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 దరఖాస్థు దారుని వఴమాలు  హామీదారు వఴమాలు 

CKYCID : 
                            

ఐడీ, అడా్స్ పూూ వ్ క్ోస్ం అందజేయాలి్న కే్వెైస -పతాా లు  
* ఏద ైనా క ఐడీ రుజుఴు క్ొరకు, ఏద ైనా క అడా్స్ పూూ వ్ క్ొరకు (కవేళ  e- కే్వెైస  ఉంట్ే అఴస్రం లేదథ) 

తిెం దయఖాస్ుు దాయుడు హామీదాయు 
ఆధార్ క్ార్్  న ెంఫర్ .....................................................................................................   న ెంఫర్ ...................................................................................................  

తృాన్ క్ార్్   న ెంఫర్ .....................................................................................................   న ెంఫర్ ...................................................................................................  

తృాస తృో యుి   న ెంఫర్ .....................................................................................................   న ెంఫర్ ...................................................................................................  

డ్దైీవిెంగ్ ల ైస్తెన్ీ  న ెంఫర్ .....................................................................................................   న ెంఫర్ ...................................................................................................  

గ్ాయస క్న క్షన్ క్ాయు్   న ెంఫర్ .....................................................................................................   న ెంఫర్ ...................................................................................................  

తూటి తలకి   న ెంఫర్ .....................................................................................................   న ెంఫర్ ...................................................................................................  

క్మ ెంట్ తలకి   న ెంఫర్ .....................................................................................................   న ెంఫర్ ...................................................................................................  

తృో సి ెభడ్ ముఫ ైల్/తౄో న్ తలకి   న ెంఫర్ .....................................................................................................   న ెంఫర్ ...................................................................................................  

ఒటయు ఐడ్ీ క్ాయు్   న ెంఫర్ .....................................................................................................   న ెంఫర్ ...................................................................................................  

ఆస ు క్ి స్ంబంధ ంచిన మమతయ  ఇతర పతాా లు (ఴమతుంచేవ) 

 మ ందస్థు  శాంక్షన్స పతాా లు   

1. తృ ి తౄామాా ఇనావభస, క్ొతు  ఆస్తిు  అభతే భతూ భాయజన్  యస్తీదు 
 

 4. ూమిు ఇనూీమ న్ీ తృాలస్త ీ  
2.ఉయోగి్ెంచిన ఆస్తిు  అభతే స్తేల్ డ్డీ్  5. గడ్రచిన 6 న లల ఫాయెంక్ స్తేిట్ బ ెంట్  

6.ఇన్క్మ్ అస్తెీస్తీీ క్ర స్ెంఫెంధ ెంచిన చివమి 2 స్ెంవతీమాల  ఐటిఆర్ 
 

 
3.ఉయోగి్ెంచిన ఆస్తిు  అభతే దాతు మిజిస్తేిషిన్ స్మిిపికై్ట్ లేదా  మిజిస్తేి షిన్ చేమఫడతు 

ఆస్తిు  అభతే మిజినల్ ఇనావభస   7.వయక్కు లకక్ాతు వాయు అభతే దాతుక్ర స్ెంఫెంధ ెంచిన తాి లక 
 

 
8. ఇతయభులక  

చ లిూంపు తమాాత పతాా లు 
 1. క్ెంెతూక్ర హెైతృో థ కై్షన్ చేస్త ేక్ొతు  ఆస్తిు క్ర స్ెంఫెంధ ెంచిన మిజినల్ తలకి   3.క్ెంెతూ ేయు మీద ఇనూీమ న్ీ తృాలస్త ీహెైతృో థ కై్షన్ 

 

 
2.క్ెంెతూ ేయు మీద మిజిస్తేి షిన్ స్మిిపికై్ట్, హెైతృో థ కై్షన్  4. ఇతయభులక  

దరఖాస్థు దారు వాానుార వఴమాలు                                          దరఖాస్థు దారు ఴాకి్ుగత వఴమాలు 
 తృ ి ిభటమీ  

ఫాగసావభయెం 

తిక్ లమిటెడ్/ెైీవేట్ లమిటెడ్. 

ఎతుా ఏళ్లి గ్ా వాయతృాయెంలో ఉనాాయు  
వామిిక్ ఆదామెం (Rs.) 

వామిిక్ టమోావర్  (Rs.) 

వాయతృాయ స్వఫావెం 

 వయక్రు 
 

కుట్ ంబం బరాంకు వఴమాలు  నుాత బక్ాభల వఴమాలు 
[ ] 

[ ] 

[ ] 

….……………. 

….……………. 

….……………. 

….……………. 

 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

….……………. 

….……………. 

….……………. 

….…………… 

ఫాయెంక్ ేయు 

ఖాతా న ెంఫయు...............................................................................  

ఖాతా ఎపటి నుెండ్ర  క్ొనసాగుతునాద ………………………...
  

ఖాతా యక్ెం స్తేవిెంగ్ీ క్మ ెంట్ ఇతయభులక 

ితీ న లా స్గటు డ్దతట్    

ితి న లా స్గటు క్ డి్రట్: Rs  

శ్రిమామ్  Rs….. 

ఫాయెంక్  Rs ......................................................................................  

ఇతయ ఫాయెంక్రెంగై్తయ స్ెంసి్లక Rs…......  

ముతుెం చదలిెంచాలీన యుణాలక     Rs ....................................................  

ముతుెం న ల ఇనాటాల ాెంట్ 

Rs .........................................................................................  

GSTIN: 

PAN: 

ఉదయయగి్ అభతే 
క్ెంెతూ ేయు : ............................................................................................  

హో దా:......................................................................................................  
ఎతుా స్ెంవతీమాల నుెంచి ఉదయయగెం చేస్ుు నాాయు 

 ..................................................................................................................  

దరఖాస్థు దారు కలిగత ఉనిఆస్థు ల వఴమాలు 

దరఖాస్థు దారు కలిగత ఉనింDETAILS OF PROPERTIES OWNED BY APPLICANT 

వాహనెం 

మిజిస్తేి షిన్ బేక్ మోడల్ దయఖాస్ుు దాయుడు తదలిన విలకవ పెైనాన్ీ చసే్తిదా/లేదా 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

*ఇెంక్ా వాహనాలక ఉెంటే ఆ వివమాలక వేయుగ్ా అెంద ెంచెండ్ర. 
ఇతయ స్తిియ ఆస్ుు లక                ఇన వసి బ ెంట్ ఫాెండుి , పిక్ీడ్ డ్రతృాజిటుి  ముదల ైనవి.                                                                                             ఆ ముతుెం విలకవ ేమకునెండ్ర  Rs.   

స్తిియ ఆస్ుు లక  

(వాయతృాయ యుణెం/వమిుెంగ్ కై్ిటల్ యుణ బ బవిషయత్ 
అవస్మాల క్ోస్ెం) 

  

ఆస్తిు  యక్ెం ఆస్తిు  మిధ  (చదయు అడుగులక/ఎక్మాలక) దయఖాస్ుు దాయుడు తదలిన విలకవ మిభాయుులక 
తలి్ అప్ ఏమిమా బూమి ఏమిమా/మూడ్రఎస 

1.ఖాళీ బూమి     

2.అతృాయుి బ ెంటుి      

3.తువాస్ బవనెం      

4.వాణిజయ బవనెం 
 Building Commercial 

    

5. ఇతయభులక, ఏబ ైనా ఉెంటే (దమచేస్తి 
తదలకెండ్ర) 

    

వాహన వఴమాలు (ప ైనాన్స్ తీస్థకునే వాహనం) 
తమామీ: మోడల్: తమాయు చేస్తిన స్ెంవతీయెం 

 తమాయు చేస్తిన స్ెంవతీయెం 
 

ఇెంజిన్ న ెంఫయు: ఛాస్తిస న ెంఫర్: 

తమాయు చేస్తిన స్ెంవతీయెం 
 

క్ొనుగ్ోలక ధయ 
 

భామిజన్ భతూ: 

వాహనెం తిమిగై్ భామాా లక 

 

 నేషనల్ మిాట్     స్తేిట్ మిాట్ 
 
 

State Permit 

అనుభతి క్లగి్న మాష్టాి ి లక  : 
మిాట్ న ెంఫర్,, మిాట్ చదలకి ఫాటు తేద ీ: 

జీవత స్ంరక్షణ నుాలస ీ

ల ైఫ్ తృ ి టెక్ి తృాలస్తీ తుమభతుఫెంధనలక నాక్క తదలస్తిన ఫాషలోనే వివమిెంచడెం జమిగి్ెంద . వాటితు నేను అయిెం చేస్ుక్కనాాను. 

ఈ తృాలస్తీతు  నేను  అెంగీ్క్మిస్ుు నాాను    ఈ తృాలస్తీక్ర నేను అెంగీ్క్మిెంచడెం లేదు 
 

ీామియం చ లిూంపు వధానం :  యుణ ముతుెం నుెంచి మినహాభెంచుక్ోవాల  దయఖాస్ుు దాయుడు చదలిెంు జయుుతాయు 
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అ 

వాహనాతుా వయవసామ ఉతపతుు ల యవాణాక్క ఉయోగ్సిాు మా (ెంటలక, వితునాలక, ఎయువులక, వయవసామ మకి్మాలక: 
 అవును/  క్ాదు  

దరఖాస్థు దారుడ్ు మ ైతా అఴునథ/ క్ాదు  అవును అభతే వీటిలో ఏదదైనా జతయచెండ్ర 

వయవసామ బూమితిెం  ■ క్ౌలక తాి లక ■ క్రసాన్ తృాస ఫుక్ ■క్రసాన్ క్ార్్■ బూమి ఫుక్ ■ టాి దాయుతృాస ఫుక్  

దయఖాస్ుు దాయుతుక్ర  వయవసామ బూమి ఉెందా - ఉెంద   / లేదు అవును అభతే బూమిక్ర స్ెంఫెంధ ెంచిన తాి లక జతచేమెండ్ర 
 2.5 ఎకమాల కంటే్ తకు్ఴ   2.5 నథంచి 5 ఎకమాలమధ్ా        5 ఎక్మాల ెైన  
                                                                                                                                ఴాకుు లు క్ానివామత అదనపు వఴమాలు 

 డఫుుక్క స్ెంఫెంధ ెంచిన స్ెంఖయలతూా తుెంెండ్ర (Rs.లక్షలోి )                                                                 అతుా తుెండెం తపతుస్మి 
 

కం నీ వఴమాలు / ఫరగస్ాామాం/నురా  ైట్మ ీస్ంస్ు  
 ేయు: 

చటియబ ైన స్తిితి:  నురా  ైట్మ ీస్ంస్ు   అన్ మిజిసి్ర్్ ఫాగసావభయెం  మిజిసి్ర్్ ఫాగసావభయెం  టిసి 
 హెచమూఎఫ్ తిక్ లమిటెడ్  ెైీవేట్ లమిటెడ్ 

ఏమాపటు చేస్తిన స్ెంవతీయెం 
  

తేత ే న న  స్స్స్స్ మిజిసాి ి ర్ ఆఫ్ క్ెంెతూస మిజిస్తేి షిన్ న ెంఫర్/తృాయినర్ షిప్ డ్ీడ్ న ెంఫర్ 
 

PAN న ెంఫర్:   GSTIN: 

నమోద త క్ామాయలమ చియునాభా : 

 లాెండ్ ల ైన్ నెంఫర్: తౄాయక్ీ నెంఫర్:   శ్ాఖల స్ెంఖయ: 
 

నగమాల స్ెంఖయ:  

ఒనర్ షిప్  : స ెంతెం/ అదదె  తుమాాణ ఏమిమా (చదయు అడుగులక) మిాన ెంట్ ఉదయయగుల స్ెంఖయ: 
: 

తాతాులక్ ఉదయయగుల స్ెంఖయ: 
: అడ్ావన్ీ నుా చదలిెంచామా :అవును/ లేదు క్ డి్రట్ మైటిెంగ్ (ఏబ ైనా ఉెంట)ే మైటిెంగ్ ఏజ తూీ ేయు: 

స్ంపాద ంచాలి్న ఴాక్ిు వఴమాలు 
స్ంపాద  DETAILS OF CONTACT PERSON 

ేయు: హో దా: 

తృాన్ క్ార్్ నెంఫర్: ముఫ ైల్ నెంఫర్: ఆధార్ నెంఫర్: ఈబ భల్ ఐ.డ్ర: 

ఫరగస్ాామా స్ంస్ు / ైైవేట్ లిమిట్డె్ స్ంస్ు /పనృూ క్స లిమిట్ెడ్ స్ంస్ు  అభతే వాట్రల తీరు 

వాటాదాయు ేయు వాటాల స్ెంఖయ క్లగి్న శ్ాతెం (%) ిమోటయితో స్ెంఫెంధెం 
 

    

    

    

    

    

అనథబంధ్/గలీ ప్ కం నీలు/స్ంస్ుల వఴమాలు 
వాటాదాయు ేయు వాటాల స్ెంఖయ క్లగి్న శ్ాతెం (%) ిమోటయితో స్ెంఫెంధెం 

 
    

    

    

    

    

ఫరగస్ాామ లు/డ ైమ క్రూ వఴమాలు (ఫరగస్ాామ ల వఴమాలు బరా ంచ్ బేనేజర్ట పమతశ్రలించాలి) 
 ఫరగస్ాామి/డ ైమ క్ర్ట ేరు 1 2 3 

ిమోటయితో స్ెంఫెంధెం 
 

   

ుటిిన తదే     

చదువు    

మిశ్భిలో అనుబవెం     

తృాన్ నెంఫర్    

వామిిక్ ఆదామెం    

టెలతోౄ న్ /ముఫ ల్ నెంఫర్  /ఈముభల్ ఐ.డ్ర    
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                                                                                                                 ఆమతుక నిరాహణ 
 

A పాతీ నెలా స్ంనుాదన 
 

 

B 

వాహన బెభంట్ెనెన్స్ క్ోస్ం పాతీ నెల స్థమారుగా అభయా  ఖరుు: 
 

 

1. టాయక్ీ + మిాట్ + ఇతయ ఆర్టిఒ ఖయుులక  
 

 

2.  డ్దైీవర్, హెలపర్ జీతెం 
 

 

3. ఇెంధన ఖయుు 
 

 

4. టెైయుి  + బ భెంటెన న్ీ + ఇతయ చిలియ ఖయుులక 
 

 

(B) ముతుం  

C  పాతీ నెలా నికర స్ంనుాదన (A-B) 
 

 

D 
పాతీ నెలా స్థమారుగా చ లిూంచే ఇన్సస్ా్ ల్బెంట్ ముతుం 

 

 

లెకి్్ంపు (ఴమతుంచే వధ్ంగా) 

స్యుక్కలక 
 

a. ితీ న లా టిిుపల స్ెంఖయ 
 

 

b. ితీ టిిప్ ధయ (ఎగువక్క) 
 

 

c. ితీ టిిప్ ధయ (ద గువక్క) 
 

 

తిీ న లా ముతుెం మైటు 
 (A) 

 

ిమాణిక్కలక 
 

a. ితీ క్ర.మీ ధయ* ితీ న లా తిమిగై్ ముతుెం దూయెం (లేదా) (A)  

b. ితీ ిమాణిక్కడ్ర ఛామీజ* ిమాణిక్కల స్ెంఖయ * ితీ న లా టిిుపలక (A) 
 

బ షీనమీ 
 

a. గెంట ధయ  

b.మోజు తిమిగై్ గెంటలక  

తిీ న లా ముతుెం మైటు (a* b*25మోజులు) (A)  

ఇంధ్న ఖరుులు {ఇెంధన ఖయుు * ితీ న లా తిమిగై్ క్రలోమీటయుి } / బ ైలేజీ 
 

ట్ెైరు ఖరుులు { టెైయు ధయ * టెైయి స్ెంఖయ * ితీ న లా తిమిగై్ క్రలోమీటయుి } / టెైయు భతుాక్ 
 

ఆస ు  వనియోగం: __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

జతపమతచినవ: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

మతమారు్లు: 

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

-- దయఖాస్ుు  తౄామ్ న ెంఫర్:                                                                                                 తేదీ:…………../………/…………..  

మ ట్ి్నట్ ్  రసీదథ: 

_________________________________ క్ొనుగ్ోలక/ మీపెైనాన్ీ క్ోస్ెం ______________________________________ నుెంచి దయఖాస్ుు  అెందుక్కనాాెం 

 మీ దయఖాస్ుు ను అెంగీ్క్మిెంచాభా/తియస్ుమిెంచాభా అనాద  మీయు దయఖాస్ుు , స్ెంఫెంధ ెంచిన ూమిు తాి లక అెంద ెంచిన 15 మోజులోి గ్ా మీక్క తదలమజైమడెం జయుగుతుెంద . 

                                                                                                                                                                                   శ్రిమామ్ టాి న్ీ టాి న్ీతృో రి్ పెైనాన్ీ క్ెంెతూ లమిటెడ్ క్ోస్ెం 
 

అధీక్ృత స్ెంతక్ెందాయు 
నోట్: 

 యుణెం క్ోస్ెం మీయు దయఖాస్ుు  చేస్ుక్ోగ్ానే ఆటోబేటిగ్ాా  ఎస టిఎఫ్ స్తి యుణెం భెంజూయు చేస్తినటుి  క్ాదు. 

  ఎస టిఎఫ్ స్త ితన స ెంత విచక్షణెై ఎెంత యుణెం ఇవావలో తుమాి మిస్ుు ెంద . 

 ఏ క్ాయణెం చూక్కెండ్ా దయఖాస్ుు ను తియస్ుమిెంచే అధ క్ాయెం ఎస టిఎఫ్ స్త ిక్లగి్ ఉెంద .  

 దయఖాస్ుు క్క స్ెంఫెంధ ెంచి స్తేక్మిెంచిన తాి లక క్ాక్కెండ్ా అదను తాి లను క్ూడ్ా ఎస టఎిఫ్ స్త ిక్ోయవచుు. 

 దయఖాస్ుు , దాతుతో అెందజైస్తిన తాి లక, తౄ టోలను దయఖాస్ుు దాయుతుక్ర తిమిగి్ ఇచేుమక్కెండ్ా దగామై ఉెంచుక్ొనే అధ క్ాయెం ఎస టిఎఫ్ స్తి క్లగి్ ఉెంద . 

 తాి లక తృో భనా లేదా అెందుక్ోవడెంలో జాయెం జమిగి్నా దాతుక్ర ఎస టిఎఫ్ స్తి ఫాధయత వహ ెంచదు 

మతస్్ గేడీేష్న్స వధానం: 

1. ితీ యుణఖాతాక్క స్ెంఫెంధ ెంచి యుణెం ఇవావలనా తుయణమెం, దాతుక్ర విధ ెంచే వడ్ీ్  మైటు అనాద  కై్స్ును ఫటిి, వివిధ అెంశ్ాలక అెంటే ఏ ఆస్తిు క్ర పెైనాన్ీ చేస్ుు నాాెం, యుణగహీిత తృ ి పెైల్, తిమిగి్ చదలిెంచ ేసాభయ్యెం, ఇతయ ఆమిిక్ క్మిట్బ ెంటుి , 
గతెంలో జమిిన చదలిెంుల మిక్ాయు్  ఏబ ైనా ఉెంటే అద , యుణాతుక్ర స్తెక్ూయమిటీగ్ా చూుతునా ఆస్ుు లక, యుణాతుక్ర తగి్న విలకవ తుషపతిు , చదలిెంు విధానెం, యుణ వయవధ , యుణగహీిత ఉెండ్ ేిదేశ్ెం, ఆస్తిుతు వితుయోగి్ెంచే విధానెం 
ముదల ైనవాటిె ై ఆధాయ తుయణభెంచడెం జయుగుతుెంద . యుణగహీిత ఇచేు స్భాచాయెం, క్ెంెతూక్ర చదెంద న అధ క్ాయులక జమిే తతుఖీతు ఫటిి దీతుా భద ెంు చేమడెం జయుగుతుెంద . 
2. తుధుల స్గటు వయమెం, మితృాలనా ఖయుులక, మిసు ీిమిమెం, లాఫాల భామిజన్ను ఫటిి వడ్ీ్ మైటు తుయణభెంచడెం జయుగుతుెంద . 
 



5 
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నేను/బేభు విజఞిు  చేస్త ేయుణ ముతుెం Rs ..........................  

 

ఉయోగి్ెంచిన వాహనెం క్ొనుగ్ోలకక్క      నూతన  వాహనెం క్ొనుగ్ోలకక్క   

 

 

ఉయోగి్ెంచిన వాహనెంెై  

 

 

తుధుల వితుయోగ్ిెంచే తీయు: 

 

 ెదె మిేర్ నులక/పిటిి ెంగులక     ఇెంజిన్ ఒవర్ హాలెంగ్    టెైయుి  భాయుడెం 
 

 వమిుెంగ్ క్ైటిల్ 
      ఫాడ్ ీమీేి సబ ెంట్    వయక్రుగతెం 
 

చ లిూంపు వఴమాలు :  
లతెదాయు ేయు ఫాయెంక్క ేయు ఐఎఫ్ఎస స్త ిక్ోడ్  అక్ౌెంట్ న ెంఫర్ చదలిెంు  ముతుెం Rs. 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 

     

 

దరఖాస్థు దారుడ్ు, హామీదారుడ్ు అంగీకమతంచడ్బెైనద : 
ఈ దయఖాస్ుు తెింలో ఇచిున స్భాచాయెం, వివమాలతూా క్ూడ్ా స్మ నైవి, తుజబ ైనవి నేను/బేభు కి్టిస్ుు నాాెం. ఈ దయఖాస్ుు లో ఇచిున స్భాచాయబేదదైనా తపతు తేలతే అటిి  దాతుక్ర 
స్ెంఫెంధ ెంచి ఏ స్భమెంలోన ైనా 15 మోజుల నోటీస్తిచిు ఇచిున యుణాతుా వడ్ీ్తో స్హా తిమిగి్ తీస్ుక్కనే అధ క్ాయెం శ్రిమామ్ టాిన్ీతృో రి్ పెైనాన్ీ క్ెంెతూ లమిటెడ్ (ఎసటిఎఫ్సి్త)క్లగ్ి ఉెంద . ఈ 
దయఖాస్ుు క్క స్ెంఫెంధ ెంచి ఇచిున స్భాచాయెంెై అవస్మాతుా ఫటిి  వివిధ క్ ిడ్రట్ ఫూయమోల నుెంచి క్ ిడ్రట్ మ పమ నుీలక తృ ెందడెం, విచాయణలక జమిే అధ క్ామాతుా నేను/బేభు ఎసటిఎఫ్సి్తక్ర 
ఇస్ుు నాాెం. నా/భాక్క ఇచిున యుణెం స్భమానుగతెంగ్ా ఎసటిఎఫ్సి్త యూతృ ెంద ెంచే తుఫెంధనలక్క లోఫడ్ర ఉెంటుెందతు నేను/బేభు అెంగ్ీక్మిస్ుు నాాెం. ఏ క్ాయణెం లేక్కెండ్ా నా/భా 
దయఖాస్ుు ను అెంగ్ీక్మిెంచే/తియస్ుమిెంచే హక్కు ఎసటిఎఫ్సి్త క్లగ్ి ఉెంద . 
 
ఈ యుణాతుక్ర స్ెంఫెంధ ెంచిన ఛామీజలక, తుమభతుఫెంధనలను నేను ఎెంిక్ చేస్ుక్కనా ఫాషలో వివమిెంచడెం జమిగ్ిెంద . నాక్క/భాక్క అవి అయిభమాయమతు నేను/బేభు తుమాి మిస్ుు నాాెం. 
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

దయఖాస్ుు దాయుతు తౄ టొ

హామీదాయుతు తౄ టో 
 

 

 

 

 

 

                  ……………………………………………..                        …………………………………………….. 
దయఖాస్ుు దాయుతు స్ెంతక్ెం              హామీదాయుతు స్ెంతక్ెం 

ఴకి్ుగత వఴమాలు 

 

 


