किशोर िर्जासजठी अर्जाचज नमन
ु ज

अ. व्यावसाययक माहिती
अर्ा क्र.
रचनज (भजगीदजरी

व्यवसजयजचे नजव
इतर रचनज प्रिजर

/ प्रज. लि. इ)

रजज्य

जर्ल्हज

पत्तज ओळ 1

पत्तज ओळ 2

पपन िोड

व्यवसजयजसजठी उपिब्ध र्जगज

इ-मेि

मोबजईि क्र.

फोन क्र.

व्यवसजयजचज पॅन क्र.

व्यवसायाचे स्वरूप
प्रस्तजपवत व्यवसजय

चजिू व्यवसजय

व्यवसजय प्रजरं भ ददनजंि
अ व्यवसाय नोंदणीकृत आिे का?
नोंदणी क्र.

नोंदणीिृत िजयजाियजचज पत्तज

नोंदणी िजयदज
ब. मालक / संचालकांच्या पार्शववभम
ू ीबद्दल माहिती
अनु
क्र.

नजव

र्न्मददनजंि लिंग

पत्तज

शैक्षणणि

मोबजईि क्र. अहातज

अनभ
ु व

(वर्जांमध्ये)

बँिेच्यज

अनु
क्र.

आधजर क्र.

ननवडणूि
पत्र क्र.

वजहन

चजिि

परवजनज

पॅन क्र. / डीन क्र.

क्र.

इतर

ओळखपत्र

इतर

िुठल्यजही

अधधिजऱ्यजशी

ओळखपत्र किं वज
क्र.

संचजििजशी
नजतेसब
ं ध
ं
आहे िज?

सूचनज: सजमजजर्ि प्रवगा मजदहती फक्त प्रमुख प्रवतािजच्यजच बजबतीत गरर्ेची आहे .

सजमजजर्ि प्रवगा

अल्पसंखयजंि
आहजत िज

क. संलग्न संस््ांची माहिती / संलग्न संस््ांचे स्वरूप
यज संस्थेत तम
ु चज सहभजग
अनु
क्र.

संिग्न संस्थेचे

संिग्न संस्थेचज

नजव

पत्तज

सध्यजची बँि

संिग्न संस्थेचे

िोणती

स्वरूप

िजय आहे? (मजिि /

भजगीदजर / संचजिि िज

फक्त गत
ुं वणुिदजर म्हणून(किती टक्िे आहे ?)

ड. सध्या अस्स्तत्वात असणाऱ्या बँक सवु वधा
सपु वधजंचे प्रिजर

सध्यजची बँि

उचि िरण्यजची
मयजादज

31/03/2017 रोर्ी

असणजरी लशल्िि
/ दे णे

ददिेिे तजरण

मजिमत्तज वगीिरणजची
सध्यजस्थती

आम्ही प्रमजणणत िरतो िी आमच्यज व्यवसजयजने िुठल्यजही बँिेिडून /पवत्तसंस्थे िडून यजपव
ू ी िोणत्यजही प्रिजरचे िर्ा घेतिेिे नजही आणण वरीि रिजनज ड मध्ये
उल्िेख िेल्यज व्यनतररक्त मी / आम्ही इतर िोणत्यजही बँिेिज / पवत्तीय संस्थेिज दे णे िजगत नजही

इ. उधारीच्या यनयोस्ित सवु वधा (रुपयांमध्ये)
सपु वधजंचे प्रिजर

रक्िम

िोणत्यज ननयोजर्त प्रिल्पजसजठी
हव्यज आहे त?

प्रजथलमि तजरणजची मजदहती - ( अंदजर्े
मल्
ू यननधजारण रुपयजंमध्ये द्यजवे )

एिूण
अपेक्षक्षत रोर्गजर ननलमाती
फ. बँकेचे भांडवल असेल तर - खेळत्या भांडवलाच्या सवु वधेच्या मागणीचा आधार
प्रत्यक्षजतीि पवक्री

ननयोजर्त

वर्ा आणण रक्िम
2016 2017

20 1720 18

पवक्री

चक्र (मदहन्यजत) मजि सजठज

दे णेिरी

घेणेिरी

प्रवतािजचज
वजटज

मयजादज

ग. मद
ु त किव िवे असल्यास यंत्रसामग्र
ु ी / उपकरणांची यादी खाली द्यावी
यंत्रसजमग्री /
उपिरणजंचज
प्रिजर

गरर्ेचे िजरण

परु वठजदजरजचे नजव

यंत्रजची एिूण
किं मत

प्रवताि उचिणजर
असणजरज वजटज
(रु.)

मद
ु त िर्जाची गरर्
(रु.)

ि. भववष्याबाबत अंदाि (रुपयात)

भपवष्यजबजबत अंदजर् (खेळत्यज भजंडविजसजठी सध्यजचे वर्ा व पदहिे वर्ा यजंचे अंदजर् द्यजवेत. मजत्र मद
ु तीच्यज िर्जासजठी िर्जाची
पण
ू ा परतफेड होणजर असणजऱ्यज वर्जापयांतचे अंदजर् द्यजवेत.

रुपये

िजखजत

सध्यजच्यज
वर्जात

पदहल्यज

दस
ु ऱ्यज

नतसऱ्यज

चौथ्यज

पजचव्यज

सहजव्यज

सजतव्यज

(अंदजर्)

(अंदजर्)

(अंदजर्)

(अंदजर्)

(अंदजर्)

(अंदजर्)

(अंदजर्)

वर्जात

वर्जात

वर्जात

वर्जात

वर्जात

वर्जात

वर्जात

ई. वैधायनक कतवव्यांबाबतची सध्यस्स््ती
अनु
क्र.

वैधजननि िताव्य

पत
ा ज िेिी आहे
ू त
अथवज नजही

शेरे :- ( वैधजननि िताव्यजंसब
ं ध
ं ी िजही अधधि
मजदहती असल्यजस)

ि. सोबत िोडावयाची कागद पत्रे (स्वयं साक्ांककत)
मालकाचे केवाईसी

ओळखीच्यज परु जव्यजचज प्रिजर

ओळखीचज परु जवज

पत्त्यजच्यज परु जव्यजचज प्रिजर

पत्त्यजचज परु जवज

प्रवगजाचज परु जवज

अिवदाराचे छायाचचत्र
व्यवसायासाठी के वाय सी
ओळखीचज व व्यवसजयजच्यज पत्त्यजचज परु जवज

िेखज पववरण पत्र (मजगीि सहज मदहन्यजंचे)
तजळे बद
ं (मजगीि 2 वर्जांचज ) आयिर/पवक्री िर पववरण

पत्रजसह (2 िजख व त्यजपेक्षज र्जस्त असल्यजस अननवजया)
अपेक्षक्षत तजळे बद
ं (खेळत्यज भजंडविजसजठी 1 वर्ा, मद
ु तीच्यज

िर्जासजठी िर्जाच्यज मद
ु ती इतिे (2 िजख व त्यजपेक्षज र्जस्त
असल्यजस अननवजया)

अर्ा िरण्यजच्यज तजरखेपयांत पण
ू ा िेिेिे पवक्रीचे पत्रि
(सध्यजच्यज वर्जातीि)

ननयोजर्त प्रिल्पजचज अहवजि (तजंत्रत्रि व पवत्तीय व्यवहजयातज)

अिवदाराची स्वाक्री

मेमोरँडम ऑफ असोलसएशन, आटीिल्स ऑफ असोलसएशन,
भजगीदजरी िरजर इ.

नतऱ्हजईत
ा पक्ष र्जमीन रजहणजर नसेि तर अर्ाितजा / संचजिि
/ भजगीदजर इ चे ननव्वळ मजिमत्तज पत्रि
इतर कागद पत्रे
अनु क्र.

िजगदपत्रजचे नजव

र्ोडणी

ल. पसंतीच्या बँका
बँि

शजखज

उद्घोषणा

मी / आम्ही प्रमजणणत िरतो िी मी /आम्ही पुरपविेिी मजदहती सत्य अचूि व संपूणा आहे . यज व्यवसजयजसजठी अर्जात नमूद िेल्यज
व्यनतररक्त आमची िुठिीही उचि िर्ा घेण्यजची व्यवस्थज अजस्तत्वजत नजही. आमचे िुठिेही थिीत / वैधजननि दे णे नजही. आमच्यज

अर्जाशी संबंधधत र्ी अधधि मजदहती बँि मजगेि ती आम्ही पुरवू. तुम्ही ही मजदहती तुम्हजिज हव्यज असणजऱ्यज पक्षजिज पुरवू शितज.
तुम्ही, तुमचे प्रनतननधी, ररसव्हा बँि ऑफ इंडडयज, किं वज तुम्ही अधधिृत िेिेिज पक्ष आमची मजिमत्तज,िेखज पववरण तजळे बंद, इत्यजदी
आमच्यज वर ददिेल्यज पत्त्यजवरीि र्जगेत तपजसू /पडतजळू शितज. तुम्ही बँिे चे येणे सुरक्षक्षत िरण्यजसजठी योग्य ती खबरदजरी
घेऊ/िृती िरू शितज.

ना िरकत कलम
मजझ्यज ओळखीच्यज पुरजव्यजची व िे वजय सी मजदहतीची पडतजळणी िरण्यजस, तसेच मजझज पत इनतहजस, आणण पत संस्थेने ददिेिे

पत मजनजंिन बघण्यजस तसेच पोटा ि चजिि व सजविजर यजंचे वतीने पत मजनजंिन िरणजऱ्यज संस्थेिडून मजझे पत मजनजंिन िरून
घेण्यजस मजझी िोणतीही हरित नजही

अिव दाखल केल्याची माहिती
दजखि िेल्यजचज ददनजंि

दजखि िरण्यजचे दठिजण

