શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ યોજના/જ્યોતિ ગ્રામોધોગ તવકાસ યોજનાસબસીડીની માાંગણી માટે નાં પત્રક
બેંક: ........................................... બ્રાન્દ્ચ: ................................. િાલકો: ...............................
બ્રાન્દ્ચ એકાઉન્દ્ટ નુંબર: .................................... IFSC CODE ……………………. TAN NO. ………………………
પ્રતિ,
જનરલ મેનેજરશ્રી
તજલ્લા ઉદ્યોગ કે ન્દ્ર - .........................તજલ્લો

િારીખ: ...../...../૨૦

તવષય:- સબસીડી માાંગણી માટે નાં પત્રક મોકલી આપવા બાબિ.
ઉપરોક્િ તિષય અન્દ્િયે જણાિિાનું કે , નીચે દર્ાાિેલ તિગિ મજબના લાભાર્થીની શ્રી િાજપાઇ બેંકેબલ યોજના/જ્યોતિ
ગ્રામોધોગ તિકાસ યોજના હે ઠળ લોન અરજી મુંજર કરિામાું આિેલ છે . જે અન્દ્િયે નીચેની તિગિો મજબ સબસીડી મુંજર કરી મોકલી
આપિા તિનુંિી છે .
(૧) તજલ્લા ઉદ્યોગ કે ન્દ્રની ભલામણની તિગિ:(અ) ભલામણ રજીસ્ટર પાના નું. ................. (બ) ભલામણ નું. ........................ (ક) િારીખ......................
(૨) લોન લેનાર લાભાર્થીનું નામ:.....................................................................................................
સરનામું:........................................................................... આધાર કાડા નું. ...........................
(૩) ધુંધાનો પ્રકાર: ૧. િેપાર
૨.સેિા
૩.ઉદ્યોગ
(૪) ધુંધાનું નામ:....................................................................................................................
(૫) ધુંધાના સ્ર્થળનું પરે પૂરૂ સરનામું:..............................................................................................
.................................................................................................................................
(૬) ગ્રામ્ય
ર્હે રી
(૭) પરૂષ
સ્ત્રી
(૮) જાતિ: જનરલ
એસ.સી
એસ.ટી
માજી સૈતનક
૪૦% કે િેર્થી િધ અુંધ કે અપુંગ
(૯) લોનની તિગિ :
તજલ્લા ઉદ્યોગ કે ન્દ્ર બેંકે લોન મુંજર કયાાની
લોન ચૂકિણીની
લાભાર્થી ફાળો
લોનની ચોખ્ખી
દ્વારા ભલામણ
િારીખ: / /
િારીખ: / /
(૫% કે ૧૦%
રકમ (કોલમ
કરે લ રકમ
અને રકમ
અને િપરાર્ની રકમ
મજબ) રકમ
૪-૫)
૧
૨
૩
૪
૫
૬
સાધન/ઓજાર
કાયાકારી મૂડી
કલ રકમ
નોંધ: પ્લાન્દ્ટ/મર્ીનરી/સાધન ઓજાર/ફતનાચરની તકુંમિ ઉદ્યોગ અને સેિા ક્ષેત્ર માટે કલ લોન તધરાણના ૧૦% ર્થી ઓછી ન
ર્થિી જોઇએ અને િેપાર ક્ષેત્ર માટે કલ લોન તધરાણના ૫%ર્થી ઓછી ન ર્થિી જોઇએ.
(૧૦) કોલમ ૬ આધારે મુંજર કરિા પાત્ર ર્થિી સબસીડીની રકમ રૂતપયા ........................................

પ્રમાણપત્ર
આર્થી પ્રમાણપત્ર આપિામાું આિે છે કે , ઉપરોક્િ લોન લેનાર લાભાર્થીને બેંકે લાભાર્થી દ્વારા લોન અરજીમાું રજ ર્થયેલ ભાિપત્રક
મજબની તિગિે મર્ીનરી/સાધનો/કાચામાલ માટે સપ્લાયસા/ડીલરને એકાઉન્દ્ટ પે ચેક/ડી.ડી દ્વારા ચકિણું કરિામાું આિેલ છે જેની
તિગિો નીચે મજબ છે . િર્થા ચકિણું ર્થયા બાદ લાભાર્થીની જે હે િ માટે લોન મુંજર કરે લ છે િે હે િ માટે લાભાર્થીએ
મર્ીનરી/સાધનો/કાચોમાલ ખરીદ કરિામાું આિેલ છે . જેની અમારા દ્વારા સ્ર્થળ મલાકાિ લઇ ખાિરી કરિામાું આિેલ છે .
અ.નું.
સાધન ઓજાર/કાચોમાલ/ મર્ીનરીનું
સપ્લાયરનું નામ
રકમ રૂતપયા
ચેક નુંબર/ડીડી
નામ
નુંબર/િારીખ
૧
૨
૩
બેંક દ્વારા નક્કી કરે લ વ્યાજ દર ................%
N.B:- The Disbursement of above Subsidy will be made through RTGS/e-Payment only Please give details like A/C No. IFSC Code, TAN
No. & Aadhar no. carefully

સહી અને તસક્કો
બ્રાન્દ્ચ મેનેજર

