A
Class Code
Source Code

MONTHLY DONATION FORM / மாதாந்திர நன்க ாடைப் படிவம்
I hereby express my wish to make monthly contribution for an amount stated below to Malaysian Tamil Educational Research & Development Foundation.

கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ததொகைகை நொன் மொதொ மொதம் தமிழ் அறவொரிைத்துக்கு நன்தைொகடைொைத் தர விரும்புகிழறன்.

PARTICULARS OF DONOR / நன்க

ாடையாளர் த வல்

Title / அகடதமொழி

Full Name / முழுப்தபைர்
New IC / புதிை அ.அ.

Birthdate / பிறந்த நொள்

Address / முைவரி

Postcode / அஞ்சல்குறி

State / மொநிலம்

Tel. No. / ததொ.ழப. எண்

(H)

E-mail Address / மின்னஞ்சல் முைவரி

(H/P)
(O)

PARTICULARS OF PAYMENT /

____________________________________________

நன்க ாடை த வல்

Name of Payee Corporation / நிதி தபறும் நிறுவனம்: Yayasan Penyelidikan dan Pembangunan Pendidikan Tamil Malaysia
Donation amount / நன்தைொகட ததொகை:
Monthly / மாதம்
RM 30

RM 40

RM 50

RM75

RM 100

RM 200

Other / Lain-lain

Please tick your preferred amount. / உங்ைளுக்குப் பிடித்த ததொகைகைக் குறிப்பிடுை.

PAYMENT INFORMATION /

ட்ைணத் த வல்

Payment Method / ைட்டண முகற

Cardholder’s Name /

அட்கடைொளர் தபைர்
Card Number /

அட்கடதைண்
Expiry Date /

முடிவுறு நொள்

/

Issuing Bank /

தவளியிடும் வங்கி

________________________________________________________

CONFIRMATION BY CARD HOLDER / அட்டை உரிடமயாளரின் ஒப்புதல்
I understand that my card will be charged monthly for the amount stated above, and I will keep Tamil Foundation updated if there are changes in the card
details. This instruction shall remain in force until it is revoked by me in writing. என் அட்கடயிலிருந்து ஒவ்தவொரு மொதமும் நன்தைொகட தவட்டப்படுதமன

அறிகிழறன். அட்கட விபரங்ைள் மொறினொல் அவற்றை அறவொரிைத்திடம் ததரிவிப்ழபன். இந்த ஏற்பொடு நொன் எழுத்துவழி ரத்து தசய்யும்வகர நடப்பிலிருக்கும்.

x
Signature of Card Holder (as per Bank’s record)

Date / ழததி

அட்கட உரிகமைொளர் ஒப்பம் (வங்கிப் பதிவில் உள்ளதுழபொல்)

FOR BANK USE / UNTUK KEGUNAAN BANK
For Branch Use / Kegunaan Cawangan Bank

Card Center / Pusat Kad

Particulars of account holder checked and confirmed by
Butir-butir pemegang akaun disemak dan disahkan oleh

Date Processed / Tarikh Process ------------------------------------------------Organisation Code / Kod Organisasi

----------------------------------------------------------------Signature / Tandatangan
Name / Nama
Date / Tarikh

------------------------------------------------------------------Signature / Tandatangan
Name / Nama
Date / Tarikh

