తరుణ్ ఋణ దరఖాస్తు పతరము
అ. వ్యాపయర వివరములు:
దరఖాస్తు నంబరు

స్ంస్థ పేరు

వ్యవ్స్థ

వ్యవ్స్థ

రాష్ట్రము

చిరునామా (1వ్ పంక్తు)

చిరునామా (2వ్ పంక్తు)

పిన్ నంబరు

వ్ాయపార నిరవహణకు
స్రియైన స్థ లము

ఈ-మైల్

మొబైల్ నంబరు

టెలిఫో న్ నంబరు

వ్యాపయర సంసథ పయన్ నంబరు

వ్యాపయర వివరములు:
చేయబో తుననవి

ప్రసు తతము నిరవహిసు తననవి

పయరరంభ తేదీ

సంసథ రిజిష్ట రు చేయబడినదా:
రిజిష్ట్టష్ే న్ నంబరు

రిజిష్ట రు చేసిన కయరయాలయము

రిజిష్ట్టష్ే న్ చట్ట ము

చిరునామా

ఆ.యజమాని/సంచాలకుల నేప్థ్ా వివరములు:
కర.సం.

ప్రు

ప్ుట్టటన

స్ు/ీ ప్ురుష్

చిరునామా

మొబైల్

అరహతలు

డ్వి
ైీ ంగ్

పయన్ కయరుు/డిఐన్ నంబరు

ఇతర
దస్యువ్ేజులు

ఇతర
దస్యువ్ేజుల

తేదీ

కర.సం.

ఆధార్ నంబరు

వ్ోట్రు
ఐడీ
నంబరు

ల ైసెన్స
నంబరు

నోట్ : సామాజిక వ్రగ ము వ్యవ్సాథపకునిక్త మాత్ర మే వ్రిుంచతనత.

నంబరు

అనతభవము
(సంవతసరములు)

అధికయరులు/బ్ాంకు
డ్ైరెకటరుతో గల బంధతతవ
వివరములు, ఒకవ్ేళ
ఉననట్ల యితే

స్యమాజిక వ్రగ ము

అలప సంఖ్ాాక వరగ ము అయినచో

ఇ. అనతబంధ సంసథ ల ప్రల ు మరియు సంబంధముల వివరములు :
కర.సం.

అనతబంధ సంసథ ప్రు

అనతబంధ సంసథ చిరునామా సంసథ యొకక ప్రసు తత
బ్ాంకరు

సంసథ తో గల అనతబంధము

యజమాని/భ్గస్యవమి/డ్ైరెకటరరుగయ లేక కేవలము
పెట్ట టబడిదారునిగయ అనతబంధ సంసథ లో గల వ్యట్్
(% లో)

ఈ. ప్రసు తత బ్ాంకంగ్ సదతపయయాలు :(రూపయయలలో):
స్ౌకరాము

ప్రసు తత బ్ాంకరు

వ్యడుకునన
ప్రిమితి

31/03/
లేక 30.09.
నాటిక్త బాక్ీ

పెట్ట న హామీలు

ఆసిు శ్రరణి సిథతిగతులు
తాకట్టట వివరములు

పెైన 'ఈ' కయలములో ప ందతప్రిచిన వివరములు తప్ప మరి ఏ ఇతర బ్ాంకు/ఆరిికసంసథ కు నేనత బ్కీ లేనత మరియు ఏ ఇతర బ్ాంకు/ఆరిికసంసథ నతంచి మా సంసథ మణము
తీసికొన లేదని ధృవీకరించడమైనది.

ఉ. ప ంద గోరిన మణ సదతపయయములు :(రూపయయలలో):
స్ౌకరాము

మణ మొతు ము

మొతు ము

ఉదయ ాగ అవకయశముల వివరము

మణ వివరము

ఇవవబడిన పయరథ్మిక తాకట్టట వివరములు
(వ్యట్ట విలువలు సతమారుగయ వ్ెలలడించ వలనత)

ఊ. నిరవహణ మూలధనం కోసం మణము : దరఖ్ాసతు చేసిన నగదత మణ ప్రిమితిక ఆధారము:
(రూపయయలలో)
వ్యసు వ వికరయాలు సంవతసరము మరియు రయశి
2016-2017

2017-2018

వికరయాలు

అంచనాలు
వసతువుల జాబితా

ఆవరు నము
(నెలలలో)

మణ గరసు తలు

మణ దాతలు

వావస్యథప్కుల
పెట్ట టబడి

కయవలసిన
మణము

ఋ. కయల పరిమితి ఋణాల కొరకైతే, యంతరసయమగ్ిి/పరికరములు వివరములు క్ంి ద స్ూచంచన
విధంగ్య తెలియచేయండి
యంతరముల/ప్రికరముల

ఏప్రయోజనము కొరకు

సరఫరయదారుని

యంతర ప్రికరయల ప్ూరిు

వివరములు

అవసరము

ప్రు

విలువ

ఎ. భవిష్ాత్ అంచనాలు :(రూపయయలలో)

వావస్యథప్కుల

కయవలసిన మణము

(రూపయయలలో)

పెట్ట టబడి (రూపయయలలో)

మొతు ము

భవిష్ాత్ అంచనాలు (నిరవహణ మూలధనసదతపయయాలకొరకు వరు మాన సంవతసరప్ు అంచనాలు మరియు మొదట్ట సంవతసరప్ు ప్రణాళికలు ప ందత ప్రచ వలనత.. కయనీ దీరఘ
కయలప్రిమితి మణ సదతపయయాల కొరకు మణము చ్ల్లంప్ు ప్ూరిు అయియా సంవతసరము వరకు ప్రణాళికలు ప ందతప్రచవలనత.).

రూ. లు లక్షలలో

ప్రసు తత

మొదట్ట

రెండవ

3వ

4వ

5వ

6వ

7వ

సంవతసరము

సంవతసరం

సంవతసరం

సంవతసరం

సంవతసరం

సంవతసరం

సంవతసరం

సంవతసరం

(అంచనా)

(ప్రణాళిక)

(ప్రణాళిక)

(ప్రణాళిక)

(ప్రణాళిక)

(ప్రణాళిక)

(ప్రణాళిక)

(ప్రణాళిక)

ఐ.చట్ట బది బ్ధాతల వివరయలు :
కర.సం.

చట్ట బది బ్ధాతలు

నెరవ్ేరచ బడినవ్య ?

వ్యాఖ్ాలు (సంబంధిత బ్ధాత గురించి ఏదేని వివరణ ఉననచో
ప ందత ప్రచ వలనత.)

ఒ. సంబంధిత నకళళు జత చేయండి (స్వయం పరమాణితము)
యజమాని క్ే వ్ై సీ:
గురిుంపు పత్రం వివ్రము

గురిుంపు పత్రం

చిరునామా

చిరునామా ధృవీకరణ
పత్రము

శ్రణ
ే ీ ధృవీకరణ

దరఖాస్తుదారుని ఫో టో

దరఖాస్తుదారుని స్ంత్కము

స్ంస్థ కు సంబంధించిన కే వ్ై సీ:
గురిుంపు ధృవీకరణము/వ్యాపయరస్ంస్థ చరునామా
ఖాతా వివరముల జాబితా (గత 6 నలల కయలానిక్)
ఆదాయపు పనతు/అమమకపు పనతు రిటరుులతో పయటు ఆస్తుల-అపుుల పటటీ
(గత 2 స్ంవతసరములకు గ్యనత) (రూ.2లక్షలు మరియు ఆ పైన అయితే తపునిస్రిగ్య)
ఆస్తుల-అపుుల పటటీ పరణాళికలు (నిరవహణ మూలధన ఋణాలకు - 1 స్ంవతసరము ; కయల
పరిమితి ఋణాలకు - ఋణ కయల పరిమితి వరకు) (రూ.2లక్షలు మరియు ఆ పైన అయితే
తపునిస్రిగ్య)
దరఖాస్తు చేయు తేదీ వరకుజరిగ్ిన అమమకయలు (పరస్ు తత ఆరిిక సంబంధమైనవి)
పరసు యవిత పయరజక్టీ రిపో ర్టీ (టెక్ుకల్ మరియు ఆరిిక స్ంభావాత) కంపనీ స్ంసయథపన మరియు
నియమావళి పతరము/భాగ సయవముల భాగసయవమా ఒపుంద దసయువ్ేజులు, మొ!!
తృతీయ పక్షకయరుని హామీ లేనటల యితే, దరఖాస్తుదారు/డెైరకీరు/భాగసయవమి, మొ!! వ్యరి నికర
స్ంపద వివరములు.
ఇతర అదనప్ు డాకుామంట్టల:
కర. సంఖ్ా

దస్యువ్ేజు

అనతబంధము

ఓ. బాాంకుల పయరధానాతా కిమము :
బ్ాంకు

శ్యఖ్

పరకటన :
నా/మా దావరయ సమరిపంచబడిన సమాచారము సతామైనది, నిజమైనది మరియు ప్రిప్ూరణమైనది అని నేనత/మేము ధృవీకరిసు తనాననత/ ధృవీకరిసు తనానము.
దరఖ్ాసతు ప్తరములో సూచించిన విధంగయ కయక మరే విధంగయనత మా సంసథ కోసం నేనత/మేము మణ ఒప్పందాలు చేసికొన లేదత. నాకు/మాకు ఏ విధమైన కయలం చ్ల్లన
బకయయిీలు/చట్ట రీతాా ప్రభుతావనిక /ప్రభుతవ సంసథ లకు

చ్ల్లంచాల్సన

సమాచారయననయినా నేనత/మేము సమకూరుస్యునత/సమకూరుస్యుము.

బకయయిీలు లేవు.

నా/మా దరఖ్ాసతు క సంబంధించి బ్ాంకుకు మరి ఏ ఇతర

సమంజసము అనతకుంట్ే,

మీరు ఈ సమాచారయనిన ఇతర ఏజెనీసలతో మారిపడి

చేసికొనవచతచనత. మీరు గయని, మీ ప్రతినిధి గయని లేక భ్రతీయ రిజరువ బ్ాంకు గయని లేక మీ చే నిరేేశించబడిన ఇతర ఏజెనీస గయని పెైన ప్రకకనబడిన మా
ఫయకటరీ/వ్యాపయరప్రిసరయలలో నా/మా ఆసతులు/ఖ్ాతాప్ుసు కయలు మొదలగు వ్యట్టని ఎప్ుపడ్ైనా ప్రీక్ించతకొన వచతచనత/సరిచూచతకొనవచతచనత. బ్ాంకు బకయయిీలనత
వసూలు చేసికొనతట్ కొరకు అవసరమైన భదరతలనత/చరాలనత మీరు తీసి కొన వచతచనత.

నిరభ్ాంతర విషయము :
నా/ మా గురిుంప్ు ప్తరము మరియు కేవ్ెైస్ ప్తారల యుకయుయుకయులనత ప్రీక్ించతకొనడానిక మరియు పో రటల్ ఆప్రేట్రుల మరియు మణ దాతల తరఫున
రేట్టంగ్ ఏజెనీస ల దావ రయ ఇవవబడిన రేట్టంగ్, నా/మా కెరడిట్ హిసటరీ కెరడిట్ స్ో కర్ నత ప్రిశీల్ంచడానిక నాకు/మాకు ఎట్టవంట్ట అభాంతరము లేదత.

దరఖాస్తు స్మరుణ వివరములు:
స్మరిుంచన తేద:ీ

స్మరిుంచన ప్రదేశము

