
 

 

સવુર્ણ જયતંિ શહરેી રોજગાર યોજનાના બી.પી.એ. કાર્ણધારક લાભાર્થીઓ માટે  
 સરુિ મહાનગરપાલલકા 

સવુર્ણ જયતંિ શહરેી રોજગાર યોજના 
ય.ુસી.ર્ી.તવભાગ સચંાલલિ 

(વિના મલુ્યે) 

રેફરન્સ નબંર સવુર્ણ જયતંિ શહરેી રોજગાર યોજના હઠેળ ધધંો રોજગાર 
માટે બેંક મારફિે લોન / સહાય મેળવવા માટેનુ ંઅરજી૫ત્રક 

ન.ં 
 

   

   

ય.ુસી.ડી. કચેરી,  
ધાસ્તીપરુા, િરીયાિી બજાર,  
ભરીમાતા જિાના રસ્તે,  
પોલીસ ચોકીની સામે,  
સરુત -૩૯૫ ૦૦૩. 

 

પાસપોટ સાઇઝ નો ફોટો 
લગાડ્િો  

તવષય - ...................ના ધધંા / રોજગાર માટે લોન મેળવવા બાબિ.  

૧. અરજદારનુું પરુું નામ 
(અટક પ્રથમ લખિી) 

૧. 

 

ર. 

૩. 

 

ર. 
 
 
 
 
ર/૧ 

અરજદારનુું પરુું સરનામુું(કાયમી)   
 
 
 
 
બી.પી.એલ. કાડડ નુંબર 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

ર/ર અરજદારના રહઠેાણના મ્યવુનવસ૫લ ઈલેકશન િોડડન ુું નામ 
અને નુંબર 

-  
 

૩. જાવત (પ.ુ / સ્ત્રી) 
 

- 
 

૪. ઉંમર િર્ડ ............................. -  

૫. જ્ઞાવત                     -  

૬. અરજદારનો િૈિાહહક દરજજો 
(૫રણણત/અ૫રણણત/વિધિા/ત્યકતા/અન્ય) 

- 
 

૭. અરજદાર અનસુણુચત જાવત / અનસુણુચત જનજાવત કે 
સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે ૫છાતિગડના હોય તો 
જાવતની વિગત - 

- 
 

નોંધ - જાવત અંગેનુું પ્રમાણ૫ત્ર સમાજ કલ્યાણ અવધકારી, મામલતદાર કે એકઝીકયટુીિ મેજીસ્ટેે્રટ, તાલકુા વિકાસ અવધકારી 
પાસેથી મેળિી ખરી નકલ રજુ કરિી. 

૭/૧.   શાહરરીક ક્ષવત ધરાિો છો? (હા/ના) 
         (હા હોય તો વસવિલ સર્જનનુું પ્રમાણ૫ત્ર રજુ કરવુું.) 



 

 

...ર... 
૮. અરજદાર સરુત શહરેમાું કેટલા સમયથી રહ ેછે - 

૯. અરજદારના કુટુુંબનો રેશનકાડડ નુંબર - 

૧૦. અરજદારનો બી.પી.એલ.કાડડ નુંબર  - 

૧૦/ 
૧ 

બી.પી.એલ.કાડડમાું અરજદારનો નુંબર - 

૧૧. અરજદારે નોકરી મેળિિા રોજગાર વિવનમય કચેરીમાું 
નામ નોંધાિેલ હોય તો 
(૧) રજીસ્રેશનનુું સ્થળ  

 
 
- 

 (ર) રજીસ્રેશન નુંબર  - 

૧ર. અરજદારના કુટુુંબના સભ્યોની સુંખ્યા પરુર્ઃ ................સ્ત્રીઃ............કુલઃ.............. 
૧૩. અરજદારના કુટુુંબના કમાતા સભ્યોની સુંખ્યા  

પરુર્ઃ................સ્ત્રીઃ............કુલઃ.............. 
૧૪. અરજદારના કુટુુંબની કુલ માવસક આિક ર.  

૧૫. કુટુુંબના સભ્યદીઠ સરેરાશ માવસક આિક  ર.  

૧૬. અરજદારનો હાલનો વ્યિસાય / પ્રવવૃિ   

૧૭. 
 

અરજદારનો હાલનો વ્યિસાય / પ્રવવૃિ િુંશ ૫રું૫રાગત 
છે? (હા/ના) 

 

૧૮. હાલના વ્યિસાય / પ્રવવૃિમાું અરજદારે કેટલુું મડુી 
રોકાણ કરેલ છે? 

 

૧૯. અરજદાર જે ધુંધો રોજગાર માટે લોન/ સબસીડી 
મેળિિા માુંગે છે તેની વિગત 

 

ર૦. અરજદાર જે વ્યિસાય કરિા માુંગે છે તે અંગે જો 
તાલીમ લીધી હોય તો 

 

 (ક) તાલીમ આ૫નાર સુંસ્થાનુું નામ  - 
 (ખ) તાલીમનો પ્રકાર - 
 (ગ) તાલીમનો સમયગાળો - 
ર૧. અરજદાર જે વ્યિસાય / પ્રવવૃિ કરિા માુંગે છે તે અંગે 

કોઈ અનભુિ હોય તો તેની વિગત 

- 

રર. અરજદાર કયા સ્થળે ધુંધો / રોજગાર શર કરિા માુંગે છે, 
તેનુું ૫ુુરું સરનામુું 

 
- 

ર૩. ધુંધો નિો શર કરિાનો છે કે ચાલ ુછે? - 
ર૪. જો ધુંધો નિો શર કરિાના હોય તો કેટલુું મડૂી રોકાણ 

કરિાના છો? 

 
ર. 

ર૫. અરજદારે જે ધુંધો રોજગાર શર કરિા માટે અરજી કરેલ 
છે, તે ધુંધો રોજગાર માટે કેટલી રકમ/લોન જોઈએ છે ? 

 
ર. 



 

 

...૩... 
 

ર૬. લોન માટે કરેલ માુંગણીની વિગત ુઃ  

 (અ) યુંત્રસામગ્રી અને સાધનો માટે  
ર. 

 (બ) સ્થાયી અસ્કયામત માટે  
ર. 

 (ક) કામકાજના ભુંડોળ માટે   
ર. 

 કુલ રવપયા  
ર. 

 (ડ) માજીન મનીની રકમ ર. 
ર૭.  વધરાણ રકમ ભરપાઈ કરિાની વિગત 

 માવસક / વત્રમાવસક હપ્તાની / રકમ 

 
ર. 

ર૮. (૧)  વધરાણ ઘ્િારા જે સાધન સામગ્રી ખરીદિા 
ધારેલા છે, તે કયાુંથી મળશે? 

 
- 

 (ર) જે ચીજ િસ્ત ુઉતે્૫ન્ન કરાશે તે અંગે િેચાણની 
વ્યિસ્થા જણાિણી. 

 
- 

ર૯. લધ ુઉદ્યોગની નોંધણી/અન્ય નોંધણી કરેલ છે કે 
કેમ? જો હા તો તેની નોંધણી નુંબર અને તારીખ 
જણાિિી. 

 
 
- 

૩૦. અરજદારે અન્ય સુંસ્થા પાસે અગાઉ કોઈ લોન 
મેળિેલ હોય તો તેની વિગત 

 

 (૧) વધરાણ કયાુંથી લીધ?ુ - 

 (ર)  વધરાણ લેિાનો હતે ુ - 

 (૩) જામીનગીરી આપી હોય તો તેની વિગત - 

 (૪) લીધેલ વધરાણની રકમ  

 (૫) વધરાણની બાકી રકમ ર 
  (અરજીની તારીખના રોજ)  

 

   

૩૧. વિધિા સહાય / કે તેિી બીજી કોઈ સહાય મેળિેલ હોય તો તેની વિગત રજુ કરિીઃ 
 

  એજન્સીનુું નામ                          મેળિેલ સહાયનો પ્રકાર             રકમ 

 (૧)  

 (ર)  

 
 
સ્થળ:  

 

તારીખઃ  

  
 
                                                                 

                                   અરજદારની સહી 
 
 
 
 



 

 

 

...૪... 
 

-ઃ  આવક અંગેનુ ંસોગદંનામુ ંઃ - 
 

હુું..........................................................................................................રહિેાસી...........

......... ................. ........... ........... ........... ......... આથી સોંગદપિુડક જણાવુું છું કે મારી અને 

મારા કુટુુંબની સુંયકુત રીતે કુલ િાવર્િક આિક ર. ............................../- છે. જો આ સોગુંદનામુું 

ખોટુું ઠરશ,ે તો મારી સામે કાયદેસરની કાયડિાહી થઈ શકશ,ે અને મને મળેલ લોન / સબસીડીની 

રકમ મારે પાછી આ૫િાની રહશેે, તે સ્પષ્ટ રીતે સમજીને હુું આ સોગુંદનામુું કરુું છું. 

 
            અરજદારની સહી 

 
 
 

-ઃ  બાહંધેરી ૫ત્ર ઃ - 
 

આથી હુું પ્રમાણણત કરુું છું કે, આ અરજીમાું જણાિેલ તમામ માહહતી સાચી છે, અને તે માહહતીના 

આધારે મને મળિાપાત્ર વધરાણ અન ેસબસીડી મુંજુર કરિા વિનુંતી છે. જે  વધરાણ મુંજુર કરિામાું આિશ,ે 

તે અંગેની શરતો અન ેબોલીઓ પ્રમાણે હુું િતડિા બુંધાઉ છું. આ વધરાણની રકમ વનયત મદુતમાું પરેુપરુી 

ભરપાઇ કરીશ, તેની બાુંહધેરી આપુું છું. 

 
 

સરુત, 
તારીખ ુઃ                  અરજદારની સહી 
 

 

(ફકિ ઓફફસ ઉ૫યોગ માટે) 
સિુણડ જયુંવત શહરેી રોજગાર યોજના હઠેળ / લોન સબસીડી મેળિિા બાબતનુું અરજી ૫ત્રક 

પરેુપરુી વિગતો અન ેજરરી પરુાિા સાથ ેસામેલ છે. 

ઈનિડડ નુંબર -........................      

તારીખ -.................................... 

ચકાસણી કરનારની સહી .......................................   

નામ ................................................... 

હોદૃો ................................................... 



 

 

...૫... 

   vo શરતો ov 
1. ૧. ધુંધો રોજગાર શર કરિા સરુત મહાનગરપાણલકા / બેંક મારફતે લોન / સબસીડી મેળિિા 

માટે નકકી કરિામાું આિેલ અરજી૫ત્રકમાું જ અરજી કરિાની રહશેે. 
2. ર. લાભાથી સિુણડ જયુંવત શહરેી રોજગાર યોજના અંતગડત બી.પી.એલ. કાડડ ધરાિતો  હોિો 

જોઈએ. 
3. ૩. લાભાથી ણબન આવથિક મયાડદાઓના ધોરણ પ્રમાણેનો િસિાટ ધરાિતા હશ,ે તો 

અગ્રતાક્રમન ેપાત્ર થશે. 
4. ૪. તમામ જરરી પરુાિા સહહત  ફોમડમાું પરેુપરુી વિગતો ભરેલી હશ ેતો જ ફોમડ સ્િીકારિામાું 

આિશે. 
5. ૫. આ યોજના હઠેળ વિધિા, ત્યકતા બહનેો તથા અપુંગ લાભાથીઓન ેઅગ્રીમતા આ૫િાની 

જોગિાઈ છે.  
6. ૬. રેશનકાડડ નોંધણી નુંબર તથા તેમાું વ્યહકતઓના નામોની વિગત દશાડિતા પાનાની ખરી 

નકલ રજુ કરિાની રહશેે. 
7. ૭.  અરજદારની ઉંમર ઓછામાું ઓછી ૧૮ િર્ડ હોિી જોઈએ. 
8. ૮. અરજદાર કોઈ૫ણ રાષ્રીયકૃત,  સહકારી બેંક અથિા નાુંણાકીય સુંસ્થાની મદુત િીતી 

બાકીદાર હોિા જોઈએ નહહિં. 
9. ૯. અરજદાર  અરજીની તારીખથી સરુત શહરેમાું ઓછામાું ઓછા ત્રણ િર્ડથી િસિાટ કરતા  

હોિા જોઈએ. 
10. ૧૦. એક કરતા િધ ુવ્યહકતઓ (પરુર્ / સ્ત્રી) સુંયકુત રીત ેધુંધો સ્થા૫િા માુંગ ેત્યારે ધુંધા માટે 

પ્રવત વ્યહકતદીઠ મળિાપાત્ર લોન અને સહાય મળી શકશે જેમાું વસમાુંત નાણાું, ૫ણ પ્રવત 
વ્યહકત દીઠ પાુંચ (૫%) ટકાના ધોરણે ભરપાઈ કરિાનુું રહશેે. 

11. ૧૧. અરજદારે અરજી૫ત્રક સાથે મળૂ કિોટેશન રજુ કરિાનુું રહશેે. 
12. ૧ર. અરજદારે ઉંમરનો  પરુાિો રજુ કરિાનો રહશેે. 
13. ૧૩. નીચ ે જણાિેલ ખરી નકલો પરુાિારપે જરરત મજુબ સામેલ કરિાના રહશેે. 

(૧)એસ.જે.એસ.આર.િાય યોજના અંતગડત બીપીએલ કાડડ (ર) િેરાબીલ (૩) લાઈટ બીલ (જો 
જરરી હોય તો) (૪) તાલીમ /અનભુિનુું પ્રમાણ૫ત્ર જો જરરી જણાય તો (૫) પાસપોટડ સાઈઝ 
ફોટો (૬) મતદાર યાદીનુું ઓળખ કાડડ જો હોય તો 

14. ૧૪. તમામ ભરેલી વિગતો અને જરરી પરુાિા સહહતનુું અરજી૫ત્રક ચીફ પ્રોજેકટ ઓહફસર, 
ય.ુસી.ડી. કચેરી, ધાસ્તીપરુા, િરીયાિી બજાર, ભરીમાતા જિાના રસ્ત,ે પોલીસ ચોકીની સામ,ે 
સરુત ને રજાના હદિસો વસિાય ઓહફસ સમયમાું  રજુ કરિાનુું રહશેે. 

15. ૧૫. અનસુણુચત જાવત (S.C.) અનસુણુચત જનજાવત (S.T.) જાવત અંગેનાું પ્રમાણ૫ત્રની 
ખરી નકલ અચકુ રજુ કરિી. 

--------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

- અરજદારના ઘરનુ ંસરનામુ ં- 
પરુું નામ ુઃ-............ ............ ......................... .......... .......... ............ ........... .............. ...... 
સરનામુું   ....... ....... ....... ......... ...... ........ ........ ...... ....... ........ ......... ................ 
............... .................... ................ ........................ ............... ...... ...... ...... ............ ........ 
........ ............. ............... ....... ............... ...............  સરુત. પીન -................................ 

 
 



 

 

...૬... 
(ફકત ઓહફસ ઉપયોગ માટે) 

સરુિ મહાનગરપાલલકા 
સિુણડ જયુંવત શહરેી રોજગાર યોજના અન્િયે આિેલ લોન અરજીની ચકાસણીનો રીપોટડ  

૧.   અરજદારનુું નામ                         ુઃ .................................................................... 
ર. અરજદારનુું સરનામુું ુઃ .................................................................... 
૩.   અરજદારની ઉમર ુઃ .................................................................... 
૪.   અરજદારની શૈક્ષણણક લાયકાત ુઃ .................................................................... 
૫. (૧) કુટુુંબના સભ્યો ુઃ પરુુર્ .................. સ્ત્રી ..................... કુલ ........... 

૬. બી.પી.એલ. કાડડ નુંબર ુઃ .................................................................... 
૭. હાલનો વ્યિસાય                          ુઃ .................................................................... 
૮. હાલના વ્યિસાયનુું સ્થળ      ુઃ .................................................................... 
૯. હાલના વ્યિસાયમાું કામ  

 કરતા કમડચારીઓની સુંખ્યા   

ુઃ .................................................................... 
 

૧૦ અરજદાર જે ધુંધો/ રોજગાર કરિા માુંગે છે 
લોન / સબસીડી મેળિિા માુંગે છે તેની 
વિગત 

ુઃ .................................................................... 

૧૧. ધુંધાનો પ્રકાર ઉધોગ/ િેપાર / સેિા ુઃ .................................................................. 
૧ર. ધુંધાના સ્થળનુું સરનામુું 

 

(૧) જગ્યાનો પ્રકાર - માણલકી  /ભાડ ે/ અન્ય 

(ર) જો જગ્યા માણલકીની હોય તો તેના પરુાિા 
સામેલ કરેલ છે ? 

(૩) જો જગ્યા ભાડ ેહોય તો ભાડાની રસીદ 
સામેલ કરેલ છે ? 

(૪) જગ્યાનો આધાર- િેરા / લાઈટબીલ. 

(૫) જગ્યા બીજી વ્યહકતના નામ ેહોય તો 
સુંમવત૫ત્રક આપેલ છે ? 

(૬) ધુંધા માટે િીજળીની જરહરયાત હોય તો 
પોતાનુું મીટર છે ? હા/ના . 

ુઃ 
 
ુઃ 
 
ુઃ 
 
ુઃ 
 
 
 
ુઃ 
 
ુઃ 
 

. ........ ........ ................................................................ 

............................. ........ ............................................ 

.. ........ ....................................................................... 
 
..... ........ .................................................................... 
 
.... ........ ....................................................................... 
 
................................................................... 
 
.................................................................... 
 
.................................................................... 
 
.................................................................... 

૧૩. લોનની માુંગણીની વિગત ુઃ 
(૧) સાધન/ઓજાર માટે 
(ર) કામકાજ ભુંડોળ માટે  
(૩) કુલ    

 
ુઃ 
ુઃ 
ુઃ 

 
................................................................................ 
............................................................................... 
................................................................................ 

૧૪. જે હતે ુમાટે લોન મેળિિા માુંગે છે તેના 
(૧) અનભુિની વિગત 
(ર) તાલીમની વિગત 

 
 
ુઃ 
ુઃ 

 
 
................................................................................ 
............................................................................. 



 

 

...૭... 
૧૫ અરજદારની સ્થાિર વમલ્કત વિગત અન ે

અંદાજીત હકમુંત 

ુઃ વિગત                                
અંદાજીત  હકિંમતરા. 

૧  

ર  

૩  

૧૬
. 

લોન અંગેની ભલામણ 
(૧) મશીનરી- સાધન -  
       ઓજાર માટે 
(ર) કામકાજના ભુંડોળ માટે                        
                               કુલ 

 
રા. 
 
રા. 
રા. 

 
................................................................. 
 
................................................................. 
.................................................................. 

૧૭
. 

લોન મળ્યેથી અરજદારની માવસક આિકમાું 
કેટલો િધારો થશે. 

 
ુઃ 

 
.................................................................. 

૧૮
. 

અરજદારે અગાઉ આજ ધુંધા માટે અથિા  
બીજા કોઈ ધુંધા માટે કોઈ બેન્ક કે એજન્સી 
પાસેથી લોન લીધેલ છે ?જો હા તો તેની 
વિગત. 

 
 
ુઃ 

 
 
.................................................................. 

 

મે અરજદારની સ્થળ ઉ૫ર મલુાકાત લઈન ેઉ૫રોકત વિગત મેળિી મારો અણભપ્રાય આપેલ છે. 
 

અણભપ્રાયઃ-............................................................................................................................. ............................ 
.......................................................... ................................................................. ............................................ 
................................................................. ........................................................... ...... ................................. 
 
 
                                          ચકાસણી કરનારની સહી ુઃ................................... 
સરુત ુઃ    નામ ુઃ............................................................................ 
તારીખ ુઃ .........................  હોદ્દો ુઃ ................................................................. 

-ઃ  અરજદારનુ ંકબલુાિનામુ ંઃ - 
 હુું નીચે સહી કરનાર ............................................................................. ના પતુ્ર/ પતુ્રી / ૫ત્ની છે. મારી 
ઉમર ......... િર્ડની છે. આ સાથે હુું ભારત સરકારની સિુણડ જયુંવત શહરેી રોજગાર યોજના હઠેળ રા. ........................ 
ની લોન / સબસીડી માટે અરજી કરુું છું. આ લોનની રકમ, બેંકના વનયમ મજુબ વ્યાજ સહહતના વનયવમત હપ્તા હુું 
ભરપાઈ કરીશ. 
 
૧. હુું ................. શહરેનો રહિેાસી છું અને છેલ્લા ................ િર્ડથી આ શહરેમાું રહુું છું. 
ર. મારા કુુંટુુંબને સિાિાર રીતે અપાયેલા બી.પી.એલ. કાડડનો નું. ............................................. છે. 
૩. હુું કોઈ૫ણ બેન્ક / નાણાુંકીય સુંસ્થાનો મદુતિીતી બાકીદાર નથી, તેમજ આિી કોઈ યોજના હઠેળ મેં  વધરાણ લીધુું 
નથી. 
૪. આથી હુું જાહરે કરુું છું કે કોઈ બેંન્ક / નાણાુંકીય સુંસ્થાની મદુતિીતી બાકીદાર નથી. આજે તા.................. ના રોજ 
મેં સહી કરી છે મને જાણ છેકે, બેન્કને મારા નામે મળનાર, સહાયની રકમ ૫રત મેળિિાનો અવધકાર છે, અને આ 
રકમથી િસાિેલ સાધન- સામગ્રીમાુંથી તેમજ મારી કોઈ ૫ણ સ્થાિર કે જ ુંગમ વમલ્કતમાુંથી િસલુાત કરી શકશે. 
 
સ્થળ ુઃ ........................      
તારીખ ુઃ ....................                     ................................................. 
                              અરજદારની સહી 

 


