ગુજરાત સરકાર

ફોર્મનો નર્ૂનો

પાસપોટડ સાઇઝનો ફોટો
(ફોટા ઉપર સહી કે
અંગુઠાનું પનશાન કરિું
૩.૫ સેમી.x ૩.૫ સેમી.)

વિના ર્ુલ્યે

કવર્શનર કુ ટીર અને ગ્રાર્ોદ્યોગ
જ્યોવિ ગ્રાર્ોદ્યોગ વિકાસ યોજના

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

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

૧.
(૧)

અરજદારની વિગિ:
પુરૂનામ : (અટક):..................... નામ:.......................... પપતા/પપતનું નામ:................................

(૨)

ગામનું નામ ...............................પિસ્તાર............................................................................
તાલુકો......................................પજલ્લા.............................પીન કોડ નં....................................
ફોન નંબર.........................................મોબાઇલ નં................. ..............................................

(૩)

પુરૂષ

સ્ત્રી

(૪)

જન્મ તારીખ: ..../...../.........,

(૫)

કે ટેગરી: અનુ.જાપત
લઘુમપત

અનુ. જનજાપત
અન્ય

સામાજીક અને શૈક્ષપિક પછાત
અંધ/અપંગ

અપંગતા/અંધત્િની ટકાિારી............................

(૬)

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

(૭)

અરજદાર બેરોજગાર છે ? હા

(૮)

રોજગાર પિપનમય કચેરીમાં નામ નોંધાિેલ હોય તો રજીસ્ટરે શન નંબર:................................તારીખ..................

(૯)

ચૂટંિી ઓળખ કાડડ (EPIC)નંબર :................... (૧૦) BPL નંબર કાડડ નં. (જો હોય તો):.........................

(૧૧)

આધાર કાડડ નંબર:..........................................

૨.

નિા ઉદ્યોગની વિગિો:

ના

જો “ના” તો આિકનું સાધન:સ્િતંત્ર ધંધો

નોકરી

છુટક કામ

(૧) ઉદ્યોગનું નામ: ................................................................
(૨) નિા ઉદ્યોગને સંલગ્નતાલીમ/અનુભિ લીધેલ છે ? હા
વિગિ
પિષય
સમયગાળો
સંસ્થા/કે ટેગરીનું નામ અને
સરનામું

િાલીર્

ના
અનુભિ

(૩) ઉદ્યોગનું સરનામું: .................................................................................................
ગામ/નગર : ............................, તા: ........................, પજલ્લો: .............................
(૪) રાજ્યના મહે સુલી દફતર મુજબ “ગામ”તરીકે િગીકૃ ત થયેલ છે કે કે મ? અથિા છે લ્લી િસ્તી ગિતરી મુજબ ૨૦,૦૦૦
થી િસ્તી િધુ ન હોય તેિા”નગર”તરીકે િગીકૃ ત થયેલ છે કે કે મ?
હા
ના
જો “હા” તો સુચનાઓ મુજબ પુરાિો રજુ કરિો.

(૫) ઉદ્યોગના સ્થળની પિગત: પોતાની માપલકીનું :

ભાડાનું :

(આધાર રજુ કરિા)

(૬) ઉદ્યોગ માટે િીજળીની જરૂરીયાત :............................................................હોસડ પાિર/પકલો િોટ
(અ) ઉદ્યોગના સુપચત સ્થળ ઉપર જરૂરીયાત મુજબનું િીજ જોડાિ છે ? હા
ના
(બ) જો”ના” તો વ્યિસ્થાની માહહતી:..................................
૩.

૪.
૫.

પ્રોજક્ે ટ કીંર્િ:
(અ)
પ્લાન્ટ મશીનરી
(બ)
કાયડકારી મૂડી (કુ લ પ્રોજેક્ટ પકંમતના ૧૦ટકા મયાડદામાં)
કુ લ પ્રોજેક્ટ પકંમત:
અરજદાર સ્િ-ભંડોળની વિગિ : રૂ.................................

રૂ.................................
રૂ.................................
રૂ.................................

અરજદાર જ ે બેંક/નાણાંકીય સંસ્થાર્ાંથી લોન
ર્ેળિિા ર્ાગિા હોય િેનું નાર્:..............................................................................................
સરનાર્ું:...............................................................................................

આથી હું /અમે પ્રમાપિત કરૂ છું/કરીએ છીએ કે મેં/ અમોએ આપેલી બધી માહહતી સાચી છે અને આ માહહતીના આધારે
જાહે ર પિભાગની બેંક કે સહકારી બેંક પોતાના અપધકારની રૂએ જે પધરાિ મંજુર કરશે તે અંગેની શરતો અને બોલીઓ પ્રમાિે િતડિા
આથી હું /અમો બંધાઉ છું/બંધાઇએ છી. તેમજ ઉપયુડક્ત હકીકત અસત્ય પુરિાર થશે તો બેંકે ધીરે લ લોન તેમજ વ્યાજ અને
સરકારશ્રીની સબસીડી એકી સાથે ભરપાઇ કરિા હું /અમો બંધાઉ છું/બંધાઇએ છીએ. તમો /તમારા પ્રપતપનપધઓ/રીઝિડ બેંક ઓફ
ઇન્ડીયાના પ્રપતપનપધઓ અને તમે જેને સત્તા આપી હોય એિી બીજી કોઇ એજન્સી અમારી ફે ક્ટરીમાં અને ધંધાના સ્થળે અમારી
અકસ્યામતો, હહસાબના ચોપડા િગેરે ગતે ત્યારે તપાસી જોઇ શકાશો. જે હે તુ માટે લોન મંજુર થઇ છે તે પસિાય અન્ય હે તુ માટે તેનો
ઉપયોગ નહીં કરિા બાંહેધરી આપું છું/આપીએ છીએ. જો અન્ય હે તુ માટે ઉપયોગ કરીશ તો જમીન મહે સુલની બાકી રકમ તરીકે
િસુલ કરિા સંમતી આપુ છું.
સ્થળ:......................................
તારીખ:.....................................

અરજદારની સહી:.................................

૧. અરજદારને સુચનાઓ :
૧. પાસપોટડ સાઈઝના ફોટા સહી કરે લા બે ફોટા (ફોટા ફોમડની બંને નલકલો ઉપર ચોંટાડિા)
૨.જમીનની વ્યિસ્થા હોય તો જ અરજી કરિી.
૨. અરજી ફોર્મ સાથે નીચે ર્ુજબના કાગળોની પ્રર્ાવણિ નકલ જોડિી:
(૧) ચૂંટની ઓળખપત્ર / આધાર કાડડ
(૨) જન્મ નોંધિીનું પ્રમાિપત્ર અથિા શાળા છોડ્યાનું પ્રમાિપત્ર.
(૩) જાપતનું અપધકૃ ત પ્રમાિપત્ર (અનુસૂપચત જાપત/જનજાપત માટે )
(૪) માજી સૈપનક/અપંગ હોિાનું પ્રમાિપત્ર (જો લાગુ પડતુ હોય તો)
(૫) અપંગ લાભાથીના પકસ્સામાં અપંગતાની ટકાિારીનું સરકારી ડૉક્ટરનું સટીફીકે ટ
(૬) શૈક્ષપિક લાયકાતનું પ્રમાિપત્ર (છે લ્લી પરીક્ષા પાસ કરે લ હોય તેની માકડ શીટ)
(૭) નિા ઉધોગ માટે તાલીમ/અનુભિનું પ્રમાિપત્ર.
(૮) “ગામ”તરીકે િગીકૃ ત થયેલ છે કે કે મ? અથિા છે લ્લી િસ્તી ગિતરી મુજબ ૨૦,૦૦૦ થી િસ્તી િધુ ન હોય
તેિા”નગર”તરીકે િગીકૃ ત થયેલ છે કે કે મ? તે બાબતનો ગ્રામ પંચાયત/ નગરપાપલકાનું પ્રમાિ પત્ર.
(૯) જે પ્લાન્ટ મશીનરી ખરીદિાના છે તેના િેટ નંબરિાળા ભાિપત્રકો
(૧૦) સૂપચત ઉધોગના સ્થળનો આધાર
૧. માપલકીનું હોયતો તેનો પુરાિો.
૨. ભાડાનું હોયતો ભાડાકરાર અને સ્થળના માપલકની સંમતી પત્રક.
(૧૧) લાઈટ બીલ અથિા પિજળી મેળિિા કરે લ અરજીની પિગત.
(૧૨) પ્રોજેક્ટ રીપોટડ .
સુચના:
(૧) અરજીમાં સંપુિડ પિગતો ભરી પબડાિો સાથે પજલ્લા ઉધોગ કે ન્રરને બે નકલમાં મોકલિાની રહે શે.
(૨) બેંક પધરાિને અનુલક્ષીને ભારતીય હરઝિડ બેંક ના પનર્મસડ મુજબ જરૂરી જામીન બેંક કક્ષાએ જરૂરી આધાર પુરાિા
સાથે રજૂ કરિાના રહે શે.
(૩) આ ફોમડ ભરિા બાબતે કોઈ મૂંઝિિ હોય કે માગડદશડનની જરૂર હોય તો પજલ્લા ઉધોગ કે ન્રરનો સંપકડ કરિો.

