ಫಯಂಕಿನ ಹಯಸರು: …………

ಾಧನ ಮಂತಿಾ ಮುದಾ ಯೋಜನಯಯ ಅಜಿಷ ಪರ್ಮಷ
(ಚಯಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಾಕರ ದಖಲಯಗಳಯ ಂದಿಗಯ ಸಲಿಲಸತಕಕದುದ)

A. ಕಛಯೋರಿ ಉಯೋಗಕಕಗಿ:
ಉದ್ದಿಮೆ ಹೆಷರು

ಅರ್ಜಿಯ ಔರಮ ಷಂಖ್ೆೆ.

ಶಹಖ್ೆಯ ಹೆಷರು

ಖಿ
ಶಿವು/ಕಿಶೆೃೋರ/ತರುಣ್

B.ವ್ಯವ್ಹರದ ಭಹಿತಿ:

ಉದ್ದಿಮೆಯ
ಹೆಷರು
ೆಹಹರ
ಗಟಔ ರಚನೆ

√ ಪ್ರರಪ್ೆೈಟರಿ

ಪ್ಹಲುಗಹರಿಕೆ

ಖ್ಹಷಗಿ

ನಿಯಮಿತ

ನಿಯಮಿತ

ಔಂನಿ

ಇತರೆ(ನಮೂದ್ದಷಬೆೋಔು)

ೆಹಹರದ
ವಿಳಹಷ

ರಹಜ್ೆ:

ಪಿನ್ ಕೊೋಡ್

ಉದ್ದಿಮೆಯ ಷಥಳ

√
ಮೊಫಯೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ

.ದೂರಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ

ಬಹಡಿಗೆ

ಷವಂತ
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ಇ-ವಿಳಸ
ವ್ಯವ್ಹರ ಚಟುವ್ಟಿಕಯ

ಈಗಿರುವ್ ಚಟುವ್ಟಿಕಯ
ನಿಯೋಜಿತ ಚಟುವ್ಟಿಕಯ

ಾರಂಭದ ದಿನಂಕ (ದಿ/ತಿಂ/ವ್ರ್ಷ)
ನಯೂೋಂದಯಿತ ಘಟಕಯ?

√

ಹೌದು

√

.ಜಯ

ಇಲ್ಲ

ನಯೂೋಂದಯಿತ ಘಟಕಗಿದದಯಯ,ನಯೂೋಂದಣಿಸಂಖ್ಯಯ
ಮತುು ಮವ್ ಕಯದಯಯಡಿ ನಯೂೋಂದಣಿIಮಗಿದಯ
ತಿಳಿಸತಕಕದುದ
ನಯೂೋಂದಣಿ ಖಚಯೋರಿಯ ವಿಳಸ
ಸಭಜಿಕ ಂಗಡ

ಅಲಷಂಖ್ಹೆತ
ಷಮಹಜ್ಕೆೆ
ಸೆೋರಿದಿರೆ

√ ಬೌದಧರು

ಮುಷಲ್ಹಾನ
ರು

ಕಿರಶಿಿಯನನರು

.ವ್ಗಷ

ಸಿಕಖರು

ಓ.ಬಿ.ಸಿ

ಜೆೈನರು

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯತ ಸಭಜ

ಜೊೋರಹಷ್ಟ್ರೋಯನನರು

C. ಪ್ರರಪ್ೆೈಟರ್/ಪ್ಹಲುದಹರರ/ನಿದೆೋಿವಔರ ಮೂಲ ಮಹಹಿತಿ:
ಔರಮ

ಹೆಷರು

ಷಂಖ್ೆೆ

ಸುಟ್ಟಿದ

ಖಂ/

ವಹಷಷಥಳದ ವಿಳಹಷ

ವಿಧ್ಹೆಸಿತೆ

ಷದರಿ

ದ್ದನಹಂಔ

ಹೆ

ಮೊಬೆೈಲ್

ಚಟುಟ್ಟಕೆಯಲ್ಲಿ

ಷಂಖ್ೆೆಯಂದ್ದಗೆ

ಅನುಭ(ಶಿಖಳ
ಲ್ಲಿ)

1.
2.

ಔರಮ

ಐ.ಡಿ

ಐ.ಡಿ

ವಿಳಹಷದ

ವಿಳಹಷದ

ಪ್ಹನ್ ಕಹಡ್ಿ

ಬಹೆಂಕಿನ ಅಧಿಕಹರಿ/ನಿದೆೋಿವಔರ

ಷಂಖ್ೆೆ

.ಔರಡಚುಿ

ಔರಡಚ್ಚಿನ

ಔರಡಚುಿ

ಔರಡಚ್ಚಿನ

/ಡಿಐಎನ್ ಷಂಖ್ೆೆ

ಜೊತೆ ಏನಹದರು

ಷಂಖ್ೆೆ

ಷಂಖ್ೆೆ

ಷಂಬಂಧವಿದಿರೆ

1.
2.
D. ಜಯೂತಯಗರ ಯರ ಸಂಸಯೆಯ ಹಯಸರು ಮತುು ಜಯೂತಯಗರಿಕಯಯ ಸಬವ್
ಜಯೂತಯಗರ ಜಯೂತಯಗರ ಈಖ

ಜಯೂತಯಗರಿಕಯಯ ಜೊತೆಗಹರಿಕೆ

ಯರ

ಯರ

ೆಸರಿಷುತಿಿರು ಸಬವ್

ಷಂಸೆಥಯಲ್ಲಿ,ಮಹಲ್ಲಔನಹಗಿ/ಪ್ಹಲುದಹರನಹಗಿ/ನಿದೆೋಿವಔನಹಗಿ

ಸಂಸಯೆಯ

ಸಂಸಯೆಯ

ಬಹೆಂಕ್

ಅಥವಹ ಸೂಡಿಕೆದಹರನಹಗಿ ಸಔುೆರಮಹಣ

ಹಯಸರು

ವಿಳಸ

E. ಈಗಿರು ಬಹೆಂಕಿನ ೆಹಹರ/ಡೆದ ಸಹಲ ಸೌಲಬೆಖಳು
ಸೌಲಬೆಖಳ ವಿರ

ಈಖ ೆಹಹರ

ಡೆದ ಸಹಲದ

ಸಹಲದ ಮೊತಿ

ದಗಿಸಿರು

ಮಹಡುತಿಿರು

ಮಿತಿ

.......ದ್ದನಹಂಔದರೆ

ಭದರತೆ

ಬಹೆಂಕ್

ಸಹಲ ಗಿೋಿಔರಣ ಸಿಥತಿ

ಗೆ

ಉಳಿತಹಯ ಖ್ಹತೆ
ಚಹಲ್ಲಿ

ಖ್ಹತೆ

ಕಹೆಶ್-ಕೆರಡಿಟ್
ಅಧಿ ಸಹಲ
ಎಲ್ಸಿ/ಬಿರ್ಜ

ಈ ಬಹೆಂಕಿನೊಂದ್ದಗೆ ೆಸರಿಷುತಿಿದಿರೆ, ಗಿರಹಕಿಯ ಖುರುತು ಷಂಖ್ೆೆ
ನಮೂದ್ದಷುುದು
ನಮಾ ಗಟಔು ಯಹುದೆೋ ಬಹೆಂಕಿನಲ್ಲಿ /ಸಣಕಹಷು ಷಂಸೆಥ ಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹಲ ಡೆದ್ದಲಿವೆಂದು ಮತುಿ ನಹನು/ನಹು ಕಹಲಂ.ನಂ. E ನಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಿರು ಷಂಸೆಥಖಳನುನ ಹೊರತುಡಿಸಿ ಬೆೋರೆ ಯಹ ಬಹೆಂಕಿನಲೂಿ ಸಹಲಗಹರರಹಗಿಲಿ ಎಂದೂ ಧೃಡಿೋಔರಿಷುತೆಿೋವೆ

F.ನಿಯೋರ್ಜತ ಸಹಲ ಸೌಲಬೆಖಳು (ರೂ.ಖಳಲ್ಲಿ)
ಸೌಲಬೆಖಳ ವಿರ

ಮೊತು

ಮವ್ ಉದಯದೋಶಕಕಗಿ

ಒದಗಿಸಿದ ಾಥಮಿಕ ಭದಾತಯಯ ವಿವ್ರ (ಅಂದಜು

ಫಯೋಕಗಿದಯ

ಮೊತುವ್ನುು ತಿಳಿಸ ತಕಕದುದ )

ಕಹೆಶ್-ಕೆರಡಿಟ್
ಅಧಿ ಸಹಲ
ಎಲ್ಸಿ/ಬಿರ್ಜ
ಟುಿ

G.ದುಡಿಮೆ ಬಂಡವಹಳವಹಗಿದಿರೆ:ಕಹೆಶ್-ಕೆರಡಿಟ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಷಲ್ಲಿಸಿದ ಮೂಲ್ಹಧ್ಹರವೆೋನು?
ಸುವ್ದ ಭಯಟ
ಹಣಕಸು

ಹಣಕಸು

ವ್ರ್ಷ

ವ್ರ್ಷ

ನಿಯೋಜಿತ ಭಯಟ
ಭಯಟ

ದುಡಿಮೆಬಂಡ

ತಶೋಲ್ು

ಸಲ್

ಸಲ್ಗ

ಉದಿದಮೆ

ಲಿಮಿಟ್

ಳ

ಟಿ್

ಕಯೂಟ್ವ್

ರರು

ದರರ

(ಮಿತಿ)

ಚಕಾ(ತಿಂಗಳುಗ

ರು

ವ್ಂತಿಕಯ

ಳಲಿಲ)

H. ಅಧಿ ಸಹಲಕೆೆಬೆೋಕಹಗಿರು ಯಂತೊರೋಔರಣಖಳ/ಷಲಔರಣೆಖಳ ವಿರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ
ಯಂತೊರೋಔರಣ

ಬೆೋಕಹಗಿರು

ೂರೆೈಕೆ

ಯಂತೊರೋಔರಣ ಉದ್ದಿಮೆದಹರರ

ಬೆೋಕಹಗಿರು

ಖಳ/ಷಲಔರಣೆಖಳ

ಉದೆಿೋವ

ದಹರರ

ಖಳ ಟುಿ ೆಚಿ

ಸಹಲ(ರೂ.)

ವಿಧಖಳು

ಂತಿಕೆ (ರೂ.)

ಹೆಷರು

ಟುಿ

ಬೆೋಡಿರು ಮರುಪ್ಹತಿ ಅಧಿ (ಮರುಪ್ಹತಿ ರಜಹ ಸೆೋರಿ)

I. ಹಿಂದ್ದನ ಸಹಧನೆ /ಮುಂದ್ದನ ಅಂದಹಜ್ು (ರೂ.ಖಳಲ್ಲಿ)
ಹಿಂದ್ದನ ಸಹಧನೆ /ಮುಂದ್ದನ ಅಂದಹಜ್ು(ಹಿಂದ್ದನ ಎರಡು ಶಿಖಳ ವಹಷಿವಿಔ ಸಹಧನೆ,ಷದರಿ ಶಿದ ಅಂದಹಜ್ು ಮತುಿ
ಮುಂದ್ದನ ಶಿದ ದುಡಿಮೆ ಬಂಡವಹಳದ ಯೋಜ್ನೆಖಳನುನ ನಿೋಡತಔೆದುಿ .ಆದರೂ ನಿಯೋರ್ಜತ ಸಹಲ ಮರುಪ್ಹತಿ
ಶಿದರೆಗೆ ಅಧಿ ಸಹಲ ಸೌಲಬೆಖಳನುನ ನಿೋಡತಔೆದುಿ .)

ನಿವಳ ಮಹರಹಟ

ಹಿಂದ್ದನ ಎರಡು

ಂದು ಶಿದ

ಷದರಿ ಶಿದ

ಶಿದ ಸಹಧನೆ

ಸಹಧನೆ

ಅಂದಹಜ್ು

ಮುಂದ್ದನ ಶಿದ ಯೋಜ್ನೆ

ನಿವಳ ಲ್ಹಭ
ಬಂಡವಹಳ
(ಔಂನಿಖಳಹಗಿದಿಲ್ಲಿ
ಅುಖಳ ನಿವಳ
ಯೋಖೆತೆ(net worth)

J. ಅವೆ ಕಹಯಿದೆಯ ಂದಖಳ ಸಿಥತಿ :

ಕಹಯಿದೆಯ ಂದಖಳು

1. ಅಂಖಡಿ ಮತುಿ ಷಂಸೆಥ ಖಳ ನೊೋಂದಣಿ ಕಹಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೊೋಂದಣಿ
2. ಅತಿಚ್ಚಔೆ ,ಚ್ಚಔೆ,ಮತುಿ ಮದೆಮ ಗಟಔಖಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೊೋಂದಣಿ (ತಹತಹೆಲ್ಲಔ/ಅಂತಿಮ)
3. ಓಶಧ ರವಹನಗಿ
4. ಇತಿಿೋಚೆಗೆ ದಹಕಲ್ಹದ ಮಹರಹಟ ತೆರಿಗೆ ಮಹಹಿತಿ ತಿರಕೆ
5. . ಇತಿಿೋಚೆಗೆ ದಹಕಲ್ಹದ ಆದಹಯತೆರಿಗೆ ಮಹಹಿತಿ ತಿರಕೆ
6.ಯಹುದಹದರೂ ಕಹನೂನಹತಾಔ ಬಹಕಿ ಉಳಿದ್ದದೆಯೋ

ಸಿವೋಔರಿಷಲ್ಹಗಿದೆಯೋ?

ಟ್ಟಣಿ

ಷಂಬಂಧ ಡದ್ದದಿರೆ

(ಷಂಬಂದಟಿ ಂದಖಳ

“”N A”” ಆಯೆ

ಬಗೆೆ ವಿರಖಳನುನ

ಮಹಡಿ

ನಿೋಡುುದು )

K. ಘೂೋಶಣೆ:
ನಹನು /ನಹು ನಿೋಡಿದ ಮಹಹಿತಿಖಳೆಲಿೂ ನಿಜ್ವಹಗಿವೆ

,ಷರಿಯಹಗಿವೆ ಮತುಿ ೂಣಿವಹಗಿವೆ ಎಂದು ಧೃಡಿೋಔರಿಷುತೆಿೋನೆ /ವೆ.ಅರ್ಜಿ

ಫಹಮನಿ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುುದನುನ ಹೊರತುಡಿಸಿ ನಹನು /ನಹು ಗಟಔಕೆೆ ಸಹಲದ ೆಸೆಥ ಮಹಡಿಕೊಂಡಿರುುದ್ದಲಿ. ನಹನಹಖಲ್ಲ
/ನಹವಹಖಲ್ಲೋ ಯಹುದೆೋ ಮುದಿತುಿ ಮಿೋರಿದ/ಕಹನೂನಹತಾಔ ಬಹಕಿ ಸಹಲಖಳನುನ ಹೊಂದ್ದರುುದ್ದಲಿ ನನನ /ನಮಾ ಅರ್ಜಿಗೆ
ಷಂಬಂಧಟಿಂತೆ ಬಹೆಂಕಿಗೆ ಬೆೋಕಹಗಿರು ಬೆೋರೆ ಎಲ್ಹಿ ಮಹಹಿತಿಯನುನ ನಹನು /ನಹು ದಗಿಷುತೆಿೋವೆ .ನಿಮಗೆ ಷೂಔಿವೆನಿಸಿದ
ಯಹುದೆೋ ರತಿನಿಧಿ ಷಂಸೆಥ ಯಂದ್ದಗೆ ಮಹಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮಹಡಿಕೊಳಳಬಸುದು.ನಿೋವಹಖಲ್ಲ
ಭಹರತಿೋಯ ರಿಷಿ ಬಹೆಂಕ್ ಅಥವಹ ಮುದಹರನಿಯಮಿತ.

,ನಿಮಾ ರತಿನಿಧಿಯಹಖಲ್ಲ ಅಥವಹ

,ಅಥವಹ ನಿಮಿಾಂದ ಅಧಿಕಹರ ಡೆದ ಯಹುದೆೋ ರತಿನಿಧಿಷಂಸೆಥಯು

ಯಹುದೆೋ ಷಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆೋಲ್ೆ ತಿಳಿಸಿದ ನನನ /ನಮಾ ಆಸಿಿಖಳನುನ ,ಲ್ೆಔೆ ುಷಿಔಖಳ ಮಹಹಿತಿಯನುನ ನಮಾ ಫಹೆಔಿರಿ /ೆಹಹರ
ಷಥಳದಲ್ಲಿ ರಿಶಿೋಲ್ಲಷಬಸುದು .ನಿೋು ಬಹೆಂಕ್ ಬಹಕಿಯನುನ ಷೂಲ್ಲ ಮಹಡಲು ಷೂಔಿ ಷುರಕ್ಷತೆಖಳನುನ/ಔರಮಖಳನುನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬಸುದು

ಫೋಟಯೂ

ಫೋಟಯೂ

ಫೋಟಯೂ

(ಮೆೋಲ್ೆ ಫೋಟೊ ಅಂಟ್ಟಸಿದ ,ಪ್ರರಪ್ೆೈಟರ್/ಪ್ಹಲುದಹರ /ನಿದೆೋಿವಔ ರ ಷಹಿಖಳು )

ದ್ದನಹಂಔ :___________________

ಷಥಳ :___________________
ಚಯಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ : (ಈ ಚಯಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರಿೂಣಷಗಿದಿದ ರದಯ ನಿದಯೋಷಶನ ನಿೋಡುವ್ಂತಹದದಗಿರುತುದಯ. ಅವ್ಶಯಕತಯಗಳಿಗನುಗುಣಗಿ ಫಯೋಯಯ ಫಯೋಯಯ
ಸೆಳದ ಸೆಳಿೋಯ ಫಯೋಡಿಕಯಗಳನುು ಅವ್ಲ್ಂಬಿಸಿ ಹಯಚ್ಚಿನ ಅಂಶಗಳನುು ಸಯೋಷಡಯ ಭಡಿಕಯೂಳಳಬಹುದು)

1) ಖುರುತಿನ ಔರಡಚುಿ – ಷವಯಂ ದೃಢೋಔರಿಸಿದ ಮತದಹರನ ಖುರುತಿನ ಚ್ಚೋಟ್ಟ /ಚಹಲನೆ ರವಹನಗಿ /ಪ್ಹನ್ ಕಹಡ್ಿ
ಆಧ್ಹರ್ ಕಹಿಡ್ಿ /ಪ್ಹಸೊೋಟ್ಿ ಖಳ ನಔಲು
2)  ಜಹೆ / ಖಿ /ಒಬಿೃಸಿ /ಅಲಷಂಖ್ಹೆತರ ಔರಡಚುಿ
3) ವ್ಯವ್ಹರ ಉದಿದಮೆಯ ಗುರುತು /ವಿಳಸದ ಕರಡಚುಿ , ಸಂಬಂಧಟ್ ರನಗಿ/ನಯೂೋಂದಣಿ ಾಭಣ ತಾಗಳು
/ಭಲಿಕತಕಯಕ ಸಂಬಂಧಟ್,ವ್ಯವ್ಹರ ಘಟಕದ ಗುರುತು ಮತುು ವಿಳಸದ ಇತಯಯ ದಖಲಯಗಳು
4) ಅರ್ಜಿದಹರ ಯಹುದೆೋ ಬಹೆಂಕ್ /ಸಣಕಹಷು ಷಂಸೆಥ ಯಲ್ಲಿ ಔಟುಿಬಹಕಿದಹರನಹಗಿರಬಹರದು.
5) ಈಗಿನ ಬಹೆಂಕಿನ ಖ್ಹತೆಯ ವಿರ (ಔಳೆದ ಆರು ತಿಂಖಳಿಗೆ ).ಇದಿರೆ ಮಹತರ
6) ಗಟಔದ ಹಿಂದ್ದನ ಎರಡು ಶಿಖಳ ಬಹೆಲನ್್ ಶಿೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಆದಹಯ ತೆರಿಗೆ ಮಹಹಿತಿ ತಿರಕೆ /ಮಹರಹಟ
ತೆರಿಗೆ ಮಹಹಿತಿ ತಿರಕೆ ಇತಹೆದ್ದ (ರೂ.2 ಲಕ್ಷ ಮೆೋಲಟಿ ಎಲ್ಹಿ ರಔರಣಖಳಿಗೆ ಅನವಹಿಷುತಿದೆ ).

7) ದುಡಿಮೆ ಬಂಡವಹಳ ಸಹಲ ಮಿತಿಗಹಗಿ ಂದು ಶಿದ ಯೋರ್ಜತ ಬಹೆಲನ್್ ಶಿೋಟನುನ ಮತುಿ ಅಧಿ ಸಹಲಕೆೆ
ಸಹಲದ ೂಣಿ ಅಧಿರೆಗೆ ಯೋರ್ಜತ ಬಹೆಲನ್್ ಶಿೋಟನುನ ನಿೋಡುುದು (ರೂ.2 ಲಕ್ಷ ಮತುಿ ಮೆೋಲ್ಲನ ಎಲ್ಹಿ
ಸಹಲಖಳಿಗೆ ಅನವಯಿಷುತಿದೆ )
8) ಈ ಸಣಕಹಷು ಶಿದಲ್ಲಿ ,ಅರ್ಜಿ ಷಲ್ಲಿಷುರೆಖೂ ಸಹಧಿಸಿರು ಮಹರಹಟ ಮಹಹಿತಿಯನುನ ಷಲ್ಲಿಷುುದು
9) ತಹಂತಿರಔ ಸಹಧೆತೆ ಮತುಿ ಆರ್ಥಿಔ ಸಹಧೆತೆಖಳನೊನಳಗೊಂಡ ಯೋಜ್ನಹ ರದ್ದ (ಯೋರ್ಜತ ಯೋಜ್ನೆಗೆ ) .
10) ಔಂನಿಯ ವಿರಣಹ ತರ ಮತುಿ ಷಂಗದ ಔಟಿಳೆಖಳು /ಪ್ಹಲುದಹರರ ಪ್ಹಲುಗಹರಿಕೆ ದಸಹಿವೆೋಜ್ು ಇತಹೆದ್ದ
11) ಮೂರನೆೋ ೆಕಿಿಯ ಹೊಣೆಗಹರಿಕೆ ಇಲಿದ್ದದಹಿಖ

,ಆಸಿಿ ಮತುಿ ಋಣಖಳ ವಿರಖಳನುನ ನಿದೆೋಿವಔರು ಮತುಿ

ಪ್ಹಲುದಹರರನೊನಳಗೊಂಡು ಸಹಲಗಹರರಿಂದ ಅರ ನಿವಳ ಯೋಖೆತೆ ತಿಳಿಯಲು ಡೆಯಬಸುದು .
12) ಪ್ರರೋಪ್ೆೈಟರ್ /ಪ್ಹಲುದಹರ/ನಿದೆೋಿವಔರ ಫೋಟೊೋಖಳು (ಎರಡು ರತಿಖಳು).

ಾಧನ ಮಂತಿಾ ಮುದಾ ಯೋಜನಯಯ ಅಜಿಷಯ ಸಿೋಕೃತಿ ಚ್ಚೋಟು
ಔಛೆೋರಿಯ ರತಿ :
ಅರ್ಜಿ ಷಂಖ್ೆೆ (ಔಂುಟರ್ ಜ್ನಿತ /ಔರ

ಅರ್ಜಿಯ ದ್ದನಹಂಔ

ತಂತರ ದ )
ಅರ್ಜಿದಹರರ ಹೆಷರು

ಬೆೋಡಿರು ಸಹಲದ ಮೊತಿ

ಅರ್ಜಿದಹರರ ಷಹಿ

ಬಹೆಂಕಿನ ಅಧಿಕಹರಿಯ ಷಹಿ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ಾಧನ ಮಂತಿಾ ಮುದಾ ಯೋಜನಯಯ ಅಜಿಷಯ ಸಿೋಕೃತಿ ಚ್ಚೋಟು
ಅರ್ಜಿದಹರರ ರತಿ :
ಅರ್ಜಿ ಷಂಖ್ೆೆ (ಔಂುಟರ್ ಜ್ನಿತ /ಔರ

ಅರ್ಜಿಯ ದ್ದನಹಂಔ

ತಂತರ ದ )
ಅರ್ಜಿದಹರರ ಹೆಷರು

ಬೆೋಡಿರು ಸಹಲದ ಮೊತಿ

ಅರ್ಜಿದಹರರ ಷಹಿ

ಬಹೆಂಕಿನ ಅಧಿಕಹರಿಯ ಷಹಿ

