રનાર્ા), નીચેની વ્યક્તિને નોક્ર્નેટ કરીએ છીએ ક ેજેર્ને, ર્ારા/અર્ારા/ ગીરના ર્ૃત્ય ના  ંજોગોર્ા,ં  

થાપણની રકર્, િેની ક્વગિો નીચે આપલે છે, (જે િાખા/ઓરફ ર્ા ંરડપોિીટ રાખવાર્ા ંઆવી છે િેન ં નાર્ અને  રનાર્ )ં વવારા પરિ કરી િકાિે. 

રડપોક્િટ નોક્ર્ની 

સ્ત્વરૂપ (બચિ /  

ચાલ  ખાિ  ં

એકાઉન્ટ નં. વધારાની  

ક્વગિો, જો કોઈ હોય 

િો 

નાર્  રનાર્ ં  ંબંધ  

અરજદાર  ાથે 

ઉંર્ર જન્ર્ િારીખ 

        

 
*આ િારીખ ેનોક્ર્ની  ગીર હોવાથી, હ ં/અર્ ેશ્રી/  શ્રી/શ્રી(નાર્,  રનાર્  ંઅને ઉંર્ર) ને જ્યાર ેનોક્ર્નીની  

 ગીરાવસ્ત્થા દરક્ર્યાન ર્ારા/અર્ારા/ ગીરન  ંર્ૃત્ય  થય ં હોય  ત્યાર ેનોક્ર્ની વિી રડપોક્િટની રકર્ પ્રાપ્િ કરવા ર્ાટ ેક્નર્ણૂક કરીએ છીએ . 

પ્રથર્ અરજદારની  હી/અગંઠૂાની છાપ  

સ્ત્થળ  િારીખ  ક્વવક્િય અરજદારની  હી/અગંઠૂાની છાપ 

 પ્રથર્  ાક્ષી ક્વવક્િય  ાક્ષી 

 હી   હી  

નાર્  નાર્  

 રનાર્  ં  રનાર્  ં  

* જો નોક્ર્ની  ગીર ન હોય િો છેકી નાખો. 

ઓરફ ના ઉપયોગ ર્ાટ:ે નોક્ર્નેિન સ્ત્વીકાય ું અને  ીરીયલ નંબરથી નોંધણી કરાવી---------------  િારીખ--------------  

એકાઉન્ટ ખોલો. 

િારીખ ેખાિ  ંખોપય -ં-------------------------- ખાિા નં-------------------------------  

 
 


