ಅರ್ಜಿದಹರರ
ಭಹಚಿತರ

ಡಹ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಅರ್ಜಿ

ಕ್ರಮ ಷಂಖ್ ೆ:
ರ್ಜಲ್ ೆ

ವಿಧಹನಷಭಹ ಕ್ ೇತರ

ಶಿ
ಉ ಯೇಜನ : ಮೈಕ ್ರೇ ಕ ರಡಿಟ್ -1 (ಗ ಂು)

ಯೇಜನ : ಮೈಕ ್ರೇ ಕ ರಡಿಟ್
01

ಅರ್ಜಿದರರ ಹೆಸರು

02

ತಂದೆ/ ತಯಿ/ಗಂಡನ ಹೆಸರು

03 ವಿಳಸ

ಗ್ಾಮೀಣ [ ]

ನಗರ [ ]

( √ ) ಗುರುತು ಮಡಿ

ರ್ಜಲ್ೆೆ
ತಲ್ಲೆಕು
ಗ್ಾಮ/ ನಗರದ ಹೆಸರು
ವರ್ಡಿ
ವಿಧನ ಸಭ ಕ್ೆೀತಾ
ಹೆಲೀಬಳಿ
ಮನೆ ಸಂಖ್ೆೆ
ಬೀದಿ
ಪ್ಾದೆೀಶದ ಹೆಸರು
ಪಿನ್ ಕೆಲೀರ್ಡ
ಮೀಬೆೈಲ್ ಸಂಖ್ೆೆ
04 ವಯಸುು ಮತುು ವಿದೆಹಿತೆ
ಲಂಗ
ವೆೈವಹಿಕ ಸ್ತ್ಿತಿ
ಜನನ ದಿನಂಕ
ವಯಸುು
ವಿದೆಹಿತೆ
05

ಜತಿ (ಜತಿ ಪ್ಾಮಣ ಪ್ತಾ ಪ್ಾತಿ ಲ್ಗತಿುಸಬೆೀಕು)
ಉಪ್ಜತಿ

06
07

ಕುಟುಂಬದ ಒಟುು ವರ್ಷಿಕ ವರಮನ (ಆದಯ
ಪ್ಾಮಣ ಪ್ತಾ ಪ್ಾತಿ ಲ್ಗತಿುಸಬೆೀಕು)
ಪ್ಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ೆೆ (ನಕಲ್ು ಪ್ಾತಿ ಲ್ಗತಿುಸಬೆೀಕು)

ಪ್ುರುಷ [ ]

ಸ್ತ್ರೀ [ ]

( √ ) ಗುರುತು ಮಡಿ

ಆಧರ್ ಯುಐಡಿ ಸಂಖ್ೆೆ
08
09
10
11
12

ವಿಕಲ್ಚೆೀತನರೆೀ ?

ಹೌದು [ ]

ಇಲ್ೆ [ ]

( √ ) ಗುರುತು ಮಡಿ

ಅರ್ಜಿದರರು ಬಡತನ ರೆೀಖ್ೆಗಂತ ಕೆಳಗ್ೆ ಇರುವರೆೀ

ಹೌದು [ ]

ಇಲ್ೆ [ ]

( √ ) ಗುರುತು ಮಡಿ

?
ಸಲ್ ಕೆಲೀರಿರುವ ಉದೆದೀಶ
ಸೌಲ್ಭ್ೆ ಕೆಲೀರಿರುವ ಉದೆದೀಶದಲೆ
ಅರ್ಜಿದರರಿಗರುವ ಅನುಭ್ವ
ಸಲ್ದ ಒಟುು ಯೀಜನ ವೆಚ್ಚ (ವಿವರವದ
ಯೀಜನ ವರದಿ ಲ್ಗತಿುಸಬೆೀಕು)

13 ಕುಟುಂಬ ಸದಸೆರ ವಿವರ
ಹ ಷರ

ಅರ್ಜಿದಹರ ್ಂದ್ಧಗ

ಯಷ ು

ಷಂಬಂಧ

ಉದ ್ೆೇಗ

ಹ ್ಂದ್ಧರ  ಜಮಿೇನಿನ
ವಿರ (ಎಕ್ರ ಗಳಲ್ಲೆ)

ಅರ್ಜಿದರರ ಸಿಳ ಸೆೀವ ವೆಪಿುಯಲೆ
14

ಬರುವ ರರ್ಷ್ರೀಕೃತ ಬೆಂಕ್ ಹೆಸರು
ಶಖ್ೆಯ ಹೆಸರು

15

ಈಗ್ಗಲ್ೆೀ ಬೆಂಕ್/ಹಣಕಸು ಸಂಸೆಿಗಳಿಂದ ಸಲ್ ಪ್ಡೆದಿದದಲೆ ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳು ಸಲ್ ಪ್ಡೆದಿರುವ ಸಂಖ್ೆೆ
ಸಣಕಹಷ ಷಂಸ್ ೆ ಹ ಷರ

ಅರ್ಜಿದರರು ತಮಮ ವಸ ಸಿಳ ಸೆೀವ
ವೆಪಿುಯಲೆ ಬರುವ ಬೆಂಕುಗಳಿಂದ
16

ಸಲ್ವಿಲ್ೆದಿರುವ ಬಗ್ೆೆ ದೃಡಿೀಕರಣ ಪ್ತಾವನುು
ಲ್ಗತಿುಸುವುದು

ಸ್ಹಲ ಡ ದ
ದ್ಧನಹಂಕ್

ಉದ ದೇವ

ಸ್ಹಲದ
ಮೊತತ

ಮರ ಹತಿ

ಬಹಕಿ ಸ್ಹಲ

17

ಅರ್ಜಿದರರು ಹೆಲಂದಿರುವ ಆಸ್ತ್ು ವಿವರ

ಕ್ರ.

ಹ ಷರ

ಷಂ

18
19

ರ್ಜಲ್ ೆ

ತಹಲ್ೆಕ್

ಷರ್ ಿ

ಗಹರಮ

ನಂ

ವಿಸ್ತೇಣಿ

ಜಮಿೇನಿನ ತರಹ

ಪ್ಾತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ತ್ಗಬಹುದದ ಅಂದಜು ಲ್ಭ್
ಖಚ್ುಿ ಕಳೆದು ಸ್ತ್ಗಬಹುದದ ನಿವವಳ ಲ್ಭ್
(ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ
ನಮ ನಿದೆೀಿಶಿತ ವೆಕ್ತುಯ ಹೆಸರು ಮತುು ವಿಳಸ

20

21

ಉದೆದೀಶಿರುವ ಘಟಕಕೆೆ ಮರುಕಟ್ೆು ವೆವಸೆಿ

ಹೌದು [ ]

ಇಲ್ೆ [ ]

( √ ) ಗುರುತು ಮಡಿ

ಮಡಿಕೆಲಂಡಿದಿದೀರ? ವಿವರ ನಿೀಡಿ
ಸವ ಸಹಯ ಸಂಘದ ಮುಖ್ಂತರ ಅರ್ಜಿ

22

ಸಲೆಸ್ತ್ದಲೆ.
ಅ) ಸವ ಸಹಯ ಸಂಘದ ಹೆಸರು
ಆ) ಸಂಘದ ಒಟುು ಸದಸೆರ ಸಂಖ್ೆೆ
ಲ್ಗತಿುಸ್ತ್ದ ದಖಲ್ತಿಗಳ ವಿವರ *

1

ದಖಲ್ತಿಯ ಹೆಸರು

2

.

3
4
5

ಮೀಲನ ಎಲ್ೆ ಅಂಶಗಳು ನನಗ್ೆ ತಿಳಿದ ಮಟಿುಗ್ೆ ಸತೆವಗರುತುವೆ ಮತುು ಸುಳೆಳಂದು ಕಂಡುಬಂದಲೆ ನಿಗಮ ಅನುಸರಿಸುವ ಕಾಮಕೆೆ ಬದದನಗರುತೆುೀನೆ.
ನಿಗಮದಿಂದ ಇದುವರೆಗ್ೆ ನನಗಲೀ ಅಥವ ನನು ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸೆರಗಲ ಯವುದೆೀ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸೌಲ್ಭ್ೆವನುು ಪ್ಡೆದಿರುವುಲ್ೆವೆಂದು
ಪ್ಾಮಣೀಕರಿಸುತೆುೀನೆ. ಈಗ ನಿಗಮದಿಂದ ಪ್ಡೆಯುವ ಸೌಲ್ಭ್ೆವನುು ಸಮಪ್ಿಕವಗ ಉದೆದೀಶಿತ ಕಸುಬಗ್ಗಯೀ ಉಪ್ಯೀಗಸ್ತ್ಕೆಲಳುಳತೆುೀನೆ ಹಗಲ
ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸರವಗ ಸಲ್ ಮರುವತಿಸಲ್ು ಬದದನಗರುತೆುೀನೆ..
ನನು ಓದಿ/ಓದಿಸ್ತ್ ಒಪಿಿ ಸಹಿಮಡಿರುತೆುೀನೆ
ಸಿಳ:
ದಿನಂಕ:
ಅರ್ಜಿದರರ ಸಹಿ
•

ಕಡಾಯವಗ ಲ್ಗತಿುಸಬೆೀಕದ ದಖಲ್ತಿಗಳು

1. ಜತಿ ಪ್ಾಮಣ ಪ್ತಾ
2. ಆದಯ ಪ್ಾಮಣ ಪ್ತಾ
3. ಪ್ಡಿತರ ಚೀಟಿ
4. ಪೀಟ್ೆಲೀ

