
దరఖాస్తు సంఖ్య: తేదీ:

బ్యంకు పేరు:

1
SHGలో సభ్్యలు ( Y / N ) SHG పేరు కోడ్:

JLG సభ్్యలు ( Y / N ) JLG పేరు కోడ్:

2 చిరువ్్యపారి పేరు తండ్రి/భరతు పేరు

3 పుట్టిన తేదీ లంగం (      పెటటిండి) పురుషుడు  /మహిళ/   ట్రాన్స్-జండర్

4 వివ్హస్థితి:(ఒంటరి/వివ్హితులు) ఫోన్ నంబర్*

5 సామాజిక స్థితి (  పెటటిండి) జనరల్ ఎస్.స్ ఎస్.ట్ ఓబిస్/బిస్ దివ్్యంగులు మైనారిటీలు

6
KYC
డాకు్యమంట్లు

ఆదార్ సంఖ్య* ఓటర్ ఐడి
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్

సంఖ్య
బియ్యం కారుడు

ఇతరములు (ప్రభ్త్ం 
ఆమోదించినవి)

7
వ్్యపార ఋజువు పత్ర 
సంఖ్య 

వ్్యపార/వృతితు గురితుంపు కారుడు వ్్యపార/ వృతితు ధృవీకరణ పత్రం గ్రామ/వ్రుడు సచివ్లయ స్ఫారుస్ లేఖ

8
నివ్స చిరునామా
(రుజువును          
జతపరచండి)

గ్రామము/వ్రుడు మండలం/టౌన్/జిల్లు రాష్టం పిన్ నంబర్

9 వ్్యపార/వృతితు పేరు 

వ్్యపార/వృతితు పేరు

వ్్యపార/వృతితు సథిలం (ఒకే ప్ంతంలో/సంచారం)

వ్్యపార/వృతితు గడువు (సం.ము/నల)

10
వ్్యపార సాథినము
/ప్ంతము

వ్్యపార స్థిర ప్ంతము: సమీప ల్్యండ్-మార్క్:

వ్్యపారం సంచార ప్ంతం: సమీప ల్్యండ్-మార్క్:

11 నలవ్రీ మొతతుం అమ్మకాలు (రూ.లలో)

12
డిజిటల్ చెలలుంపులు 
(     చేయండి)

ఏమైనా డిజిటల్ చెలలుంపు విధానానిని ఉపయోగిస్తునానిరా?(అవును/కాదు) : 

భీమ్-UPI QR కోడ్ వినియోగిస్తునానిరా (అవును/కాదు) : 

13 బ్యంకు ఖాతా (లు)*
బ్యంకు పేరు బ్ంచ్ & IFSC కోడ్ ఖాతా నంబర్

14 గత ఋణం వివరాలు
బ్యంకు పేరు ఋణం మొతతుం మంజూరు తేదీ వ్యవధి బకాయి మొతతుం 

15 కావ్లస్న ఋణం మొతతుం రూ.______________ దేనికొరకు: వరిక్ంగ్ కాపిటల్ రూ.________

వాంగ్మూలాం :
పైన నా దా్రా పందుపరచబడిన సమాచారం మొతతుం యధార్ధమని నేను ద్రువీకరిస్తునానిను. పై దరఖాస్తులో పేర్క్నని విధంగా తపి్పంచి 
నాకు వేరే ఇతర ఋణం తీస్కునే అవకాశం లేదు. నేను చెలలుంచాలస్న లేదా చటటిపరమైన బకాయిలు ఏమీ లేవు. మీరు ఈ సమాచారానిని ఏ 
సంసథి/ఏజన్స్ కైనా పంపవచ్చు, దానికి ఈ సమాచారం సరిపోతుంది. మీరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్త్ం, గ్రామ/వ్రుడు సచివ్లయాల శాఖ లేదా 
మీచే ద్రువీకరించబడే ఏ వ్యకితు/సంసథి అయినా ఎపు్పడైనా మా ఆస్తులను & ఎకంట్ పుసతుకాలను తనిఖీ/పరిశీలన చేస్కోవచ్చును. ఋణ 
సంసథిల (బ్యంకుల) లోన్/బకాయిల రికవరీ కోసం మీరు తగిన రక్షణలు/ చర్యలు తీస్కోవచ్చును. నా ఐడి ప్రూఫ్, KYC పత్రాల ధ్రువీకరణను 
నిర్హించడానికి మరియు రుణదాతలు మరియు వ్రి అధీకృత ఏజంటలు దా్రా నా ఋణ చరిత్ర & క్రెడిట్ స్క్ర్ ను యాక్స్స్ చేయడానికి 
నాకు ఎట్టి అభ్యంతరం లేదు.

తేదీ :__________________________

సథిలం: ____________________                 వేలముద్ర/దరఖాస్తుదారు సంతకం(లు)
……………………………………………………………………………………………………………

(కారా్యలయ వినియోగ నిమితతుం మాత్రమే)

Y.S.R (Your Service Request) నంబర్ -_______________   ఋణ దరఖాస్తు నంబరు._____________ తేదీ____________

స్్కరించిన వ్రు __________________   సథిలం & తేదీ  ________________   అధికారిక సంతకము (సంతకం & ముద్ర)

చిరువయాపారులకు & సాంప్రదాయ చేతివృతితిదారులకు “జగనన్న తోడు” 
దావారా ఆర్ధిక సహాయాం  (ఋణ దరఖాస్తి)

కమీషనర్ మరియు డైరెకటిర్ ,  గ్రామ/వ్రుడు వ్లంటీరులు  మరియు గ్రామ/వ్రుడు సచివ్లయాల శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్త్ం


