ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಅರ್ಜಿದಹರರ ಭಹಚಿತ್ರ

ಡಹ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ್
ಅರ್ಜಿ ನಮೂನ
ಯೇಜನ : ಗಂಗಹ ಕಲ್ಹಾಣ ಯೇಜನ
01

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹಯಸರು

02

ತಂದಯ/ ತಾಯಿ/ಗಂಡನ ಹಯಸರು

03

ಖ್ಾಯಂ ವಿಳಾಸ
ರ್ಜಲ್ಯೆ
ತಾಲ್ಲೆಕ್ು
ಗ್ಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್
ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಯೀತರ
ಹಯಲೀಬಳಿ
ಮನಯ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬೀದಿ
ಸೀಮೆಯ ಗುರುತು
ಪಿನ್ ಕಯಲೀಡ್
ಮೀಬಯೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

04 ವಯಸುು ಮತುು ವಿದಾೆರ್ಿತಯ
ಜನನ ದಿನಾಂಕ್
ವಯಸುು
ವಿದಾೆರ್ಿತಯ
ಲಂಗ
ವಯೈವಾಹಿಕ್ ಸಿತಿ
05

ಜಾತಿ (ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತರ ಪರತಿ ಲ್ಗತಿುಸಬಯೀಕ್ು)
ಉಪಜಾತಿ

06

ಕ್ುಟುಂಬದ ಒಟುು ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರಮಾನ (ಆದಾಯ ಪರಮಾಣ ಪತರ ಪರತಿ
ಲ್ಗತಿುಸಬಯೀಕ್ು)

ಉ ಯೇಜನ : ವ ೈಯಕ್ತಿಕ ಕ ೂಳವ ಬಹವಿ ಯೇಜನ

ಗ್ಾರಮೀಣ:

ನಗರ: ( √ )

07

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ನಕ್ಲ್ು ಪರತಿ ಲ್ಗತಿುಸಬಯೀಕ್ು)
ಯುಐಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ

08

ವಿಕ್ಲ್ಚಯೀತನರಯೀ?

ಹೌದು/ಇಲ್ೆ ( √ )

09

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಡತನ ರಯೀಖ್ಯಗಂತ ಕಯಳಗ್ಯ ಇರುವರಯೀ?

ಹೌದು/ಇಲ್ೆ( √ )

10

ಸಾಲ್ ಕಯಲೀರಿರುವ ಉದಯದೀಶ

11

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಣಣ ರಯೈತ/ಅತಿ ಸಣಣ ರಯೈತರಯ

12

ಸಾಲ್ದ ಒಟುು ಯೀಜನ ವಯಚ್ಚ
(ವಿವರವಾದ ಯೀಜನಾ ವರದಿ ಲ್ಗತಿುಸಬಯೀಕ್ು)

13

ಕ್ುಟುಂಬ ಸದಸೆರ ವಿವರ
ಹ ಷರು

ಕರ.
ಷಂ

14

ಅರ್ಜಿದಹ

ಯಷುು

ಉದ ೂಾೇಗ

ಹ ೂಂದ್ಧರು

ರ ೂಂದ್ಧಗ

ಜಮಿೇನಿನ

ಷಂಬಂಧ

ವಿರ (ಎಕರ ಗಳಲ್ಲಿ)

ಶರಹ

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಿಳ ಸಯೀವಾ ವಾೆಪಿುಯಲೆ ಬರುವ ರಾರ್ಷ್ರೀಕ್ೃತ
ಬಾೆಂಕ್ ಅಥವಾ ಇತರಯ ಬಾೆಂಕ್
ಶಾಖ್ಯಯ ಹಯಸರು

15

ಈಗ್ಾಗಲ್ಯೀ ಬಾೆಂಕ್/ರ್ಣಕಾಸು ಸಂಸಯಿಗಳಿಂದ ಸಾಲ್ ಪಡಯದಿದದಲೆ ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಸಾಲ್ ಪಡಯದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಣಕಹಷು ಷಂಸ್ ೆ ಹ ಷರು

ಸ್ಹಲ

ಉದ ದೇವ

ಸ್ಹಲದ ಮೊತ್ಿ

ಡ ದ
ದ್ಧನಹಂಕ

16

ಜಮೀನನುು ಆಧಾರ ಮಾಡಲ್ು ಸದದರಿದಿದೀರಾ?

17

ನಾಮ ನಿದಯೀಿಶಿತ ವೆಕ್ತುಯ ಹಯಸರು ಮತುು ವಿಳಾಸ

ಹೌದು/ಇಲ್ೆ ( √ )

ಮರುಪಹತಿ

ಬಹಕ್ತ ಸ್ಹಲ

18

ಸಾಮಲಹಿಕ್ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನಯಯಾದಲೆ ಘಟಕ್ದಲೆ ಬರುವ ಇತರಯ ಸದಸೆರ ಹಯಸರು ಮತುು ಹಯಲಂದಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವಿವರ
ಹ ಷರು

ಕರ.

ಯಷುು

ಷಂ

19

ಉದ ೂಾೇಗ

ಹ ೂಂದ್ಧರು ಜಮಿೇನಿನ

ಶರಹ

ವಿರ (ಎಕರ ಗಳಲ್ಲಿ)

ವಾರ್ಷಿಕ್ ಆದಾಯ
ಲ್ಗತಿುಸದ ದಾಖಲ್ಾತಿಗಳ ವಿವರ *
ದಾಖಲ್ಾತಿಯ ಹಯಸರು
1.
2.
3.
4.
5.

ಮೆೀಲನ ಎಲ್ಾೆ ಅಂಶಗಳು ನನಗ್ಯ ತಿಳಿದ ಮಟಿುಗ್ಯ ಸತೆವಾಗರುತುವಯ ಮತುು ಸುಳಯಳಂದು ಕ್ಂಡುಬಂದಲೆ ನಿಗಮ ಅನುಸರಿಸುವ ಕ್ರಮಕಯೆ
ಬದದನಾಗರುತಯುೀನಯ. ನಿಗಮದಿಂದ ಇದುವರಯಗ್ಯ ನಾನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ನನು ಕ್ುಟುಂಬದ ಇತರಯ ಸದಸೆರಾಗಲ ಯಾವುದಯೀ ಯೀಜನಯಯಡಿ ಸೌಲ್ಭ್ೆವನುು
ಪಡಯದಿರುವುಲ್ೆವಯಂದು ಪರಮಾಣೀಕ್ರಿಸುತಯುೀನಯ. ಈಗ ನಿಗಮದಿಂದ ಪಡಯಯುವ ಸೌಲ್ಭ್ೆವನುು ಸಮಪಿಕ್ವಾಗ ಉದಯದೀಶಿತ ಕ್ಸುಬಗ್ಾಗಯೀ
ಉಪಯೀಗಸಕಯಲಳುಳತಯುೀನಯ ಹಾಗಲ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗ ಸಾಲ್ ಮರುಾವತಿಸಲ್ು ಬದದನಾಗರುತಯುೀನಯ.

ನಾನು ಓದಿ/ಓದಿಸ ಒಪಿಿ ಸಹಿಮಾಡಿರುತಯುೀನಯ
ಸಿಳ:
ದಿನಾಂಕ್:
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ
•

ಕ್ಡಾಾಯವಾಗ ಲ್ಗತಿುಸಬಯೀಕಾದ ದಾಖಲ್ಾತಿಗಳು

1. ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತರ
2. ಆದಾಯ ಪರಮಾಣ ಪತರ
3. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ
4. ಪೀಟಯಲೀ
5.

ಜಮೀನಿನ ಪರ್ಣ

6.

ನಕಾಶಯ

7.

ಸಣಣ ರಯೈತರ ಪರಮಾಣ ಪತರ

