બોયઝ હોસ્ટેલ મ ાં રહેત વિદ્ય ર્થીઓની અન મત રકમ પરત મેળિિ મ ટે ની અરજી
ત.
૧. વિધ્ય ર્થીનુ ાં પુરૂ ન મ___________________________________________________________
૨. અન મત ભરે લ હોય તે િર્ષ ____________________________________________________
૩. જે ભિનમ ાં દ ખલ ર્થય હોય તેન ુ ાં ન મ ___________________________________________
૪. છે લ્લે ક્ય રે હોસ્ટે લમ ાં હત અને ક્ય રે છોડી તે ત રીખ

______________________________

૫. અન મત ફી ભરે લ તેનો અસલ રસીદ નાં તર્થ ત રીખ _______________________________
૬. ભરે લ રકમ રૂ!. (અંકે રૂ!.) ______________________________________________________
સ્ર્થળ : ___________
ત.

- -૨૦

____________
વિધ્ય ર્થી ની સહી

નોંધ : અન મત રકમ પ છી મેળિન ર અરજી કરન રે અસલ રસીદસ મેલ કરિ ની રહેશે.
રે ક્ટરશ્રીનો અભભપ્ર ય
ઉપર દશ ષિેલ વિદ્ય ર્થી

_______________________________________________ બોયઝ

હોઅટેલ મ ાં રહેત હત તેમણે અભ્ય સ પ ૂણષ કરત હોસ્ટેલ છોડી દીધેલ છે તેમન ન મ ઉપર આ
હોસ્ટેલન હહસ બ પેટે કોઈપણ લેણી રકમ રહેતી નર્થી/રહે છે . નીચેની વિગતે કપ ત લઈ તેમને
તેમની મ ગ
ાં ણી કરે લ અન મતની રકમ પરત આપિ ભલ મણ છે .
અન મત રકમ રૂ!.

______________

કપ ત પ ત્ર રકમ રૂ!.

______________

ચ ૂકિિ પ ત્ર રકમ રૂ!.

_____________

_______________________
રે કટરશ્રી, બોયઝ હોસ્ટે લ

_______________________________________________________________________
પ્રવત,કુલસભચિશ્રી,
સૌ. યુવન. ર જકોટ.
શ્રી/શ્રીમવત/કુ,ાં _______________________________________________ને રૂ!.___________અંકે
રૂવપય _________________રે કટરશ્રી ની ભલ મણ મુજબ ચ ૂકિિ માંજૂર કય ષ .
__________

_________________

_________

તપ સન ર

મદદનીશ હહસ બનીશ

મુખ્ય હહસ બનીશ

____________
કુલસભચિશ્રી

હુ ાં રૂબરૂ મ રી અન મત ની રકમ લેિ આિી શકુાં એમ ન હોઈ ડીજીટલ પેમેન્ટ સ્િીક રિ બ હેધરી
આપુાં છાં. આ રકમ નીચેની વિગતે મ ર ખ ત મ ાં જમ કરિ વિનાંતી કરુાં છાં.
_____________________ ______________________ ___________(_____________)
બેંક નુાં ન મ

બ્ ચ
ાં અને શહેરનુ ાં ન મ

ખ ત નાંબર(અને IFSC કોડ)

કુલસભચિ સ હેબશ્રી,સૌર ષ્ટ્ર યુવનિસીટી, ર જકોટ તરફ ર્થી ઉપર જણ વ્ય મુજબ રકમ રૂ_______
અંકે રૂવપય ____________________________ મળે લ છે .
___________________________
પૈસ લેન રની સહી

