ગુજરાત સરકાર

ફોર્મનો નર્ૂનો

વિના ર્ુલ્યે

કવર્શનર, કુ ટીર અને ગ્રાર્ોદ્યોગ
શ્રી િાજપાઇ બેન્કે બલ યોજના સ્િરોજગાર લોન સહાય અરજી

ધંધાનો પ્રકાર :............................

િાસિોટ્ડ સાઇઝનો ફોટ્ો
(ફોટ્ા ઉિર સહી કે
અંગુઠાનું પનશાન કરવું)

લોન રકમ રૂ.............................

૧.
(૧)

અરજદારની વિગત:
િુરૂનામ : (અટ્ક):..................... નામ:.......................... પિતા/િપતનું નામ:................................

(૨)

ગામનું નામ ...............................પવસ્તાર............................................................................
તાલુકો......................................પજલ્લા.............................િીન કોર્ નં....................................
ફોન નંબર.........................................મોબાઇલ નં................. ..............................................

(૩)

િુરૂષ

સ્ત્રી

(૪)

જન્મ તારીખ: ..../...../.........,

(૫)

કે ટ્ેગરી: અનુ.જાપત
લઘુમપત

અનુ. જનજાપત
અન્ય

સામાજીક અને શૈક્ષપિક િછાત
અંધ/અિંગ

અિંગતા/અંધત્વની ટ્કાવારી............................

(૬)

લાયકાત: (અ)શૈક્ષપિક :............................................(બ)તાંત્રીક:...........................................

(૭)

અરજદાર બેરોજગાર છે ? હા

(૮)

રોજગાર પવપનમય કિેરીમાં નામ નોંધાવેલ હોય તો રજીસ્ટ્રે શન નંબર:................................તારીખ..................

(૯)

િૂંટ્િી ઓળખ કાર્ડ (EPIC)નંબર :.......................(૧૦) BPL નંબર કાર્ડ નં. (જો હોય તો):......................

(૧૧)

આધાર કાર્ડ નંબર:..........................................

૨.

અરજી કરે લ ધંધાનો ઉદ્યોગ/સેિા/િેપારનો પ્રકાર: ........................................................................

(૧)

ધંધાનું નામ:..........................................ધંધાનું સરનામું:..........................................................

ના

જો “ના” તો આવકનું સાધન:સ્વતંત્ર ધંધો

નોકરી

છુટ્ક કામ

તાલુકો:................................. પજલ્લો:......................................િીન કોર્ નં.:............................
ફોન નં.:....................................... મોબાઇલ નં.:.....................................
(૨)

ધંધો વારસાગત છે ? હા
વિગત

ના

જો “ના” તો તાલીમ/અનુભવની પવગતો આિવી:
તાલીર્

અનુભિ

પવષય
સમયગાળો
સંસ્થા/ફે કટ્રીનું નામ અને સરનામું
(૩)

ધંધો િાલુ છે કે નવો િાલુ કરવાનો છે :........................................................................................

(૪)

જો િાલુ હોય તો રોકે લી મૂર્ી : રૂ..............................................................................................
(અ) મશીનરી/સાધન ઓજાર: રૂ.................................... (બ) કાયડકારી મૂર્ી રૂ..................................

(૫)

ધંધો િાલુ હોય તો કે ટ્લાને રોજગારી આિો છો?.........................................................................................

૩.

નાણાંકીય જરૂરીયાત:

(ક)

મશીનરી/સાધન ઓજાર માટ્ે

: રૂપિયા:..............................

(ખ)

કાયડકારી મુર્ી માટ્ે

: રૂપિયા:..............................
કુ લ નાિાંકીય જરૂરીયાત

૪.

: રૂપિયા:..............................

અરજદાર જ ે બેંક/નાણાંકીય સંસ્થાર્ાંથી લોન:
મેળવવા માગતા હોય તેનું નામ:................................................................................................
સરનામું :..............................................................................................
અરજદારનું એકરારનાર્ુ

આથી હુ પ્રમાપિત કરૂં છું /કરીએ છીએ કે મેં/આમોએ આિેલી બધી માહહતી સાિી છે અને આ માહહતીના આધારે જાહે ર
પવભાગની બેંક કે સહકારી બેંક િોતાના અપધકારની રૂએ જે પધરાિ મંજુર કરશે તે અંગેની શરતો અને બોલીઓ પ્રમાિે વતડવા આથી
હું /અમો બંધાઉ છું/બંધાઇ છીએ. તેમજ ઉિયુડક્ત હકીકત અસત્ય િુરવાર થશે તો બેંક ધીરે લી લોન તેમજ વ્યાજ અને સરકારશ્રીની
સબસીર્ી એકી સાથે ભરિાઇ કરવા હું /અમો બંધાઉ છું/બંધાઇએ છીએ. તમો/તમારા પ્રપતપનપધઓ/રીઝવડ બેંક ઓફ ઇપન્ર્યાના
પ્રપતપનપધઓ અને તમે જેને સત્તા આિી હોય એવી બીજી કોઇ એજન્સી અમારી ફે ક્ટ્રીમાં અને ધંધાના સ્થળે અમારી અકસ્યામતો,
હહસાબના િોિર્ા વગેરે ગમે ત્યારે તિાસી જોઇ શકશો. જે હે તુ માટ્ે લોન મંજુર થઇ છે તે પસવાય અન્ય હે તુ માટ્ે તેનો ઉિયોગ નહીં
કરવા બાંહેધરી આિું છું./આિીએ છીએ. જો અન્ય હે તુ માટ્ે ઉિયોગ કરીશ તો જમીન મહે સુલની બાકી રકમ તરીકે વસુલ કરવા
સંમતી આિું છું.
સ્થળ:............................................
તારીખ:. .........................................
અરજદારની સહી............................
સુિના: (૧)
(૨)

અરજીમાં સંિુિડ પવગતો ભરી પબર્ાિ સાથે પજલ્લા ઉદ્યોગ કે ન્રને બે નકલમાં મોક્લવાની રહે શે.
બેંક પધરાિને અનુલક્ષીને ભારતીય રીઝવડ બેંકના નોમડસ મુજબ જરૂરી જામીન બેંક કક્ષાએ જરૂરી આધાર-િુરાવા
સાથે રજુ કરવાના રહે શે.
(૩)
વારસાગત કારીગર માટ્ે સંસ્થાકીય તાલીમ કે ફે ક્ટ્રીના અનુભવનું પ્રમાિિત્ર ફરજીયાત નથી.
(૪)
આ ફોમડ ભરવા બાબતે કોઇ મુંઝવિ હોય કે માગડદશડનની જરૂર હોય તો પજલ્લા ઉદ્યોગ કે ન્રનો સંિકડ કરવો.
પાત્રતાની શરતો:
અરજી સાથે વબડિાના જરૂરી કાગળોોઃ
૧. વનયત અરજીપત્રક (બે નકલર્ાં), પાસપોટમ સાઇઝના બે ફોટોગ્રાફસ (ફોટા ફોર્મની બંને ૧. ઉંર્રોઃ ૧૮ થી ૬૫ વષડ
૨. શૈક્ષવણક લાયકાત : ઓછામાં ઓછું
નકલો ઉપર ચોંટાડિા).
ધોરિ-૪ (િાર) િાસ અથિા
૨. અરજી સાથે નીચે ર્ુજબના કાગળોની પ્રર્ાવણત નકલ જોડિી.
તાલીર્/અનુભિોઃ
વ્યવસાયને
- િૂંટ્િી ઓળખિત્ર/આધાર કાર્ડ .
અનુરૂિ
ખાનગી
સંસ્થામાંથી
- જન્મ નોંધિીનું પ્રમાિિત્ર/શાળા છોર્યાનું પ્રમાિિત્ર.
ઓછામાં ઓછા ૩ માસની તાલીમ
- શૈક્ષપિક લાયકાતનું પ્રમાિિત્ર (છે લ્લી િરીક્ષા િાસ કરે લ હોય તેની માકડ શીટ્)
અથવા સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી
- જાપતનું અપધકૃ ત પ્રમાિિત્ર (અનુસૂપિત જાપત/જન જાપત માટ્ે )
ઓછામાં ઓછા એક માસની તાલીમ
- ૪૦% કે તેથી વધુ અિંગ/અંધ લાભાથીના પકસ્સામાં અિંગતા/અંધત્વની ટ્કાવારીનું
લીધેલી હોવી જરૂરી છે અથિા એક
પસપવલ સજડનનું/સક્ષમ અપધકારીનું પ્રમાિિત્ર.
વષડના ધંધાને લગતો અનુભવ હોવો
- તાલીમ/અનુભવનું પ્રમાિિત્ર.(વારસાગત કારીગર પસવાય)
જોઇએ અથિા વારસાગત કારીગર
૩. અરજી સાથે નીચે ર્ુજબના અસલ કાગળો જોડિાના રહે શે.
હોવા જોઇએ.
- જેસાધન-ઓજાર ખરીદવાના હોય તેના વેટ્/ટ્ીન નંબર વાળા ભાવિત્રકો.
૩. આિક ર્યામદા નથી.
- સૂપિત ધંધાના સ્થળનો આધાર. (ભાર્ાપિઠ્ઠી/ભાર્ાકરાર/ મકાન વેરાની િહોંિ)
- વીજળી વિરાશ કરવાની હોય તો મકાન માપલકનું સંમપતિત્ર/ઇલેક્ટ્ર ીક પબલ.
Form: http://www.cottage.gujarat.gov.in ઉિરથી િિ ફોમડ ર્ાઉન લોર્ કરી મેળવી શકાય છે .

