अ. व्यावसाययक माहिती

शििु कर्जासजठी अर्जाचज नमन
ु ज

अर्ा क्र.
अर्ादजरजचे (1) नजव

अर्ादजरजचे (2) नजव

वडील /पतीचे नजव

वडील /पतीचे नजव

रचनज (भजगीदजरी

इतर रचनज प्रकजर

/ प्रज. शल. इ)

व्यवसजयजचे नजव
घराचा पत्ता
रजज्य

पत्तज ओळ 1

जर्ल्हज

पत्तज ओळ 2

पपन कोड

व्यवसजयजसजठी उपलब्ध र्जगज

व्यवसायाचा पत्ता
रजज्य

पत्तज ओळ 1

जर्ल्हज

पत्तज ओळ 2

पपन कोड

व्यवसजयजसजठी उपलब्ध र्जगज

वैयक्ततक माहिती
र्न्मददनजांक

वय

शलांग

शिक्षणिक अहातज

इ-मेल

मोबजईल क्र.

फोन क्र.

सजमजजर्क प्रवगा
अल्पसांखयजांक आहजत कज

के वाय सी कागदपत्रे
आधजर क्र.
वजहन चजलक परवजनज क्र.
इतर

ननवडिूक पत्र क्र.
पॅन क्र.

व्यवसायाचे स्वरूप - प्रस्ताववत
अजततत्वजत असिजरज व्यवसजय

अजततत्वजत असिजरज व्यवसजय

ककती कजल चजलू आहे ? (मदहन्यजत)

प्रततजपवत व्यवसजय

उद्योगजचज प्रकजर

अपेक्षक्षत रोर्गजर ननशमाती
वजपषाक पवक्री (लजख रुपयजत)
सध्यजची

प्रततजपवत

अनभ
ु व (असल्यजस)
आवश्यक कर्ााची रतकम
खेळते भजांडवल (रु)

मद
ु त कर्ा (रु)

अक्स्तत्वात असणाऱ्या बँक खात्याांची माहिती
खजत्यजचज प्रकजर

बँकेचे नजव

खजते क्र.

र्ोडावयाची कागदपत्रे (स्वयां साक्ाांककत)
कजगदपत्रजचज प्रकजर
कजगदपत्रजचज प्रकजर
यांत्रसजमग्रीचे कोटे िन
व्यवसजयजच्यज वगीकरिजची
मजदहती

अर्ादाराचे छायाचचत्र (1)

अर्ादाराची स्वाक्री

ओळखीचज परु जवज
पत्त्यजचज परु जवज
परु जवठजदजरजची मजदहती
वगीकरिजचज परु जवज

अर्ादाराचे छायाचचत्र (2)

रक्कम

इतर कागद पत्रे
अनु क्र.

कजगद्पत्रजचे नजव

र्ोडिी

ल. पसांतीच्या बँका
बँक

िजखज

उद्घोषणा

मी / आम्ही प्रमजणित करतो की मी /आम्ही पुरपवलेली मजदहती सत्य अचूक व सांपूिा आहे . यज व्यवसजयजसजठी अर्जात नमूद केल्यज

व्यनतररक्त आमची कुठलीही उचल कर्ा घेण्यजची व्यवतथज अजततत्वजत नजही. आमचे कुठलेही थकीत / वैधजननक दे िे नजही. आमच्यज

अर्जािी सांबांधधत र्ी अधधक मजदहती बँक मजगेल ती आम्ही पुरवू. तुम्ही ही मजदहती तुम्हजलज हव्यज असिजऱ्यज पक्षजलज पुरवू िकतज.
तम्
ु ही, तम
ु चे प्रनतननधी, ररसव्हा बँक ऑफ इांडडयज, ककां वज तम्
ु ही अधधकृत केलेलज पक्ष आमची मजलमत्तज,लेखज पववरि तजळे बांद, इत्यजदी
आमच्यज वर ददलेल्यज पत्त्यजवरील र्जगेत तपजसू /पडतजळू िकतज. तुम्ही बँके चे येिे सुरक्षक्षत करण्यजसजठी योग्य ती खबरदजरी
घेऊ/कृती करू िकतज.

ना िरकत कलम
मजझ्यज ओळखीच्यज पुरजव्यजची व के वजय सी मजदहतीची पडतजळिी करण्यजस, तसेच मजझज पत इनतहजस, आणि पत सांतथेने ददलेले
पत मजनजांकन बघण्यजस तसेच पोटा ल चजलक व सजवकजर यजांचे वतीने पत मजनजांकन करिजऱ्यज सांतथेकडून मजझे पत मजनजांकन करून
घेण्यजस मजझी कोितीही हरकत नजही

अर्ा दाखल केल्याची माहिती
दजखल केल्यजचज ददनजांक

दजखल करण्यजचे दठकजि

