आवेदन क्र.

िदनांक

बक लोगो

फोटो
प्रधान मंत्री मद्र
ु ा योजना (पीएमएमवाय) अंतगर्त कजार्साठी अजर्
(िशशुअंतगर्त

.50000/- कजार्साठी)

जी बँक व शाखा यांचेकडून कजर् घ्यावयाचे आहे यांचे नांव ---------------------------------------------------मी या वारे ----------------------- साठी
अजर्दाराचे / अजर्दारांचे नांव

. ------------------

या रोख ऋण (सीसी) /अितदे य (ओवरड्रा ट) / मुदत कजार्साठी अजर् करतो.

1.

विडलांचे/पतीचे नांव

1.

2.

2.

घटना

यिक्तगत

संयुक्त

वािम व

भागीदारी

अ य

िनवास पता

भाडेत वावर/ वतः या मालकीचे

यवसायाचा पता

भाडेत वावर/ वतः या मालकीचे
वय

ज मतारीख
िशक्षण

अिशिक्षत

केवायसी कागदपत्रे
आयडी साक्ष

10 वी पयर्ंत

िलंग पु ष / त्री
12 वी

नातक

वोटर आयडी क्र.

यावसाियक

अ य

आधार क्र.

ड्रायिवंग लायसंस क्र.

अ य

(कृपया िलहावे)

प याचे साक्ष (कृपया िलहावे)
टे लीफोन क्र.

मोबाइल क्र.

यवसायाचा प्रकार
वािषर्क िवक्री

( . लाखात)

ई-मेल

स याचा

अवधी

प्र तािवत

स याची

प्र तािवत

अनुभव (काही अस यास)
सामािजक

ेणी (कृपया खूण करा)

जर अ पसंख्यक असेल तर ( )

अजा

बद्ध
ु

आव यक कजार्ची रक्कम

मिु लम

रोख ऋण (सीसी)

स या या खा याची मािहती, जर असेल तर
खाता क्र.

सामा य

अजजा
िख्र चन

िसख

.----------------

प्रकार (कृपया

खूण करा)

जर कजर् खाते असेल तर कजार्ची रक्कम

इमाव (ओबीसी)
जैन
सावधी कजर्

बँक व शाखेचे नांव
.

झोरोसेिट्रयन

अ पसंख्यक समुदाय
अ य

. ----------------------(जमा/कजर्)

घोषणा
मी/आ ही या

वारे प्रमािणत करतो की मी/आ ही िदलेली सवर् मािहती खरी, बरोबर व पूणर् आहे . मी/आ ही अजार्म ये नमूद केले या मािहती यितिरक्त यूिनट साठी

वेगळे कोणतेही कजर् घेतलेले नाही. मी/आ ही कोण याही बँकेला अजर् केलेला नाही. मा या/आम यावर कोणताही अितदे य (ओवरड्रा ट)/सांिविधक दे यता नाहीत.
मा या/आम या अजार्संबंधातील बँकेला लागणारी सवर् मािहती मी/आ ही दे ईल/दे ऊ. आपणांस योग्य वाटे ल अशा कोण याही एजंसीला आपण मािहती दे ऊ शकतो.
आपण, आपले प्रितिनधी अथवा भारतीय िरझवर् बँक अथवा मद्र
ु ा िलिमटे ड वा आपण अिधकृत केलेली अ य कोणतीही एजंसी वर िदले या आम या
कारखाना/ यवसाय पिरसरास माझी/आमची संप ती, खाते इ यािदचे वेळोवेळी िनरीक्षण क

शकते. बँकेची रक्कम वसूलीसाठी आपण उिचत सुरिक्षतता/कारर् वाई क

शकता.

तारीख ----------------थान ------------------

अजर्दाराची / अजर्दारांची सही / अंगठा
(फक्त कायार्लयीन उपयोगासाठी)

------------------ तारखेची पावती क्र.

----------------------

कजर् अजर् क्र.

---------------------------

प्रा तकतार् ---------------------------------अिधकृत ह ताक्षरकतार् (शाखेची मोहोर व सही)

थान व तारीख

------------------------------------------- इथून कापावे -------------------------------------------------------------------(फक्त अजर्दाराची प्रत) पीएमएमवायअंतगर्त कजर् अजार्साठी पावती क्र. ----------------------------------ी/ ीमती -------------------------- कडून

थान व तारीख

.---------------- साठी ----------------

तारखेचा कजर् अजर् सध यवाद प्रा त झाला.

अिधकृत ह ताक्षरकतार् (शाखेची मोहोर व सही)

