ਵੱ ਲੋਂ

ਕੈਨਬੈਂਕ ਫੈਕਟਰਜ਼ ਲਿਮਲਟਡ ,
ਲੁਧਿਆਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ
ਫੈਕਟਰੀ ਸਹੂਿਤਾਂ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਤਾਰੀਖ਼:

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੇ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਧਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀ
ਸਹਲਤਾਂ ਧਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ| ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਧਵੱ ਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਅੂੰ ਕੜਾ ਹੇਠਾਂ ਧਦੱ ਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨੈਕਸਰਾਂ ਧਵੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ| ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਧਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਧਵੱ ਚ ਧਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤਮ ਧਗਆਨ ਅਤੇ ਧਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ|
ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਧਣਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਕ ਕੂੰ ਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਈਧਂ ਡੂੰ ਗ ਅੱ ਪ ਆਰਡਰ ਦਾ ਧਰਕਾਰਡ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੌਜਦਗੀ ਧਵੱ ਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੰ ਪਨੀ ਧਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਧਵੱ ਟ ਜਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬ੍ਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੰ ਪਨੀ ਨੂੰ ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਧਕਸਮ ਦਾ ਿਤਰਾ ਹੈ|
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਜਦਾ/ ਧਪਛਲੇ ਬ੍ੈਂਕਰਾਂ, ਫੈਕਟਰਾਂ, ਲੈ ਣਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਧਲਆਂ
ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰ ਿਤ ਧਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬ੍ਾਰੇ ਧਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਧਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਂ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਧਕਸੇ ਵੀ ਬ੍ੈਂਕਰ/ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ|
ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ, ਲੈ ਣਦਾਰ, ਆਡੀਟਰ, ਆਰਬ੍ੀਆਈ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੂੰ ਸੀ, ਧਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੀ ਅਸੈੈੱਟਸ/ ਸਰੋਤ / ਖਾਧਤਆਂ
ਦੀਆਂ ਧਕਤਾਬ੍ਾਂ ਆਧਦ ਦੀ ਜਾਂਚ/ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਸਾਡਾ ਚੈੈੱਕ ਨੂੰਬ੍ਰ: __________ਤਾਰੀਖ: _________ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ _______ / - (@ 0.45 % ਦੀ
ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ) ਕੱ ਧਿਆ ਧਗਆ _________________________ ’ਤੇ ਪਰੋਸੈਧਸੂੰ ਗ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ|
ਤੁਹਾਡਾ ਿੂੰ ਨਵਾਦ,
ਤੁਹਾਡਾ ਧਵਸ਼੍ਵਾਸ਼੍
ਪਾਤਰ,
ਪ੍ਰਮਾਲਿਤ ਹਸਤਾਖਰ
(ਮੋਹਰ ਨਾਲ)
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ:
ਅਹੁਦਾ :
ਸਚਨਾ: ਜੇਕਰ ਕੂੰ ਪਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਧਜੂੰ ਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਧਵੱ ਤ) ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਧਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਹੱ ਸੇਦਾਰ/ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮਵਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
ਭਾਗ ਪ੍ਲਹਿਾ
ਸਧਾਰਿ ਵੇਰਵੇ
(ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ, ਧਪਛਲੇ ਪੂੰ ਨੇ ਧਵੱ ਚ “ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਧਦਓ; ਸੁਪਰਸਧਕਰਪਟਾਂ ਨੂੰ
ਨੋਟਸ ਧਵੱ ਚ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱ ਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ)
1.

ਧਬ੍ਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ

2.

ਪਰਾ ਪਤਾ

3.

ਸੂੰ ਧਵਿਾਨ

4.

ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਾਲ

5.

ਵੇਰਧਵਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱ ਪ

6.

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ

7.
ਨਾਮ

ਲਨਰਦੇਸ਼ਕ / ਲਹਿੱ ਸੇਦਾਰ /ਮਾਿਕ/ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰ
ਉਮਰ

ਧਨੈੱਜੀ ਪਤਾ

ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਧਡੂੰ ਗਜ਼
@
ਧਗਣਤੀ

ਹੋਰ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਧਵੱ ਚ
ਧਵਆਜ਼

%

ਐੱਨ / ਏ

@ ਧਹੱ ਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰ ਿ ਧਵੱ ਚ, ਧਸਰਫ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਓ|


ਧਸਰਫ਼ ਗਾਰੂੰ ਟਰਾਂ/ ਧਹੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

8. ਲਵਿੱ ਤੀ ਸਹੂਿਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਾਲਿਆ:
8.1 ਟਰਮ ਿੋ ਨ ਅਤੇ ਿੀਜ਼ (ਰੁਪ੍ਏ ਿਿੱਖਾਂ ਲਵਿੱ ਚ)
ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ

ਹਿੱ ਦ/ ਸੀਮਾ
ਮਨਜ਼ੂਰ

ਸਾਿ

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ

ਮੌਜੂਦਾ

ਜੇ ਕੋਈ

ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਬਕਾਇਆ

ਬਕਾਇਆ ਹੈ
ਤਾਂ

8.2 ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰ ਜੀ ਸੀਮਾ (ਤਾਜ਼ਾ ਬ੍ੈਂਕ ਮਨਜ਼ਰੀ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)

ਸਲਕਊਰੀਟੀ

ਬ੍ੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ

ਸਹਲਤ ਦੀ

ਪਤਾ

ਧਕਸਮ

ਰਕਮ

ਧਵਆਜ ਦੀ 30/10/2013 ਨੂੰ
ਦਰ

ਲਾਈਧਬ੍ਲੀਟੀ

ਜੇ ਕੋਈ

ਟੀਨੇਬ੍ਲ

ਬ੍ਕਾਇਆ ਹੈ

/ਧਕਰਾਏਦਾਰ

ਤਾਂ

8.3 ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਪਰਬ੍ੂੰਿ ਵੇਰਵੇ : 8.4

ਕੈਨਰਾ ਬ੍ੈਂਕ ਲਈ ਸਮਹ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ:
9. ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਧਥਤੀ :
10. ਕੂੰ ਪਨੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ :
ਭਾਗ II
ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਾਈਿਾਈਟਸ

ਲਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: ਅਕੋਰਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਲਟਡ
11. ਧਪਛਲੇ ਧਵੱ ਤੀ ਵਰਹੇ ਧਵੱ ਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਧਵਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਧਫ਼ਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਧਟੱ ਪਣੀਆਂ|
12. ਧਪਛਲੇ ਧਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਧਤਆਂ ਦਾ ਸੂੰ ਖੇਪ ਵੇਰਵਾ|
(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਧਵੱ ਚ)
ਵੇਰਵਾ
12.1 ਕੁੱ ਲ ਧਵਕਰੀ
12.2 ਸ਼੍ੁੱ ਿ ਧਵਕਰੀ
12.3 ਸ਼੍ੁੱ ਿ ਘਰੇਲ ਧਵਕਰੀ
12.4 ਡੀਪਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸ਼੍ੁੱ ਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ
12.5 ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਭੂੰ ਡਾਰ
(ਘਟਾਓ: ਕੁੱ ਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ)
12.6 ਸ਼ੁੱ ਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰ ਜੀ

2010-11

2011-12

2012-13

(ਭਾਵ ਸੀ. ਅਸੈਟ - ਸੀ. ਲਾਈਬ੍ੀਧਲਟੀ)
12.7 ਮੌਜਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
12.8 ਕੁੱ ਲ ਬ੍ਾਹਰੀ ਲਾਈਬ੍ੀਧਲਟੀ/ ਠੋਸ ਸ਼੍ੁੱ ਿ ਅਸੈਟ/ ਵਰਥ

13. ਮੌਜਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਧਬ੍ਨੈਕਾਰ ਦੇ ਧਵਚਾਰ
ਭਾਗ III
14. ਧਵਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰ ਿਤ ਡੇਟਾ ,
(ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਧਵੱ ਚ)
14

ਲਵਕਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਲਪ੍ਛਿੇ 2 ਸਾਿ (ਅਸਿ)

ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਿ

ਅਗਿਾ ਸਾਿ

(ਅਨੁਮਾਨ)

(ਅਨੁਮਾਨ)

14.1 ਕੁੱ ਲ ਧਵਕਰੀ ਧਜਸ ਧਵੱ ਚੋਂ
14.2 ਸਾਿਾਰਣ ਕਰੈਧਡਟ ਧਵਕਰੀ
14.3 ਨਕਦ ਧਵਕਰੀ
14.4 ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੈਧਡਟ ਧਵਕਰੀ
14.5 ਧਨਰਯਾਤ ਧਵਕਰੀ

15. ਸਾਿਾਰਣ ਵਪਾਰ ਅਧਭਆਸ (ਸੇਲਜ਼ ਧਰਟਰਨ ਅਤੇ ਕਰੈਧਡਟ ਨੋਟ ਪਰਧਕਧਰਆ ਸਮੇਤ)


ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੀਓ ਦੇ ਅਿਾਰ ’ਤੇ ਪਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਦਰਸੂੰ ਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਿਾਂਧਚਆਂ ਅਤੇ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਗਾਲਵਨਾਈਜ਼ਡ ਧਹੱ ਧਸਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

16. ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਧਸਰਫ ਆਮ ਕਰੈਧਡਟ ਧਵਕਰੀ ਦੇ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰ ਿ ਧਵੱ ਚ)

ਵੇਰਵਾ

ਲਪ੍ਛਿੇ ਦੋ ਸਾਿ
2012-13

2013-14

16.1 ਸਰਗਰਮ ਗਾਹਕ ਖਾਧਤਆਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ (ਧਵਹੜੇ ਧਵੱ ਚ
ਸਰਗਰਮ)
16.2 ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ:
(16.1 ਦੇ % ਦੇ ਰਪ ਧਵੱ ਚ)
1. ਸਧਹਯੋਗੀ/ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰ ਿਤ ਧਚੂੰ ਤਾਵਾਂ
2. ਸਰਕਾਰੀ ਧਵਭਾਗ
3. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ
4. ਛੋਟੇ ਪੱ ਿਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ
5. ਹੋਰ
17. ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਚੀ, ਜਾਂ ਧਜਸ ਨੂੰ ਧਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਧਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਕਰੈਧਡਟ
ਦੀ ਧਵਕਰੀ ਦਾ 5% ਧਵਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ (ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ, ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੈਕਸਰ II ਦੇਖੋ) ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰੋ|
18. ਧਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ/ ਕਰੈਧਡਟ ਨੋਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ| (ਧਸਰਫ ਆਮ ਕਰੈਧਡਟ ਧਵਕਰੀ ਦੇ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰ ਿ ਧਵੱ ਚ)
ਵੇਰਵਾ
18.1 ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਧਗਣਤੀ
18.2 10,000/- ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ ਦੇ,
10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25,000/- ਤੱ ਕ,
25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ/ ਤੱ ਕ ਦੇ
1,00,000 / - ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ ਬ੍ਣੇ
18.3 ਹਰੇਕ ਇਨਵੌਇਸ ਦਾ ਔਸਤਨ ਮੁੱ ਲ
18.4 ਨਕਦ ਛਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ
18.5 ਕਰੈਧਡਟ ਨੋਟਸ ਦੀ ਧਗਣਤੀ
18.6 ਕਰੈਧਡਟ ਨੋਟਸ ਦਾ ਕੁੱ ਲ ਮੁੱ ਲ
19. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

2011-12

2012-13

19.1 ਇਨਵੌਇਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧਲਆ ਲਦਨ
ਧਗਆ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
19.2 ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰ ਿ ਧਵੱ ਚ
ਬ੍ਕਾਇਆ ਧਵਆਜ ਦੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ
19,3. ਉਨਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਧਗਣਤੀ, ਧਜਨਹਾਂ ਦਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਮਾੜਾ ਮੂੰ ਧਨਆ ਧਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਧਜਨਹਾਂ ਦੀ
ਵਸਲੀ ਸ਼ੱ ਕੀ ਮੂੰ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
19.4. ਉਪਰੋਕਤ ਧਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ

ਭਾਗ IV
ਿੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸਹੂਿਤਾਂ
20. ਧਬ੍ਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ


ਫੈਕਟਰੀ ਸਹਲਤ ਦੀ ਧਕਸਮ

20.2 ਰਕਮ
20.3 ਧਪਰੂੰ ਸੀਪਲ ਬ੍ੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਿਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਪੂੰ ਜੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ?
(ਬ੍ੈਂਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸੀ.ਐੈੱਮ.ਏ. ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ
ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਪਤ ਸੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ
ਨੱਥੀ ਕਰੋ|)
20.4. ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ
ਧਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਧਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕਰੈਧਡਟ ਸਹਲਤਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰ ਿ ਧਵੱ ਚ ਧਕਹੜੇ ਬ੍ਦਲਾਅ
ਧਵਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਲਦਨ



ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਿ ਫੂੰ ਡ ਫੈਕਟਰੀ ਧਵਵਸਥਾ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਨੂੰ ਧਕਵੇਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਵੋਂਗ?
ੇ

ਅਨੈਕਸ਼ਰ - I
ਲਪ੍ਛਿੇ 12 ਮਹੀਲਨਆਂ ਲਵਿੱ ਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲਵਕਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਲਥਤੀ
ਧਬ੍ਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ: (ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਧਵੱ ਚ)
ਮਹੀਨਾ

ਕੁਿੱ ਿ ਲਵਕਰੀ

ਅਕਤਬ੍ਰ 2012
ਨਵੂੰ ਬ੍ਰ 2012
ਦਸੂੰ ਬ੍ਰ 2012
ਜਨਵਰੀ 2013
ਫ਼ਰਵਰੀ 2013
ਮਾਰਚ 2013
ਅਪਰੈਲ 2013
ਮਈ 2013
ਜਨ 2013
ਜੁਲਾਈ 2013
ਅਗਸਤ 2013
ਸਤੂੰ ਬ੍ਰ 2013
ਅਕਤਬ੍ਰ 2013

ਸੰ ਬੰ ਧ - II

ਅਖੀਰਿੇ ਲਦਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ

ਲਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ:
ਪ੍ਰਮਖ
ੁਿੱ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
ਲੜੀ

ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ

ਨੂੰਬ੍ਰ

ਅਤੇ ਪਤਾ

ਸੂੰ ਧਵਿਾਨ

ਗਾਹਕ ਦੇ

ਧਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ

ਸਿਾਰਣ

ਔਸਤ

ਬ੍ੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਧਵੱ ਚ ਧਵਕਰੀ

ਕਰੈਧਡਟ

ਓ/ਐੈੱਸ

ਕਰੈਧਡਟ ਸੀਮਾ
ਮੌਜਦ

ਹੁਣ

ਅਤੇ ਪਤਾ
1
2
3
4
5

[ਨੋਟ: ਇਸ ਸਚੀ ਧਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਧਜਸ ਨੂੰ ਧਪਛਲੇ
ਧਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਧਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਕਰੈਧਡਟ ਦੀ 5% ਧਵਕਰੀ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱ ਿ ਹੋਈ ਸੀ|

