SC BC Welfare Department / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੱ ਛੜੀ ਸਰੇਣੀਆਂ ਚਿਭਾਗ
Term Loan to SC / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ
For Official Use Only ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
Application Number /

RTS Service Code: _______

:

Date of Application /

ਬਲਾਕ /ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਂ / Name of Block & Tehsil

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 / ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ
□
Gram Suwidha Kendra / ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ
□
By Post / ਡਾਕ ਦੁ ਆਰਾ

ਦਫ਼ਤਰ*

14. Application processing Office /

Service Details /

15. Name of the Scheme / ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ *

□

Direct lending / ਵਸਿੱਧਾ ਲੋ ਨ

□

Schemes with NSFDC / ਐਨ ਐਸ ਐਫ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ

□

Schemes with NHFDC / ਐਨ ਐਚ ਐਫ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ

□

Schemes with NKFDC / ਐਨ ਕੇ ਐਫ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ

□

Schemes with MSY / ਐਮ ਐਸ ਿਾਯੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ

□

*

16. Belongs to Scheduled Caste /
17. Belongs to Vimukat Caste / ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ *
18. Name of Vimukat Caste/ ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਾਂ
/

19. Father/ Husband Occupation/
20. Present occupation/

Others / ਹੋਰ
Yes/ ਹਾਾਂ

No/ ਨਾਾਂ

Yes/ ਹਾਾਂ

No/ ਨਾਾਂ

*

*

21. Address of Place of Work / ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
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22. Type of Worker /
23. Beneficiary or family has yellow card / ਲਾਭਪਾਤਰ
ਆ

24. Family annual Income /

*

Yes/ ਹਾਾਂ

No/ ਨਾਾਂ

*
ਹੈ ?*

25. Amount of loan required ? /
26. Aim behind taking loan / ਲੋ ਨ ਲੈ ਣ ਦੇ ਵਪਿੱਿੇ ਮਕਸਦ*

27. Loan on guarantor of some other person/ ਵਕਸੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ

ਤੇ ਲੋ ਨ ਲੈ ਰਵਹ

Yes/ ਹਾਾਂ

No/ ਨਾਾਂ

Yes/ ਹਾਾਂ

No/ ਨਾਾਂ

ਹੋ ?*
28. Name of the guarantor /
29. Address of the guarantor /
30. Loan on guarantor of government employee/ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਮਨੀ
ਤੇ ਲੋ ਨ ਲੈ ਰਵਹ ਹੋ ?*
31. Name of the employee/
32. Designation of employee /

ਦਾ

33. Address of the government employee /
34. Joining date of the employee / ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੋ ਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ
35. Salary of the government employee /

ਤਨਖ਼ਾਹ

36. Date of Retirement in case of Service Surety (of Government Employee only) /
ਸੇਿਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਿੱਚ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵਮਤੀ (ਵਸਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਾਸਤੇ )
37. Permanent Address in case of Service Surety (of Government Employee only) /
ਸੇਿਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਿੱਚ ਪਿੱਕਾ ਪਤਾ (ਵਸਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਾਸਤੇ )
38. Description of Beneficiary property / ਲਾਭਪਾਤਰ
39. Caste/

*

40. Bank Name / ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਾਂ*

Bank Details / ਬੈੈੰਕ ਦਾ ਿੇਰਿਾ

41. Branch / ਬਰਾਾਂਚ*
42. Account No. / ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ*
43. IFSC Code / ਆਈ ਏਫ਼ ਏਸ ਸੀ ਕੋਡ *

44. MICR CODE / ਐਮ ਆਈ ਸੀ ਆਰ ਕੋਡ*
Part -3 List of Required Documents / ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ . Please tick (√) the document attached / ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੂੂੰ ਚ ੱ ਕ (√) ਕਰੋ
Name of Documents / ਦਸਤਾਿੇਜਾਾਂ ਦਾ ਨਾਾਂ

Whether Mandatory / Optional / ਜਰੂਰੀ / ਇਿੱਵਿਕ

1.

Scanned Copy of Income Proof / ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

2.

Self Declaration / ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ
Other Document / ਦੂ ਜੇ ਦਸਤਾਿੇਜ

Mandatory / ਜਰੂਰੀ

3.

Optional / ਇਿੱਵਿਕ

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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ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਮੈਂ.....................................................ਪੁੱ ਤਰ/ਪੁੱ ਤਰੀ/ਪਤਨੀ......................................................
ਹਪਿੰ ਡ................................ਡਾਕਘਰ....................................ਤਹਿਸੀਲ..........................................
ਹਿਲਾ...................................................ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂਿੰ ਅਿੰ ਗ ਸਿੰ ਗ ਜਾਣ ਕੇ
ਪੱ ਤਰ ਹਵਚ ਖਾਨਾ ਨਿੰ: 1 ਤੋਂ 12 ਹਵਚ ਹਦੱ ਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੇ

ਪਰਮਾਣਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਹਕ ਉਪਰੋਕਤ ਹਬਨੈ -

ਹਗਆਨ ਤੇ ਹਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਿੀਂ ਰੱ ਹਖਆ ਹਗਆ |

ਹਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਿਸਤਾਖਰ/ ਹਨਸ਼ਾਨ ਅਿੰ ਗੂਠਾ
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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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