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અરજી પત્ર સાથે અરજદારે રહેઠાણના પુરાવા માટે (લાઈટ બીલ/વેરા પાવતી/રેશનકાર્ડ /આધારકાર્ડ ) અને ઉંમરના
પુરાવા માટે (શાળા છોર્યાનો દાખલો/ર્ોકટરનું પ્રમાણ પત્ર /સોગંદનામુ / જન્મ નોંધણીનુ પ્રમાણપત્ર ) તથા પોતાની
ઓળખ માટે તાજેતરનો પાસપોટડ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ્સ તથા નોકરીદાતા તરફથી મળે લ ઓળખકાર્ડ ની પ્રમાણણત
નકલો રજુ કરવાની રહેશે.
આ અરજી ફોમડ જે વ્યણકતને આપવામાં આવેલ છે , તે વ્યણિએ જ તેનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
આ યોજનાનો લાભ ફિ સફાઈ કામદારો અને તેના આણિતોને જે આપવામાં આવશે. તે માટે સક્ષમ અણધકારીનો
દાખલો અરજી સાથે ણનયત સત્તાણધકારી પાસેથી મેળવીને રજૂ કરવાનો રહેશે.
અરજદારની ઉંમર ૧૮ વર્ડથી ઓછી અને ૫૦ વર્ડથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
અરજદારે વાહન મેળવવા અરજી કરી હોય તો વાહન ચલાવવાનું અંગેનું આર.ટી.આઈ. નું ચાલુ પાકુ ં લાયસન્સ તથા
ચાલુ બેઈઝ રજૂ કરવાના રહેશે.
અરજદારે અન્ય ધંધા/વ્યવસાય (વાહન ણસવાય) માટે અરજી કરેલ હોય તો તે અંગે જરૂરી શૈક્ષણણક લાયકાત, તાલીમ
અને અનુભવ અંગેના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણણક નકલો રજૂ કરવાની રહેશે.
અરજદારની લોન/ણધરાણ મળ્યેથી વાહન/સાધનો ણનગમની તરફે ણમાં હાઈપોથીકે શન કરી આપવાના રહેશે તથા
ણનગમ તરફથી નક્કી કયાડ પ્રમાણે બાહેંધરી/જામીન ખત /સાનગીરો વગેર ે દસ્તાવેજો અરજદારે સ્વખચે કરી
આપવાના રહેશે.
વાહન/સાધનોને આગ, અક્સસ્માત, ચોરી, હુ લ્લર્ અને આફતો/આતંક/ભૂકંપ વગેર ે સામે રક્ષણ મળે તે માટે ણવમા કં પની
પાસેથી લોનની રકમ જેટલો વાહનના/દુ કાન/માલસામાન અને સાધન-સામગ્રીનો/ર્ેરી યુણનટ પરત્વે ણવમો લેવાનો
રહેશે તથા તેનું દર વર્ે ણનયણમત રીતે ણવમા ણપ્રમીયમ ભરી તેની પહોંચ ણજલ્લા કચેરીમાં જમા કરાવવાની રહેશે.
જ્ાં સુધી લોનની રકમ વ્યાજ સણહત પૂરપ
ે ૂરી ભરપાઈ ન થાય ત્યા સુધી અરજદાર વાહન/સાધનો અન્વયે વેચી શકશે
નણહ કે ણગરો મુકશે નણહ કે ભાર્ે થી કે પેટાભાર્ે થી અથવા અન્ય કોઈ પણ પ્રકારે તબણદલ કરી શકશે નણહ.
ણનગમ તરફથી ણધરાણ કરવામાં આવેલ રકમ ઉપર ણનયત દર અથવા વખતો વખત થનાર સુધારા વધારા મુજબનું
વ્યાજ લેવામાં આવશે તથા ણનગમ નક્કી કરે તે પ્રમાણે લોન હપ્તા દર માસે ણનગમે નક્કી કરેલ બેંકની નજીકની
શાખામાં પે-ઈન-સ્લીપ થી ભરવાની રહેશે. સમયસર હપ્તા ભરવામાં નણહ આવે તો ણનગમ નક્કી કરે તે મુજબ દં ર્ણનય
વ્યાજ લેવામાં આવશે.
ચર્ત રકમના હપ્તા ભરવામાં ચૂક થયેથી એર્વાન્સ જમા કરાવેલ ચેક પરત થશે તો તે અંગેની સંપૂણડ જવાબદારી
અરજદારની રહેશે. આવા સંજોગોમાં બાકીદાર તરીકે કોટડ રાહે તમામ રકમ વસુલ કરવા કાયડવાહી કરવામાં આવશે.
લોન પરત ભરપાઈ કરવા માટે અંગત જામીનગીરી ખત આપવાનો રહેશે.
બાકીદાર તરીકે ની નોંધના કારણે અન્ય યોજનાઓના લાભોથી વંણચત રહેવું પર્ે તો તેની જવાબદારી લાભાથીની છે .
કોઈપણ સરકારી/અધડ સરકારી/એંજન્સી/ણનગમ કે સંસ્થા પાસેથી અગાઉ લીધેલ ણધરાણ/સહાયની ણવગત આપવાની
રહેશે.
અરજદારે રૂ ૧.૦૦ લાખ સુધીના ણધરાણ માટે એક જામીન તેમજ પાંચ પોસ્ટ ર્ેટેર્ ચેક અને રૂ૧.૦૦ લાખ થી વધુ
ણધરાણ માટે બે જામીન અને દશ પોસ્ટ ર્ેટેર્ ચેક ણધરાણ માટે પસંદગી થયેથી રજૂ કરવાના રહેશે. આવા જામીન
સરકારી કમડચારી હોય તેવા/જમીન-ણમલ્કત ધરાવતો હોય તેવા આપવાના રહેશે.
અરજદારે જે સ્થળે ધંધો/વ્યવસાય કરવા માગતા હોય તે સ્થળનું નામ, સરનામુ, ક્ષેત્રફળ દશાડવતો કાચો નકશો મકાન,
દુ કાન, ભાર્ાનું હોય તો ભાર્ા કરાર, માણલક નું સંમણત પત્ર,સ્થળના પુરાવા, આવક-જાવકના સંભણવત અંદાજો તથા
પ્રોજેકટની ણવગતો રજૂ કરવાની રહેશે.
ધંધા/વ્યવસાય તથા વાહનની લોનના ણકસ્સામાં એજન્સી પાસેથી કોટે શન મેળવી રજુ કરવાના રહેશે.
ઉપરના ણનયમો અને શરતો મે ધ્યાન પૂવક
ડ વાંચ્યા છે અને તે મને તેમજ મારા વંશ વાલી-વારસોને કબુલ મંજૂર છે ,
તેવી કબૂલાત અને ખાતરી આપું છું.
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