ಕಿಶ ೋ ರ್ ಸಾಲ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನ
ಅ. ವ್ಯವ್ಹಾರದ ವಿವ್ರಗಳು

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಉದೆಮದ ಹಯಸರು

ಶಾಸನ

ಇತರ ಶಾಸನ

ರಾಜ್ೆ

ರ್ಜಲ್ಯೆ

ವಿಳಾಸ (ಪಥ 1)

ವಿಳಾಸ (ಪಥ 2)

ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ವ್ೆವ್ಹಾರಕ್ಾಾಗಿ

ಮಂಚಂಚಯ

ಲಭ್ೆವಿರುವ್ ಸಥಳ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಚರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಉದೆಮದ ಪಾನ್
ಸಂಖ್ಯೆ

ವ್ಯವ್ಹಾರ ಚಟುವ್ಟಿಕ

ಪರಸ್ಾಾವಿತ
ಪಾರರಂಭಿಸಿದ

ಈಗಿರುವ್ುದು

ದಿನಾಂಕ
ಘಟಕವ್ು ನ ೂೋೋಂದಣಿ ಆಗಿದ ಯೋ
ನಯೂ ಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ನಯೂ ಂದಣಿ ಕಛಯ ರಿಯ

ನಯೂ ಂದಣಿ ಕ್ಾಯಿದಯ

ವಿಳಾಸ

ಆ. ಮಾಲಕರ/ನಿದ ೋಿಶಕರ ಹಿನ ೆಲ ವಿವ್ರ
ಕರಮ

ಹ ಸರು

ಜನಮದಿನಾೋಂಕ

ಲೋಂಗ

ವಿಳಾಸ

ಚರವಾಣಿ

ವಿದಾಯರ್ಿತ

ಅನುಭವ್ (ವ್ರ್ಿಗಳಲಿ)

ಕರಮ

ಆಧಾರ್

ಮತದಾರ

ಚಾಲನಾ

ಪಾನ್

ಇತರ

ಇತರ

ಬಾಯೋಂಕಿನ ಆಧಿಕಾರಿಗಳ/

ಸೋಂಖ್ ಯ

ಸೋಂಖ್ ಯ

ಗುರುತಿನ

ಪರವಾನಗಿ

ಸೋಂಖ್ ಯ

ದಾಖಲ ಗಳು

ದಾಖಲ ಗಳ

ನಿದ ೋಿಶಕರ ೂಡನ

ಚೋಟಿಸೋಂಖ್ ಯ

ಸೋಂಖ್ ಯ

ಸೋಂಖ್ ಯ

ಸೋಂಬೋಂಧ, ಇದದಲಿ

ಸೋಂಖ್ ಯ

ಟಿಪಪಣಿ :ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ವ್ರ್ಿವ್ು ಮುಖ್ೆ ಪರವ್ತಿಕರಿಗಯ ಮಾತರ
ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ವ್ರ್ಿ

ಅಲಪಸಂಖ್ಾೆತರಾಗಿದದಲ್ಲೆ
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ಇ. ಸರ್ವ್ತಿಿಯ ಹ ಸರು ಮತುು ಸೋಂಘದ ಸವರೂಪ
ಕರಮ

ಸೋಂಬೋಂಧಿಸಿದ

ಸೋಂಬೋಂಧಿಸಿದ

ಪರಸುುತ

ಸೋಂಬೋಂಧಿಸಿದ

ಮಾಲಕ/ಪಾಲುದಾರ/ನಿದ ೋಿಶಕರಾಗಿ ಇರುವ್ ಆಸಕಿುಯ

ಸೋಂಖ್ ಯ

ಸರ್ವ್ತಿಿಯ

ಸರ್ವ್ತಿಿಯ

ಬಾಯೋಂಕ್

ಸೋಂಘದ

ವಾಯಪ್ತು ಅಥವಾ ಸೋಂಬೋಂಧಿಸಿದ ಸರ್ವ್ತಿಿಯಲಿ ಕ ೋವ್ಲ

ಹ ಸರು

ವಿಳಾಸ

ಸವರೂಪ

ರ್ೂಡಿಕ ದಾರರು( %ರರ್ುು)

ಈ. ಈಗಿರುವ್ ಬಾಯೋಂಕ್/ಸಾಲದ ಸೌಲಭಯಗಳು : (ರೂ. ಗಳಲಿ)
ಸೌಕಯಿಗಳ ನಮೂನ

ಪರಸುುತ ಬಾಯೋಂಕಿನ

ಪಡ ದ

31.03.2017ರೋಂದು

ಒದಗಿಸಿದ

ಆಸಿು ವ್ಗಿೋಿಕರಣ

ವ್ಯವ್ಹಾರ

ಮಿತಿ

ಇರುವ್ ಶಿಲುು/ಬಾಕಿ

ಆಧಾರ

ಸಿಿತಿ

ಹಂದಯ ಯಾವ್ುದಯ ಇತರ ಬಾೆಂಕ್ / ಹಣಕ್ಾಸು ಸಂಸ್ಯಥರ್ಳಂದ ಯಾವ್ುದಯ ಸ್ಾಲವ್ನುು ನಮಮ ಘಟಕವ್ು ಪಡಯದಿಲೆ ಮತುಾ ನಾನು /
ನಾವ್ು / ಮ ಲ್ಯ ‘ಈ’ ಯಲ್ಲೆ ಉಲ್ಯೆ ಖಿಸಲ್ಾಗಿರುವ್ ಬಾೆಂಕ್ / ಹಣಕ್ಾಸು ಸಂಸ್ಯಥಯನುು ಬಿಟುು ಬಯ ರಯ ಯಾವ್ುದಯ ಬಾೆಂಕ್ /
ಹಣಕ್ಾಸು ಸಂಸ್ಯಥಗಯ ಋಣಿಯಾಗಿರುವ್ುದಿಲೆ ಎಂದು ಪರಮಾಣಿ ಕರಿಸಲ್ಾಗಿದಯ.

ಉ. ಸಾಲ ಸೌಕಯಿದ ಪರಸಾುವ್ನ : (ರೂ.ಗಳಲಿ)
ಸೌಕಯಿದ

ಮೊಬಲಗು

ನಮೂನ

ಅಗತಯತ ಇರುವ್

ಪಾರಥಮಿಕ ಭದರತ ಯ ವಿವ್ರಗಳು (ಅೋಂದಾಜು ಮೌಲಯವ್ನುೆ

ಉದ ದೋಶ

ನಮೂದಿಸಿ)

ನಿರಿ ಕ್ಷಿತ ಉದಯೂೆ ರ್
ಊ. ಬಾಯೋಂಕಿೋಂಗ್ ಬೋಂಡವಾಳದ ಸೋಂದಭಿದಲಿ, ಕಾಯಶ್ ಕ ರಡಿಟ್ ಮಿತಿಯ ಯಾವ್ ಮೂಲ ಅನವಯಿಸಲಾಗಿದ (ರೂ. ಗಳಲಿ)
ನಿಜವಾದ ಮಾರಾಟ
ವ್ರ್ಿ ಮತುು

ಯೋರ್ಜತ

ಮೊಬಲಗು
2016-

2017-

17

18

ಮಾರಾಟ

ಬಾಯೋಂಕಿೋಂಗ್
ಕಾಲ ಚಕರ

ದಾಸಾುನು

ಸಾಲಗಾರರು

ಸಾಲಗರು

ಪರವ್ತಿಕರ
ಕ ೂಡುಗ

ಮಿತಿ
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ಋ. ಅವ್ಧಿ ಸಾಲದ ಅಗತಯತ ಗಳ ಸೋಂದಭಿದಲಿ, ಯೋಂತ ೂರೋಪಕರಣಗಳ / ಸಲಕರಣ ಗಳ ವಿವ್ರಗಳನುೆ ಈ ಕ ಳಗಿನೋಂತ
ನಿೋಡಬರ್ುದು
ಯೋಂತರ/
ಉಪಕರಣಗಳ ನಮೂನ

ಅಗತಯತ
ಇರುವ್

ಪೂರ ೈಕ ದಾರರ
ಹ ಸರು

ಉದ ದೋಶ

ಯೋಂತರಗಳ

ಪರವ್ತಿಕರು

ಬ ೋಕಾದ

ಒಟುು ದರ

ಮಾಡಬರ್ುದಾದ

ಸಾಲ

(ರೂ.ಗಳಲಿ)

ಕ ೂಡುಗ (ರೂ.ಗಳಲಿ)

(ರೂ.ಗಳಲಿ)

ಮೊತು
ಎ. ಭವಿರ್ಯದ ಅೋಂದಾಜುಗಳು (ರೂ.)
ಭವಿರ್ಯದ ಅೋಂದಾಜುಗಳು (ಕ ಲಸದ ಬೋಂಡವಾಳ ಸೌಲಭಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಸುುತ ವ್ರ್ಿದ ಅೋಂದಾಜು ಮತುು ಮೊದಲ ವ್ರ್ಿಕ ು
ಯೋಜನ ಗಳ ಅೋಂದಾಜುಗಳನುೆ ಒದಗಿಸಬ ೋಕು). ಆದಾಗೂಯ ಅವ್ಧಿ ಸಾಲದ ಸೌಲಭಯಕ ು ಸಾಲ ಮರುಪಾವ್ತಿಯ
ಪರಸಾುವಿತ ವ್ರ್ಿದವ್ರ ಗ ಯೋಜನ ಯನುೆ ಒದಗಿಸಬ ೋಕು.
ರೂ.

ಪರಸುುತ ವ್ರ್ಿ

ಲಕ್ಷದಲಿ

(ಅೋಂದಾಜು)

ಮೊದಲ

ಎರಡನ ೋ

ಮೂರನ ೋ

ನಾಲುನ ೋ

ವ್ರ್ಿ

ವ್ರ್ಿ

ವ್ರ್ಿ

ವ್ರ್ಿ

(ಯೋರ್ಜತ)

(ಯೋರ್ಜತ)

(ಯೋರ್ಜತ)

(ಯೋರ್ಜತ)

ಐದನ ೋ ವ್ರ್ಿ

ಆರನ ೋ ವ್ರ್ಿ

ಏಳನ ೋ ವ್ರ್ಿ

(ಯೋರ್ಜತ)

(ಯೋರ್ಜತ)

(ಯೋರ್ಜತ)

ಏ. ಶಾಸನಬದಧ ಬದಧತ ಗಳಿಗ ಸೋಂಬೋಂಧಿಸಿದ ಸಿಿತಿ
ಕರಮ
ಸೋಂಖ್ ಯ

ಶಾಸನಬದಧ ಬಾಧಯತ ಗಳು

ಅನುಸರಿಸುತುದ ಯೋ

ಟಿೋಕ ಗಳು (ಸೋಂಬೋಂಧಿತ ಬಾಧಯತ ಗ ಸೋಂಬೋಂಧಿಸಿದ
ಯಾವ್ುದ ೋ ವಿವ್ರಗಳನುೆನಿೋಡಬ ೋಕು)

ಐ. ದಾಖಲ ಲಗತಿುಸಿ (ಸವಯೋಂ ಪರಮಾಣಿೋಕೃತ)

ಮಾಲಕರ ‘ನಿಮಗಯ ಗಯೂತ್ತಾರಲ್ಲ ಗಾರಹಕರು’ ನಮೂನಯರ್ಳು
ರ್ುರುತ್ತನ ಚ ಟಿ
ಪುರಾವಯಯ ನಮೂನಯ

ರ್ುರುತ್ತನ ಚ ಟಿ ಪುರಾವಯ

ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವಯಯ
ನಮೂನಯ
ವ್ರ್ಿದ ಪುರಾವಯ

ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವಯ
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ಅರ್ಜಿದಾರನ ಭಾವ್ಚತರ

ಅರ್ಜಿದಾರನ ಹಸ್ಾಾಕ್ಷರ

ಉದಯಮದ ‘ನಿಮಗ ಗ ೂತಿುರಲ ಗಾರರ್ಕರು’ ನಮೂನ ಗಳು
ರ್ುರುತ್ತನ ಪುರಾವಯ/ ವ್ೆವ್ಹಾರದ ಉದಿದಮಯ ವಿಳಾಸ
ಖ್ಾತಯರ್ಳ ತಖ್ಯಾ (ಹಂದಿನ ಆರು ತ್ತಂರ್ಳು)
ಆಯ ವ್ೆಯ ಪಟಿು(ಹಂದಿನ ಎರಡು ವ್ರ್ಿದುದ)
ವ್ರಮಾನ ತಯರಿಗಯ/ಮಾರಾಟ ತಯರಿಗಯ (ಕಡಾಾಯವಾಗಿ
ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ಮತುಾ ಮ ಲ್ಯ ಇದದಲ್ಲ)ೆ ಮಾಹತ್ತಯಂದಿಗಯ
ಯ ರ್ಜತ ಆಯ ವ್ೆಯ ಪಟಿು(ನರ್ದು ಉದರಿ – ಒಂದು
ವ್ರ್ಿ, ಅವ್ಧಿ ಸ್ಾಲ – ಸ್ಾಲದ ಅವ್ಧಿ) (ಕಡಾಾಯವಾಗಿ
ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ಮತುಾ ಮ ಲ್ಯ ಇದದಲ್ಲ)ೆ
ಅರ್ಜಿಯ ದಿನಾಂಕದವ್ರಯಗಿನ ಮಾರಾಟ (ಪರಸುಾತ
ಆರ್ಥಿಕ ವ್ರ್ಿ)
ಪರಸ್ಾಾವಿತ ಯ ಜ್ನಯಯ ವ್ರದಿ (ತಾಂತ್ತರಕ ಮತುಾ
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಾಮಥೆಿ)
ಕಂಪಯನಿಯ ಒಪಪಂದದ ಮನವಿ ಮತುಾ ಒಪಪಂದದ
ಅಂಗಿ ಕ್ಾರ/ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಯಯ ಪತರ, ಇತಾೆದಿ
ತೃತ್ತ ಯ ಖ್ಾತರಿಯ ಅನುಪಸಿಥತ್ತಯಲ್ಲೆ,
ಎರವ್ಲುಗಾರ/ ನಿದಯ ಿಶಕರು / ಪಾಲುದಾರರು,
ಇತಾೆದಿಯವ್ರ ನಿವ್ವಳ ಸಂಪತುಾ ತಖ್ಯಾ
ಇತರ ಹ ಚುುವ್ರಿ ದಾಖಲ ಗಳು
ಕರಮ
ಸೋಂಖ್ ಯ

ದಾಖಲ ಸೋಂಖ್ ಯ

ಲಗತುು

ಒ. ಆಯುಯ ಬಾಯೋಂಕ್
ಬಾಯೋಂಕ್

ಶಾಖ್
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ಘೂೋರ್ಣ
ನಾನು / ನಾವ್ು ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಾೆಮಾಹತ್ತರ್ಳು ನಿಜ್, ಸರಿಯಾದ ಮತುಾ ಸಂಪೂಣಿವಯಂದು
ನಾನು/ ನಾವ್ು ಈ ಮೂಲಕ ಪರಮಾಣಿ ಕರಿಸುತಯಾ ನಯ/ವಯ. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲೆ ಸೂಚಸಿರುವ್ಂತಯ ಹಯೂರತು
ಪಡಿಸಿ ನನಗಯ / ನಮಗಯ ಘಟಕಕ್ಯಾ ಸ್ಾಲ ಪಡಯಯುವ್ ವ್ೆವ್ಸ್ಯಥ ಇಲೆ. ನಾನು/ನಾವ್ು ಯಾವ್ುದಯ
ಬಾೆಂಕಿಗಯ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲೆಸಿಲೆ. ಮತ್ತಮ ರಿದ/ಕ್ಾನೂನುಬದಧ ಸ್ಾಲವ್ನುು ನಾನು/ನಾವ್ು ಹಯೂಂದಿಲೆ.
ನನು / ನಮಮ ಅರ್ಜಿಗಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಯ ಬಾೆಂಕಿಗಯ ಅರ್ತೆವಿರುವ್ ಎಲ್ಾೆ ಇತರ ಮಾಹತ್ತಯನುು
ನಾನು / ನಾವ್ು ಒದಗಿಸುತಯಾ ವಯ. ನಿಮಗಯ ಸರಿಹಯೂಂದುವ್ಂತಯ ಪರಿರ್ಣಿಸುವ್ ಯಾವ್ುದಯ
ಸಂಸ್ಯಥಯಂದಿಗಯ ಮಾಹತ್ತಯನುು ಸಹ ನಿ ವ್ು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ್ಯೂಳಳಬಹುದು. ನಿ ವ್ು, ನಿಮಮ
ಪರತ್ತನಿಧಿರ್ಳು ಅಥವಾ ಭಾರತ್ತ ಯ ರಿಸರ್ವಿ ಬಾೆಂಕ್ ಅಥವಾ ಮುದಾರ ಲ್ಲಮಟಯಡ್, ಅಥವಾ ನಿ ವ್ು
ಅನುಮ ದಿಸಿದ ಇತರ ಯಾವ್ುದಯ

ಸಂಸ್ಯಥ, ಯಾವ್ುದಯ

ಸಮಯದಲ್ಲೆ, ನಮಮ ಕ್ಾಖ್ಾಿನಯ /

ವ್ೆವ್ಹಾರದ ಆವ್ರಣದಲ್ಲೆ ನನು / ನಮಮ ಸವತುಾರ್ಳು, ಖ್ಾತಯರ್ಳ ಪುಸಾಕರ್ಳನುು ಪರಿ ಕ್ಷಿಸಿ/
ಪರಿಶ ಲ್ಲಸಬಹುದಾಗಿದಯ. ಬಾೆಂಕಿನ ಬಾಕಿರ್ಳನುು ಮರುಪಡಯಯಲು ನಿ ವ್ು ಸರಿಯಾದ ಸುರಕ್ಷತಯ /
ಕರಮರ್ಳನುು ತಯಗಯದುಕ್ಯೂಳಳಬಹುದು.
ನಿರಾಕ್ ೋಪಣ ರ್ರತುು
ನಾನು / ನನು ರ್ುರುತ್ತನ ದಾಖ್ಲ್ಯ ಪುರಾವಯ, ಗಯೂತ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮಗಯ ಗಾರಹಕರು ದಾಖ್ಲ್ಯರ್ಳಗಾಗಿ
ಊರ್ಜಿತಗಯೂಳಸುವಿಕ್ಯಯನುು ಕ್ಯೈಗಯೂಳಳಲು ಮತುಾ ನನು ಋಣ ಇತ್ತಹಾಸವ್ನುು ಪಡಯಯಲು ಮತುಾ
ಋಣ ಕಛಯ ರಿಯಿಂದ ಋಣ ರ್ುಣಾಂಕ ಪಡಯಯಲು ಮತುಾ ಪರಿಚಾಲನಾ ವ್ೆವ್ಸ್ಯಥರ್ಳು ಮತುಾ
ಪರವಯ ಶತ ಸ್ಾಲದಾತರ ಪರವಾಗಿ ಮೌಲೆಮಾಪನ ಏಜಯನಿಿರ್ಳಂದ ಮೌಲೆಮಾಪನವ್ನುು
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