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 अर्जदारािे तपशील र्ामीन   िे तपशील 

र्ामीनािे तपशील 
सीकेवायसीआयडी : 

                            

ओळख तसेि पत्त्याच्या पुरावयाांसाठी केलेले केवायसी- दस्तावेर्  

* ओळख तसेि पत्त्याच्या पुरावयासाठी कोणतेही एक (ई-केवायसीच्या मामल्यात आवश्यक नाही) 

दलतावेज आवेदक र्ामीन    

आधार पत्र क्रमाांक ....................................................................................  क्रमाांक ...................................................................................  

पॅन कािज क्रमाांक ....................................................................................  क्रमाांक ...................................................................................  

पासपोर्ज क्रमाांक ....................................................................................  क्रमाांक ...................................................................................  

चालक परवाना क्रमाांक ....................................................................................  क्रमाांक ...................................................................................  

गॅस जोिणी कािज क्रमाांक ....................................................................................  क्रमाांक ...................................................................................  

पाण्याच ेदयेक क्रमाांक ....................................................................................  क्रमाांक ...................................................................................  

वीज दयेक क्रमाांक ....................................................................................  क्रमाांक ...................................................................................  

पोलर्पेि मोबाईल / दरूध्वनी दयेक क्रमाांक ....................................................................................  क्रमाांक ...................................................................................  

मतदाता ओळखपत्र क्रमाांक ....................................................................................  क्रमाांक ...................................................................................  

सांपत्ती सांबांक्तधत तसेि इतर दस्तावेर् (र्से लागू असतील) 
      -पूवज दस्तावेर्  

1. नव्या सिंपत्तीसाठी परफोमाज इनव्हॉईस तसेच सीमािंत रक्कम पावती  4. व्यापकहवमा पॉहलसी  
2. वापरलेल्या सिंपत्तीचे हवक्री हवलेख  5. गेल्या 6 महहन्यािंचे बँक हववरण  

6. हमळकत हनधाजरण सिंबिंहधत असल्यास गेल्या 2 वषाांचे आयर्ीआर  
3.वापरलेल्या सिंपत्तीचे नोंदणी प्रमाणपत्र हकिं वा 

अनोंदणीकृत सिंपत्तीसाठी मूळ इनव्हॉईस 
 7. गैरव्यहिगताच्या मामल्यात गैरव्यहिगत सिंलथचेे सिंबिंहधत दलतावेज.  

8. इतर  
     - पश्चातिे दस्तावेर् 

1. नव्या सिंपत्तीचा मूळ इनव्हॉईस ज्याचे हायपोथकेेशन किं पनीच्या नावे असेल                                                        3. किं पनीच्या नावे हवमा पॉहलसी तसेच हायपोथकेेशन  
2. किं पनीच्या नावे नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच हायपोथकेेशन    4. इतर  

आवेदकाच्या वयवसायािे तपशील आवेदकािे वैयक्तिक तपशील 

मालकीतत्व 

भागीदारी 

पहललक हल../ प्रा. हल. 

सध्याच्या व््वसायातील वषे 

वाहषजक हमळकत (Rs.) 

वाहषजक उलाढाल (Rs.) 

व्यवसायाचे लवरूप 

वैयक्तिक कुटूांब बँक तपशील        कर्ाजिे तपशील 
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….……………. 

….……………. 

….……………. 

….……………. 
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….……………. 

….……………. 

….……………. 

….…………… 

बँकेचे नाव 

खाते सिंख्या ..............................................................................  

खाते केव्हापासनू आह े....................................................................  

खाते प्रकारबचतचालूइतर 

सरासरी प्रहत माह िेहबर् : Rs ............................................................  

सरासरी प्रहत माह के्रहिर् : Rs...........................................................  

श्रीराम                                                  Rs.....................................  

बँक                                                    Rs ....................................  

इतर गैर – बँहकिं ग सिंलथा                                        Rs ....................................  

एकूण अदत्त कजज रक्कम                                       Rs ...................................  

Total Monthly Installment 

Rs ......................................................................................... 

            : 

          

जर नोकरी करत आहे 

किं पनीचे नाव : ................................................................................................  

पद: ........................................................................................................... 

हनयिु झालेल्यापासूनची वषे: ......................................................................................  

आवेदकाच्या मालकीच्या सांपत्तीिे तपशील 

वाहन 

नोंदणी बनावर् व नमनूा आवेदकाने घोहषत केलेले मूल्य द्वारे अथजसहा्य / मोफत 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

* जर वाहनािंची सिंख्या आणखी जालत असल्यास, तपशील वगेळे हदले जावेत. 

इतर चल     त  गुिंतवणूक बाँि्स, मदुत ठेवी ई..    कृपया हनहदजष्ट करा .......................................................................................... एकूण मलु्य Rs मध्य े ............................................................  

                                        

 (भहवष्ट्यातील व्यवसायाच्या कजज गरजा / कामकाजी भािंिवल कजाांसाठी) 

सिंपत्तीचा प्रकार 
सिंपत्तीची मात्रा ( वगज फूर्/ एकसज) 

       ने घोहषत केलेले मूल्य शेरे 
हबल्र् अप क्षते्र लँि क्षते्र / यिुीएस 

1. मोकळी जमीन     

2. अपार्जमेंर््स     

3. इमारत हनवासी     

4. इमारत वाहणहज्यक     

5. इतर, जर काही असल्यास (कृपया नमूद करा)     

वाहनािे तपशील (अथजसहाय्य हवे असलेले वाहन) 

बनावर्: नमूना: उत्पादनाचे वषज : 

नोंदणी क्रमािंक: इिंहजन क्रमािंक: चेहसस क्रमािंक: 

वाहन (नव े/ वापरलेल)े: खरेदी हकिं मत: सीमािंत रक्कम: 

वाहनाचे मागजक्रम राष्ट्रीय परवाना 

राज्य परवाना 

परवाहनत राज्य े: 

परवाना क्रमािंक व परवाना वधैतेची अिंहतम तारीख : 

र्ीवन रक्षक पॉलीसी 

जीवन रक्षक पॉलीसीच्या अर्ी व शती मला वाचून दाखवलले्या तसेच समजत असलले्या भाषेत वणजन केल्या गेलेल्या आहेत व ते मला समजलेले आहे. 

पॉहलसी घणे्यास मी सहमत आह े पॉहलसी घणे्यास मी सहमत नाही 

क्तिक्तमयम अदा करण्यािी रीत :  कजज खात्यातून वजावर् केली जावी अजजदाराने अदा कराव े
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वाहन कृक्तष उत्पादनाांच्या पररवहनासाठी वापरले र्ात आहे का ( पीके, क्तबयाणे, खते, फटीलायझर, कृक्तषसांबांक्तधत और्ारे): हो /   नाही 

       ‘शेतकरी’ आहे का हो/ नाही  जर हो असल्यास पुढीलपैकी कोणतेही एक जोिा 

शेतजमीनीचे दलतावेज ■ भािेपट््टयावर हदलेल्या जहमनीचा  भािेपट्टी करार  ■ हकसान पासबुक ■ हकसान कािज■ जहमन पुलतक  ■ पट्टादार पास बुक 

आवेदकाच्या मालकीची शेत जमीन आहे का - हो  / नाही जर हो असल्यास जमीन धारण दलतावजे जोिा 

2.5 एकरच्या खाली  2.5 ते 5 एकसजच्या दरम्यान 5 एकसजच्या वर 

गैर वैयक्तिकािे अक्ततररि तपशील 

कृपया सवज आहथजक सिंख्या भरा ( Rs. लाखािंमध्य)े सवज रकाने             

कां पनी / भागीदारी / मालकीतत्व फमजिे तपशील 

नाव: 

कायदेशीर क्तस्थती: मालकीतत्व सिंबिंध                 अनोंदणीकृत भागीदारीनोन्दणीकृत भागीदारी रलर् 

एचयएुफ पहललक हलहमरे्ि प्रायव्हरे् हलहमरे्ि    सोसायर्ी 

लथापनेचे वषज  हदहद मम वववव किं पनी हनबिंधकाचा नोन्दणी क्रमािंक / भागीदारी हवलेख क्रमािंक: 

पीएएन  क्रमािंक:  जीएसर्ीआयएन: क्रमािंक: 

नोन्दणीकृत कायाजलयाचा पत्ता : 

लँिलाईन क्रमािंक: फॅक्स क्रमािंक: शाखािंची सिंख्या : शहरािंची सिंख्या 

मालकीतत्व : मालकीचे / भाि्यावरील हबल्ि अप क्षते्र (वगज फूर्) लथायी कमजचार यािंची सिंख्या : अलथायी कमजचार यािंची सिंख्या : 

अहग्रम कर अदा केलेला आह े: हो / नाही के्रहिर् क्रमवारी (जर काही असल्यास) क्रमवारी दणेार या एजिंसीचे नाव: 

सांपकज  साधावयाच्या वयिीिे तपशील 

नाव: पद: 

पीएएन कािज क्रमािंक: मोबाईल क्रमािंक: आधार क्रमािंक: ईमेल आयिी: 

भागीदारी फमज / िायवहेट क्तलक्तमटेड / पक्तललक क्तलक्तमटेडमधील भागधारणाच्या स्वरूपािे तपशील 

भागधारकाचे नाव भागािंची सिंख्या धारणाची र्क्केवारी (%) प्रवतजकािंसोबत नातेसिंबिंध 

    

    

    

    

    

सहयोगी / समुह कां पनीर् तसेि फमजसिे तपशील 

भागधारकाचे नाव भागािंची सिंख्या धारणाची र्क्केवारी (%) प्रवतजकािंसोबत नातेसिंबिंध 

    

    

    

    

    

भागीदार / हनदशेकािंचे तपशील ( शाखा िबांधकाने सवज भागीदाराांच्या तपशीलाांना पडताळून घ्यावे) 

भागीदार / हनदशेकाचे नाव व पत्ता  1 2 3 

प्रवतजकािंसोबत नातेसिंबिंध    

जन्म तारीख    

शैक्षहणक पार्श्जभूहम    

उद्योगातील अनभुव    

पीएएन क्रमािंक    

वाहषजक हमळकत    

दरूध्वनी / मोबाईल क्रमािंक / ईमेल आयिी    
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पररिलन अथजशास्त्र  

A दरमहा आवक 
 

B 

वाहनावाहनाच्या देखरेखीसाठी लागणारा अांदारे् माक्तसक खिज: 
 

1. कर + परवाना + हवमा + इतर आरर्ीओ खचज 
 

2. चालक व सहा्यकाचा पगार 
 

3. इिंधन खचज 
 

4. प्रकार + दखेरेख + प्रकीणज खचज 
 

(B) एकूण 
 

C दरमहा क्तनववळ आवक (A - B) 
 

D दरमहा अदा करायिा अांदारे् हप्ता 
 

पररगणना (र्से लागू असेल) 

सामुग्री 

a. दर महहन्याच्या खेपािंची सिंख्या 
 

b. प्रहत खेप दर (जाणे) 
 

c. प्रहत खेप दर (यणेे) 
 

िक्तत माह एकूण दर (A) 
 

याते्रकरू 

a. प्रहत हकमी दर * प्रहत माह प्रवास केलेले एकूण अिंतर (हकिं वा) (A) 
 

b. प्रहत यात्रेकरू भािे* यात्रेकरूिं ची सिंख्या* प्रहत माह खेप (A) 
 

यांत्रसामुग्री 

a. प्रहत तास दर 
 

b. प्रहत हदन चालण े
 

िक्तत माह एकूण दर (a* b*25क्तदवस) (A) 
 

इांधन खिज { इिंधनाची हकिं मत * दरमहा चाललेले हकमोमीर्सज} / मायलेज 
 

टायसजवरील खिज { र्ायरची हकिं मत * र्ायरची सिंख्या* दरमहा चाललेल ेहकमोमीर्सज} / र्ायरचे आयषु्ट्य 
 

सांपत्तीिा वापर: _______________________________________________________________________________________________________________________  

सांलग्नके: ___________________________________________________________________________________________________________________________  

शेरे: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
अजज प्रारूप क्रमािंक:                                                                                                 हदनािंक:…………../………/…………..  
 

पोिपावती स्लीप: 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... किून  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

ची खरेदी  /पुन:अथजसहा्य हमळाव ेयासाठी अजज प्राप्त झाला. 

आपल्या अजाजवर प्रहक्रया करून लवीकृती / अलवीकृती अहधसूचना आपल्याला पणूज केलले्या अजज प्रारूपासह समथजक दलतावेजािंसोबत प्राप्त करण्यापासून 15 हदवसािंच्या आत हदली जाईल.  

                                                                      श्रीराम                               साठी  
 

                  

नोट: 

 आपल्या कजज आवेदन प्रारूपाची पावती  हमळाल्याने एसर्ीएफसी आपल्या कजाजला आपोआप लवीकृती दतेे होते असा अथज होत नाही. 

 एसर्ीएफसी लवत:च्या तकज बुध्दीने कजाजची मात्रा हकती असले हे ठरवेल. 

 एसर्ीएफसी कसलेही कारण हनधाजररत न करता कोणताही अजज रद्द करण्याचे हक्क राखीव ठेवते. 

 एसर्ीएफसी अजाजच्या सिंबिंधात जमा केलले्या दलतावेजािंव्यहतररि आणखीही दलतावेजािंवजेाची हवनिंती करू शकते. 

 एसर्ीएफसी अजाजच्या प्रारूपासोबत जमा केलेले छायाहचत्र व दलतावेज यािंना परत न करण्याचे हक्क राखीव ठेवते तसेच ते अजजदाराला परत केले जाणार नाहीत. 

 एसर्ीएफसी दलतावेज हरवण ेहकिं वा प्राप्त न होणे यासाठी जबाबदार नसेल. 

र्ोखमीच्या शे्रणीकरणािा दृष्टीकोण: 

1. कजज दणेे व लागू व्याज दर यािंचे मुल्यािंकन बहुहवध मापदिंिािंच्या आधारावर जसे की अथजसहा्य केले जात असलेली सिंपत्ती, कजज घेणारा,  रूपरेषा व परतफेिीची क्षमता, त्याच्या इतर आहथजक बाध्यता, काही असल्यास मागील परतफेिीचे तपशील, कजाजसाठीची सुरक्षा जे त्याशी हनगिीत सिंपत्तीला दशजवते, करज त े

मुल्य यािंचे प्रमाण, कजाजची मुदत, परतफेिीची पध्दत, कजज घणेार याची भोगोहलक हलथती ीठीकाण , सिंपत्तीचा अिंहतम उपयोग ई. सारख्या प्रकरण ते प्रकरण अशा फरकानुसार केले जाते. अशा माहहतीचे सिंकलन याचकाचे इनपुर््स व किं पनीचे प्राहधकारी यािंच्या भेर्ींच्या आधारावर केली जाते. 

2. व्याजारचा दर हा फिं ि्सची सरासरी हकिं मत, प्रशासहनक हकिं मती, जोखीम हप्रहमयम तसेच लाभाची सीमािंत यावर हनघतो. 
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मी /आम्ही Rs.................................................................... च्या कजज रकमेची हवनिंती करत आह े/करत आहोत 

 

वापरलेल्या वाहनाच्या खरेदीवर      नव्या वाहनाच्या खरेदीवर  
 

 

आधीच मालाकीच्या वाहनावर        

 

 

हनधीचा हनणाजयक वापर: 

प्रमखु दरुूलती काम / जोिण्या  _   इिंहजन पूणज उसवण े   र्ायसज बदलणे 

कामकाजी भािंिवल  _     बॉिी पुन:लथापना    व्यहिगत  

 

सांक्तवतरण तपशील :  
लाभदाताचे नाव बँकेचे नाव आयएफसी कोि खाते सिंख्या इथ ेदये रक्कम Rs. 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 

     

 

आवेदक व र्ामीनाद्वारे घोषणा: 

मी/आम्ही घोषणा करत आह े / करत आहोत की अजाजत हदलेले तपशील व माहहती सत्य व बरोबर आहते. मी /आम्ही समजतो की या अजाजत परुवलेली माहहती खोर्ी असल्याचे आढळण्याच्या पररणामालवारूपी , श्रीराम पररवहन अथजसहा्य किं पनी मयाजहदत 

ीएसर्ीएफसी  त्यावेळच्या अदत्त रकमेवर 15 हदवसािंची नोर्ीस बजावून सव्याज कजज परत घेण्याची कारवाई करण्याचे हक्क राखीव ठेवते. मी / आम्ही एसर्ीएफसी हकिं वा हतच्याद्वारे हनयिु कोणाही एजिंर्ला या अजाजतील माहहतीबात सिंदहभजत करण ेव चोकशी करण्यास 

अहधकृत करतो ज्यात जस ेआवश्यक वारे्ल त्याप्रमाण ेहवहवध के्रहिर् माहहती कें द्राकिे के्रहिर् सिंदभज तपासणी करणहेी येते. मी /आम्ही पढु यालाही सहमती दतेो की माझ्या / आमच्या कजाजचे एसर्ीएफसीच्या वेळो वेळी लाग ूअसणार या हनयमािंद्वारे हनयमन केले जावे.   

एसर्ीफसीकिे कसलेही कारण न परुवता माझा/आमचा अजज हलवकारण्याचा/ नाकारण्याचा हक्क राखीव आह.े 

 

मी / आम्ही पषु्टी करतो की कजाजशी सिंदभाजत सवज प्रभार तसचे अर्ी व शती मला/आमच्या पसिंतीच्या भाषेत समजावण्यात आलेल्या असनू मला / आम्हाला त्या समजलेल्या आहते.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                

अजजदराचे छायाहचत्र                                                                                                              चे छायाहचत्र 

 

 

 

 

 

 

                  ……………………………………………..                       …………………………………………….. 
              अजजदाराची सही                                सही 

िस्ताव तपशील 

 

 


