శిశు ఋ ణ దరఖాస్తు పత్రము
దరఖాస్తుదారుని వివరములు
దరఖాస్తు నంబరు
దరఖాస్తు
దారు పేరు (1)

దరఖాస్తు
దారు పేరు (2)

తండ్ర/ి భరు పేరు

తండ్ర/ి భరు పేరు

వయవస్థ

వయవస్థ

స్ంస్థ పేరు

నివాస్ చిరునామా వివరములు
రాష్ట్రము

చిరునామా

జిలాా
పిన్ నంబరు

వ్యాపయర నిరవహణకు
సరియైన సథ లము

వాయపార వివరములు
రాష్ట్రము

వాయపార చిరునామా
( 1 వ ల ైన్)

జిలాా
పిన్ నంబరు

వ్యాపయర నిరవహణకు
సరియైన సథ లము
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వయక్తుగత వివరములు
పుట్ట్న తేదీ

వయస్తు

పురుష్టుడు/స్త్ుీ

యోగయతలు

ఈ-మెయిల్

మొబైల్ నంబరు

ట్ెలిఫో న్ నంబరు

సామాజిక వరగ ము
అలపస్ంఖాయక వరగ ము అయినచో

క్ేవైస్త్ పతిములు
ఆధార్ నంబరు

వోట్రు గుర్ుంపు క్ారుు నంబరు

డ్్ైీవింగ్ ల ైస్తెన్ు నంబరు

పాన్ నంబరు

ఇతరతాి

వాయపార పిక్య
తి తరహా (ఉదేేశ్యము)
వరు మాన వాయపారము
పిసు ావిత
వాయపారము

వరు మాన వాయపారము
అవధి (నలలలో)

వాయపార తరహా

స్ంభావిత ఉదయ యగ
అవక్ాశ్ములు
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వార్ిక వికియాలు (రూ. లక్షలలో)
వరు మాన

పిసు ావిత

అనతభవము, ఉననచో

అవస్రమెైన ఋణ రాశి
నిరవహణమూలధన ఋణము/ఓవర్ డ్ాిఫ్ట్ - రూ.

క్ాల పర్మితి ఋణము - రూ.

వరు మాన ఖాతా వివరములు
ఖాతా తరహా

బాయంకు పేరు

ఖాతా స్ంఖయ

రాశి

స్ంబంధిత నకళ్ళు జత చేయండ్ర (స్వయం పిమాణితము)
దసాువేజు స్వభావము

గుర్ుంపు ధృవీకరణ పతిము

దసాువేజు స్వభావము

చిరునామా ధృవీకరణ పతిము

యంతి సామగ్్ి ధరల స్ూచీ

స్రఫరాదారు వివరములు

వాయపార స్ంస్థ
వివరములు

ధృవీకరణ పతిము వివరము

దరఖాస్తుదారుని ఫో ట్ో
(1)

దరఖాస్తుదారుని ఫో ట్ో
(2)

దరఖాస్తుదారుని స్ంతకము
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ఇతర అదనపు డ్ాకుయమెంట్ా :
కి. స్ంఖయ

దసాువేజు రకము

అనతబంధము

ఓ. బాయంకుల పాిధానయతా కిమము
బాయంకు

శాఖ

పికట్న:
నా/మా దావరా స్మర్పంచబడ్రన స్మాచారము స్తయమెైనది, నిజమెైనది మర్యు పర్పూరణమెైనది అని నేనత/మేము ధృవీకర్స్ు తనాననత/ ధృవీకర్స్ు తనానము. దరఖాస్తు పతిములో
స్ూచించిన విధంగ్ా క్ాక మరే విధంగ్ానత మా స్ంస్థ క్ోస్ం నేనత/మేము ఋణ ఒపపందాలు చేస్తిక్ొన లేదత. నాకు/మాకు ఏ విధమెైన క్ాలం చ్లిాన బక్ాయిీలు/చట్్ రీతాయ పిభుతావనిక్త
/పిభుతవ స్ంస్థ లకు చ్లిాంచాలిున బక్ాయిీలు లేవు. నా/మా దరఖాస్తు క్త స్ంబంధించి బాయంకుకు మర్ ఏ ఇతర స్మాచారాననయినా నేనత/మేము స్మకూరుసాునత/స్మకూరుసాుము.
స్మంజస్ము అనతకుంట్ే, మీరు ఈ స్మాచారానిన ఇతర ఏజెన్సులతో మార్పడ్ర చేస్తిక్ొనవచతునత. మీరు గ్ాని, మీ పితినిధి గ్ాని లేక భారతీయ ర్జరువ బాయంకు గ్ాని లేక ముదాిలిమిట్ెడ్
దావరా గ్ాని లేక మీ చే నిరేేశించబడ్రన ఇతర ఏజెన్సు గ్ాని పెైన పేరకొనబడ్రన మా ఫాక్రీ/వాయపారపర్స్రాలలో నా/మా ఆస్తులు/ఖాతాపుస్ు క్ాలు మొదలగు వాట్టని ఎపుపడ్్ైనా పరీక్రంచతక్ొన
వచతునత/స్ర్చూచతక్ొనవచతునత. బాయంకు బక్ాయిీలనత వస్ూలు చేస్తిక్ొనతట్ క్ొరకు అవస్రమెైన భదితలనత/చరయలనత మీరు తీస్తి క్ొన వచతునత.

నిరభయంతర విష్టయము :
నా/ మా గుర్ుంపు పతిము మర్యు క్ేవైస్త్ పతాిల యుక్ాుయుక్ాులనత పరీక్రంచతక్ొనడ్ానిక్త మర్యు పో ర్ల్ ఆపరేట్రుా మర్యు ఋణ దాతల తరఫున రేట్టంగ్ ఏజెన్సు ల
దావరా ఇవవబడ్రన రేట్టంగ్, నా/మా క్ెిడ్రట్ హిస్్రీ క్ెిడ్రట్ సో ొర్ నత పర్శీలించడ్ానిక్త నాకు/మాకు ఎట్ వంట్ట అభయంతరము లేదత.

దరఖాస్తు స్మరపణ వివరములు
స్మర్పంచిన తేదీ

స్మర్పంచిన పిదేశ్ము

4

