ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಇಾಂಡಿಯಟ ಸ್ಟಲ ಅರ್ಜಿ
ಅ. ವ್ಯವ್ಹಟರದ ವಿವ್ರಗಳು

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಉದೆಮದ ಹಯಸರು

ಶಾಸನ

ಇತರ ಶಾಸನ

ರಾಜ್ೆ

ರ್ಜಲ್ಯೆ

ವಿಳಾಸ (ಪಥ 1)

ವಿಳಾಸ (ಪಥ 2)

ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ವ್ೆವ್ಹಾರಕ್ಾಾಗಿ
ಲಭ್ೆವಿರುವ್ ಸಥಳ

ಮಂಚಂಚಯ

ಚರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಉದೆಮದ ಪಾನ್
ಸಂಖ್ಯೆ

ವ್ಯವ್ಹಟರ ಚಟುವ್ಟಿಕೆ

ಪರಸ್ಾಾವಿತ
ಪಾರರಂಭಿಸಿದ

ಈಗಿರುವ್

ದಿನಾಂಕ
ಘಟಕವ್ು ನೆ

ಾಂದಣಿ ಆಗಿದೆಯ

ನಯೂ ಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ನಯೂ ಂದಣಿ ಕಛಯ ರಿಯ

ನಯೂ ಂದಣಿ ಕ್ಾಯಿದಯ

ವಿಳಾಸ

ಆ. ಮಟಲಕರ/ನಿದೆ ಿಶಕರ ಹಿನೆೆಲೆ ವಿವ್ರ
ಕರಮ
ಸಾಂಖ್ೆಯ

ಹೆಸರು

ಜನ್ಮ
ದಿನಟಾಂಕ

ಲಾಂಗ

ವಿಳಟಸ

ಚರವಟಣಿ

ವಿದಟಯರ್ಿತೆ

ಅನ್ುಭವ್ (ವ್ರ್ಿಗಳಲಿ)

ಪಟನ್

ಇತರ

ಇತರ

ಬಟಯಾಂಕಿನ್ ಆಧಿಕಟರಿಗಳ/

ದಟಖಲೆಗಳು

ದಟಖಲೆಗಳ

ನಿದೆ ಿಶಕರೆ ಡನೆ

ಸಾಂಖ್ೆಯ

ಸಾಂಬಾಂಧ, ಇದದಲಿ

ಕರಮ

ಆಧಟರ್

ಮತದಟರ

ಚಟಲನಟ

ಸಾಂಖ್ೆಯ

ಸಾಂಖ್ೆಯ

ಗುರುತಿನ್

ಪರವಟನ್ಗಿ

ಚ ಟಿ ಸಾಂಖ್ೆಯ

ಸಾಂಖ್ೆಯ

ಸಾಂಖ್ೆಯ

ಟಿಪಪಣಿ :ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ವ್ರ್ಿವ್ು ಮುಖ್ೆಪರವ್ತಿಕರಿಗಯ ಮಾತರ
ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ವ್ರ್ಿ

ಅಲಪಸಂಖ್ಾೆತರಾಗಿದದಲ್ಲೆ
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ಇ. ಸರ್ವ್ತಿಿಯ ಹೆಸರು ಮತುು ಸಾಂಘದ ಸವರ ಪ
ಕರಮ

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ

ಪರಸುುತ

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ

ಮಟಲಕ/ಪಟಲುದಟರ/ನಿದೆ ಿಶಕರಟಗಿ

ಸಾಂಖ್ೆಯ

ಸರ್ವ್ತಿಿಯ

ಸರ್ವ್ತಿಿಯ

ಬಟಯಾಂಕ್

ಸಾಂಘದ ಸವರ ಪ

ಇರುವ್ ಆಸಕಿುಯ ವಟಯಪ್ತು ಅಥವಟ

ಹೆಸರು

ವಿಳಟಸ

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಸರ್ವ್ತಿಿಯಲಿ ಕೆ ವ್ಲ
ರ್ ಡಿಕೆದಟರರು ( %ರರ್ು್)

ಈ. ಈಗಿರುವ್ ಬಟಯಾಂಕ್/ಸ್ಟಲದ ಸ್ೌಲಭಯಗಳು : (ರ . ಗಳಲಿ)
ಸ್ೌಕಯಿಗಳ ನ್ಮ ನೆ

ಪರಸುುತ ಬಟಯಾಂಕಿನ್

ಪಡೆದ

31.03.2017ರಾಂದು ಇರುವ್

ಒದಗಿಸಿದ

ವ್ಯವ್ಹಟರ

ಮಿತಿ

ಶಿಲುು/ಬಟಕಿ

ಆಧಟರ

ಹಂದಯ ಯಾವ್ುದಯ ಇತರ ಬಾೆಂಕ್ / ಹಣಕ್ಾಸು ಸಂಸ್ಯಥರ್ಳಂದ ಯಾವ್ುದಯ ಸ್ಾಲವ್ನುು ನಮಮ ಘಟಕವ್ು
ಪಡಯದಿಲೆ ಮತುಾ ನಾನು / ನಾವ್ು / ಮ ಲ್ಯ ಉಲ್ಯೆ ಖಿಸಲ್ಾಗಿರುವ್ ಬಾೆಂಕ್ / ಹಣಕ್ಾಸು ಸಂಸ್ಯಥಯನುು ಬಿಟುು
ಬಯ ರಯ ಯಾವ್ುದಯ ಬಾೆಂಕ್ / ಹಣಕ್ಾಸು ಸಂಸ್ಯಥಗಯ ಋಣಿಯಾಗಿರುವ್ುದಿಲೆ ಎಂದು ಪರಮಾಣಿ ಕರಿಸಲ್ಾಗಿದಯ.
ಉ. ಸ್ಟಲ ಸ್ೌಕಯಿದ ಪರಸ್ಟುವ್ನೆ : ( ರ .ಗಳಲಿ)
ಸ್ೌಕಯಿದ
ನ್ಮ ನೆ

ಮೊಬಲಗು

ಅಗತಯತೆ

ಪಟರಥಮಿಕ ಭದರತೆಯ

ಸಾಂಯ ರ್ಜತ ಭದರತೆ

ಸಾಂಯ ರ್ಜತ ಭದರತೆ

ಇರುವ್

ವಿವ್ರಗಳು (ಅಾಂದಟಜು

ಪರಸ್ಟುವಿಸಲಟಗಿದೆಯ

ವಿವ್ರಗಳು

ಉದೆದ ಶ

ಮೌಲಯವ್ನ್ುೆ ನ್ಮ ದಿಸಿ)

ನಿರಿ ಕ್ಷಿತ ಉದಯೂೆ ರ್
ಊ. ಬಟಯಾಂಕಿಾಂಗ್ ಬಾಂಡವಟಳದ ಸಾಂದಭಿದಲಿ, ಕಟಯಶ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಮಿತಿಯ ಯಟವ್ ಮ ಲ ಅನ್ವಯಿಸಲಟಗಿದೆ (ರ . ಗಳಲಿ)
ಮಟರಟಟ

ಕೆಲಸದ ಕಟಲಚಕರ

ದಟಸ್ಟುನ್ು

ಸ್ಟಲಗಟರರು
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ಸ್ಟಲಗರು

ಪರವ್ತಿಕರ
ಕೆ ಡುಗೆ

ಮಿತಿ

ಋ. ಅವ್ಧಿಸ್ಟಲದ ಅಗತಯತೆಗಳ ಸಾಂದಭಿದಲಿ, ಯಾಂತೆ ರ ಪಕರಣಗಳ / ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿವ್ರಗಳನ್ುೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ಾಂತೆ
ನಿ ಡಬರ್ುದು
ಯಾಂತರ/

ಅಗತಯತೆ

ಉಪಕರಣಗಳ

ಇರುವ್

ನ್ಮ ನೆ

ಉದೆದ ಶ

ಯಾಂತರಗಳ

ಪರವ್ತಿಕರು

ಒಟು್ ದರ

ಮಟಡಬರ್ುದಟದ

(ರ .ಗಳಲಿ)

ಕೆ ಡುಗೆ(ರ .ಗಳಲಿ)

ಪೂರೆೈಕೆದಟರರ
ಹೆಸರು

ಬೆ ಕಟದ ಸ್ಟಲ
(ರ .ಗಳಲಿ)

ಮೊತು
ಎ. ಭವಿರ್ಯದ ಅಾಂದಟಜುಗಳು (ರ .)
ಭವಿರ್ಯದ ಅಾಂದಟಜುಗಳು (ಕೆಲಸದ ಬಾಂಡವಟಳ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಿಗಟಗಿ ಪರಸುುತ ವ್ರ್ಿದ ಅಾಂದಟಜು ಮತುು ಮೊದಲ ವ್ರ್ಿಕೆು
ಯ ಜನೆಗಳ ಅಾಂದಟಜುಗಳನ್ುೆ ಒದಗಿಸಬೆ ಕು). ಆದಟಗ ಯ ಅವ್ಧಿ ಸ್ಟಲದ ಸ್ೌಲಭಯಕೆು ಸ್ಟಲ ಮರುಪಟವ್ತಿಯ
ಪರಸ್ಟುವಿತ ವ್ರ್ಿದವ್ರೆಗೆ ಯ ಜನೆಯನ್ುೆ ಒದಗಿಸಬೆ ಕು.
ರ .
ಲಕ್ಷದಲಿ

ಪರಸುುತ
ವ್ರ್ಿ

ಮೊದಲ

ಎರಡನೆ

ಮ ರನೆ

ನಟಲುನೆ

ಐದನೆ

ಆರನೆ

ವ್ರ್ಿ

ವ್ರ್ಿ

ವ್ರ್ಿ

ವ್ರ್ಿ

ವ್ರ್ಿ

(ಯ ರ್ಜತ)

(ಯ ರ್ಜತ)

(ಯ ರ್ಜತ)

ವ್ರ್ಿ

(ಅಾಂದಟಜು) (ಯ ರ್ಜತ) (ಯ ರ್ಜತ) (ಯ ರ್ಜತ)

ಏಳನೆ ವ್ರ್ಿ
(ಯ ರ್ಜತ)

ಏ. ಶಟಸನ್ಬದಧ ಬದಧತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಸಿಿತಿ
ಕರಮ
ಸಾಂಖ್ೆಯ

ಶಟಸನ್ಬದಧ ಬಟಧಯತೆಗಳು

ಅನ್ುಸರಿಸುತುದೆಯ

ಟಿ ಕೆಗಳು (ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಬಟಧಯತೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ
ಯಟವ್ುದೆ ವಿವ್ರಗಳನ್ುೆ ನಿ ಡಬೆ ಕು)

ಐ. ದಟಖಲೆ ಲಗತಿುಸಿ (ಸವಯಾಂ ಪರಮಟಣಿ ಕೃತ)

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

ರ್ುರುತ್ತನ ಚ ಟಿ ಪುರಾವಯ

ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವಯಯ

ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವಯ

ನಮೂನಯ
ವ್ರ್ಿದ ಪುರಾವಯ
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ಅರ್ಜಿದಾರನ ಭಾವ್ಚತರ

ಅರ್ಜಿದಾರನ ಹಸ್ಾಾಕ್ಷರ

ಉದಯಮದ ‘ನಿಮಗೆ ಗೆ ತಿುರಲ ಗಟರರ್ಕರು’ ನ್ಮ ನೆಗಳು
ರ್ುರುತ್ತನ ಪುರಾವಯ/ ವ್ೆವ್ಹಾರದ ಉದಿದಮಯ ವಿಳಾಸ
ಖ್ಾತಯರ್ಳ ತಖ್ಯಾ (ಹಂದಿನ ಆರು ತ್ತಂರ್ಳು)
ಆಯವ್ೆಯ ಪಟಿು(ಹಂದಿನ ಎರಡು ವ್ರ್ಿದುದ)
ವ್ರಮಾನ ತಯರಿಗಯ/ಮಾರಾಟ ತಯರಿಗಯ (ಕಡಾಾಯವಾಗಿ
ರೂ. 2 ಲಕ್ಷ ಮತುಾ ಮ ಲ್ಯ ಇದದಲ್ಲ)ೆ ಮಾಹತ್ತಯಂದಿಗಯ
ಯ ರ್ಜತ ಆಯವ್ೆಯ ಪಟಿು(ನರ್ದು ಉದರಿ –
ಒಂದುವ್ರ್ಿ, ಅವ್ಧಿಸ್ಾಲ – 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
ಇತರೆ ಹೆಚುುವ್ರಿ ದಟಖಲೆಗಳು
ಕರಮ
ಸಾಂಖ್ೆಯ

ದಟಖಲೆ ಸಾಂಖ್ೆಯ

ಲಗತುು

ಒ. ಆಯುಯ ಬಟಯಾಂಕ್
ಬಟಯಾಂಕ್

ಶಟಖ್ೆ
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ಘ

ರ್ಣೆ

ನಾನು / ನಾವ್ು ಒದಗಿಸಿದ ಎಲ್ಾೆ ಮಾಹತ್ತರ್ಳು 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 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲೆಸಿಲೆ. 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.
ನಿರಟಕ್ೆ ಪಣೆ 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 ಮೌಲೆ ಮಾಪನ ಏಜಯನಿಿರ್ಳಂದ ಮೌಲೆಮಾಪನವ್ನುು ನಡಯಸಲು ನಮಗಯ
ಯಾವ್ುದಯ ಆಕ್ಯ ಪರ್ಳಲೆ.

ಅರ್ಜಿಯನ್ುೆ ಸಲಿಸಿದ ವಿವ್ರ

ಸಲ್ಲೆಸಿದ
ದಿನಾಂಕ

ಸಲ್ಲೆಸಿದ ಸಥಳ

