
                

ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. ಫೈನಾನ್ಸ ್ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 ವಾಗ್ದಾ ನ 

1. ನಾನು/ನಾವು ಈ ಅರ್ಜಿಯಲಿಿ  ನಮೂದಿಸಿದ ಕಿರು ಅವಧಿಯ ವೈಯಕಿಿಕ ಸಾಲಕ್ಕಾ ಗಿ ಹಣಕ್ಕಸು ಸೌಲಭ್ಯ ಕ್ಕಾ  (“ಸೌಲಭ್ಯ ”) ಈ ಮೂಲಕ 
ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಿಸುತಿ್ೇವೆ. ನಾನು/ನಾವು ಈ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲಿಿ  ಒದಗಿಸಿರುವ/ಭ್ರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಲಿ  ವಿವರಗಳು ಮತಿ್ತ  ಮಾಹಿರ್ತಗಳು 
ಮತಿ್ತ  ವಿವರಣೆಗಳು ಎಲಿ  ಅಂಶಗಳಲಿಿಯೂ ಸತ್ಯ , ಸರಿ, ಸಂಪೂಣಿ ಮತಿ್ತ  ಇರಿ್ತೇಚಿನದ್ದಾ ಗಿದೆ ಎಂದು ಹಾಗು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು  
ತ್ಡೆಹಿಡಿದಿಲಿ  ಎಂದು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿ್ೇವೆ. ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. ಫೈನಾನ್ಸ ್ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್್ (“ಡಿ.ಎಮ್.ಐ”) ಸಂಸೆ್ಥಯು ನನಗೆ/ನಮಗೆ 
ಅನುಮೇದಿಸಲು ನಿರ್ಿರಿಸಬಹುದ್ದದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲಕ್ಕಾ  ಈ ಅರ್ಜಿಯಲಿಿ  ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿರ್ತಯು ಆಧಾರವಾಗತ್ಕಾ ದುಾ  ಹಾಗು 
ನಾನು/ನಾವು ಯಾವುದೇ ತ್ಪ್ಪಾ ದ ಅಥವ ಅಪೂಣಿ ಮಾಹಿರ್ತ, ಕಲಿಾ ತ್ ದ್ದಖಲೆಗಳು ಅಥವ ನಕಲಿ ದ್ದಖಲೆಗಳನುು  ಒದಗಿಸಿದ್ದಾ ಗಿ ಈ 
ಅರ್ಜಿಯನುು  ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗೊಳಪ್ಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಂತ್ದಲಿಿ  ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ರ್ತಳುವಳಿಕ್ಕಗೆ ಬಂದರೆ, ನಾನು/ನಾವು ಅವುಗಳನುು  
ಮೇಸದ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಗಿ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ರ್ತಳಿದುಕೊಳುು ತಿ್ದೆ ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಆಕೂಡಲೇ, ಈ ಅರ್ಜಿಯನುು  
ಪ್ರ ಕಿರ ಯೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಂತ್ದಲಿಿಯೂ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಕರಣವನುು  ನಿೇಡದೆಯೇ ಈ ಸಾಲ ಅರ್ಜಿಯನುು  ರ್ತರಸಾ ರಿಸುವ, 
ಯಾವುದೇ ಮಂಜೂರಾರ್ತಯನುು  ಅಥವ ಮಂದಿನ ಡ್ರರ ಡೌನ್್ಗಳನುು  ರದುಾ ಪ್ಡಿಸುವ / ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಳುು ವ ಅಥವ ಅನುಮೇದಿಸಿದ 
ಸಾಲವನುು  ಮರಳಿಪ್ಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಾ  ಹಂದಿದೆ ಹಾಗು ಅಂತ್ಹ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಅಥವ ಅಂತ್ಹ ನಿರಕ್ಕರಣೆಯನುು  (ರದುಾ ಪ್ಡಿಸುವ 
ಪೂವಿದಲಿಿ  ನನಿು ಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾರಾಟಗಾರ / ಸೇವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದ್ದರರಿಗೆ ಪ್ಪವರ್ತಯಾಗಿರಬಹುದ್ದದ ಯಾವುದೇ ಪ್ಪವರ್ತಗಳನ್ನು  
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ) ನನಗೆ/ನಮಗೆ ರ್ತಳಿಸುವಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾ  ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.  ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳು/ ಪ್ರ ರ್ತನಿಧಿಗಳು/ 
ಮರ್ಯ ವರ್ತಿಗಳು / ಸೇವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದ್ದರರು ಯಾವುದೇ ರಿೇರ್ತಯಲಿಿಯೂ ನನಗೆ/ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾ ರರಲಿ  / ಬ್ದರ್ಯ ಸೆ ರಲಿ  ಎಂದು 
ನಾನು/ನಾವು ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಳುು ತಿ್ೇವೆ.  

2. ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಇತ್ರ ಮೂಲಗಳಿಂದ/ಏಜಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ವೈಯಕಿಿಕ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು  ಪ್ಡೆದುಕೊಳುು ತಿ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು 
ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಾ ೇವೆ ಹಾಗು ನನಗೆ/ನಮಗೆ ಅದರ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಕಷ ೇಪ್ಣೆ ಇರುವುದಿಲಿ . ನಾನು/ನಾವು ಬ್ದಯ ಂಕ್ ಖಾತ್ಗಳನುು  
ಹಂದಿರುವ ಬ್ದಯ ಂಕ್ಗಳಿಂದಲೂ ಸೇರಿದಂತ್, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಅಗತ್ಯ  ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ, ಈ ಅರ್ಜಿಯಲಿಿರುವ ಮಾಹಿರ್ತಯ ಕ್ಕರಿತ್ತ 
ಉಲಿೆೇಖಿಸಲು ಮತಿ್ತ  ತ್ನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನಾನು/ನಾವು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಅಧಿಕ್ಕರ ನಿೇಡುತಿ್ೇವೆ. 

3. ಅನವ ಯಿಸುವ ಕ್ಕನ್ನನುಗಳ ಕ್ಕಳಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಕ್ಕ.ವೈ.ಸಿ. ಉದೆಾ ೇಶಗಳೂ ಸೇರಿದಂತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ವನುು  ಹಂದುವ ಉದೆಾ ೇಶಕ್ಕಾ ಗಿ ಹಾಗು 
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಕ್ಕಯಿನಿೇರ್ತಗಳ ಪ್ರ ಕ್ಕರವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕ್ಕಡ್ಿ/ವಿವರಗಳನುು  ಬಳಸಿಕೊಳುು ವುದಕ್ಕಾ  ನಾನು/ನಾವು ಸವ ಯಂಪ್ರ ೇರಿತ್ವಾಗಿ 
ಈ ಮೂಲಕ ನನು /ನಮಮ  ಅನುಮರ್ತಯನುು  ನಿೇಡುತಿ್ೇವೆ. ನನು /ನಮಮ  ಆಧಾರ ವಿವರಗಳನುು , ನನು /ನಮಮ  ಪ್ಪಯ ನ್್ ಕ್ಕಡ್್ ನ ಪ್ಪಯ ನ್್ 
ಸಂಖೆಯ /ನಕಲುಪ್ರ ರ್ತಯನುು  ಇತ್ರ ಗುರುತ್ತ ಪ್ತ್ರ ಗಳನುು  ಮತಿ್ತ  ಬ್ದಯ ಂಕ್ ಖಾತ್ ವಿವರಗಳನುು  ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕ್ಕಾ  ಪ್ಡೆಯಲು, ನನು /ನಮಮ  
ಸಾಲ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮತಿ್ತ  ಮರುಪ್ಪವರ್ತಯ ಇರ್ತಹಾಸಕ್ಕಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ  ಮಾಹಿರ್ತಯನುು  ಇತ್ರ ಬ್ದಯ ಂಕ್ಕಗಳು/ಹಣಕ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 
/ CIBIL ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲು/ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು ಹಾಗು ಅಗತ್ಯ ವಾದ್ದಗಲೆಲಿ  CIBIL, 
ಎಕಸ ್ಪೇರಿಯನ್್, ಹಂಟರ್ ಮತಿ್ತ  ಅಂತ್ಹ ಇತ್ರ ವರದಿಗಳನುು  ನಿಯತ್ಕ್ಕಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯಲು / ಉತ್ಯಾ ದಿಸಲು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ 
ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ನನು /ನಮಮ  ಅನುಮರ್ತಯನುು  ನಿೇಡುತಿ್ೇವೆ ಹಾಗು ಈ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು  ಬಳಸಿದಾ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯನುು  
ಬ್ದರ್ಯ ಸೆನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲಿ . ನನು /ನಮಮ  ವೈಯಕಿಿಕ ಮಾಹಿರ್ತಯ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವನುು  ಒಂದ್ೇ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವ ಯಾವುದೇ 
ಅಧಿಕೃತ್ ಏಜನಿಸ ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಲು, ಶೇಖರಿಸಲು, ಪ್ಡೆದುಕೊಳು ಲು ಮತಿ್ತ  ದೃಢಪ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ಹಾಗು ಅಂತ್ಹ 
ಮಾಹಿರ್ತಯನುು  ಅದರ ಮರ್ಯ ವರ್ತಿಗಳು/ಗುರಿ್ತಗೆದ್ದರರು/ಸೇವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದ್ದರರಿಗೆ ರ್ತಳಿಯಪ್ಡಿಸಲು ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತ್ಹ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು  
ಕ್ಕ.ವೈ.ಸಿ. ದೃಢೇಕರಣ, ಸೌಲಭ್ಯ ದ ಅನುಮೇದನೆ ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯಿಂದ ತ್ನು  ವಹಿವಾಟಿನ ಆಂತ್ರಿಕ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನದ 
ಉದೆಾ ೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳು ಲು, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿ ಮತಿ್ತ  ರದುಾ ಪ್ಡಿಸಲಾಗದಂತ್ ಅಧಿಕ್ಕರ 
ನಿೇಡುತಿ್ೇವೆ. ಹೆಚಿಿ ನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ https://www.dmifinance.in/privacy-policy.html.  ಇಲಿಿ  ಕಿಿಕ್ ಮಾಡಿ  

4. ಅನವ ಯಿಸುವ ಕ್ಕನ್ನನುಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಉದೆಾ ೇಶಗಳಿಗೆ ಮತಿ್ತ  ಡಿ.ಎಂ.ಐ.(DMI)ಯ ಕ್ಕಯಿನಿೇರ್ತಗಳ ಪ್ರ ಕ್ಕರವಾಗಿ 
ಸಿ.ಇ.ಆರ.ಎಸ್.ಎ.ಐ. (CERSAI)ನಿಂದ ಸಿ.ಕ್ಕ.ವೈ.ಸಿ. (CKYC) ಯನುು  ಪ್ಡೆದುಕೊಳುು ವ ಉದೆಾ ೇಶಗಳಿಗೆ ಪ.ಎ.ಎನ್. (PAN) ಅಥವ ಆಧಾರ್ 
ಕ್ಕಡ್ಿ/ ವಿವರಗಳನುು  ಬಳಸಿಕೊಳುು ವುದಕ್ಕಾ  ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ನನು /ನಮಮ  ಒಪಾ ಗೆಯನುು  ಸವ ಯಂ ಆಗಿ ನಿೇಡುತಿ್ೇನೆ/ವೆ. 
ಕ್ಕಯಿನಿೇರ್ತಯ ಪ್ರ ಕ್ಕರವಾಗಿ ನನು  ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನುು , ಪ.ಎ.ಎನ್. (PAN) ನಂಬರ/ ನನು /ನಮಮ  ಪ.ಎ.ಎನ್. (PAN) ಕ್ಕಡ್್ ನ 
ನಕಲು ಪ್ರ ರ್ತಯನುು  ಇತ್ರ ಗುರುರ್ತನ ಪುರಾವೆಗಳನುು  ಮತಿ್ತ  ಬ್ದಯ ಂಕ್ ಖಾತ್ ವಿವರಗಳನುು  ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕ್ಕಾ  ಪ್ಡೆದುಕೊಳು ಲು 
ಡಿ.ಎಂ.ಐ.(DMI)ಗೆ ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ನಮಮ  ಒಪಾ ಗೆಯನುು  ನಿೇಡುತಿ್ೇವೆ ಮತಿ್ತ  ಈ ಮಾಹಿರ್ತಯ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ 
ಡಿ.ಎಂ.ಐ.(DMI)ಯನುು  ಬ್ದದಯ ಸೆ ರನಾು ಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲಿ .  ನನು /ನಮಮ  ವೈಯಕಿಿಕ ಮಾಹಿರ್ತಯ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವನುು  
ಸಿ.ಇ.ಆರ.ಎಸ್.ಎ.ಐ. (CERSAI)ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯಲು, ಸಂಗರ ಹಿಸಲು, ಹಂಚಿಕೊಳು ಲು, ಹಂದಲು ಮತಿ್ತ  ದೃಢೇಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ 
ಅಂತ್ಹ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು  ಅದರ ಮರ್ಯ ವರ್ತಿಗಳಿಗೆ/ಗುರಿ್ತಗೆದ್ದರರಿಗೆ/ಸೇವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದ್ದರರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಲು ಹಾಗು ಅಂತ್ಹ 
ಮಾಹಿರ್ತಯನುು  ಕ್ಕ.ವೈ.ಸಿ. (KYC) ದೃಢೇಕರಣದ ಉದೆಾ ೇಶಕ್ಕಾ , ಸೌಲಭ್ಯ ದ ಮಂಜೂರಾರ್ತಯ ಉದೆಾ ೇಶಕ್ಕಾ  ಮತಿ್ತ  ಡಿ.ಎಂ.ಐ.(DMI)ನಿಂದ ತ್ನು  
ವಯ ವಹಾರದ ಆಂತ್ರಿಕ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನದ ಉದೆಾ ೇಶಕ್ಕಾ  ಬಳಸಿಕೊಳು ಲು ಕೂಡ  ನಾನು/ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಡಿ.ಎಂ.ಐ.(DMI)ಗೆ ಪ್ರ ಕಟವಾಗಿ 
ಮತಿ್ತ  ರದುಾ ಪ್ಡಿಸದಂತ್ ಅಧಿಕ್ಕರ ನಿೇಡುತಿ್ೇವೆ. 

5. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲಿಿ  ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಾಗಾಾ ನದಲಿಿ  ನಮೂದಿಸಿದ ನನು  ಮಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಎಸ್.ಎಮ್.
ಎಸ್./ವಾಟಸ ಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಯ ಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಒದಗಿಸಬಹುದ್ದದ 
ವಹಿವಾಟಿನ ಕ್ಕರಿತ್ ಮಾಹಿರ್ತ, ವಿವಿರ್ ಸಾಲ ಕೊಡುಗೆ ಯೇಜನೆಗಳು ಅಥವ ಸಾಲ ಪ್ರ ಚಾರ ಯೇಜನೆಗಳನುು  ರ್ತಳಿದುಕೊಳು ಲು 
ನಾನು/ನಾವು  ಇಚಿಿ ಸುತಿ್ೇವೆ ಹಾಗು ಆ ರಿೇರ್ತ ಮಾಡಲು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಮತಿ್ತ  ಅದರ ಉದ್ಯ ೇಗಿ, ಮರ್ಯ ವರ್ತಿ, ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ 
ಮೂಲಕ ಅಧಿಕ್ಕರ ನಿೇಡುತಿ್ೇವೆ. ಟೆಲಿಕ್ಕಮ್್ ರೆಗುಯ ಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯವು “ನಾಯ ಷನಲ್ ಡು ನಾಟ ಕ್ಕಲ್ ರಿರ್ಜಸಿು ಿ” (“NDNC” 
ರಿರ್ಜಸಿು ಿ)ಯಲಿಿ  ಉಲಿೆೇಖಿಸಿದ ಅನಪೇಕಿಷ ತ್ ಸಂವಹನಕ್ಕಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ವಿಧಿಸಿದ ಕ್ಕನ್ನನುಗಳು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ., ಅದರ ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳು, 
ಮರ್ಯ ವರ್ತಿಗಳು ಮತಿ್ತ /ಅಥವ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಿವ ೇಕರಿಸುವ ಅಂತ್ಹ ಸಂವಹನ/ಕರೆಗಳು/ವಾಟಸ ಪ್ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ 
ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಿ  ಎಂದು ನಾನು ದೃಢೇಕರಿಸುತಿ್ೇನೆ. 

6. ಮೂಲ ಪ್ಪಲುದ್ದರ ಮತಿ್ತ  ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಪ್ರಸಾ ರ ಸವ ತಂತ್ರ ರು ಹಾಗು ಮೂಲ ಪ್ಪಲುದ್ದರರು ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮಾಡಿದ/ ಒದಗಿಸಿದ ಆದರೆ 
ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಮಂಜೂರು ಮಾಡದ/ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಅಥವ ಸೌಲಭ್ಯ ಕ್ಕಾ ಗಿ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ವಿರುದಾ  
ನನಗೆ/ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಾ ಕೊೇರಿಕ್ಕ ಇರುವುದಿಲಿ  ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು ಅಂಗಿೇಕರಿಸುತಿ್ೇವೆ. ಮೂಲ ಪ್ಪಲುದ್ದರರು 
ಒದಗಿಸಬಹುದ್ದದ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಸೇವೆಯ ಉತ್ಾ ನು ಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಯಾವುದೇ ರಿೇರ್ತಯಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ನಿರೂಪ್ಣೆ, ಭ್ರವಸ್ಥ, 
ಹೇಳಿಕ್ಕ ಅಥವ ಸಮಮ ರ್ತಯನುು  ನಿೇಡುವುದಿಲಿ  ಹಾಗು ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ರಿೇರ್ತಯಲಿಿ  ಬ್ದರ್ಯ ಸೆವಾಗುವುದಿಲಿ  ಎಂದು 
ನಾನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸುತಿ್ೇನೆ. 

7. ಈ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲಿಿ  ಅಗತ್ಯ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅಥವ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕ್ಕಾ  ಅಗತ್ಯ ವಾಗಬಹುದ್ದದ ಮಾಹಿರ್ತಯನುು  ಒದಗಿಸದಿರುವ 
ಆಯೆಾಯು ನನಗೆ/ನಮಗೆ ಇದೆ, ಪ್ರಂತ್ತ ಅಂತ್ಹ ಆಯೆಾ ಯನುು  ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಮಂಜೂರಾರ್ತಯನುು  ರದುಾ ಪ್ಡಿಸುವ ಅಥವ GC ಯ 
ನಿಬಂರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ದಕಿ ಇರುವ ಮತಿ್ಗಳ ಪೂವಿಪ್ಪವರ್ತಯನುು  ಕೇಳುವ ಹಕಾ ನುು  ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.  ಹಂದಿದೆ ಎಂದು 
ನಾನು ನಾವು ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಾ ೇವೆ. 

8. ನನು /ನಮಮ  ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನುು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ವಯ ಕಿಿಗೆ ಈ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಂದಿಗೆ ಅಥವ ಅದಕ್ಕಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ನಾನು/ನಾವು 
ನಗದ್ದಗಿ, ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ಗಳಾಗಿ ಅಥವ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ರಿೇರ್ತಯಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಪ್ಪವರ್ತಯನುು  ಮಾಡಿಲಿ  ಎಂದು ನಾನು/ನಾವು 
ಘೇಷಿಸುತಿ್ೇವೆ. ಈ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನುು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ವಯ ಕಿಿಗೆ ನಾವು ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ಪವರ್ತ ಮಾಡಿದಾ ರೆ ಅದಕ್ಕಾ  ನಾನು/ನಾವು 
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ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. ಫೈನಾನ್ಸ ್ ಪ್ರ ೈವೇಟ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
 ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯನುು  ಅಥವ ಅದರ ಉದ್ಯ ೇಗಿಗಳು/ ಪ್ರ ರ್ತನಿಧಿಗಳು/ ಮರ್ಯ ವರ್ತಿಗಳು / ಸೇವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದ್ದರರನುು  ಬ್ದರ್ಯ ಸೆ ರನಾು ಗಿ 

ಮಾಡತ್ಕಾ ದಾ ಲಿ . 
9. ನನು  ಕ್ಕಟ್ಟಂಬದ ಒಟ್ಟು  ಆದ್ದಯವು ಮಾಹೆಯಾನ 25000ಕಿಾ ಂತ್ ಹೆಚಿಿ ದೆಯೆಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಘೇಷಿಸುತಿ್ೇನೆ**.  
10. ನಾನು ರಾಜಕಿೇಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಸೆಾನಮಾನವನುು  ಹಂದಿಲಿವೆಂತ್ಲೂ ಅಥವ ಪ್ರೇಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಸಂಬಂರ್ 
ಹಂದಿಲಿವೆಂತ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಘೇಷಿಸುತಿ್ೇನೆ. 

11. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ನಾನ್ನ/ನಾವು ಅರ್ಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಾ ೇವೆ ಎೊಂದು ನಾನ್ನ/ನಾವು ದೃಢೇಕರಿಸುತ್ತ ೇವೆ.  
**ಕ್ಕಟ್ಟಂಬ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಯ ಕಿಿಗತ್ ಕೌಟ್ಟಂಬಿಕ ಘಟಕ, ಎಂದರೆ, ಪ್ರ್ತ, ಪ್ರ್ತು , ಮತಿ್ತ  ಅವರ ಅವಿವಾಹಿತ್ ಮಕಾ ಳು ಎಂದಥಿ. 
 


