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आजच्या काळात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे ही सामान्य गोष्ट आहे. लोकांना त्ांची 
नोकरी, कमाई, काम आठण इतर अनेक कारणांसािी पुन्हा पुन्हा त्ांची जागा बदलावी लागते.  
 

अशाप्रकारे, आपल्याला आपली बँक खाती बँकसोबत transfer करत राहावी लागेल 
जेणेकरून आपल्याला बँठकंग संबंधी कामात कोणतीही अडचण येऊ नये. अशा प्रकारे, प्रते्क 
बँकेचे खाते टर ान्सफर करण्याची प्रठिया वेगळी राहते.  
 

परंतु प्रते्क बँक खाते टर ान्सफर मधे्य एक गोष्ट common राहते आठण ती म्हणजे बँक अकाउंट 
टर ान्सफर अप्लिकेशन bank account transfer application in marathi. 
 

जर तुम्हाला तुमच्या बँक खात्ाचे टर ान्सफर एका शाखेतून दुसऱ्या शाखेत करायचे असेल, तर 
त्ासािी 1 बँक खाते टर ान्सफर अजज भरून सादर करावा लागेल.  
 

अनेक वेळा बँकेत गेल्यावर असे म्हटले जाते की हा फॉमज अजून तेथे नाही, यासािी तुम्ही अजज 
ठलहून आणा. जर तुम्हाला देखील काही कारणामुळे तुमचे बँक खाते transfer करायचे असेल.  
 

आठण यासािी अजज कसा ठलहावा हे तुम्हाला माठहती नसेल तर हा लेख शेवटपयंत वाचा. येथे तुम्हाला 
बँक अकाउंट टर ान्सफर अप्लिकेशन bank account transfer application in 
marathi बद्दल संपूणज माठहती ठमळेल. 
 

 

बँक खाते दुसऱ्या शाखेत transfer करण्यासािी कोणत्ा आवश्यकता आहेत? What are 
the requirements to transfer the bank account to another 

branch? 

 

▪ बँक अकाउंट टर ान्सफर अप्लिकेशन 
▪ पुरावा ओळख 

▪ जुनी पासबुक 

▪ नवीन शाखेचा शाखा IFSC कोड 
▪ वजुने एटीएम/डेठबट काडज (समस्या असल्यास) 
▪ जुनी चेकबुक (समस्या असल्यास) 
▪ दोन पासपोटज फोटो 
 

 

बँक खाते टर ान्सफर अप्लिकेशन ठलठहण्यासािी काही ठटपा 
Bank Account Transfer Application Tips 

 

▪ टर ान्सफर अप्लिकेशन औपचाररकपणे ठलठहण्याचा प्रयत्न करा.  
▪ अजाजच्या शीर्जस्थानी शाखेच्या नावासह व्यवस्थापक ठकंवा शाखा संचालक पदाचा उले्लख करा.  
▪ अजाजचा ठवर्य स्पष्ट आठण संठिप्त ठलहा. 
▪ मुख्य भाग ठवभागात अजाजचे तपशील स्पष्ट करा.  
▪ तुमचा खाते िमांक आठण नवीन शाखेचा पत्ता ठलहा.  
▪ तुमचे बँक खाते टर ान्सफर करण्याचे कारण योग्यररत्ा सांगा.  
▪ खातेदाराच्या स्वािरीने अजज समाप्त करा.  
▪ बँक ला तुमच्याशी संपकज  साधन्यासािी तुमचा सध्याचा पत्ता, फोन नंबर आठण ईमेल पत्ता ठलहा. 
 

 



bank account transfer application sample 

 

येथे आम्ही sample application ठलठहत आहोत. तुम्ही त्ात तुमचे details ठलहू 
शकता आठण गरज पडल्यास तुम्ही तुमच्यानुसार त्ात बदल करू शकता. 
 

प्रठत,  
शाखा व्यवस्थापक  
बँकेचे नाव, शाखेचे नाव  
बँकेचा पत्ता  
 

ठवर्य:- बचत बँक खाते शाखा ………(वतजमान शाखेचे नाव)……… ते ……….(नंतर शाखेचे नाव)……… 
हस्ांतररत करण्यासािी अजज.  
 

सर,  
माझी नम्र ठवनंती आहे की माझे नाव ……….(तुमचे नाव ठलहा)………… आहे. माझा बँक खाते िमांक 
……….(बँक खाते िमांक ठलहा)………… आहे. . मी आधी इथे राहायचो …….(तुमचा पत्ता ठलहा)……… 
पण आता मी नवीन पत्त्यावर ठशफ्ट झालो आहे …………(तुमच्या बदलाचे कारण ठलहा)……… आता 
माझा सध्याचा पत्ता  .......(तुमचा नवीन पत्ता ठलहा)....... हा आहे. तर आता मला माझे खाते 
तुमच्याकडे ………… (नवीन शाखेचे नाव ठलहा)………… हस्ांतररत करायचे आहे . 
 

म्हणून तुम्हाला ठवनंती आहे की कृपया माझे बँक खाते लवकरात लवकर हस्ांतररत करा. 
 तुमचा ठवश्वासू  
 

स्वािरी 
 नाव:-  
खाते िमांक :-  
नोदंणीकृत मोबाईल नंबर:- 
 

 

ठनष्कर्ज 
आता तुम्ही अकाउंट टर ान्सफर अप्लिकेशन bank account transfer application 
in marathi ठलहायला ठशकलात. आम्हाला आशा आहे की हा लेख तुम्हाला तुमचे खाते 
टर ान्सफर करण्यात मदत करेल. 


