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રા+,*ય શહ0ર* આિવકા િમશન ( હ0ઠળ “વરોજગાર કાય78મ ( ઘટક :તગ7ત ;ય<તગત ઉધોગ
N U LM)

SEP)”

સહાય માટ0 લોન /સબસીડ* મેળવવા માટ0? ું અરપBક
Cિત ,
   к
Dમનગર
મહાશયEી,
Fુ ં રા+,*ય શહ0ર* આિવકા િમશન હ0ઠળ “વરોજગાર કાય78મ ( ઘટક :તગ7ત ;ય<તગત ઉધોગ સહાય અGવયે
SEP)”

.......................................................... ;યવસાય શH કરવા લોન / સબસીડ* મેળવવા માંI ુ Jં. માર* િવગતો નીચે
Lુજબ છે .
૧.

અરજદાર ?ું નામ

૨.

અરજદાર ?ું પB વયવહાર ?ું સરનાLું

૩.

અરજદાર ?ું કાયમી સરનાLું

૪.

અરજદારનો ફોન નંબર / મોબાઈલ નંબર

૫.

અરજદારનો PQુિનિસપલ ઇલેશન વોડ7 નંબર

૬.

અરજદાર ની Dિત

૭.

અરજદાર ની જGમ તાર*ખ

૮.

અરજદાર ની ઉમર

૯.

અરજદાર નો વૈવા[હક દર\જો (પરણત / અપરણત / િવધવા /

TુUુષ / Wી

^યકતા/અGય)
Dતી :ગે? ું CમાણપB બીડવા?ું રહ0શે.

૧૦.

અરજદાર ની Dિત (

૧૧.

અરજદાર શાર*[રક ખોડખાપણ ધરાવે છે . ?

ST/ SC/ OBC/ MAIN OTITY) (JAIN / MU SLIM/ SH IKH / CH RISH CH AN ) / OTH ER

હા / ના જો હા તો Cકાર
......... ટકા ......... ડોકટર*
CમાણપB બીડવા?ુ ં રહ0શે.

૧૨.

અરજદાર બaક ખાb ું ધરાવે છે .

૧૩.

જો હા હોયતો બaક એકાઉGટ નંબર

સેિવcdસ / ચાeુ

૧૪.

બaક ખાતા નો Cકાર

સેિવcdસ / ચાeુ

૧૫.

બaક ?ું નામ અને fાંચ

૧૬.

અરજદારની શૈgણક લાયકાત

૧૭.

અરજદાર ની તાંિBક લાયકાત

૧૮.

અરજદાર0 અ^યાર hુધી કોઈપણ Cકારની ;યવસાિયક તાલીમ મેળવેલ છે
ક0 ક0મ? જો હોય તો તેની િવગતો (જો હા હોય તો Cમાણ પBો ની નકલ
બીડવી)

૧૯

લીધેલ તાલીમ ?ું નામ

૨૦

પાસ કયા7ની િવગત

૨૦.૧

તાલીમ નો Cકાર

૨૦.૨

તાલીમ આપનાર સંથા?ું નામ

૨૦.૩

તાલીમ લીધાનો સમય ગાળો

૨૦.૪

ધંધો Cથાિપત કર0 લ છે ક0 નવો ધંધો સાUું કરવા માંગો છો

૨૦.૫

જો ધંધો અગાઉ Cથાિપત કર0 લ હોય તો

મશીનર* માં કર0 લ રોકાણ H.
માલ સમાન માં કર0 લ રોકાણ Hિપયા

૨૧

નવા Cથાિપત ધંધા માટ0 જHર* રકમ ની િવગત

૨૨

નવા Cથાિપત ધંધા માટ0 કર0 લ લોન માંગણી િવગત
૧. યંB સામjી / સાધનો માટ0
૨. થાઈ અkામત માટ0
૩. કામ કાજ ના ભંડોળ માટ0

૨૩

અરજદાર બેરોજગાર છે ?

૨૪

નોકર* કરતા હોય તો સંથા ?ું નામ

mુ લ Hિપયા
હા / ના ................ જો ના હોય તો

પોતાનો ધંધો હોય તો તેની િવગત
અGય કોઈ કામગીર* કરતા હોય તો તેની િવગત
૨૫

અરજદાર0 નોકર* મેળવવા કોઈપણ એPnલોયમેGટ એસચેGજ માં નામ નોધાવેલ

નoધની નંબર ........

હોય તો તેની િવગત

તાર*ખ ..............થળ ................

૨૬

pુટણી
ં
કાડ7 નંબર

૨૭

BPL કાડ7 નંબર (જો હોય તો)

૨૮

આધાર કાડ7 નંબર

૨૯

ર0 શન ગ કાડ7 નંબર

૩૦

કૌrુંબક મા[હતી

૩૧

mુ rુંબ ના સsયો ની સંtયા

૩૨

mુ rુંબના કમાતા સsયો ની સંtયા

૩૨.૧

અરજદાર ના mુ rુંબ ની વાિષuક આવક

૩૨.૨.

નવા શUુ કર0 લ ધંધા ની િવગત

૩૨.૩

આ ધંધો વારસાગત છે ?

૩૩

ધંધા નો Cકાર

૩૪

ધંધા ?ું નામ

૩૫

િધરાણ મારફતે સાધન સામjી kાંથી મળશે તેની િવગત

૩૬

લvુ ઉwોગ ની નoધની કર0 લ છે ક0 ક0મ ? જો હા તો

૩૭

અરજદાર x ;યવસાય કરવા માંગે છે તે :ગે કોઈ અ?ુભવ હોય તો તેની િવગત

૩૮

અરજદાર x થળે ધંધો રોજગાર કરવા માંગે છે તે? ું T ૂUું સરનાLું

૩૯

અરજદાર x બaક માંથી લોન લેવા માંગે છે તે બaક શાખા ની િવગત

૪૦

અરજદાર0 અથવા તેમના mુ rુંબ ના સsયો એ કોઈ બaક માંથી િધરાણ લીzું હોય તો

TુUુષ :

Wી :

બાળકો

હા / ના

નoધની નંબર અને તાર*ખ

તેની વગત
૪૧

અરજદાર0 અથવા તેમના mુ rુંબ ના સsયો એ કોઈ બaક માંથી િધરાણ લીzું હોય તો
તેની વગત

િધરાણ લેવાનો હ0b ુ

િધરાણ kાંથી લીzુ

Dમીનગીર* આપી હોય
તો તેની િવગત

િધરાણની બાક* રકમ

અGય િવગત

અરજદારની સહ*

 к    
Fુ ં .......................................................................... રહ0વાસી .............................................આથી સોગંદT ૂવ7ક
જણા{ું છે ક0 માર* અને મારા mુ rુંબની સQુકત
ં
ર*તે વાિષuક આવક H....................................છે .



જો આ સોગંદનાLું ખોrું કરશે તો માર* સામે કાયદ0 શર કાય7વાહ* થઇ શકશે અને મને મળે લ તમામ લોન /
સબસીડ*ની રકમ માર0 પાછ* આપવાની રહ0શે તે પ+ટ ર*તે સમને Fુ ં આ સોગંદનાLું કUું J.

અરજદાર ની સહ*

! "
આથી CમાણપB આપવામાં આવે છે ક0 Eી / Eીમતી / mુ માર* ...............................................એ ઉપરોત
સોગંદનામામા પોતાની એ આવક Dહ0ર કર* છે તે મારા માનવા અને Dણવા Lુજબ ખર* છે .
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#(х :
, : આ CમાણપB x તે િવતાર ના ધારાસsય Eી અથવા ગેxટ0ડ ઓ[ફસર Eી અથવા ર0 વGQુ અિધકાર*Eીઓ પાસેથી
મેળવવા?ું રહ0શે.

-( "к
આથી Fું Cમાણત કUુ J ક0 આ અરમાં જણાવેલ તમામ મા[હતી સાચી છે અને તે મા[હતી ના આધાર0 મને મળવા પાB િધરાણ
અને સબસીડ* મં~ુ ર કરવા િવનંતી છે . x િધરાણ મં~ુ ર કરવામાં આવશે તે :ગે ની શરતો અને બોલીઓ Cમાણે Fું વત7વા બંzુ J.
0 ર* આTું J.
આ િધરાણ ની રકમ િનયત Lુદતમાં Tુર0T ુર* ભરપાઈ કર*શ બાંહધ

અરજદાર ની સહ*
થળ :
તાર*ખ :
( /'# 0/( 1% 23 )
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(NULM)

હ0ઠળ વ રોજગાર કાય78મ

(SEP)

:તગ7ત ;ય<તગત ઉwોગ સાહસ માટ0 લોન /

સહાય મેળવવા માટ0? ું અરપBક T ૂર0 T ૂર* િવગતો અને જHર* Tુરાવા સાથે સામેલ છે
ઈનવડ7 નંબર :

તાર*ખ :
ચકાસણી કરનાર ની સહ* :
હોદો :

-: ш# :૧. ધંધો રોજગાર શH કરવા ન* કરવામાં આવેલ અરપBમાં જ અર કરવાની રહ0શે .
૨. લાભાથ hુવણ7 જયંિત શહ0ર* રોજગાર યોજના /SECC :તગ7ત બી.પી.એલ. કાડ7 ધરાવતો હોવો જોઈએ.
૩. તમામ જHર* Tુરાવા સ[હત ફોમ7માં Tુર0Tરુ * િવગતો ભર0 લી હશે તો જ ફોમ7 વીકારવામાં આવશે.
૪. ર0 શનકાડ7 નoધણી નંબર તથા તેમાં ;ય<તઓના નામોની િવગત દશા7વતા પાનાની ખર* નકલ ર~ુ કરવાની રહ0શે.
૫. અરજદાર લોન માટ0 અર કયા7 તાર*ખે ૧૮ વષ7 Tુરા કર0 લ હોવા જોઈએ.
૬. અરજદાર કોઈપણ રા+,*યmૃત, સહકાર* બaક અથવા નાણાંક*ય સંથાની Lુદત વીતી બાક*દાર હોવા જોઈએ ન[હc.
૭. અરજદાર0 અરપBક સાથે L ૂળ વોટ0 શન ર~ુ કરવા?ું રહ0શે.
૮. અરજદાર0 મરનો Tુરાવો ર~ુ કરવાનો રહ0શે.
૯. નીચે જણાવેલ ખર* નકલો TુરાવાHપે જHરત Lુજબ સામેલ કરવાનો રહ0શે.
(૧) SECC :તગ7ત બીપીએલ (૨) વેરાબીલ (૩) લાઈટ બીલ (જો જHર* હોય તો )(૪) તાલીમ/અ?ુભવ?ું
CમાણપB જો જHર* જણાય તો (૫) પાસપોટ7 સાઇઝ ફોટો (૬) મતદાર યાદ*?ું ઓળખ કાડ7 (૭) આધાર કાડ7 (૮)
શાળા છોડયા?ું CમાણપB (૯) ાયવ ગ લાયસGસ / બેચ નંબર
૧૦. અરપBક લઇ ગયા તાર*ખ થી [દન ૦૭ માં તમામ ભર0 લી િવગતો અને જHર* Tુરાવા સ[હત?ું અરપBક x
તે નગરપાલકા અથવા મહાનગરપાલકાની કચેર*માં રDના [દવસો િસવાય ઓફ*સ સમયમાં ર~ુ કરવા?ું રહ0શે.
૧૧ . Cોxટ કોટ/Qુિનકોટ કોટ મહમ મયા7દા H|. ૨,૦૦,૦૦૦ ની છે .
૧૨. ;યાજદર /લોન ભરપાઈ – x તે બaક ારા ન* કર0 લ Cવત7માન િનયમ Lુજબ રહ0શે.
૧૩. સહાયના ધોરણો- બaકની લોન મેળવતા તમામ ;ય<તગત લાભાથને ૭% ;યાજથી વzુ ;યાજ પર ;યા~ુ ક*
સહાય ઉપલધ બનશે.
૧૪. લોન રકમની સમયસર ભરપાઈ કરનાર લાભાથઓને જ ;યાજ સહાય ક* મળવાપાB થશે. આ :ગે બaક તે
સંબધ
ં ી યોdય CમાણપB ર~ુ કરવ?ું રહ0શે.
૧૫.લાભાથને લોનની pુકવણી કયા7 બાદ બaકની સંબિં ધત શાખા, લોન pુકવણી ,;યાજ સહાયકની રકમની િવગતો
િનયત Cફોમ7માં દર માસે શહ0રના થાિનક સતા મંડળને મોકલી આપશે અને બaકો ારા કરાયેલ દવાનો શહ0ર?ું
થાિનક મંડળ દર Bણ મ[હને િનકાલ કરશે.
૧૬. બaક લોન માટ0 [રઝવ7 બaક ઓફ ઇGડયા તરફથી માઈ8ો અને લvુઉધોગ gેBને T ૂર* પડતી H|.૧૦.૦૦ લાખ
hુધીની લોન પર જમીન ન લેવાનો બaકને આદ0 શ આપેલ છે .
૧૭. મ[હલા વ. સહાય~ુ થો જો લોનની રકમની સમયસર ભરપાઈ કરશે તો વધારાની Bણ ટકા ;યાજ સહાય
pુકવવામાં આવશે.

-: я:;  <=   :TુH ં નામ : .......................................................................................................................................................
સરનાLું : .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
પીન કોડ નંબર : ..................................................
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રા+,*ય શહ0ર* આિવકા િમશન (NULM) હ0ઠળ “વરોજગાર કાય78મ (SEP)” ઘટક :તગ7ત ;ય<તગત ઉધોગ
સહાય માટ0 લોન / સબસીડ* મેળવવા માટ0 ?ું અર પBક
૧.

અરજદાર ?ું નામ

૨.

અરજદાર ?ું પB વયવહાર ?ું સરનાLું

૩.

અરજદાર ની ઉમર

૪.

અરજદારની શૈgણક લાયકાત

૫.

mુ rુંબ ના સsયો

TુUુષ ..... Wી...... અને
mુલ

૬.

BPL કાડ7 નંબર

૭.

હાલ નો ;યવસાય

૮.

હાલ ના ;યવસાય ?ું થળ

૯.

હાલ ના ;યવસાય માં કામ કરતા કમ7ચાર* ની સંtયા

૧૦.

અરજદાર x ધંધો રોજગાર કરવા માંગે છે લોન / સબસીડ* મેળવવા માંગે
છે તેની િવગત

૧૧.

ધંધા નો Cકાર
ઉwોગ / વેપાર / સેવા

૧૨.

ધંધાના થળ ?ું સરનાLું
૧. જdયા નો Cકાર – માલક* / ભાડ0 / અGય
૨. જો જdયા માલક* ની હોય તો તેના Tુરાવા સામેલ કર0 લ છે .
૩. જો જdયા ભાડ0 હોય તો ભાડાની રસીદ સામેલ કર0 લ છે
૪. જdયા નો આધાર – વેરા / લાઈટ બલ
૫. જdયા બી ;ય<તના નામે હોય તો સમંતી પBક આપેલ છે ક0 ?
૬. ધંધા માટ0 વીજળ* ની જH[રયાત હોય તો પોતા?ું મીટર છે ? હા / ના

૧૩.

લોન ની મંગની ની િવગત
૧. સાધન / ઓDર માટ0 ૨. કામકાજ ના ભંડોળ માટ0 ૩. mુ લ

૧૪

x હ0b ુ માટ0 લોન મેળવવા માંગે છે તેના ૧. અ?ુભવ ની િવગત ૨. તાલીમ
ની િવગત

૧૫.

અરજદાર ની સથવાર િમલકત િવગત અને :દાત [કમંત

૧૬

લોન :ગે ની ભલામણ ૧. મશીનર* – સાધન – ઓDર માટ0 ૨. કામ
કાજના ભંડોળ માટ0
mુ લ

૧૭.

લોન મળે થી અરજદાર ની માિસક આવક માં ક0ટલો વધારો થશે

૧૮.

અરજદાર0 અગાઉ આ ધંધા માટ0 અથવા બીD કોઈ ધંધા માટ0 કોઈ બaક ક0
એજGસી પાસે થી લોન લીધેલ છે .
જો હા તો તેની િવગત

૧૯

િધરાણ ની રકમ ભરપાઈ કરવાની િવગત / માિસક / િBમાિસક હnતાની
રકમ

મa અરજદારની થળ ઉપર Lુલાકાત લઈને ઉપરોત િવગત મેળવી મારો અભCાય આપેલ છે .
અભCાય :-

ચકાસણી કરનારની સહ*
....................................
નામ :- ........................................................
તાર*ખ :- ......................................................
હોદો :- ..........................................................

:- я: ;  к>#- :•
•
•
•
Fું નીચે સહ* કરનાર .............................................................................................................................•
માર* ઉમર ..................................વષ7ની છે . આ સાથે Fું રા+,*ય શહ0ર* આિવકા િમશન યોજના(NULM)
હ0ઠળ H.......................... ની લોન / સબસીડ* માટ0 અર કUું J. આ લોનની રકમ, બaક ના િનયમ Lુજબ
;યાજ સ[હતના િનયિમત હnતા Fું ભરપાઈ કર*શ.
૧. Fું .....................................શહ0રના રહ0વાસી J અને છે લા .......................વષ7 થી આ શહ0રમાં રFું J.
૨. મારા mુrુંબ ને સતાવાર ર*તે અપાયેલા બી.પી.એલ. કાડ7 નો નં......................................છે .
૩. Fું કોઈપણ બaક / નાણાક*ય સંથાનો Lુદતવીતી બાક*દાર નથી, તેમજ આવી કોઈ યોજના હ0ઠળ મa
િધરાણ લીzુ નથી.
૪. આથી Fું Dહ0ર કUું J ક0 કોઈ બaક / નાણાક*ય સંથાની Lુદતવીતી બાક*દાર નથી. આx
તા...................ના રોજ મa સહ* કર* છે . મને Dણ છે ક0, બaક ારા મળે લ લોન િનયમ Lુજબ પરત ભરપાઈ
કરવાની રહ0 છે . xની Fું બાહ0ધર* આTું J. મારા ારા તેમ ન થયે બaક ને લોન / સહાય ની રકમ Tુર0Tરુ *
પરત મેળવવા નો અિધકાર* છે . આ રકમથી વસાવેલ સાધન – સામjીમાંથી તેમજ માર* કોઈપણ થાવર
ક0 જગમ
ં
િમલકત માંથી વhુલાત કર* શકાશે.

થળ

:- ................................

તાર*ખ :- .................................

( અરજદાર ની સહ* ) •

