
 
 

PURVA SHAREGISTRY (I) PVT. LTD. 

(SEBI Regn. INR000001112 Category 1 Registrars to IPO & Share Transfer Agents) 
CIN No. U67120MH1993PTC074079 

9 Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel East, Mumbai - 400 011 
Email: purvakyc18@gmail.com   Website: www.purvashare.com    Tel. No.: 23016761 / 8261 

 
Ref. No. PURVA/PARMAX/01/18-19        
From, 
Parmax Pharma Limited 
Plot No. 20, Survey No. 52, 
Rajkot-Gondal National Highway No. 27, 
Hadamtala, 
Tal. Kotda Sangani, 
Dist. Rajkot – 360 311 
Gujarat, India 
 
To, 

Dear Shareholders, 

(Unit: - INE240T01014) 

 
The Securities and Exchange Board of India vide Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018 has mandated submission of Permanent 
Account Number (PAN) and bank account details of all securities holders holding securities in physical form. However, if you wish you may demat the shares 
with your Depository Participant, else you are requested to submit the following details and documents to the address mentioned below within 21 days of 
receipt of this communication. As per our records, your folio needs to be updated with the PAN / Complete Bank details so that the investments held by you 
are in compliance with the aforementioned circular. 
 

Registered Folio No.:  

Mobile No.           

Email Id  

Name of the first/sole shareholder 
Address: 
 
 
 

 

Bank Name of First Holder  
 

Branch Address & Branch  

Bank Account Number  

Account Type 
(Please tick the option) ( √) 

Saving Current Cash Credit Others 

MICR No.          

IFSC Code            

 
Name 
 

 
PAN No. 

 
Signature 
 

1. 
 
 

  

2.   

3. 
 

  

 
I/We hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. I/We, further undertake to inform the Company of any subsequent change(s) in 
the above particulars. 
 
Note: 
 
1. Please fill in the information in CAPITAL LETTERS in ENGLISH ONLY. 
2. Kindly enclose:- 

a. Copy of Self attested Pan Cards of all the shareholder(s) 
b. Copy of address proof of First Holder (Preferably Aadhaar Card) 
c. Copy of cancelled cheque of First Holder 

 
 Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd. 
 (Unit - INE240T01014) 
 9, Shiv Shakti Industrial Estate, 
 J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, 
 Lower Parel East, 
                              Mumbai – 400 011. 
 
 
 
 



 
 

પરૂ્વા શેયજીસ્ટ્રી (ઈન્ડિમવ) પ્રવ.લર. લરમભટેિ 
       (સેફી યેજીસ. ન.ં  INR000001112 કેટેગયી 1 આઈીઓ અને શેય રવડસપય એજડ્સ ભવટે યજીસ્ટ્રવય) 

CIN No. U67120MH1993PTC074079 
9, શીર્ શક્તિ ઇડિસ્ટ્રીમર એસ્ટ્ટેટ, જે.આય.ફરયચવ ભવગા, રધવ એતસેરસ નજીક, રઅય યેર ઇસ્ટ્ટ, મ ફંઈ - 400 011 

Email: purvakyc18@gmail.com   Website: www.purvashare.com    Tel. No.: ૨૩૦૧૬૭૬૧/૮૨૬૧ 
 
સદંબા ન.ં પરૂ્વા / વયભેક્ષ / 01 / 18-19                                                                                  િવયીખ:  
 
પ્રમિ, 
વયભેક્ષ પવભવા લરમભટેિ 
પ્રટ ન.ં 20, સર્ે ન.ં 52, 
યવજકટ-ગોંિર નેશનર હવઈર્ે ન.ં 27, 
હિભિવરવ 
િવર. ક્િવ સવગંણી, 
જજ. યવજકટ - 360 311 
ગ જયવિ, બવયિ 
 
પ્રમિ, 
મપ્રમ શેયધવયક, 
(એકભ: - INE240T01014) 
 

મસક્યરયટીઝ એડિ એતસચડેજ ફિા ઓપ ઈન્ડિમવ  (સેફી) દ્વવયવ િેભનવ રયત્ર ન.ં સેફી/ HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 િવયીખ એમપ્રર 20 , 2018 દ્વવયવ જણવર્વભવ ંઆવ્ય  છે કે જે 
મસક્યરયટીઝ/શેય ધવયક િેભની મસક્યરયટીઝ/શેય બોમિક સ્ટ્ર્રૂભવં ધવયણ કયિવ હમ િેભનવ ભવટે, યભેનડટ એકવઉડટ નફંય (વન) અને ફેંક ખવિવ ની મર્ગિ જભવ કયર્વન  ંપયજીમવિ ફનવર્ેર છે. જ 
આ ઈચ્છ િ  આ આનવ મસક્યરયટીઝ/શેસાને રિલઝટયી વરટિમસડટ વસે િીભેટ કયવર્ી શક છ . અડમથવ આને મર્નિંી સવથ જણવર્ર્વભવ ંઆર્ે છે કે નીચ ેજણવવ્મવ મ જફની મર્ગિ િથવ 
દસ્ટ્િવર્ેજ નીચ ેજણવવ્મવ મ જફનવ ંસયનવભે આ ત્રવ્મર્હવય ભળ્મવનવ ૨૧ રદર્સભવ ંભકરી આર્વ . અમારી ાસેની માહિતી મજુબ આનાાં  રેકોડડ ને રમેનન્ટ એકાઉન્ટ  નાંબર (ાન) અને બેંક ખાતા ની 
વગતો સાથે પરૂ્ડ કરવુાં જરૂરી છે કે જેથી કરીને આનુાં વેર ધારર્ ઉરોક્ત સેબીના હરત્રના ાલન િઠેળ રિ.ે 
 
યજીસ્ટ્ટય પરીઓ ન.ં  
પન ન.ં           
ઈભૈર એડે્રસ:   
પ્રથભ/એકભવત્ર શેય ધવયકન  ંનવભ 
એડે્રસ: 
 

 

પ્રથભ ધવયકની ફેંકન  ંનવભ  

બ્વચં એડે્રસ અને બ્વચં   

ફેંક એકવઉડટ ન.ં  

એકવઉડટ પ્રકવય 
(કૃવ કયીને મર્કલ્ને રટક કય) ( √) 

સેર્ીંગ કયંટ કેસ કે્રરિટ અડમ 

એભઆઈસીઆય ન.ં          
આઈઅપએસસી કિ            
શેયહલ્િયન  ંનવભ વન ન.ં સહી 

૧.   

૨.   

૩.   

 
હ  ં/ અભે આ સવથે જાહયે કયીએ છીએ કે ઉયતિ મર્ગિ સવચી અને સપંણૂા છે. હ  ં/ અભે ફવમંધયી આપ  ંછુ કે ઉયતિ મર્ગિભવ ંબમર્ષ્મભવ ંકઈણ પેયપવય (ઓ) થશે િ ભવયવ/અભવયવ દ્વવયવ કંનીને 
જાણ કયર્વભવ ંઆર્શે. 
 
નૉધ: 
1. કૃવ કયીને પતિ ઇંગલરશભવ ંમિૂી અક્ષયભવ ંભવરહિી બયર્ી. 
2. કૃમવ નીચ ેદશવાર્ેરી મર્ગિ જભવ કયર્ી: 
એ. િભવભ શેયહલ્િય (ઓ) નવ સ્ટ્ર્મ-ંપ્રભવલણિ વન કવિાની નકર 
ફી. પ્રથભ હલ્િય નવ સયનવભવનવ પ યવર્વની નકર (પ્રવધવડમભવ ંઆધવય કવિા) 
સી. પ્રથભ હલ્િયની યદ કયેરવ ચકેની નકર 
 
પરૂ્વા શેયજીસ્ટ્રી (ઈન્ડિમવ) પ્રવ.લર. લરમભટેિ 
(એકભ - વયભેક્ષ - INE240T01014) 
9, શીર્ શક્તિ ઇડિસ્ટ્રીમર એસ્ટ્ટેટ,  
જે.આય.ફરયચવ ભવગા, રધવ એતસેરસ નજીક,  
રઅય યેર ઇસ્ટ્ટ,  
મ ફંઈ - 400 011 
 


