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લ�ોન અરજી ફ�ોર્મ
(આત્મનનર્મર ગજુર�ત સહ�ય ય�ોજન�)પ્રતિ, 

ચેરમનેશ્રી/મનેજેરશ્રી,
ધી ઑણદં મર્કન્ટાઈલ રટાે.ઑેપ. બેનર રલમી્ેડ
હેડ ઑ�ફિસ, / ઑ�દ્ેગિક વસ્હિ શ્ખ્,
ઑણદં

ફવષયઃ “આત્મનનર્મર ગજુર�ત સહ�ય ય�ોજન� અંતગ્મત લ�ોનની ર�ંગણી બ�બત”
લ�ોનન�ો હોતુ______________________

 હંુ નરીચે સહરી કરન્ર અરજદ્રશ્રી_____________________________________ઑપનરી બેનકમ્ંથરી 
₹_____________ (અકેં રૂફપય્_______________________)નરી લ્ેન “ઑત્મફનર્ભર િજુર્િ સહ્ય ય્ેજન્” 
અિંિ્ભિ ૩૬ મ્સનરી મુદિ (૬ મ્સન્ મ્ેર્ટ્ેરીયમ સમય સ્થ)ે મ્ટે બેનકન્ ધ્ર્ધ્ેરણ મજુબ ૩૦ મ્સમ્ં રરપ્ઈ કરવ્ અને ૮% વ્તષ્િ ક વ્્જ 
દરે મંજુર કરવ્ ફવનંિરી કરંૂ છંુ.

લોન અરજદારની વિગત
પરંુૂ ન્મ (અટક પ્રથમ) :______________________________________________________

હ્લનું રહેઠ્ણનું સરન્મું ઃ ___________________________________________________
________________________________________________________________

ક્યમરી સરન્મું ઃ_________________________________________________________
__________________________________________મ્ેબ્ઈલ નં.ઃ________________

શ�ક્ષણણક લ્યક્િ ઃ________________________________________________________

વ્વસ્યનરી ફવિિ ઃ________________________________________________________

પઢેી/સસં્્નું ન્મ અને સરન્મું ઃ_________________________________________________
________________________________________________________________

કુટંુબનરી કુલ ઑવક ₹_____________   કુટંુબન્ કુલ સભય સખં્્__________ કુલ મ્સસક ખચ્ભ ₹___________

ઑવક (મ્સસક) ₹____________________ પ્ન ક્ડ્ભ નંબર/િ્ેમ્ભ ૬૦ ઃ______________________

ઑધ્ર ક્ડ્ભ નંબર ઃ_______________________ અસે.સરી./અસે.ટી./ઑે.બરી.સરી./જનરલ ઃ______________

જાતિ (પરુૂષ/સ્તરી) ઃ_________ જન્મ િ્રીખ ઃ____________

ઈ-મેઈલ ઃ______________________________ રેશન ક્ડ્ભ નં. ઃ_______________________

લોન અરજદારના બેંક ખાતાની માહિતી
બેનકનું ન્મ :_________________________________________ શ્ખ્નું ન્મ ઃ___________ 
બેંક ખ્િ્ન્ે પ્રક્ર __________ ખ્િેદ્રનું ન્મ ઃ______________________________________

ખ્િ્ નંબર ઃ____________________________ IFSC ક્ેડ નં.________________________

હ્લમ્ં જે બેંક/ન્ણ્ંકીય સસં્્નરી લ્ેન ચ્લુ હ્ેય િ્ે િનેરી ફવિિ્ે જણ્વવરી. સર્સદ/ન્ેમરીનલ સર્સદ નં.ઃ______________

બેંક/ન્ણ્ંકીય સસં્્નું ન્મ ઃ_________________________ લ્ેનન્ે હેિુ ઃ____________________

લ્ેન લરીધ્ િ્રીખ ઃ_____________ કુલ હપ્્ ઃ______________ હપ્્નરી રકમ ₹_________________

ઑજનરી િ્રીખે લ્ેનનરી બ્કી રકમ ઃ_______________________________

કેશ કે્ફડટ / હ્ઈપ્ેથરીકેશન લરીમરીટ ઃ_________________________ બ્કી ઃ____________________

અરજદ્રન્ે
હ્લન્ે
િ્ેટ્ેઈનવર્ડ નં. ઃ

તારીખ ઃ

ફાૉર્ડ નંબર ઃ

ત�રીખ ઃ_______________ અરજદ�રની સહી :_______________________________



જારીનદ�ર�ોની નિગત

અ.નં. નિગત જારીન-૧

જામીનદટારનટાે હટાલનટાે
િટાે્ટાે

જારીન-૨

જામીનદટારનટાે હટાલનટાે
િટાે્ટાે

1. પરેૂપરંુૂ ન્મ (અટક પ્રથમ)

2. હ્લનું રહેઠ્ણનું સરન્મું

3. ક્યમરી સરન્મું 

4. વ્વસ્યનરી ફવિિ

5. પઢેી/સસં્્નું ન્મ અને સરન્મું

6. ઑવક (મ્સસક) રૂફપય્

7. જન્મ િ્રીખ / ઉંમર વષ્ભ

8. પ્ન ક્ડ્ભ નંબર

9. ઑધ્ર ક્ડ્ભ નંબર

10. રેશન ક્ડ્ભ નંબર

11. SC/ST/OBC/જનરલ

12. મ્ેબ્ઈલ નંબર

13. ઈ-મેઈલ

14. સર્સદ નંબર

15. બેંક ખ્િ્ નંબર

16. બેેકંનું ન્મ

અમ્ે નરીચે સહરી કરન્ર જામરીન્ે (૧) શ્રી___________________અને (૨) શ્રી_______________________
અરજદ્રશ્રી______________________નરી ₹ ________ (અંકે રૂફપય્____________________)
નરી ધરી ઑણદં મક્ભનટ્ઈલ ક્ે-ઑેપ. બેનક તલમરીટેડનરી_____________શ્ખ્મ્ંથરી ફધર્ણ મેળવવ્ કરેલ અરજીન્ અનુસધં્નમ્ં 
જામરીન થવ્ સમંિરી ઑપરીઅ ેછીઅ.ે અમ્રી ફવિિ્ે નરીચે મજુબ છે.

અરજદ્રનરી ઑત્મફનર્ભર િુજર્િ સહ્ય ય્ેજન્નરી અરજી િ્રીખ_______________ન્ ર્ેજ મળેલ છે. અરજદ્ર, જામરીન ૧ અને 

જામરીન ૨ મ્રી હ્જરીમ્ં સહરી કરેલ છે િેમજ ઑપલે ડ �્ક્ુમનેટ ચક્સલે છે.

જારીનદારના નાર

૧) _____________________________

૨) _____________________________

જારીનદારની સહી

૧) _____________________________

૨) _____________________________

શટાખટા મનેજેર / લટાને મનેજેર



સ�ોગંધન�રું

શ�ખ� / લ�ોન આ�નફસરન�ો રલ�રણ રીપ�ોર્મ

ઑથરી હંુ_______________________________________________ખ્િરીપવૂ્ભક જણ્વંુ છંુ 

કે હંુ ન્ન્ વેપ્રીઑે, મધયમ વિ્ભનરી વ્ક્તિઑે, વ્ક્તિિિ ક્રીિર્ે િથ્ શ્તમક વિ્ભમ્ં ઑવંુ છંુ અને ઑત્મફનર્ભર િુજર્િ સહ્ય ય્ેજન્ હેઠળ 

લ્ેન લેવ્ અરજી કરં છંુ અને હંુ િ્રીખ ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ન્ ર્ેજથરી જણ્વેલ વ્વસ્યમ્ં ક્ય્ભરિ છંુ અને િે વ્વસ્ય જ કરં છંુ. હંુ સરક્ર શ્રી 

દ્્ર્ િથ્ બેનકન્ ફનતિફનયમ્ે પ્રમ્ણનેરી જણ્વેલ લ્ેન અિેંનરી પ્ત્રિ્ પ્રમ્ણ ેજે ક્ેઈ રૂફપય્ સધુરીનું ફધર્ણ મળે િે સવરીક્રવ્ િ�ય્ર છંુ. હંુ ધરી 

ઑણદં મક્ભનટ્ઈલ ક્ે-ઑેપ. બેનક તલ.ન્ ક્ેઈપણ ડ્યરેક્ટર સ્થ ેક્ેઈ પણ રીિે સકંળ્યેલ નથરી િેમજ િેમન્ે સિ્ સબંંધરી પણ નથરી. રેં કે રારા 

પાેતાના કુટંુબ (Family)ના અન્ય કાેઈ સભ્યાેઅે અન્ય કાેઈ બેંક/કે્રીટ સાેસા્યટીરાંથી આ ્યાેજના હેઠળ લાેન લીધી નથી. લાેનનાે કાેઈ પણ 

હપાે ભરવારાં ચકૂ થશ ેતાે રને આ ્યાેજનાનાે લાભ રળવાપાત્ર રહેશ ેનહી.ં તેરજ કાેઈપણ કારણ ેસરકારી વ્ાજ સહા્ય નહી ંરળે તાે સપંણૂ્ડ 

લાેન ૮%ના વ્ાજના દર ેભરપાઈ કરવા બંધાવું છંુ. વ્ાજ સહા્ય બાબતે બેંકની કાેઈ જવાબદારી નથી તે હંુ જાણં છંુ અને બેંકને ્યાેગ્ય લાગે તેવી 

કા્યદેસરની કા્ય્ડવાહી કરી શકશ ેજેરાં હંુ સહકાર આપીશ.

ઉપરાેક્ત દશા્ડવેલ હકીકત જાે ભવવષ્યરાં ખાેટી પરુવાર થશ ેતેરજ રેં કાેઈ હકીકત છુપાવી છે તેવું બેંકને જાણવારાં આવશ ેતાે હંુ 

લાેનની બાકી રહેલ રકર ૮%ના વ્ાજ દર ેબેંકને તાતકાલલક પરત કરી દઈશ.

શટાખટા મનેજેર / લટાને મનેજેરની સહી

તટારીખ ઃ___________

ન�ંધઃ બેંક/કે્ફડટ સ્ેસ્યટી અરજદ્રનરી શ્ખ (Cibil) ઉપર ક્મ કરિરી હ્ેય છે મ્ટે હપ્્ રરવ્મ્ં ફનયતમિ રહેવંુ. જા ેફનયતમિ હપ્્ 

રરવ્મ્ં નફહ ઑવે િ્ે રફવષયમ્ં અનય ક્ેઈ બેંક / કે્ડરીટ સ્ેસ્યટીમ્ંથરી લ્ેન નહરી ંમળે.

જરૂરી ડ��ક્ુરોનર ઃ

(૧) અરજદ્ર િથ્ જામરીનદ્રન્ િ્ેટ્
(૨) અરજદ્રન્ે ઑવકન્ે પરુ્વ્ે
(૩) અરજદ્રન્ પ્નક્ડ્ભ/િ્ેમ્ભ ૬૦નરી નકલ
(૪) અરજદ્રન્ ઑધ્રક્ડ્ભનરી નકલ
(૫) અરજદ્રન્ રેશનક્ડ્ભનરી નકલ

(૬) અરજાદરન્ે ધંધ્/વ્વસ્યન્ે પરુ્વ્ે
(૭) રેશનક્ડ્ભમ્ં જણ્વેલ બધ્જ સભય્ેન્ ઑધ્રક્ડ્ભનરી નકલ
(૮) જામરીનદ્ર્ેન્ ઑધ્રક્ડ્ભનરી નકલ
(૯) િમે િે અકે જામરીનદ્રનરી તમલકિન્ં પરુ્વ્નરી નકલ

િ્રીખઃ_________________ અરજદ્રનરી સહરી____________________________

(૧) અરજદ્ર િથ્ જામરીનન્ં બધ્જ KYC મેળવરી ચક્સણરી કરેલ્ છે.

(૨) અરજદ્ર ઑપણરી બેંકમ્ં___________શ્ખ્મ્ં બચિ ખ્િ્ નં._______________________ધર્વે છે.

(૩) અરજદ્રનરી િથ્ િને્ં કુટંુબન્ં બધ્ જ સભય્ેનરી સલેિ સટટીિ્ઈડ ઑધ્રક્ડ્ભનરી ક્ેપરી મેળવેલરી છે.

(૪) અરજદ્ર_____________ન્ે ધંધ્ે કરે છે િથ્ ઑ ધંધ્ મ્ટે ₹__________ (અકેં રૂફપય્____________ 

_______________)નરી ઑત્મફનર્ભર િુજર્િ સહ્ય ય્ેજન્ અિંિ્ભિ લ્ેનનરી મ્ંિણરી કરેલરી છે. જે મંજુર/ન્મજુંર કરવ્ 

રલ્મણ કરવ્મ્ં ઑવે છે. 

(૫) અનય ન ે્ંધઃ

રીસીપર
અરજદ્ર____________________________નરી ઑત્મફનર્ભર િુજર્િ સહ્ય ય્ેજન્નરી ₹____________
નરી લ્ેન મ્ટેનરી અરજી િ્._________________ન્ ર્ેજ અત્રે મળેલ છે.

શટાખટા મનેજેર / ઑસી. મનેજેર (લટાનેસ) / જનરલ મનેજેર



ફધર્ણન્ લ્ર્થથી ઃ_______________________________________________________

ઉપર્ેતિ ફધર્ણ અરજી હેડ ઑ�ફિસ/ઑ�દ્ેગિક વસ્હિ શ્ખ્ દ્્ર્ રલ્મણ કરીને મ્ેકલવ્મ્ં ઑવેલરી છે. અરજીનરી ચક્સણરી કરિ્ં િેમ્ં 

દશ ્્ભવેલ ફવિિ્ે અનુસ્ર અરજદ્ર ઑવરી લ્ેન મેળવવ્ને પ્ત્ર છે/નથરી. શ્ખ્ મનેજેરે/લ્ેન મનેજેરે ₹___________નરી લ્ેન મજુંર 

કરવ્ રલ્મણ કરેલ છે/નથરી.

ઉપર્ેતિ બ્બિ્ેને ધય્નમ્ં લેિ્ં અરજદ્રને નરીચે મજુબ લ્ેન મજુંર કરવ્ રલ્મણ કરવ્મ્ં ઑવે છે.

(૧) લરીમરીટ રૂફપય્_________________ (અકેં રૂફપય્_______________________________)

(૨) વ્્જ @ ૮% (૬% વ્્જ સબસરીડરી િુજર્િ સરક્ર પ્સથેરી કલેઈમ કરવ્નરી રહેશ.ે) 

મ્ેર્ટ્ેરીયમ દરતમય્ન વ્્જ દર મ્સ ેઅલિથરી રરવ્નું રહેશ.ે

(૩) લ્ેનન્ે સમયિ્ળ્ે ૩૬ મફહન્ (૬ મફહન્ન્ મ્ેર્ટ્ેરીયમ સ્થ)ે લ્ેનન્ ૩૦ હપ્્.

(૪) કેપરીટલ સબસરીડરી ફનયમ મજુબ ઑપણરી ન્ેડલ ઑેફિસ દ્્ર્ કલેઈમ કરવરી.

(૫) _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

ઉપર્ેતિ રલ્મણ અનુસ્ર લ્ેન ₹_______________મંજુર/ન્મંજુર કરવ્મ્ં ઑવે છે.

બ��ડ્મ આ�ફ ડ�યરોક્ટસ્મની રલ�રણ

બટા�ડ્ક ઑ�િ ડીરકે્ટસ્ક 
મી્ીરં તટારીખ

ઠરટાવ
નબંર

મજુંર લટાને મદુત વ્ટાજનટાે દર મટાસસર હપ્ટાની
રરમ

િ્રીખ ઃ

્રેમને વટાઈસ ્રેમને મનેજંેર ડીરકે્ટર જાેઈન્ મને.ે ડીરકે્ટર જનરલ મનેજેર

ધરી ઑણદં મક્ભનટ્ઈલ ક્ે-ઑેપરેટીવ બેંક તલ.


