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Punjab & Sind Bank
(Gkos ;oeko dk ndkok /A Govt. of India Undertaking)

Cheque/Cash Deposited in Branch Name________
ਚੈੱਕ/ਨਕਦ ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਬ�ਾਂਚ ਕੋਡ (ਯੇਕਲ ਆਈ.ਡੀ.)/Branch Code (SOL ID)_______

ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਬ�ਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹੈ:/My Account is in Branch Name:

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰ./Transation No.: ਬ�ਾਂਚ ਕੋਡ/Branch Code:______

ਖਾਤਾ ਨੰ./A/c No.: ਿਮਤੀ/Date________

ਏਟੀਐਮ/ਡੈਿਬਟ/ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ:
ATM/Debit/Credit Card No.:

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ/Customer Name:________________________________________

Towards Cheque/Cash Deposit Local/outstation Cheque
ਵੱਲ ਚੈੱਕ/ਕੈਸ਼ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਥਾਨਕ/ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਨਕਦ/ਚੈੱਕ ਵੇਰਵੇ

Cash/Cheque Details

ਚੈਕ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਮਤੀ

Cheque No. & Date

ਰਕਮ (`)

Amount (`)

ਕੱੁਲ/Total

ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਰਕਮ/Amount in Words (`)_______________________________________________

ਜਮ�ਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/Depositors Sign. ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/Cashier Sign.
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Punjab & Sind Bank
(Gkos ;oeko dk ndkok /A Govt. of India Undertaking)

Cheque/Cash Deposited in Branch Name________________
ਚੈੱਕ/ਨਕਦ ਜਮ�ਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਬ�ਾਂਚ ਕੋਡ (ਯੇਕਲ ਆਈ.ਡੀ.)/Branch Code (SOL ID)

ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਬ�ਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਹੈ:/My Account is in Branch Name:

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੰ./Transation No.: ਬ�ਾਂਚ ਕੋਡ/Branch Code:

ਖਾਤਾ ਨੰ./

Account No.:

ਏਟੀਐਮ/ਡੈਿਬਟ/ਕ�ੈਿਡਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ:
ATM/Debit/Credit Card No.:

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ/Customer Name:______________________________________________________________

ਫੋਨ ਨੰ./Phone No. (with STD Code)

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ./Mobile No. Towards Cheque/Cash Deposit Local/outstation Cheque
ਵੱਲ ਚੈੱਕ/ਕੈਸ਼ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਸਥਾਨਕ/ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਬ�ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ/Bank & Branch ਸ਼ਿਹਰ/City ਚੈਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ/Drawer ਚੈਕ ਨੰ./Cheque No. ਿਮਤੀ/Date ਸੰਪ�ਦਾ/Denomination

ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਰਕਮ/Amount in Words (`)________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

2000 X

500 X

200 X

100 X

50 X

20 X

10 X

ਹੋਰ/Others

ਕੱੁਲ/Total

ਜਮ�ਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/

Depositor's Sign.

ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/

Cashier's Sign.

ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ/

Manager's Sign.

ਪੈਨ ਨੰ. (ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 49999 ਤ� ਵੱਧ ਨਕਦ ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮ ਲਈ)

PAN No. (For total cash deposit more than 49999 in a single day

ਫਾਰਮ ਨੰ. 141(ਆਰ)/Form No. 141 (R)

ਕਰਮ ਸਿਖਆ/S.No. ___________________________

ਿਮਤੀ/Date: 

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਸਾਰੇ ਜਮ�ਾਂ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
Nomination Facility available in all deposit accounts
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