
����� ���� ���	
� �� : ______________________ 

 

          

������� �
�� ����� ����� ��� ���	 
� ���  �� 

(� �! ��"# �
���� ���$� !�%& �'( ��)
�) 

          (�) �+&�#�� , ��� ��� :  

,-��-!�/! 	
� �� ��� ��.  1�2�	
� �� 
3&4� 

(516
 / 8�1�� / �9
4) 
  

 

 

      

(2) :�;!���� �8/��: 

,-��-!�/! 	
� �� 
  

 

�����4 �ય��તગત / ભાગીદાર� /�ા.લી.કંપની/લી.કંપની / અ�ય (�પ�ટતા કરો) 

����/:�;!��	
� /��	
� 

!����
�  

  

રા�ય :    પીન ન:ં   

�યવસાય ની જ#યા : પોતાની / ભાડાની 

<�� ���� :   

���=� ���� :   

>-&� ?=.@#. :   

:�;!�� �� �) A5� :  
હાલની:   

&ચુીત   

:�;!�� ����B ���#2 :   

:�;!�� �C���&� D&?  હા  /  ના 

�� �C���&� /�� �� �C�4� 

��. ��& �5�5�� 	
� �� 

�2� : 

  

�C�4� ���� �+&�#	
� !����
�:   

 

!��E�� 3&4� : અ.). / અ.જ.)./ અ�ય પછાત વગ+ (OBC) /  લ,મુતી સ.દુાય 

�� �F
�� !�
"���� /��,  ��: બૌ1  /  .�ુ�લમ  / 23�તી  / શીખ  /  6ન  /  પારસી  

 

 

 

 
       



(�) �G�� / B���"��� / 5�"�1� �� �8/�� :  
     

H  �� 
�I 

���#2 
J�/K
  

�/�4��	
� !����
� 

(���=� ��. 

!�%&) 

1MNG4� 

������ 

O
+�� �) A5��� �	
B; 

(;P���) 

૧             

૨             

૩             

         

H  Q$2  �	
� ��  

Q$2 

 ��� 

��. 

!������ K
��;� 

!���� 

 ��� 

��. 

PAN ��@� / 

DIN ��. 

��� �5����# / 5�"�1� 

!�%&�� !��� (�� /�� 

�� ) 

૧             

૨             

૩             

(R) !/����  &S#�� �� ��& !/����� ���� : 
    

H  
!/����  &S#	
� 

�� 
!����
� 

T ����� 2�U 
� 

/�� �& ���	
� �� 

!/����� 

���� 

!/����  &S#�� �G�� / 

B���"�� / 5�"�1� / 

����4��� ��#�� �� 

8/V!� 

૧           

૨           

(+) /���� ��8�W� ��& ��� O
5;���� �8/�� :  
 

( :િપયા મા ં) 

H  
��� O
5;���� 

���� 
���	
� �� 

��� 

���"�  

���#2 
_______ 

�� ��� 

���# 

���4�� ? &� 

������# / 5���  

��� 

;�X��4�� 

YV%5� 

૧ બચત ખા< ુ ં   લા= ુનથી   લા= ુનથી   

૨ ચા? ુખા< ુ ં   લા= ુનથી   લા= ુનથી   

૩ ક@શ A@Bડટ           

૪ ટમ+ લોન           

૫ એલ.સી. /બી.F.           

�� ? ��� !�%& :�;/�� /�� �� Z�/� ���� (Cust. ID):    

Gુ ં/ અમે �મા2ણત કJંુ K ં/ કર�એ છ�એ ક@ મારા / અમારા આ �યવસાય માટ@ મM / અમે કોઈ પણ બMક / નાણાક�ય સ�ંથામાથંી 

કોઈ પણ લોન લીધેલ નથી અને Gુ ં / અમે Aમ નબંર (ચ) મા ંદશા+વેલ િવગત િસવાય કોઈ પણ બMક / નાણાક�ય સ�ંથાના 

દ@ણદાર નથી. 



(D) O
+�� ��� O
5;��:  
    

( :િપયા મા ં) 

H  
��� O
5;���� 

���� 
��  ����� /�U 
 

��%5� [�����#�� (Pri. Sec.) 

5;�� ( �"�E�� 8�W� !�%&) 

૧ ક@શ A@Bડટ       

૨ ટમ+ લોન       

૩ એલ.સી. /બી.F.       

  \
�        

 

(D) �������# �
@# ����� ��� /�� ��, 5���4 ���"� ����� �]�# ?���:  
 ( :િપયા મા ં) 

;�V�5;� ;&+�4 �"�� (Projection) 

;P�    
____ __ 

;P� 
____ __ 

;&+�4  

;8�^� 

!�>�� 

(8/����) 

V����� 

8�W�  
"�4"�� �&4"�� 

���"���� 

<�$� 

5���4 

���"� 

                  

         
(�) �� �� ����� �]8���� /�� ��, 1���#/!������ 5;�� : ( :િપયા મા ં) 

H  
1���# / 

!����� ���� 

1���# / !��� 

�&;��� ,_&`� 
5;��� 	
� �� 

1���#�� 

\
� 8�W� 

���"���� 

<�$� 

����� 

�]8���� 

૧             

૨             

૩             

\
�           

K
�a b
�;4� �%� �\(<# (Moratorium) �� !� ��� ���� 5;����   

(c)  �D�� ;Pd�� �����# ��& B5;e��� �"��� : 
 

( :િપયા મા ં) 

  �D�� ;Pd�� �����# ��& B5;e��� �"���  

(કાય+કાર� .ડુ�ની &િુવધા માટ@ પાછલા બ ેવષ+ની વા�તિવક કામગીર�, ચા? ુતેમજ પછ�ના વષ+ માટ@ના Qદાજ રRુ 

કરવા. પરં< ુટમ+ લોન &િુવધા (TL) માટ@ લોન Sનુઃ Uકુવણી &ધુીના Qદાજ રRુ કરવા) 

િવગત 

 �Df
� ;P� - 2  �Df
� ;P� - 1 +�f
 

;P��� 

�"�� 

 D#�� ;P��� �"�� 

;P� ____________  
;P� 

____________  

ચોVW ુવેચાણ         

ચોVખો નફો         

.ડુ� (જો કંપની હોય 

તો નેટ વથ+) 
        

         



(�) ;M��5�� �;��"��#�� YV%5� (Status of Statutory Obligations) :   

H  ;M��5�� �;��"��#Q 

 ��� ���� D& �� 

�/i ( /�/��/��j
 

�%�). 

�C� (T �& ;M��5�� 

�;��"��# ����� 

5;��) 

૧ Yુકાન અને �થાપના અિધિનયમ Qતગ+ત નZધાયેલ છે?      

૨ 
એમ.એસ.એમ.ઇ. (MSME) અિધિનયમ Qતગ+ત 

નZધાયેલ છે? (કામચલાવ / Qિતમ) 
    

૩ દવા માટ@નો પરવાનો ધરાવો છો ?     

૪ તા\તરના ંવેચાણ વેરા પ]કો ભર@લ છે ?     

૫ તા\તરના ંઆવક વેરા પ]કો ભર@લ છે ?     

૬ અ�ય કોઈ વૈધાિનક જવાબદાર� બાક� છે ?     

         (k) l���� : 
     

  

Gુ/ંઅમે �મા2ણત કJંુ K ં/ કર�એ છ�એ ક@ મારા / અમારા `ારા ઉપર દશા+વેલ માBહતી સાચી અને સSંણૂ+ છે. માર@ / 

અમાર@ આ એકમ માટ@ અરFમા ંદશા+�યા િસવાયની કોઈ ઉધાર ઋણ �યવ�થા નથી. માર@ / અમાર@ .દુતવીતી ઋણ ક@ 

કોઈ વૈધાિનક .દુતવીતી બાક� નથી. અમાર� અરFના અdસુધંાનમા ં\ કોઈ જ:ર� હોય તે અ�ય માBહતી Gુ ં/ અમે 

બMકને Sરૂ� પાડ�eુ.ં આ માBહતી તમને જ:ર� લાગે તે કોઈ પણ સ�ંથા સાથે િવિનમય કર� શકશો. તમે, તમારા 

�િતિનિધ અથવા ભારતીય Bરઝવ+ બMક અથવા .gુા લી. અથવા તમારા `ારા અિધhૃત કર@લ કોઈ પણ સ�ંથા માર� / 

અમાર� િમલકત, ખાતાના ચોપડા/માBહતી વગેર@ નીચ ેદશા+વેલા મારા / અમારા કારખાના / ધધંાના �થળે કોઈ પણ 

સમયે િનર�kણ / ચકાસણી કર� શકશો.  

ફોટો ફોટો ફોટો 

સહ� :  સહ� :  સહ� :  

                  

તાર�ખ : 

�થળ   : 

 

 

 

 

 



� �! ��"# : (? � �! ��"# �� O
+� D& ��& !�K
4� �%�. V%�5�� �]8���� �& m���& ��2��& ;������ �]8���� ,&�# 1���.) 

૧ 
Q$2�� K
��;� :  

મતદાર કાડ+ / lાઇિવmગ માટ@નો પરવાનો / પાન કાડ+ / આધાર કાડ+  / પાસપોટ+ની )તે �મા2ણત કર@લ નકલ. 

૨ 
�/�k�4�� K
��;� : હાલd ુટ@2લફોન 2બલ / લાઇટ 2બલ / �ોપટn ટ@kની રસીદ (બે મBહના પહ@લાની ન હોવી જોઈએ)/ મતદાર 

કાડ+ / આધાર કાડ+ / પાસપોટ+ની નકલ. 

૩ અ.). / અ.જ.). / અ�ય પછાત વગ+ / લ,મુતી oેણીનો Sરુાવો. 

૪ 
�યવસાય / ધધંાનો Sરુાવો / સરના.ુ ં - મા2લક�પણા તથા ધધંાના સરનામાને લગતા પરવાના / નZધણી પ] તેમજ બી) 

કાગળોની નકલ. 

૫ અરજદાર કોઈ પણ બMક / નાણાક�ય સ�ંથાનો બાક�દાર (Bડફોqટર) ન હોવો જોઈએ. 

૬ હાલની બMકના ખાતાdુ ંછેqલા છ મBહનાdુ ં�ટ@ટમે�ટ, જો હોય તો. 

૭ 
આવક વેરા / વેચાણ વેરાના ચલણ તથા sિુનટના છેqલા બે વષ+d ુસરવૈsુ(ં :િપયા બે લાખ અને તેથી વtનુી બધીજ લોન 

અરF માટ@ જ:ર�). 

૮ 
જો કાય+કાર� .ડુ� માટ@ની અરF હોય તો એક વષ+dુ ં QદાFત સરવૈsુ ંઅને જો ટમ+ લોન માટ@ની અરF હોય તો લોનના સમય 

&ધુીdુ ંQદાFત સરવૈsુ.ં 

૯ લોન અરFની તાર�ખ &ધુીdુ ંચા? ુવષ+મા ંહાસંલ કર@લ વેચાણ. 

૧૦ &2ુચત �યવસાય માટ@નો પBરયોજના અહ@વાલ (�ો\કટ Bરપોટ+) - તકનીક� અને આિથxક યો#યતા સાથે. 

૧૧ કંપનીના મેમોર@�ડમ ઓફ એસોિસએશન અને આટnકલ ઓફ એસોિસએશન ની નકલ / ભાગીદાર� પેઢ�નો ભાગીદાર� દ�તાવેજ. 

૧૨ 
જો ]ી) �ય��તની જમીનગીર� હોય તો અરજકતા+ની .ડુ� (નેટ વથ+) )ણવા માટ@ તેdુ ં / તેમdુ ં િમલકત અને દ@વા માટ@d ુ ં

�ટ@ટમે�ટ (એસેટ અને લાયેબીલીટ� �ટ@ટમે�ટ). 

૧૩ અરજકતા+ / અરજકતા+ઓ / મા2લક / ભાગીદારો / િનયમક ના બે ફોટા. 
                  

������� �
�� ����� ����� ��� ��� ����� V;����  �;��  

�+&�# ����� ��� : 

અરF નબંર    અરFની તાર�ખ    

અરજદાર/રો ના 

નામ  
  લોન રકમની િવનતંી    

અરજદાર/રો ની 

સહ�  
  શાખા અિધકાર�ની સહ�    

 

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

 
         

       

������� �
�� ����� ����� ��� ��� ����� V;����  �;��  

���"�� ����� ��� : 

અરF નબંર    અરFની તાર�ખ    

અરજદાર/રો ના 

નામ  
  લોન રકમની િવનતંી    

અરજદાર/રો ની 

સહ�  
  શાખા અિધકાર�ની સહ�    


