SC BC Welfare Department / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੱ ਛੜੀ ਸਰੇਣੀਆਂ ਚਿਭਾਗ
Term Loan to member of Backward Classes / Minority Community / Others Economic Weakly Sections of Society
/ ਪਛੜਿਆਂ ਸ੍ਰਣ
ੇ ੀਆਂ / ਘੱਟ ੜਿਣਤੀ ਵਰਿ / ਆਰੜਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ੜਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜੇ ਲਈ ੜਿਨੈ ਪੱਤਰ
For Official Use Only ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ

RTS Service Code: _______

:

Application Number /

Date of Application /

Name of Block & Tehsil /ਬਲਾਕ /ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ

Fields marked with asterisk (*) are mandatory/ ਚਜਹੜੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਤਾਰਾ (*)ਲਚਗਆ ਹੈ , ਓਹ ਭਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ
Part – 1 Personal Details of the Beneficiary / ਲਾਭਪਾਤਰ ਦਾ ਚਿਅਕਤੀਗਤ
1. Name / ਨਾਂ *

2. Gender / ਹਲਿੰਗ *

Male / ਪੁਰਸ਼

3. Date of birth / ਜਨਮ ਹਮਤੀ

Female / ਔਰਤ
Self Attested Photo of
Beneficiary

4. Age (if Date of birth not known)/ ਉਮਰ (ਜੇਕਰ
ਜਨਮ ਹਮਤੀ ਨਿੀ ਪਤਾ)
5. Father's Name / ਹਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ *
6. Address / ਪਤਾ *

PIN Code / ਹਪਿੰ ਨ ਕੋਡ

District / ਹਿਲਹਾ *

7. Marital Status / ਹਵਆਿ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ

8. Spouse Name / ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ
10. Contact Phone Number /ਸਿੰ ਪਰਕ

9. Email ID / ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ

ਲਈ ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ *

11. Voter ID Card Number / ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ
ਨਿੰਬਰ

12. Aadhaar Number (UID) / ਅਧਾਰ ਨਿੰਬਰ (ਯੂ ਆਈ

Aadhaar Enrollment Number (if
Aadhaar not issued)/ ਅਧਾਰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ

ਡੀ )

ਨਿੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਅਧਾਰ ਨਿੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ)

Part – 2 Service Details /

13. Mode of Delivery of Service/ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ *

Application Details / ਅਰਜੀ ਦਾ ਿੇਰਿਾ
□
Suwidha Kendra / ਸ੍ੁੜਵਧਾ ਕੇਂਦਰ
□
Gram Suwidha Kendra / ਿਰਾਮ ਸ੍ੁੜਵਧਾ ਕੇਂਦਰ
□
By Post / ਡਾਕ ਦੁ ਆਰਾ

ਦਫ਼ਤਰ*

14. Application processing Office /

Service Details /
15. Name of scheme/

16. Caste /

*

□

Schemes with NMDFC / ਐਨ ਐਮ ਡੀ ਐਫ ਸ੍ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ

□

Schemes with NBCFDC / ਐਨ ਿੀ ਸ੍ੀ ਐਫ ਡੀ ਸ੍ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ

□

Direct Loaning Schemes / ਡਾਇਰੇਕਟ ਕਰਜਾ ਯੋਜਨਾ

*

17. Annual Family Income / ਪੜਰਵਾਰ ਸ੍ਲਾਨਾ ਆਮਦਨ*

*

18. Present occupation /
19. Purpose of Loan /

*

20. Amount of Loan /
21. Beneficiary land size / ਲਾਭਪਾਤਰ

ਮਾਪ

22. Beneficiary land value/ ਲਾਭਪਾਤਰ
23. Beneficiary house/ plot size / ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇ ਘਰ / ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਪ
24. Beneficiary house/ plot value / ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇ ਘਰ / ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ
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25. Surety’s land size / ਜਮਾਨਤੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਪ
26. Surety’s land value / ਜਮਾਨਤੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
27. Surety’s house / Plot size / ਜਮਾਨਤੀ ਦੇ ਘਰ / ਪਲਾਟ ਦਾ ਮਾਪ
28. Surety’s house/plot value/ ਜਮਾਨਤੀ ਦੇ ਘਰ / ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ
29. Is Government Surety present / ੜਕ ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਜਮਾਨਤ ਹੈ ? *

Yes/ ਹਾਂ

No/ ਨਾਂ

Yes/ ਹਾਂ

No/ ਨਾਂ

30. Government Surety’s Name / ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਜਮਾਨਤੀ ਦਾ ਨਾਮ

31. Government Surety’s Department / Corporation / Board / ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਜਮਾਨਤੀ ਦਾ
ੜਵਭਾਿ / ੜਨਿਮ /ਿੋਰਡ
32. Government Surety’s Designation / ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਜਮਾਨਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
33. Government Surety’s Monthly emoluments / ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਜਮਾਨਤੀ ਦੀ ਮਾੜਸ੍ਕ ਤਨਖ਼ਾਹ
34. Date of retirement in case of service surety (of government employee only) /
ਸ੍ੇਵਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸ੍ ੜਵੱਚ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ੜਮਤੀ (ੜਸ੍ਰਫ ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਸ੍ਤੇ )
35. Is any loan Previously availed? /

?*

36. If yes, please enter the detail of previously availed loan / ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੜਹਲਾਂ ੜਲੱਤੇ
ੜਦਉ

Bank Details / ਬੈੈੰਕ ਦਾ ਿੇਰਿਾ

37. Bank Name / ਿੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ*
38. Branch / ਿਰਾਂਚ*
39. Account No. / ਖਾਤਾ ਨੰਿਰ*
40. IFSC Code / ਆਈ ਏਫ਼ ਏਸ ਸੀ ਕੋਡ *

41. MICR CODE / ਐਮ ਆਈ ਸ੍ੀ ਆਰ ਕੋਡ*

Part -3 List of Required Documents / ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸ੍ਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸ੍ੂਚੀ . Please tick (√) the document attached / ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੂੂੰ ਚ ੱ ਕ (√) ਕਰੋ
Name of Documents / ਦਸ੍ਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ

Whether Mandatory / Optional / ਜਰੂਰੀ / ਇੱੜਛਕ

1.

Scanned Copy of Income Proof / ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ੍ਿੂਤ ਦੀ ਸ੍ਕੈਨ ਕਾਪੀ

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

2.

Self Declaration / ਸ੍ਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

3.

Other Document / ਦੂ ਜੇ ਦਸ੍ਤਾਵੇਜ

Optional / ਇਛੁ ੱਕ

ਮੈਂ ਸੱ ਚੇ ਹਦਲੋਂ ਹਬਆਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਉੱਕਤ ਵੇਰਵੇ ਸਿੀ ਿਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ / ਗਲਤ ਹਬਆਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਹਨਿੱਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਹਜਿੰ ਮੇਵਾਰ ਿੋਵਾਂਗਾ / ਿੋਵਾਂਗੀ

ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੇ ਿਸਤਾਖਰ / ਅਿੰ ਗੂਠਾ ਹਨਸ਼ਾਨ
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ਸ੍ਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਮੈਂ / ਅਸ੍ੀਂ ਪਰੜਤੜਿਆ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉੱਪਰ ੜਦਤੇ ਸ੍ਰਟੀੜਫਕੇਟ ਮੇਰੇ / ਸ੍ਾਡੇ ਪੂਰੇ ੜਧਆਨ ਤੇ ੜਵਸ਼ਵਾਸ੍ ਅਨੁ ਸ੍ਾਰ ਸ੍ਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸ੍ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਿ ਕਰਜੇ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਦੇ
ਤੋਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਭੋ / ਇਮਾਰਤ / ਪਲਾਟ / ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸ੍ੇ ਿਏ ਤੋਂ ੜਿਨਾਂ ਹਰ ਤਰਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰ ਰੜਹਤ ਹੈ ਜੋ ੜਕ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਦਾਇਿੀ ਤੋਂ ਪੜਹਲਾਂ ਤਿਾਦਲੇ ਦੁ ਆਰਾ, ਪੂੰਜੀ
ਵੇਚਣ ਦੁ ਆਰਾ, ਰੜਹਨ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮੰਤੜਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਮੈਂ / ਅਸ੍ੀਂ ਪਰੜਤੜਿਆ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੇ ਹਾਂ ੜਕ ਮੈਂ ਅਸ੍ੀ ਇਸ੍ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨੱਿੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਪਿ
ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ / ਅਸ੍ੀ ਇੰਨਾ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁ ਸ੍ਾਰ ਪਾਿੰਦ ਹਾਂ |
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਜੇ ਿਾਰੇ ਰੈਿੂਲੇਸ਼ਨਜ ੜਵਖੇ ਸ੍ਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂਿੰ ਮੈਂ / ਅਸ੍ੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਂ ਤੇ ਪਾਿੰਦ ਰਹਾਂਿਾ / ਰਹਾਂਿੇ | ਇਨ੍ ਾਂ ਰੈਿੂਲੇਸ਼ਨਜ ੜਵਖੇ ਕੋਈ ਲਿਾਇਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ
ਮੈਂ / ਅਸ੍ੀਂ ਮੰਨਾਂਿੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਤੇ ਪਾਿੰਦ ਰਹਾਂਿਾ / ਰਹਾਂਿੇ | ਮੈਂ / ਅਸ੍ੀਂ ਹੇਠ ੜਲਖੇ ੜਚਤਾਵਨੀ ਪਿ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂਨੂੰ / ਸ੍ਾਨੂ ੰ ਮਨਜੂਰ ਹਨ |
ਆਪ ਦਾ / ਆਪ ਦੇ ੜਵਸ਼ਵਾਸ੍ ਪਾੱਤਰ
...................................................
(ੜਿਨੈ ਕਾਰ / ੜਿਨੈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਸ੍ਤਾਖਰ )

Page 3 of 5

ਜਾਮਨ
(1) ਹਸ੍ਤਾਖਰ _______________________
(2) ਨਾਂ ____________________________
_______________________
ਤਸ੍ਦੀਕ ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸ੍ਤਾਖਰ
__________________
ਦਸ੍ਤਾਖਰ ਤਸ੍ਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਟਡ
ਅਫਸ੍ਰ / ਐਮ ਐਲ ਏ /ਐਸ੍ ਪੀ ਦੀ ਮੋਹਰ
ੜਮਤੀ ____________________
ੜਚਤਾਵਨੀ :- ਜੋ ੜਿਨੈ ਕਾਰ / ੜਿਨੈ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਿਲਤ ੜਿਆਨੀ ੜਿਨੈ ਪੱਤਰ ੜਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਿੱਲ ਛੁ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂਿੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੜਧਕਾਰ ਹੋਵੇਿਾ ੜਕ ਉਹ ਕਰਜਦਾਰ
ਪਾਸ੍ੋਂ ਸ੍ਾਰੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸ੍ਮੇਤ ੜਵਆਜ ਅਤੇ ੜਨਸ਼ੜਚਤ ਤਾਵਾਨ ਦੇ ਵਾਪਸ੍ ਲੈ ਸ੍ਕੇਿੀ |
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Feed Back Form/ ਫੀਡਬੈਕ
1. Is there any unnecessary information being asked in the Form?/ ਕੀ

Yes/ ਿਾਂ

No/ ਨਾਂ

Yes/ ਿਾਂ

No/ ਨਾਂ

Yes/ ਿਾਂ

No/ ਨਾਂ

ਫਾਰਮ ਹਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱ ਗੀ ਗਈ ਿੈ
If Yes, Please specify the detail/ ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਤਾ

ਹਦਓ ਜੀ

2. Is any vague information is being asked in the form?/ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹਵਚ
ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱ ਗੀ ਗਈ ਿੈ
If Yes, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਤਾ

ਹਦਓ ਜੀ

3. Is the space provided in the form is sufficient for filling up the
required information?/ ਕੀ ਫਾਰਮ ਹਵਚ ਮੁਿੱਈਆ ਸਪੇਸ ਲੋ ੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿੈ
If No, Please specify the details/ ਜੇਕਰ ਨਾਂ, ਤਾ

ਹਦਓ ਜੀ

4. Any other suggestion you may like to make, Please specify / ਕੋਈ ਿੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁਿੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾ

ਹਦਓ ਜੀ
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