స్టాండ్-అప్ ఇాండి యా ఋణ దరఖాస్తు పత్రాం
అ. వ్యాపయర వివరములు
దరఖాస్తు నంబరు

స్ంస్థ పేరు

వ్యవ్స్థ

ఇతర వ్యవ్స్థ

రాష్ట్రము

జిల్ాా

చిరునామా (1వ్ పంక్తు)

చిరునామా (2వ్ పంక్తు)

పిన్ నంబరు

వ్ాయపారనిరవహణకు
స్రియైన స్థ ల్ము

ఈ-మైల్

మొబైల్ నంబరు

టెలిఫో న్ నంబరు

వ్్ాప్ర స్ాంస్థ ప్న్ నాంబరు
Enterprise Pan No.

వ్్ాప్ర వివరములు
చేయబో త్ుననవి

పరస్ు తత్ము నిరవహిస్ు తననవి

ప్రరాంభ తేదీ

స్ాంస్థ రిజిష్ట రు చేయబడినదా
రిజిష్ట్టష్ే న్ నాంబరు

రిజిష్ట రు చేసిన క్ర్ాలయము
చిరునామా

రిజిష్ట్టష్ే న్

ఆ.యజమాని/స్ాంచాలకుల నేపథ్ా వివరములు
కర.స్ాం.

1.
2.

ప్రు

పుట్టటన తేదీ

స్ు/ీ పురుష్

చిరునామా

మొబైల్

అరహత్లు

అనతభవము
(స్ాంవత్సరములు)

కర.స్ాం.

ఆధార్ నాంబరు

వ్ోట్రు ఐడీ
నాంబరు

డ్ైవి
ీ ాంగ్ ల ైసెన్స
నాంబరు

ప్న్
క్రుు/డిఐన్
నాంబరు

ఇత్ర
దస్ువ్ేజులు

ఇత్ర
దస్ువ్ేజుల
నాంబరు

బ్ాాంకు అధిక్రులు/ డ్ైరెకటరలతో గల
బాంధతత్వ వివరములు, ఒకవ్ేళ
ఉననట్ల యితే

1.
2.
నోట్ : సామాజిక వ్రగ ము ముఖయ పరవ్రధ కునిక్త మాతరమే వ్రిుంచతనత.
స్మాజిక వ్రగ ము

అలప స్ాంఖాాక వరగ ము అయినచో

ఇ. అనతబాంధ స్ాంస్థ ల ప్రల ు మరియు స్ాంబాంధముల వివరములు
కర.స్ాం.

అనతబాంధ స్ాంస్థ ప్రు

అనతబాంధ స్ాంస్థ చిరునామా

స్ాంస్థ యొకక

పరస్ు తత్ బ్ాాంకరు

ఈ. పరస్ు తత్ బ్ాాంకాంగ్ స్దతప్యాలు :(రూప్యలలో)
సౌకరాము

పరస్ు తత్ బ్ాాంకరు

వ్్డుకునన పరిమితి

స్ాంస్థ తో గల
అనతబాంధము

31/03/
నాటిక్త బాక్ీ

యజమాని/భ్గస్వమి/డ్ైరెకటరరుగ్ లేక
కేవలము పెట్ట టబడిదారునిగ్ స్ాంస్థ లో గల
వ్్ట్్ (% లో)

తాకట్టట వివరములు

పెైన 'ఈ' క్లములో ప ాందతపరిచిన వివరములు త్పప మరి ఏ ఇత్ర బ్ాాంకు/ఆరిికస్ాంస్థ కు నేనత బ్కీ లేనత మరియు ఏ ఇత్ర బ్ాాంకు/ఆరిికస్ాంస్థ నతాంచి మా స్ాంస్థ ఋణము సిసిక న లేదని
ధృవీకరిాంచడమైనది

ఉ. ప ాంద గోరిన ఋణ స్దతప్యములు :(రూప్యలలో)
సౌకరాము

ఋణ మొత్ు ము

మొత్ు ము
ఉదయ ాగ అవక్శముల వివరము

ఋణ వివరము

ఇవవబడిన ప్రథ్మిక తాకట్టట వివరములు
(వ్్ట్ట విలువలు స్తమారు గ్ వ్ెలలడిాంచ వలనత)

అదనపు ఆస్తుల
తాకట్టట లభాత్

అదనపు తాకట్టట
వివరములు

ఊ. నిరవహణ మూలధనాం కోస్ాం ఋణము : దరఖాస్తు చేసిన నగదత ఋణ పరిమితిక ఆధారము : (రూప్యలలో)
నిరవహణ సెైకల్
(నెలలలో)

వికరయాలు

స్రుకులు

ఋణ గరస్ు తలు

వావస్థపకుల
పెట్ట టబడి

ఋణ దాత్లు

ఋణ మొత్ు ము

ఋ. క్ల పరిమితి ఋణాల కరకెైత,ే యాంత్రస్మగి/
ర పరికరములు వివరములు కాంర ద స్ూచిాంచిన విధాంగ్ త్లియచేయాండి :
ఏపరయోజనము క రకు

యాంత్రము/

అవస్రము

పరికరములవివరములు

స్రఫర్దారుని

యాంత్ర పరికర్ల పూరిు

ప్రు

విలువ

వావస్థపకుల
పెట్ట టబడి
(రూప్యలలో)

క్వలసిన ఋణ మొత్ు ము
(రూప్యలలో)

ఎ. భవిష్ాత్ అాంచనాలు : (రూప్యలలో)
భవిష్ాత్ అాంచనాలు (నిరవహణ మూలధనస్దతప్యాల కరకు వరు మాన స్ాంవత్సరపు అాంచనాలు మరియు ర్బో వు స్ాంవత్సరపు పరణాళికలు ప ాందత పరచవలనత.. క్నీ
క్లపరిమితి ఋణ స్దతప్యాల కరకు ఋణము చ్లిలాంపు పూరిు అయియా స్ాంవత్సరము వరకు పరణాళికలు ప ాందతపరచవలనత..)
రూ. లు లక్షలలో

పరస్ు తత్
స్ాంవత్సరము
(అాంచనా)

మొదట్ట
స్ాంవత్సరాం
(పరణాళిక)

రెాండవ
స్ాంవత్సరాం
(పరణాళిక)

3వ
స్ాంవత్సరాం
(పరణాళిక)

4 వ స్ాంవత్సరాం
(పరణాళిక)

5 వ స్ాంవత్సరాం
(పరణాళిక)

6 వ స్ాంవత్సరాం
(పరణాళిక)

ఐ.చట్ట బది బ్ధాత్ల వివర్లు :
కర.స్ాం.

చట్ట బది బ్ధాత్లు

నెరవ్ేరచ బడినవ్్ ?

వ్్ాఖాలు (స్ాంబాంధిత్ బ్ధాత్ గురిాంచి ఏదేని వివరణ
ఉననచో ప ాందత పరచ వలనత.)

ఒ. స్ాంబాంధిత్ నకళళు జత చేయండి (స్వయం ప్రమాణితము)
యజమాని క్ే వ్ై సీ గురిుంపు పతరం వివ్రము

గురిుంపు పతరం

చిరునామా

చిరునామా ధృవీకరణ పతరము

ధృవీకరణ పతరం వివ్రము
దరఖాస్తుదారుని ఫో టో

దరఖాస్తుదారుని స్ంతకము

7వ
స్ాంవత్సరాం
(పరణాళిక)

స్ాంస్థ కు స్ాంబాంధిాంచిన కే వ్ెై స్ :
గురిుాంపు ధృవీకరణము/వ్్ాప్రస్ాంస్థ చిరునామా
ఖాతా వివరముల జాబితా (గత్ 6 నెలల క్లానిక)
ఆదాయపు పనతన/అమమకపు పనతన రిట్రునలతో ప్ట్ట ఆసిు-అపుపల పట్టటక (గత్ 2 స్ాంవత్సరములకు
గ్నత) (రూ.2లక్షలు మరియు ఆ పెైన అయితే త్పపనిస్రిగ్
ఆసిు-అపుపల పట్టటక పరణాళికలు (విరవహణ మూలధన ఋణాలకు - 1 స్ాంవత్సరము ; క్ల పరిమితి ఋణాలకు ఋణ క్లపరిమితి వరకు) (రూ.2లక్షలు మరియు ఆ పెైన అయి

దరఖాస్తు చేయు తేదీ వరకుజరిగిన అమమక్లు (వరు మానఆరిికస్ాంవత్సవరము)
పరసు ్విత్ ప్రజెక్టట రిపో ర్ట (ట్ెకనకల్ మరియు ఆరిిక స్ాంబాంధమైనవి)
కాంపనీ స్ాంస్థపన మరియు నియమావళి పత్రము/భ్గ స్వముల భ్గస్వమా
ఒపపాంద దస్ువ్ేజులు, మొ!!

య పక్షక్రుని

హామీ లేనట్ల యితే, దరఖాస్తుదారు/డ్ైరెకటరు/భ్గస్వమి, మొ!! వ్్రి నికర స్ాంపద వివరములు.

ఇత్ర అదనపు డాకుామాంట్టల:
కర. స్ాంఖా

దస్ువ్ేజు రకము

అనతబాంధము

ఓ. బ్ాాంకుల ప్రధానాతా కరమము
బ్ాాంకు

శ్ఖ

పరకట్న:
నా/మా దావర్ స్మరిపాంచబడిన స్మాచారము స్త్ామైనది, నిజమైనది మరియు పరిపూరణమైనది అని నేనత/మేము ధృవీకరిస్ు తనాననత/ ధృవీకరిస్ు తనానము. దరఖాస్తు పత్రములో స్ూచిాంచిన
విధాంగ్ క్క మరే విధాంగ్నత మా స్ాంస్థ కోస్ాం నేనత/మేము ఋణ ఒపపాందాలు చేసిక న లేదత. నాకు/మాకు ఏ విధమైన క్లాం చ్లిలన బక్యిీలు/చట్ట రీతాా పరభుతావనిక /పరభుత్వ స్ాంస్థ లకు
చ్లిలాంచాలిసన బక్యిీలు లేవు. నా/మా దరఖాస్తు క స్ాంబాంధిాంచి బ్ాాంకుకు మరి ఏ ఇత్ర స్మాచార్ననయినా నేనత/మేము స్మకూరుస్ునత/స్మకూరుస్ుము. స్మాంజస్ము అనతకుాంట్ే ,
మీరు ఈ స్మాచార్నిన ఇత్ర ఏజెనీసలతో మారిపడి చేసిక నవచతచనత. మీరు గ్ని, మీ పరతినిధి గ్ని లేక భ్రసియ రిజరువ బ్ాాంకు గ్ని లేక మీ చే నిరేేశాంచబడిన ఇత్ర ఏజెనీస గ్ని పెైన
ప్రకకనబడిన మా ఫ్కటరీ/వ్్ాప్రపరిస్ర్లలో నా/మా ఆస్తులు/ఖాతాపుస్ు క్లు మొదలగు వ్్ట్టని ఎపుపడ్ైనా పరీక్ిాంచతక న వచతచనత/స్రిచూచతక నవచతచనత. బ్ాాంకు బక్యిీలనత వస్ూలు
చేసిక నతట్ క రకు అవస్రమైన భదరత్లనత/చరాలనత మీరు సిసి క న వచతచనత.

నిరభాాంత్ర విష్యము :
నా/మా గురిుాంపు పత్రము మరియు కేవ్ెైస్ పతారల యుక్ుయుక్ులనత పరీక్ిాంచతక నడానిక మరియు పో రటల్ ఆపరేట్రుల మరియు ఋణ దాత్ల త్రఫున రేట్టాంగ్ ఏజెనీస ల దావర్
ఇవవబడిన రేట్టాంగ్, నా/మా కెరడిట్ హిస్టరీ మరియు కెరడిట్ సో కర్ నత పరిశీలిాంచడానిక నాకు/మాకు ఎట్టవాంట్ట అభాాంత్రము లేదత.

దరఖాస్తు స్మరపణ వివరములు
స్మరిపాంచిన తేదీ

స్మరిపాంచిన పరదేశము

