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રા./ ીય પછાત વગ# નાણાં અને િવકાસ િનગમ,નવી ;દ*હી ની યોજના હેઠળ લોનv મેળવવાનંુ અરCપDક
 

૧ અરજદારનંુ નામ 
    (અટક)                  (નામ)                    (િપતા/પિતનંુ નામ)
૨ અરજદારનંુ પુR સરનામંુ 
  ગામ/શહેરઃ  તાલુકોઃ
  4Tોઃ  પીન કોડઃ   
    સંપક3  માટે લેUડલાઇન ટેલીફોન એસ.ટી.ડી. કોડ સાથે નં.                            
    મોબાઇલ .નં.     ઈ-મેલ આઈડી

૩ ;ાિત/પેટા ;ાિત*        ઠાકોર     કોળી     પેટા;ાિત  

૪ Aિત    પુBષ                        મDહલા   

૫ જGમતારીખ *     માસ     વષI      Jમર(અરLની તારીખે)  વષI                                                     

૬ શૈQિણક લાયકાતઃ/અTયાસ*

૭ હાલમાં જ ેધંધો/Vયવસાય/નોકરી કરતા હોય તેની િવગત:- ધંધાનો Xકાર 

 (૧) ધંધો/નોકરીનંુ Zથળ:  

 (૨) માિસક આવક   X ૧૨ = B.વાિષIક આવક   
૮   અરજદારના િપતા/ પિત/ વાલી નો Vયવસાય   વાિષIક આવક B.  
૯ અરજદારના કુટંુબમાં કોઇ સરકારી નોકરી કરતા હોય તો તેની િવગતો( નામ/હોdો અને પગાર/Zથળ :- 
 , ,     

૧૦ અરજદારના કુટંુબની વષI 2013-14ની કુલ વાિષIક આવક* B.  

૧૧        જ ેધંધા/Vયવસાય કરવા માગતા હોય તેનંુ નામ/યોજના   

૧૨ લોનની જBDરયાતની રકમ B.  

૧૩ અરજદારે આ િનગમમાંથી કે અGય સરકારી િનગમ/કોઇ બfક કે સંZથામાંથી કોઇ હેતુ માટે લીધી  છે.?  હા/ના 

 i ‘હા’ તો ,  િનગમ/બેGક/ મંડળીનંુ   નામ 

 (૧) લોનની તારીખ  (૨) લોનની રકમ B.  (૩) ભરપાઇ કરવાની બાકી રકમ B.

૧૪ દેના બfક આપના શહેર/ ગામમાં આવેલી છે ?  હા/ના

 i ના, તો નLકમાં કયા ગામ/શહેરમાં આવેલી છે ? _________ 

તારીખ 

તાજતેરનો 

પાસપોટ#  

સાઇઝનોફોટો 

ચોટાડવો
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(પાછળ જૂઓ)

No.

v પાDતા ઃ અરજદારના કુટંુબની વાિષ#ક આવક - OાPય િવQતાર માટે Rા. 81,000/- અને શહેરી િવZતાર માટે Rા. 1,03,000/- થી વધુ ન હોવી [ઈએ. v\મર ઃ 21 થી 45 વષ3



૧૫ લોન મળેથી આપ તેના હo તા િનયિમત રીતે કયાં ભરવા માંગો છો?    દેના બfક શાખાનું નામ    

 ડpાફટ rારા 

૧૬  જ ેધંધા માટે લોનની અરL કરી હોય તે સંબંધમાં નીચેની િવગતો પૂરી પાડવી જBરી છે. 

 (૧) ધંધો ચાલુ હાલતમાં છે કે નવો શB કરવાનો છે? 

 (૨) આ ધંધાનો અનુભવ* અંગેની િવગત 

 (૩) તે અંગે લીધેલી તાલીમની* િવગત

 (૪)  ધંધા માટે Zથળ/જtયાની િવગતો

 (૫) હયાત પશુની સંuયા : ગાય  ભfસ  અGય 

 (૬) ગામની દૂધ મંડળીમાં દૂધ ભરો છો ? 

 (૭) જમીન ધરાવતા હોય તો, તેની િવગત 

 (૮) ધંધા માટે જBરી સાધન-સામvીના ભાવ પwકની પૂરી િવગતો સાથે આપવી .

v આ અર$પ&કમાં +યાં * દશા0વી છે તે/તેમજ  સ9મ અિધકારીના નીચેના >માણપ&ોની ઝેરો9 નકલ Cડવી ફરિજયાત છે.

(૧ શાળા છોxાનું Xમાણપw ( Zકૂલ લીવyગ સટzફીકેટ ) (૨) ;ાિતનો દાખલો (૩) વષI-૨૦૧૩-૧૪ નો વાિષIક આવકનો દાખલો
(૪) શૈQિણક લાયકાતનું Xમાણપw (૫) આધાર કાડI/ ચંૂટણી કાડI  (૬) બારકોડેડ રેશન કાડI  (૭) અનુભવ/તાલીમનંુ Xમાણપw
(૮) અરજદાર બી.પી.એલ લાભાથz           િવકલાંગ            િવધવા           હોય,તો તેનું Xમાણપw.
v અધૂHં અર$પ&ક Iયાનમાં લેવામાં આવશે નહK.

                                                                                  બાંહેધરીપDક

૧.  હંુ |ી........................................................................................... સોગંદ પૂવIક જણાવંુ છુ કે 
આ અરL૫wકમાં જ ેકોઇ  િવગતો દશાIવી છે તેમજ નકલો અને દાખલાઓ મf આ}યા. છે તે મારી Aણ અને માGયતા મુજબ 
સાચા છે.તેમાં પાછળથી  કોઇ૫ણ િવગતો/Xમાણપwો/દાખલાઓ/નકલો સાચા ન હોવાનંુ સાિબત થશે તો મને મળેલ લોનની 
પુરેપુરી રકમ Vયાજ સDહત તુરત જ ભરપાઇ કરવાની બાંહેઘરી અને ખાwી આપુ છુ.

ર. લોન લેવા માટે ગુજરાત ઠાકોર અને કોળી િવકાસ િનગમ,ગાંઘીનગર તેમજ રા�p ીય ૫છાત વગI નાણાં અને િવકાસ િનગમ, 
નવીDદ�હીની જ ેકોઇ શરતો/બોલીઓ અને િનયમો છે તે મને બંઘનકતાI રહેશે. તેમજ ભિવ�યમાં કોઇ શરતો અને બોલીઓ થશે 
તે Xમાણે વતIવા હંુ બાંહેધરી આપુ છુ.

૩. હંુ અગર મારા કુટંુબનો કોઇ સTય હાલ કોઇ બfકની કે સંZથાનો મુદત િવ�યાનો બાકીદાર નથી. આ અરL કરેલ  સાધન/ લોન મને 
મળશે તો તેના િનયિમત હ�ા  ભરવા, તેનો વીમો લેવા, િનગમના તરફ  હાઇપોથીકેશન તેમજ  િનયિમત  હ�ા ન ભB તો  રેવGયુ 
રાહે Vયાજ તેમજ દંડનીય Vયાજ સDહત બાકી રકમ  ભરપાઇ  કરવા બંધાJ  છંુ. સદરહંુ યોજનાનો  લાભ મને મળશે તો હંુ મારા 
અને મારા કુટંુબના આિથIક ઉ�કષI માટે જ ઉ૫યોગમાં  લઇશ તેમજ તેને અGય  કોઇને ગીરો/વેચાણ કે બQીશ કરીશ નહી.

૪. મને મળેલ લોન/િઘરાણનો ઉ૫યોગ નવી અZકધયામતો/સાઘનો ઉભા કરીને નવી આLિવકા-રોL ઉભી કરવા માટે બાંહેધરી 
આપુ છંુ. i આવા નાણાં કોઇ  હયાત ધંધા સામે એડજZટ ક� અથવા જ ેહેતુ માટે લોન મળી છે તે િસવાયના હેતુ માટે વા૫� તો 
િનગમ મારી સામે ફોજદારી રાહે ૫ગલાં લઇ શકે છે. તેની  ૫ણ કબુલાત આપુ છંુ.

 ઉ૫રોકત બાંહેઘરી મને તેમજ  મારા વંશ વારસોને કબુલ છે તેવંુ હંુ ગંભીરતાપૂવIક Aહેર ક� છંુ.

તારીખ  :      અરજદારની સહી.                                                         
Zથળ  : 


