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Nursery to G-10           25/06/2019 

FEE INFORMATION CIRCULAR 

For smooth functioning of the fee collection process, we are initiating with the following 

options for Fee Payment from 1st July 2019 onwards: 

 Fee Payment Options: 

Option 1: Debit Card/ATM Card (No Transaction Charges) 

Option 2: Credit Card (1.70% Transaction Charge) 

Option 3: Net Banking (RTGS/NEFT) – (Charge of Rs. 18 per transaction) 

Option 4:Payment by Cheque (Parents have to go at ICICI Bank ( any branch)  to pay the fees – 

Fee Book will be given for the same by the school) 

So, you are kindly requested to choose any one of the following payment mode as mentioned 

below :  

1) Debit Card/Credit Card/Net Banking   

2) Payment by Cheque  

Fee Payment process(if it is paid online) 

i) Parents will receive a message from ICICI Bank containing a link and a reminder for 

the payment of fees . 

ii) You will have to click on the link received and have to follow the steps as mentioned 

in the link. 

iii) Fee Receipt will be generated automatically on your phone, once your fee is paid 

online. 

For any query, kindly meet Mr. Darshil Gosrani (Accountant) at the school during the fee 

collection dates (i.e 1st July to 10th July 2019) and the timings for the same are 8:30 a.m. to 

2:00 p.m. (Monday to Saturday). Please keep the phone along with you in which you have 

received the message and also your Debit Card/ATM Card/Credit Card/ Net banking details. 

For further queries/details, kindly contact on +918690430302/+919328230302. 
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FEE INFORMATION CIRCULAR 

તા. 1 જુરાઇ થી પી પ્રક્રિમાના સચુારૂ સચંારન ભાટે અભો પી ેભેન્ટ ભાટે નીચેના વલકલ્ો આીએ છીએ.   

ફી પેમેન્ટન ાં વિકલ્પો: 

વિકલ્પ 1 : ડેફીટ કાડડ / એટીએભ કાડડ ( કોઈ ટ્રાન્જકળન ચાર્જ નહી)  

વિકલ્પ 2 : િેડીટ કાડડ (1.70% ટ્રાન્જકળન ચાર્જ )  
વિકલ્પ 3 : નેટ ફેંકીંગ(RTGS/NEFT) - (ચાર્જ રૂ. 18 પ્રવત ટ્રાન્જકળન)   

વિકલ્પ 4 : ચેક દ્વાયા ેભેન્ટ (લારીશ્રીએ ICICI ફેંક(કોઈણ ળાખા) ય પી બયલા જલાનુ ંયહળેે. તેના ભાટે સ્કૂર 
દ્વાયા પી બકૂ આલાભા ંઆલળે.) 

 

તેથી, આને નીચેનાભાથંી કોઈણ એક ેભેન્ટનો પ્રકાય સદં કયલા વનલેદન કયલાભા ંઆલ ેછે:  

 1) ડેબીટ ક ડડ / કે્રડીટ ક ડડ / નેટ બેંકીંગ  

 2) ચેક દ્વ ર  પેમેન્ટ 

પી ેભેન્ટ પ્રક્રિમા (જો ઓનરાઈન ચકૂલલાની હોમ તો) 

i) લારીનનેે ICICI ફેન્ક તયપથી એક ભેસેજ પ્રાપ્ત થળે જેભા ંપી ચકુલલા ભાટેની લરિંક અને ક્રયભાઇન્ડય હળે. 

ii) તભને પ્રાપ્ત થમેર લરિંક ય ક્લરક કયવુ ંડળે અને લરિંકભા ંઉલ્રેલખત ગરાઓંનુ ંારન કયલાનુ ંયહળેે. 

iii) એકલાય તભાયી પી ઑનરાઇન ચકૂલલાભા ંઆલે ત્માય ફાદ , પી ની યસીદ તભાયા પોન ય આભેે 

જનયેટ થળે.    

 કોઈણ પછૂયછ ભાટે , પી ચકૂલલાની તાયીખો (1 જુરાઇ થી 10 ભી જુરાઈ 2019) દયવભમાન સ્કૂરભા ંશ્રી 

દવળિર ગોસયાણી (એકાઉન્ટન્ટ) ને ભ લાનુ ંયહળેે અને તે નો સભમ સલાયે 8:30 થી 2:00 લાગ્મા  સધુી છે. 

(સોભલાય થી ળવનલાય). ભલા આલો ત્માયે ખાસ કયીને પોનને તભાયી સાથે યાખો કે જેભા ંતભને ભેસેજ ભળ્મો છે 

અને તભારૂ ડેલફટ કાડડ / એટીએભ કાડડ / િેક્રડટ કાડડ / નેટ ફેનન્કિંગ વલગતોભાથંી કોઈ એક સાથે યાખલી.  

અન્મ કોઈ વલગત કે પછૂયછ ભાટે સ્કૂરના ંભો. ન.ં 8690430302 / 9328230302 ય સંકડ સાધી ળકો છો.  
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