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 ગુજરાત સરકાર 
કિમ�ર કુ�ટર અને �ામો�ોગ 

�ાફટ િબઝનશે ડેવલપમેન્ ટ  સેન્ ટર (સી.બી. ડી. સી.) માટેનું દરખાસ્ત ફોમર્ 
 

૧.  સંસ્થાની િવગત  : 
 
સંસ્થાનંુ નામ              

સંસ્ થાનો �કાર □ બોડર્/િનગમ  □ ટર્સ્ ટ □ સોસાયટી /મંડળી  □ કંપની □ અન્ ય       

સંસ્ થાની નોંઘણીની િવગત 
 

નોંઘણી નંબરઃ   
તારીખઃ   

પત્ર વ્યવહારનંુ સરનામું   ઠે.  ગામઃ  તા.  
�. પીનઃ 

સંપકર્  વ્યિક્તનંુ નામ       
ટેિલફોન નંબર  (કોડ નંબર સાથે)           મોબાઇલ નંબર   
 ઇ-મેઇલ   
ફેકસ નંબર (કોડ નંબર સાથ)ે            
સંસ્ થાની �વૃિતની ટંુકી 
િવગત   

 

 
ર. �સ્ તાિવત �ાફટ િબઝનેશ ડેવલપમેન્ ટ સેન્ ટર  હેઠળ આવરી લેવામાં આવનાર હાથશાળ અને હસ્ તકલા તથા 
કુ�ટર ઉ�ોગ સબંિધત ઉત્ પા�દત  �વૃિતની િવગતઃ  
 
 

૩ �સ્ તાિવત �ાફટ િબઝનેશ ડેવલપમેન્ ટ સેન્ ટર  હેઠળ આવરી લેવામાં આવનાર િવસ્તાર : 
 
ગામનંુ નામ  તાલુકો િજ�ો આવરી લેવામાં આવનાર 

કારીગરોની સંખ્યા  
    
    
    
    
    
    
    
    

િવના મુલ્ ય ે 



Page 2 of 7 
 

  
૪. સંસ્ થા �ારા ઉત્પાદીત મુખ્ય ઉત્પાદનો : 
                 (રકમ રૂ.લાખમાં) 
�મ  તૈયાર વસ્તુનંુ નામ  ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧પ ૨૦૧પ-૧૬ 

જથ્થો મુલ્ય  જથ્થો મુલ્ય  જથ્થો મુલ્ય  
૧        
૨        
૩        
૪        
૫        
૬        
૭        
 કુલ        

 
૫.  સંસ્ થા �ારા કરવામાં આવેલ કુલ વેચાણની િવગતો :  

    (રકમ રૂ.લાખમાં) 
�મ  તૈયાર વસ્તુનંુ નામ  ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧પ ૨૦૧પ-૧૬ 

જથ્થો મુલ્ય  જથ્થો મુલ્ય  જથ્થો મુલ્ય  
૧        
૨        
૩        
૪        
૫        
૬        
૭        
 કુલ        

 
૬. વેચાણ પર સરકારી રીબેટ /સહાય મેળવવામાં આવતી હોય તો તનેી િવગતો :  
 
�મ  િવગત ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧પ ૨૦૧પ-૧૬ 

જથ્થો મુલ્ય  જથ્થો મુલ્ય  જથ્થો મુલ્ય  
૧ રીબેટ       
૨ સહાય       
૩ અન્ય        
 કુલ        
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૭. છે�ા ત્રણ વષર્નો એકંદરે કુલ નફો/નકુશાન :  
 
�મ  વષર્  થયેલ નુકશાન રૂ. લાખમાં  થયેલ નફો રૂ. લાખમાં  
૧ ૨૦૧૩-૧૪   
૨ ૨૦૧૪-૧પ   
૩ ૨૦૧પ-૧૬   
 કુલ    

 
૮. સંસ્ થા પાસે ઉપલબ્ ધ પોતાની માલીકીની સ્ થાવર િમલકત િવગત : 
�મ  સ્ થાવર  િમલકત િવગત  
૧ જમીન (કે્ષત્રફળ)  
૨ મકાન  (બાંધકામનંુ કે્ષત્રફળ)   
૩ શેડ (બાંધકામનંુ કે્ષત્રફળ)  
૪ ખુ�ો પ્લોટ (કે્ષત્રફળ)  
૫ ઓફીસ ફન�ચર   
૬ કબાટ   
૭ ખુરશી   
૮ ટેબલ   
૯ કોમ્ પ્યુટર અને સબંિધત 

હાડર્વેર    
 

 
 ૯. સંસ્ થા પાસ ેઉપલબ્ધ સાધન/ઓ�ર/ મશીનરી િવગત :  
 
�મ  સાધન/ઓ�ર/ મશીનરી નંુ નામ  સંખ્યા  પરંપરાગત છે ? આધુિનક છે ?  
૧     
૨     
૩     
૪     
૫     
૬     

 
૧૦.  બેંક  એકાઉન્ ટની  િવગતઃ  
 
�મ બેકનંુ નામ    સરનામુઃ ખાતા નંબર 
૧     
ર    
૩    
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૧૧.  છે�ા ત્રણ  વષર્  દરમ્ યાન  કોઇ  સરકારી �ાન્ ટ  મેળવેલ હોય તો તનેી િવગત  
�મ �ોજકેટનંુ નામ   વષર્  સ્ પોન્ સર કચેરીની 

િવગત 
�ાન્ ટની રકમ 
રૂ. લાખમાં   

આવરી લીધેલ 
લાભાથ�  

      
      
      
      

      
૧ર.  �સ્ તાિવત �ાફટ િબઝનેશ ડેવલપમેન્ ટ સને્ ટર  માટે ઉપલબ્ ધ માનવ શિક્તની િવગત : 
 
કુશળ 
કારીગર  

બીન કુશળ  કામ કરવા ઇચ્છુક 
અને તાલીમની 
જરૂરીયાિત હોય 
તેવા  

ખરીદ-વચેાણ 
કૌશલ્ય 
ધરાવતા 
કારીગરો  

�ાફટ 
બીઝનેશ 
સેન્ ટર 
સંચાલન કરી 
શકે તેવા 
સભ્ય  

અન્ય કુલ  

       
 
૧૩.  �સ્ તાિવત �ાફટ િબઝનશે ડેવલપમેન્ ટ સને્ ટર  માટે  કાચામાલની સેવા પુરી પાડનારાઓ :  
 

�મ મુખ્ય કાચામાલનંુ નામ માલ પુરો પડનારનંુ  સરનામુ ં
૧   
૨   
૩   
૪   
૫   
૬   

 
૧૪.  અન્ય સેવાઓ કે �ોસસેીંગ સગવડ પુરી પાડનારાઓ :  
 

�મ સેવાનંુ નામ / �કાર  સેવા પુરી પાડનાર 
વ્યિક્ત / સંસ્થાનંુ નામ  

�સ્ તાિવત �ાફટ 
િબઝનેશ સેન્ ટર 
ના િવસ્તારમાં 
ઉપલબ્ધ છે ? 

�સ્ તાિવત �ાફટ 
િબઝનેશ સેન્ ટર ના 
િવસ્તાર બહારથી સેવા 
મેળવવી પડે છે ? 

૧     
૨     
૩     
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૧પ.  હાલની બ�ર વ્યવસ્થા :  
 

�મ િવગત છે�ા પુરા થયેલ નાણાંિકય વષર્નંુ 
વેચાણ મુલ્ય (રૂ.લાખમાં)  

૧ પોતાના વેચાણ કેન્�ો/ ભંડાર �ારા વેચાણ   
૨ મોટા વેપારીઓને હોલસેલ વેચાણ   
૩ �દશર્ન �ારા વેચાણ   
૪ િનકાસ   
પ ઓન લાઇન ઇ-માક�ટીંગ  
૬ અન્ય   
 કુલ વેચાણ   

 
૧૬.  તાજતેરમાં લેવામાં આવેલ હોય તેવા મહત્વના પગલાની િવગતો :  
 

�મ િવગત હા ના  � હા તો લીધેલ પગલાની ટંુકી િવગત  

૧ નવી �ડઝાઇનો અને ઉત્પાદનોમાં વૈિવધ્ય 
લાવવા માટે કોઇ પગલા લીધેલ છે ? 

   

૨ માલના વેચાણ માટે નવી વચેાણ વ્યવસ્થા 
ની શોધ કરવામાં આવેલ છે ?   

   

૩ ઉત્પાદનોમાં કે કાચામાલમાં કોઇ શોધ 
/સુધારો કરવામાં આવેલ છે ?  

   

૪ છે�ા બે વષર્ દરમ્યાન કારીગરોમાં 
કુશળતામાં વધારો કરવા તાલીમ આપવામાં 
આવેલ છે ?  

   

 
૧૭. �સ્ તાિવત �ાફટ િબઝનેશ ડેવલપમેન્ ટ સને્ ટરના િવકાસથી આવતા પાચં વષર્ દરમ્યાન રોજગારી વધવાની 
શકયતા, ખાસ કરીને એસ.ટી/ એસ.સી. �ીઓ અને પછાત વગર્ના સભ્યોમા.ં  
 
�મ વષર્  કુલ રોજગારી સજર્નની શકયતા  અન્ય કુલ કુલ  પૈકી 

મ�હલા  એસ.સી.  એસ.ટી. ઓ.બી.સી.  
૧ ૨૦૧૬-૧૭       
૨ ૨૦૧૭-૧૮       
૩ ૨૦૧૮-૧૯       
૪ ૨૦૧૯-૨૦       
૫ ૨૦૨૦-૨૧       
 કુલ        
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૧૮. �ાફટ િબઝનશે સને્ ટર  હેઠળ હાલની �વૃિત્તના િવકાસની શકયતાઓ :  
 

 
 
     

 
૧૬. �ાફટ િબઝનશે સને્ ટર  હેઠળ �સ્ તાિવત �વૃિત્ત ઉપરાંત અન્ય કુટ�ર ઉધોગ ના િવકાસની શક્યતાઓ : 
 

 
 
 

 
૧૭.  �ાફટ િબઝનેશ સને્ ટર  રીબેટ કે સબસીડી જવેી સહાય િસવાય પણ �વૃિત્ત ચાલ ુરાખી શકશે?  
 

 
 

 
૧૮.  સામાન્ય તકો અને પડકારોની િવગત આપો. 
 

મુખ્ય તકો :  

 
મુખ્ય પડકારો :  

 
૧૯.  �ાફટ િબઝનેશ ડેવલપમેન્ ટ સેન્ ટરની પસદંગી તથા ભલામણ માટેના મુખ્ય પ�રબળો :  
 

 
 
 

 
 
સ�હઃ 
 
નામઃ           કચેરીનો િસ�ો  

 
હો�ોઃ  
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૨૦. અર� સાથે  �ડવાના દસ્ તાવે�ની િવગતઃ 
 
૧.  સંસ્ થાના નોંઘણીના �માણપત્રની િવગત 
ર.   સંસ્ થાના બંધારણની િવગત  
૩.  છેલ્ લા વષર્ના વાિષર્ક  અહેવાલ  
૪. છેલ્ લા વષર્ના ઓડીટ અહેવાલ 
પ.  માલીકી જમીન તથા મકાનના આધાર પુરાવા ( ૭-૧ર અને ૮આ ઉતારા નકશા િવગેર)    
૬.  સંસ્ થા પાસે ઉપલબ્ ધ મેન પાવરની િવગત 
૭. �ાથિમક �ોજકેટ  એહેવાલ  
 (�ાથિમક �ોજકેટ એહવાલમાં �ાફટ િબઝનેશ ડેવલપમેન્ ટ સેન્ ટર હેઠળ હાથ ધરવામાં  આવનાર �વૃિતઓની હાલની િસ્ થિત 
અને મુખ્ ય સમસ્ યા તથા તેના િવકાસની શક્યતાઓ િવગેર બાબતો આવરી લઇને તૈયાર  કરવાનો રહેશે.)                     
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કિમ�ર કુ�ટર અને �ામો�ોગ 
�ાફટ િબઝનશે ડેવલપમેન્ ટ  સેન્ ટર (સી.બી. ડી. સી.) માટેનું દરખાસ્ત  ચકાસણીનું  

�ેડીંગ �ોફોમાર્ 
 
સંસ્થાનંુ  નામઃ  
 
સરનામુઃ   
 
૧ સંસ્થા કેટલા વષર્ જુની છે?   વધુમાં વધુ 

સ્કોર 
પોઇન્ટ 

મેળવેલ 
સ્કોર 

અ.  ૩ થી પ  વષર્  -  ર  ૪  
બ.  પ થી ૭ વષર્    - ૩ 
ક.  ૭ વષર્થી  વધ ુ  - ૪  

ર સંસ્થા �ારા ISO 9000 સટ�ફીકેટ મેળવેલ હોય તો  -ર     ર   
 FCRA ર�સ્ટર્ેશન મેળવેલ છે – ૧  ૧  
 િવદેશી ફંડ મેળવેલ હોય તો  - ૧  ૧  
 છે�ા ત્રણ  વષર્ દરમ્યાન કેન્� કે રાજય સરકારની �ાન્ટમાંથી કોઇ �ોજકેટ નંુ 

અમલીકરણ કરેલ હોય તો  -ર  
ર  

 છે�ા ત્રણ વષર્નંુ આઇટી રીટન  ફાઇલ કરલ હોય તો - ર  ર  
 સંસ્થાનંુ ર�સ્ટર્ેશન  ઇન્કમટેક્ષ એકટ—ર  ના સેકશન  12A અને 80G નોંધણી 

થયેલ હોય તો   
૨  

૩ સંસ્થાની એકઝીકુયટીવ બોડીની િવગત   
 અ. કિમટીના કોઇ મેમ્બરને હાથશાળા કે હસ્તકલાનો કોઇ રા�ર્ ીય એવોડર્  મેળવેલ 

હોય તો   
૧  

 બ. કિમટીમાં ૩૦ ટકાથી વધારે મ�હલા સભ્યો હોય તો   ૧  
 ક. કિમટીમાં ૩૦ ટકાથી વધારે એસ.સી. / એસ.ટી.ના  સભ્યો હોય તો ૧  
 ડ. કિમટીમાં ઓછામાં ઓછા ર  કારીગર સભ્યો હોય તો ૧  
૪ સંસ્થાની  માળખાકીય િવગત   
 અ. સંસ્થા પાસે ઉપલબ્ધ રેગ્યુલર સ્ટાફ  ૩ થી પ -૧, પ-૧૦ –ર, ૧૦ થી વધુ 

– ૩     
૩  

 બ.  સંસ્થા પાસે ઉત્પાદનો વેચાણ માટે શો રૂમ  હોય તો – ૪    ૪  
 ક.  સંસ્થાની િમલકત  

     - સંસ્થાની માલીકીનંુ મકાન            -ર  
        -  સંસ્થાની માિલકનો શેડ          - ૪ 
     -  સંસ્થાની માિલકીનો ખુ�ો પ્લોટ   - ર  
     -  સંસ્થા પાસે કોમ્પ્યુટર હાડર્વેર ઉપલબ્ધ હોય તો – ર  

૨૦  

 ઙ.  સંસ્થા પાસે  �વિૃતને અનુરૂપ  આધુિનક સાધન-ઓ�ર હોય તો – ર   ૨  
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પ �સ્તાિવત �ાફટ િબઝનેશ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર માટે ઉપલબ્ધ માનવ શિક્ત 
    

  

 અ. કુશળ કારીગર  
-  ૧૦૦ સુધી       - ર 
- ૧૦૧ થી ૨૦૦  - ૩  
- ૨૦૧ થી ૩૦૦  - ૪  
- ૩૦૧ થી ૫૦૦  - પ  
- ૫૦૧ થી વધારે  - ૬   
બ. બીન કુશળ કારીગર  
-  ૧૦૦ સુધી       - ૧ 
- ૧૦૧ થી ૨૦૦  -  ર   
- ૨૦૧ થી ૩૦૦  -  ૩  
- ૩૦૧ થી ૫૦૦  -  ૪ 
- ૫૦૧ થી વધારે  - પ    
ક. ખરીદ વેચાણના કૈાશલ્ય ધરાવતા કારીગરો હોય તો – ર   
ઙ. સેન્ટર સૈચાલન કરી શકે તેવા સભ્ય   હોય તો – ર      

૧પ  

૬ �સ્તાિવત �ાફટ િબઝનેશ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર માટે  �વૃિતને અનુરૂપ અન્ય 
�ોસેસીંગ સેવા પુરી પાડવાનારોઓ સેન્ટરના િવસ્તારમાં હોય તો – ૩      

૩  

૭ હાલ ઉત્પાદન  ચાલુ છે.  હા – ૧  ના – ૦ 
છે�ા  ત્રણ  વષર્નંુ  સરેરાશ ઉત્પાદન 
રૂ. ૧૦ લાખથી ઓછુ – ૧  
રૂ.  ૧૦ લાખથી ૨૫ લાખ – ૩  
રૂ. ૨૫ લાખથી વધુ   - પ   

૬   

૮ છે�ા  ત્રણ  વષર્નંુ સરેરાશ વેચાણ 
 રૂ. ૧૦ લાખથી ઓછુ – ૧  
રૂ.  ૧૦ લાખથી ૨૫ લાખ – ૩  
રૂ. ૨૫ લાખથી વધુ   - પ   

૫  

૯ ઇ –માક�ટીંગ માટે વેબ સાઇટ હોય તો  - ર  
િનકાસ  કરવામાં આવતી હોય તો – ર   

૪  

૧૦ છે�ા  ત્રણ  વષર્નો  સરેરાશ નફો  
રૂ. ૧ લાખથી ઓછુ – ૧  
રૂ.  ૧ લાખથી ૫ લાખ – ૩  
રૂ. ૫ લાખથી વધુ   - પ   

૫  

૧૧  નવી �ડઝાઇનો અને ઉત્પાદનોમાં વૈિવધ્ય લાવવા માટે કોઇ પગલા લીધેલ  હોય તો – ૧  
માલના વેચાણ માટે નવી વચેાણ વ્યવસ્થા ની શોધ કરવામાં આવેલ હોય તો – ૧   
ઉત્પાદનોમાં કે કાચામાલમાં કોઇ શોધ /સુધારો કરવામાં આવેલ હોય તો –૧   
છે�ા બે વષર્ દરમ્યાન કારીગરોમાં કુશળતામાં વધારો કરવા તાલીમ આપવામાં 
આવેલ હોય તો –૧ 

૪  

૧ર છે�ા ત્રણ વષર્  દરમ્યાન મેળવેલ સરકારી  �ાન્ટની િવગત  ૫  
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રૂ. ૧ લાખથી ઓછુ – ૧  
રૂ.  ૧ લાખથી ૫ લાખ – ૩  
રૂ. ૫ લાખથી વધુ   - પ   

૧૩  �સ્ તાિવત �ાફટ િબઝનેશ ડેવલપમેન્ ટ સેન્ ટરના િવકાસથી આવતા પાંચ વષર્ 
દરમ્યાન રોજગારી વધવાની શકયતા 
૫૦૦ થી ૧૦૦૦ રોજગારીનો  તકો  -ર 
૧૦૦૧ થી વધુ રોજગારીનો તકો – ૩  
લભાથ�ઓમાં એસ.સી.એસ. ટી ૪૦ટકા થી વધુ હોય તો – ર     

પ  

૧૪  સંસ્થા �ારા  પુરાતા  દસ્તાવે�  �ડવામાં આવેલ છે? હા કે ના  
�ાથિમક �ોજકેટ  એહેવાલ રજુ કરેલ હોય તો  – ૩  

૩  

૧૫ અન્ય કોઇ  બાબત  હોય તો  
 
 
 
 

  

 �રમાકર્સઃ  
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