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Case 1: - तमु्हाला तुमचे खाते पुण्यातून दिल्ली मध्य ेट्रान्सफर करायचे आहे  

 

बँक खाते ट्रान्सफर साठी अर्ज 

प्रतत, 

श्री शाखा व्यवस्थापक 

भारतीय से्टट बैंक (पणुे ) 

तारीख - 

दवषय:- खात ेक्रमांक (45895758) दिल्ली ट्रान्सफर करण्या हते ू

महोिय, 

सदवनय दनवेिन आहे की मी र्येश पाटील तुमच्या बँकेचा खातेिार आहे. मला माझे 

बँक खाते दिल्ली शहराच्या तमुच्या नगर रोड शाखेत हस्तांतररत करायचे आहे कारण 

आम्ही सवज कुटुुं ब पुण्याहून दिल्ली ला शशफ्ट होत आहोत. 

म्हणून मी तुम्हाला दवनुं ती करतो की माझे खात ेलवकरात लवकर हस्तांतररत करावे, 

यासाठी मी तमुचा आभारी असेल. 

तुमचा दवश्वासू 

नाव:- र्येश पाटील 

खात ेक्रमांक:- 45895758 
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मोबाईल नुं बर:- 

स्वाक्षरी:- 

 

 

Case 2 :- तुम्ही पुण्याहून दिल्ली ला आला आहात आणण तुम्हाला तमुचे बँक खात े

दिल्ली शाखेद्वारे हस्तांतररत करायच ेआहे 

 

बँक खाते ट्रान्सफर साठी अर्ज 

प्रतत, 

श्री शाखा व्यवस्थापक 

भारतीय से्टट बैंक (दिल्ली ) 

तारीख - 

दवषय:- खात ेक्रमांक (45895758) पुण ेहुन दिल्ली ट्रान्सफर करण्या हते ू

महोिय, 

सदवनय दनवेिन आहे की र्येश पाटील तमुच्या बँकेचा खातिेार आहे. माझी पुण े

कायालयातून दिल्ली कायालयात बिली करण्यात आली आहे, वळेेच्या अभावामुळे 

मी पुण ेहून माझे खात ेहस्तांतररत करू शकलो नाही. मला माझे बँक खात ेदिल्ली 

शाखेत हस्तांतररत करायचे आहे. मला आशा आह ेकी तुम्ही माझी गरर् समर्नू 

घ्याल आणण मला माझे खात ेलवकरात लवकर ट्रान्सफर करण्यास मित कराल. 
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तुमचा दवश्वासू 

नाव:- र्येश पाटील 

खात ेक्रमांक:- 45895758 

मोबाईल नुं बर:- 

स्वाक्षरी:- 

  

 

SBI Bank Account Transfer Application Online in 

English 

Application For Bank Account Transfer 

To, 

Branch Manager, 

Bank Name, 

Branch Name, 

Branch Address, 

Date- 

Subject- Bank Account Transfer Application. 

Ref: Account Number – 

Dear Sir/Mam, 
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I/We Kindly Request that I am an Account Holder of Your Bank. We have 

Shifted from [Your Old Address] to the [Your New Address]. For this 

reason, We are having Difficulty in our Bank Account Transactions. 

Therefore, We Want to Transfer Our Bank Account. 

So, We Request You to Please Transfer Our Bank Account. 

Thank You 

Name – 

Father Name – 

Account No – 

New Branch Name – 

Mobile No –  

 


