
ि यदशनी  नागरी  सहकारी बँक मय िदत. जालना 
' ा चैत य ' देऊळगावराजा रोड जालना 02482-233346,02482-240485 

यवसाय ितिनधीसाठी अज 
1 थान (गाव / नगर) 
थान :- -------------------------------------------------------------------------------- 

िज हा  :-  -------------------------------------------------------------------------------- 
रा य   :-   -------------------------------------------------------------------------------- 
िपनकोड :-  -------------------------------------------- 
2. नाव ( लॉक या यादीत) :------------------------------------------------------- 
3. विडलांचे / पतीचे नाव  :------------------------------------------------------ 
4. ज मतारीख आिण वय :- ---------------------------------------------------- 
5. लग (कृपया खूण करा)  :- □ पु ष □ ी
6. वैवािहक थती  :- □ िववािहत □ अिववाहीत
7. िश ण :- □ दहावी □ बारावी

□ ॅ युएट □पो ट ॅ युएट आिण वरील

8. थायी प ा  :-  ---------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------- 

9. संपक चा प ा :- ---------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------- 

10. दूर वनी मांक (एसटीडी कोडसह) - िनवास   ---------------------------------
- काय लय --------------------------------
- मोबाईल ---------------------------------

11. ई-मेल आयडी, कोणतेही अस यास - ---------------------------------------
12. स या बँ कग (बँक). - ---------------------------------------
13. बँक खाते मांक अस यास    - ---------------------------------------
14.चेक सुिवधा (कृपया िटक करा) - □ उपल ध आहे □ उपल ध नाही
15.नाव (पुरावा) - □ वाहनचालक परवाना □ पॅन काड
(कोणीही) - □ मतदार ओळखप □ पासपोट
16. (ए)  प याचा पुरावा □ िव ुत िबल (नवीनतम) □ एनएससी (कॉपी)
(कृपया िटक करा) □ टेिलफोन िबल (नवीनतम)     □ एलआयसी पॉिलसी
(कॉपी) □ घरमालकाकडून प □ गॅस कने शन

16(ब) पॅन नंबर  ------------------------------------- 



17. वतमान यवसाय     -  -----------------------------------------  
18. संगणक सा रता    -   □ होय    □ नाही 
19. होय अस यास,पा तेचे व प –----------------------------------------------- 
20. आप याकडे आधीपासून एखा ा यवसायाचे मालक अस यास कवा दरमहा तुमची कमाई / कमाई करत अस यास 
जर काही असेल तर िनवृ ीवेतनसह :- ---------------------------------------------- 
(आय.टी. िरटन / पे शन पेमट माणप ची त जोडा) 
 
21.तुम याकडे अनुभव आहे का? -------------------------------------------------- 
 आ थक उ पादने िव ी? 
 होय अस यास, तपशील ा 
22. ात भाषा   
भाषाचे  नाव लेखन  वाचन बोलणे 
English     
मराठी     

हदी    
अ य :-    
    
 
 
23. गावात, शहर / खे ात गावात -------------------------------------------------- 
       म ये राह या या वष ची सं या 
24. तुम या नाव े काही  पोलीस रेकॉड आहे का? --------------------------------------------- 
       होय अस यास, तपशील ा 
25. दोन लोकांचे  संदभ ाव े    
  1 नाव व प ा      -------------------------------------------- 
          -------------------------------------------   
  
  2 नाव व प ा       -------------------------------------------  
          -------------------------------------------   
 
26.राजकीय संल नता, जर असेल तर       --------------------------------------------  
 
27. बँक  / िवि य सं था अस यास काही अस यास:  ------------------------------------- 
 
28. पायाभूत सुिवधाः (काय लय, े , िठकाण, संगणक, इंटरनेट, दूर वनी मांक इ.)------------------------ 
 
 
29. जंगम मालम ा आिण गुंतवणुकीचे भाग------------------------------------------------------ 
 
 
 



30. अचल संप ीचे िववरण ----------------------- 
 
अ) जमीन: ाम सव ण / प ा नं. े  
  
 
31. तु ही पीओएस मशीन आिण इतर उपकरणांसाठी आव यक असलेले गुंतवणूक कर यास तयार आहात का? 
यवसाय ितिनधी हणून यवहार कर यास तयार आहात का ? 

 
 
 
 
32. यवसाय ितिनधी हणून आपण िकती  रोख र कम  खा यात ठेव शकता ?--------------------- 
 
 
 
  मी मािणत करतो की उपरो त मािहती मा या चांग या ानाब ल आिण िव वासावर आधािरत आहे. 
 
 
 
 
तारीख 
 
िठकाण        अजदाराची वा री 
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