ુ રાત રાજ્ય વિકલાાંગ (દિવયાાંગ) નાણા અને
ગજ
વિકાસ વનગમ
૬છો માળ, બ્લોક નાં.૧, એ-૧ વિિંગ, કમમયોગી ભિન, ગાાંધીનગર.
ઈ મેલ – md-gshfdc@gujarat.gov.in

: માદિતી પત્રક :
નાણાાં અને વિકાસ વનગમ નિી દીલ્હી ના સહયોગથી ગુજરાત રાજ્ય વિકલાાંગ (દદવયાાંગ) નાણાાં અને વિકાસ વનગમ
ગાાંધીનગર ધ્િારા સીધા વધરાણની યોજના હેઠળ આપની ધાંધા/વયિસાય માટે લોન મેળિિાની અરજી વનગમની
લાભાથી પસાંદગી સવમવતમાાં માંજુર કરિામાાં આિેલ છે .
ુ ાિાની પ્રમાણીત નકલ રજુ કરિાની રિેશે. (અગાઉ રજુ કરે લ પર
ુ ાિા
અરજિાર લોન િસ્તાિેજ માટે નીચેના પર
ફરીથી રજુ કરિાના રિેશે નિી)
1. ઉંમરના પુરાિા માટે :-

શાળા છોડ્યાનુ પ્રમાણપત્ર, જન્મ નોંધણીન ૂ પ્રમાણપત્ર અભણના દકસ્સામાાં
સરકારી મેડ્ીકલ ઓફીસરનુ ાં પ્રમાણપત્ર.

2. જાવતના પુરાિા માટે :-

અરજીમાાં જણાવયા મુજબ કોઈ પણ એક સક્ષમ અવધકારીશ્રીનુ ાં પ્રમાણપત્ર
રજુ કરવુ.ાં

3. રહેઠાણ ના પુરાિા માટે :-

રે શનકાડ્ડ /લાઈટ્બીલ/આધારકાડ્ડ /ચુટાં ણીકાડ્ડ /લાઈસન્સ/પાસપોટડ રજુ કરવુ ાં

4. ઓળખના પુરાિા માટે :-

ચુટાં ણીકાડ્ડ /આધારકાડ્ડ / લાઈસન્સ રજુ કરવુ ાં

5. દદવયાાંગતા અંગે :-

સરકારી મેડ્ીકલ ઓફીસરનુ ાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવુ.

6. દદવયાાંગતાની ઓળખમાટે :-

સમાજ સુરક્ષા ખાતાનુ ફોટો ઓળખ પત્ર રજુ કરવુ.ાં

7. અરજદારના કુટુાંબની િવષિક આિકનુ ાં ચાલુ િષડન ુ સક્ષમ અવધકારીશ્રી નો દાખલો રજુ કરિો.
8. અરજદાર જે ધાંધા-વયિસાય કરિા માંગે છે તે ધાંધાનુ અનુભિનુ ાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ ાં રહેશે.
9. અરજદારે ધાંધાને અનુરૂપ માલ-સામાનના વિક્રેતાનુ ાં ભાિપત્રક (કોટેશન) રજુ કરવુ.ાં
10. ધાંધાના સ્થળ માટે :-

અરજદારની દુકાન / જગ્યા પોતાની હોય તો તેનો આધાર/ ભાડ્ેથી હોય તો
ભાડ્ાના કરાર રૂ.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર પર નમુના-૧મુજબ સોગાંદનામુ ાં રજુ
કરવુ.ાં

11. અરજદારે સરકારી કે અધડ સરકારી સાંસ્થામાાંથી વધરાણ મેળિેલ નથી તે અંગે રૂ/-૫૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર પર
નમુના-૧ મુજબ સોગાંદનામુ ાં રજુ કરવુ.ાં
12. અરજદાર બેંક ખાતા સાથે આધારકાડ્ડ લીંક કરાિિા વનયમત નમુના(૨)મુજબ સાંમવત રજુ કરિી.
13. અરજદાર બેંક ખાતા સાથે આધારકાડ્ડ લીંક કરિામાાં આિેલ હોય તો જે તે બેંક પાસેથી નમુના(૩) મુજબ
પ્રમાણપત્ર મેળિી રજુ કરિાની રહેશે.
14. અરજદારનુ ાં રહેઠાણ જે રષ્ટ્રિયકૃત બેંકના સવિિસ એરીયામાાં આિેલ હોય તે બેંક માાંથી લોન મેળિેલ નથી તેવ ુ
નમુના(૪) મુજબ બેંક માાંથી પ્રમાણપત્ર મેળ્િી રજુ કરિાનુ રહેશે.

15. PDC ચેકો રજુ કરિા માટે :-

અરજદારે રારિીયક્રૂત બેંકમાાં ખાતુ ખોલાિી તે બેંકના CTS અને PDC ચેક વનયત
જગ્યાએ અરજદારની સહી કરી રજુ કરિાના રહેશે.રૂ.૩૦ હજાર શુધીની
લોનમાાં (પાાંચ) ચેક, રૂ.૧ લાખથી ઉપર લોન હોય તો ૧૦(દસ) ચેક રજુ
કરિાના રહેશે.

16. લોન એગ્રીમેન્ટ કરાર માટે:- અરજદારે વનયત નમુનામા એગ્રીમેન્ટ કરાર પર રૂ.૧૭૧/-ના સ્ટેમ્પીંગ
કરાિી તેમાાં જણાવયા મુજબ અરજદાર/સહ અરજદાર/સાક્ષી અને જામીનદારની કચેરીના રૂબરૂ રજુ કરવુ ાં
જામીનિારની વિગત :

લોનની રકમ રૂ. ૩૦.૦૦૦/-સુધી – જામીન ખત.



લોનની રકમ રૂ. ૩૦.૦૦૧/થી રૂ.૧.૦૦.૦૦૦/સુધી ૧ જામીન રજુ કરિાનો રહેશે.



લોનની રકમ રૂ.૧૦.૦૦૧/થી રૂ.૫૦.૦૦૦/- સુધી ૨ જામીન રજુ કરિાના રહેશે.
અરજદારે નીચે પૈકી ગમે તે જામીન પસાંદ કરી શકશે.

(અ) વમલ્કતધારક જામીન (બ) જાત જામીન (ક) સરકારી કમડચારી જામીન.
(અ) વમલ્કતધારક જામીન અને (બ) જાત જામીન હોય તો તેને વનચે મુજબ પુરાિા રજુ કરિના રહેશે.


લોન કરતા દોઢ ઘણી દકિંમતના બોજા મુકત વમલ્કત ધારણ કરતા હોિા જોઇએ



જામીનદારના આધારકાડ્ડ /ચુટાં ણીકાડ્ડ /લાઇસન્સ/પાન કાડ્ડ પૈકી કોઈ એક પુરાિો રજુ કરિાનો રહેશે.



જામીનદારના રહેઠાણ પુરાિામાાં રે શનકાડ્ડ /લાઈટબીલ/રજુ કરિાની રહેશે.



ે રી વનયત નમુનો-૫ રજુ કરિી
જામીનદારની બાાંહધ



જામીનદારની વમલકતના પુરાિા માટે –ખેતીની જમીન હોય તો ૭૧૨/૮-અ ના ઉતારાની નકલ,હક પત્રક-૬ ની
નકલ અને રહેઠાણનુ ાં મકાન હોય તે િેરા પહોંચ/ટે ક્ષ ભયાડ ની પહોંચ/આકારણી પત્રક/પ્રોપટી કાડ્ડ ની નકલ રજુ
કરિાની રહેશે.



વમલ્કત નમુના-૩માાં ગીરોખતના પુરાિા માટે :-જામીનદારે પોતાની વમલ્કત નમુના -૬ માાં ગુજરાત વિકલાાંગ
(દદવયાાંગ)નાણાાં અને વિકાસ વનગમ ગાાંધીનગર ના નામે બોંજાનોંધ કયાડ ની તલાટી.વસદટ સિે/મામલતદારશ્રીની
સહીનો/શેરો કરાિી રજુ કરિાનુ ાં રહેશે.



બોજા નોંધની પ્રમાણીત નકલ –બોજા નોંધ થયા અંગે જમીન હોય તો હક પત્રક-૬ અને મકાન હોય તો
તલાટીશ્રી/વસદટ સિેન ુ ાં બોજા નોંધ થયા અંગેન ુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરિાનુ રહેશે.
સરકારી કમમચારી જામીન િોત તો વનચેના પુરાિા રજુ કરિા:-



સરકારી કમડચારીની નોકરી ઓછામાાં ઓછી ૮િષડ બાકી હોિી જોઈએ



જામીનદારે વનયત નમુના -૮માાં બાાંિધ
ે રી પત્રકમાાં વિગતો ભરી રજુ કરિાનુાં રિેશે.



કમડચારીએ કચેરી આઈ કાડ્ડ /આધારકાડ્ડ /ચુટણી
ાં
કાડ્ડ રજુ કરિાનુ ાં રહેશે.



રહેઠાણના પુરાિા માટે –રે શનકાર્મ /લાઇટબીલ રજુ કરિાનુાં રિેશે.



છે લ્લા માસની પગાર સ્લીપ રજુ કરિાની રિેશ

ુ ા પાર્િાના તથા િસ્તાિેજોની વિગત:: લોન માંજુરીની શરતો તથા પર
૧.

અરજદારે અરજીપત્રક સથે જોડ્ેલ વનચે મુજબના પુરાિાની પ્રમાણણત નકલો ફરીથી રજુ કરિી:- (૧) આિકન ૂ

પ્રમાણપત્ર (૨)ઉંમરના પુરાિા માટે જન્મ નોંધણી પ્રમાણપત્ર/શાળા છોડ્યાનુ ાં માણપત્ર(૩)રહેઠાણના પુરાિા માટે
રે શનકાડ્ડ ની નકલ(૪)ધાંધાના અનુભિનુ ાં પ્રમાણપત્ર (૫) ફોટા સદહતના ઓળખકાડ્ડ ની નકલ (દા.ત.) આધારકાડ્ડ ,મતદાર
ઓળખકાડ્ડ , ડ્રાઈવિિંગ લાઇસાંસ િગેરે) (૬) આધારકાડ્ડ ની નકલ ફરજીયાત રજુ કરિી (૭) ધાંધાના માલ સામાનનુ ાં ભાિ
પત્રક (૮) ધાંધાના સ્થળ અંગેનો આધાર પુરાિો
૨.

અરજદારે રૂ.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સોગાંદનામુ ાં મામલતદારશ્રી કે નોટરીશ્રી સમક્ષ રજુ કરિાનુ ાં રહેશ.ે

(સામેલ) રાખેલ નમુના : ૧ મુજબનુ)ાં
3.

રારિીયકૃત બેંકના એકાઉન્ટ પેયી કરે લ,મેનેજીંગ દડ્રે કટરશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય વિકલાાંગ (દદવયાાંગ) નાણાાં અને

વિકાસ

વનગમ ગાાંધીનગરના નામે લખેલા વનચેની વિગતે કોરા અને સહી કરે લા ચેક (રકમ અને તારીખ લક્યા

વસિાયના ) સાથે લાિિાના રહેશે. જે બેંકના ચેક રજુ કરો તે બેંકના સેવિિંગ ખાતાની પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ
રજુ કરિાની રહેશે.
ક્રમ
૧.

રૂ.૩૦,૦૦૦/-સુધી લોન મેળિિા માટે

૨.

રુ.૩૦,૦૦૦/-થી િધુ અને

૩.
૪.

રજુ કરિાના થતા ચેકની સાંખ્યા

લોનની રકમ

એક ચેક આપિો

રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-સુધી લોન મેળિિા માટે

પાાંચ ચેક આપિા

રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-થી િધુ લોન મેળિિા માટે

દસ ચેક આપિા

લાભાથી જો વધરાણની રકમ કરતા દોઢ ગણી રકમની બોજા મુકત સ્થાિર વમલકત ધરાિતા હોય તો અને તે

વમલકત પર તેઓ વનગમનો બોજો નોંધાિે તો તેિા લાભાથીએ વનચે જણાવયા મુજબના કોઇ જામીન રજુ
કરિાના રહેશે નહી.તેમને જાતજામીન તરીકે સ્સ્િકારી,તેમની વમલ્કત પર વનગમના બોજાની નોંધણીની નકલ રજુ થતાાં
વધરાણ કરી શકાશે.
૫.

લાભાથી જો ઉપર જણાવયા મુજબ પોતાની કોઈ વમલ્કત વનગમને તારણમાાં આપી શકે તેમ ન હોય તો તેિા

અરજદારે લોન માટે વનચે જણાિેલ વિકલ્પૉ પૈકી કોઇ પણ એક વિકલ્પ મુજબના જામીન રજુ કરિાના રહેશે.અરજદારે
જામીનદારના આધારકાડ્ડ ,ચુટાં ણીકાડ્ડ ,રે શનકાડ્ડ ,ડ્રાઇવિિંગ લાઇસન્સની નકલો રજુ કરિાની રહેશે.જામીન થનારની ઉંમર ૨૧
િષડથી ઓછી અને ૬૦ િષડથી િધુ ન હોિી જોઇએ.અરજદારે જામીનદારની વનચેની વિગતો પણ રજુ કરિી.બે િખત
વનગમમાાં જામીન થયા હશે તેિા સરકારી કમડચારી /અવધકારીને ફરીથી જામીન તરીકે સ્સ્િકારિામાાં આિશે નહી.
નોંધ : જામીન અંગે વિગત
(૧)

ે રી પત્રક તથા
રૂ.૩૦,૦૦૦/-થી િધુ અને વધરાણ માટે જાત જામીન તથા િચન ણચઠ્ઠી,લોન એગ્રીમેન્ટ,બાાંહધ

ગીરોખત(પોતાની વમલ્કત હોય તો તેની)અથિા ખરીદે લ માલ સામાનનુ સાનગીરોખત
(૨)

રૂ,૩૦,૦૦૦/-થી િધુ અને રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-સુધી એક જામીન આપિાના રહેશે.(જામીન સરકારી કમડચારી,અધડ

રકારી અથિા વધરાણની રકમથી દોઢ ગણી રકમની સ્થાિર વમલ્કત ધરાિતી વયસ્કત, સદરહુ વમલકતમાાં
વનગમના નામનો બોજો નોંધ કરાિિાનો રહેશે.અથિા જામીન તરીકે વધરાણની રકમ દોઢ ગણી રકમની પોતાની સ્થાિર
વમલ્કતમાાં બોજા નોંધ કરી આપિાની રહેશે.

(૩)

રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-થી િધુ વધરાણ મેળિિા માટે બે જામીન આપિાના રહેશે.જેમાાં સરકારી /અધડસરકારી કમડચારી

અથિા વધરાણની રકમથી દોઢ ગણી રકમની સ્થાિર ધરાિતી વયસ્કતઓ,સદહુ વમલ્કતમાાં વનગમના નામે બોજા નોંધ
કરિાની રહેશે. તા.ક: સરકારી /અધડ સરકારી કચેરીમાાં ફરજ બજાિતા વયસ્કત જામીન થાય તો કચેરીના િડ્ાના
ે રીપત્ર આપિાનો રહેશે.
બાાંહધ

૧. વમલ્કતિાળા જામીન
(૧) જામીન લોનની રકમ કરતાાં દોઢ ગણી રકમ જેટલી દકિંમતની વમલ્કત પોતાના નામે ધારણ કરતા હોિા જોઈએ
અને આ વમલ્કત પર કોઈ બોજો નોંધાયેલ હોિો જોઇએ નહી એટલે કે આ વમલ્કત બોજા મુકત હોિી જોઇએ આ વમલકત્ના
પુરાિા તરીકે પ્રોપટી કાર્ડ ડ ની નકલ.વમલ્કતની દકિંમત નક્કી કરતો દખલો (િેલ્યુએશન સદટિદફકેટ)રજુ કરિાના રહેશે.(૨)
ુ ી રે કડ્ડ ના નમુના૮-અ અને ૭/૧૨ ની નકલ અને ગામના
ખેતીની જમીનના દકસ્સામાાં યોગ્ય અવધકારીના ગામના મહેસલ
ુ ી રે કડ્ડ નમુના૬ ની તલાટીની સહી િાળી અસલ નકલ રજુ કરિાની રહેશે.જો આ વમલ્કતના ભાગીદારો એક કરતા
મહેસલ
િધુ હોય તો તેઓની ગામના તલાટીશ્રી રૂબરૂ સમાંવત મેળિિી. આસાથે

મોકલાિેલ જામીનખત (સામેલ રાખેલ

ુ ા:૫) માાં વિગતો ભરી તેમાાં દશાડવયા મુજબ જામીનદારનો ફોંટો ચોંટાડ્ી તેના પર તલાટી –કમ-માંત્રીશ્રી/રાજ્યપત્રીત
નમન
અવધકારીશ્રી પાસે સહી કરાિિી.આ વનગમ ધ્િારા જામીનનો ગ્રાહ્ય રાખ્યા પછી જામીનની વમલ્કત ઉપર વનગમના નામે
બોજાની નોંધણી યોગ્ય અવધકારીશ્રી પાસે કરાિેલ તે બાબતનુ ાં પત્રક (સામેલ રાખેલ (નમુના:૬)માાં રજુ કરિાના રહેશે.
૨. સરકારી નોકરીયાત દકસ્સામાાં જામીનની વિગત:બે િખત વનગમમાાં જામીન થયા હશે તેિા સરકારીક કમડચારી/અવધકારીને ફરીથી જામીન તરીકે સ્િીકારિામાાં આિશે
નહી.
(૧) જામીન સરકારી/અધડ સરકારી/જાહેર સહાય સ્થાવનક સ્િરાજ્યની સાંસ્થાના કાયમી કમડચારી હોિા જોઇએ

(૨) જામીન થયેલ કમડચારીની િય વનવ્રુવિનો સમય ઓછામાાં ઓછા ૫(પાાંચ) િષડ થી િધુ બાકી હોિા જોઇએ
.(૩)જામીનદારએ પોતાની છે લ્લી પગાર સ્લીપની પ્રમાણીત નકલ રજુ કરિાની રહેશે
.(૪)જામીનદારે ,લાભાથી વનગમનુ ાં લ્હેંણ ુ ન ભરે તો તેિા સાંજોગોમાાં વનગમનુ ચઢી ગયેલ લ્હેંણ ુ જામીનદાર પોતે ભરી
આપશે.તેવ ુ સાંમવતપત્ર (સામેલ રાખેલ નમુના:૮)મુજબ આપિાનુ રહેશે.
(૫)જામીનદારની ઓળખ માટે જામીન જે કચેરીમાાં ફરજ બજાિતા હોય તે કચેરીનુ ફોટાિાળાં ઓળખપત્ર રજુ કરિાનુ ાં
રહેશે.(૬) જામીને પોતાના રે શનકાડ્ડ .ચુટાં ણીકાડ્ડ , આધારકાડ્ડ ની નકલ પણ આપિી.
૬. લોન અંગેના દસ્તાિેજો કરિા માટે આ પત્ર સાથે જોડ્ેલ રૂ.૪૫૧/-(અંકે રૂવપયા ચારસો એકાિન પુરા)નો અધેવશિ
સ્ટેમ્પ વનચેની વિગતે જજલ્લા વતજોરી કચેરીએ લગાિડ્ાિિી કે ઇ-સ્ટેસ્મ્પિંગની સુવિધા હોય ત્યાાં ઈ-સ્ટેમ્પીંગ કરાિવુ.ાં
ત્યારબાદ આ શાનગીરો જરૂરી વિગતો ભરીને તેમાાં જામીનોની તથા લાભાથીની પોતાની દસ્તાિેજો ઉપર સાંબવાં ધત
કચેરીના અવધકારી /કમડચારીની રૂબરૂમાાં સહીઓ કરિી /કરાિિી.

અ. માાંગણી પત્ર

રૂ.

૧/-

રે િન્યુ સ્ટેમ્પ

બ. ખાત્રી પત્રક

રૂ.

૫૦/-

અધેવશિ સ્ટેમ્પ

ક.

હાઇપોથીકેશન એગ્રીમેન્ટ

રૂ.

૧૦૦/-

અધેવશિ સ્ટેમ્પ

ડ્.

ે રી પત્રક
બાાંહધ

રૂ.

૩૦૦/-

અધેવશિ સ્ટેમ્પ

કુલ રૂ.

૪૫૧/

૭.

અરજદારે વધરાણ મળ્યાના દદન-૩૦ માાં જે હેત ુ માટે વધરાણ અપાયુ છે તે વયિસાય શરુ કરિાનો રહેશે અને સમય

મયાડદામાાં વયિસાય શરુ કરી તુરાંતજ વયિસાયના સરનામાની અને લોનના મળ્યેથી ખરીદે લ સ્થાિર /જગમ
ાં
વમલ્કત
સદહતની વિગતો તરતજ વનગમને રજુ કરિાવન રહેશે. લોન મળ્યા બાદ િખતોિખત વનગમના અવધકારી/કમડચારી જાતે
તપાસ માાં આિે ત્યારે તેમની જોઇતી તમામ માદહવત લાભાથીએ પુરી પાડ્િાની રહેશે.
૮

વનગમ ધ્િારા જે હેત ુ માટે લોન આપિામાાં અિેલ છે તે હેત ુ મટેજ લોનના નાણાનો ઉપયોગ કરી શકશે. વનગમના

અવધકારીશ્રી/કમડચારીની રૂબરૂ ચકાસણી દરમ્યાન લોનના નાણાાંમાાંથી કોઇ વયિસાય કરિામાાં આવયો ન હોય અથિા
લોનના નાણાાંમાાંથી

વયિસાય માટે ખરીદી કરિામાાં આિેલ નહોય અથિા લોનના નાણાાં કોઈ અન્ય હેત ુ માટે

ઉપયોગમાાં લેિામાાં આવયા હોિાનુ તેઓના ધ્યાન પર આિશે તો આ લોન રદ કરી તમામ નાણાાં લોન નક્કી કરે લ
દાં ડ્નીય વયાજ સાથે િસુલ કરિામાાં આિશે.
૯. દસ્તાિેજની કામગીરી સમયે વનગમનાાં અવધકારી/કમડચારીના રૂબરૂમાાં કરિામાાં આિતી કાયડિાહી દરમ્યાન જો કોઈ
દસ્તાિેજી પુરાિા અથિા જામીનની ઓળખમાાં કે કોઈ બાબતે કોઈ ખોટુ થયેલ હોિાનુ ધ્યાન ઉપર આિશે તો તેજ
સમયે આપની સૈધાાંવતક માંજુર કરે લ લોન રદ કરિામાાં આિશે.જેની ગાંભીર નોંધ લેિી.
(અ) લાભાથી ધ્િારા સાધન-સામગ્રી/િાહનના ણબલો લોન મળ્યા બાદ જજલ્લા કક્ષાએ દદન-૧૦ નમાાં રજુ કરિાના રહેશે.
(બ) જજલ્લા અવધકારીશ્રીએ રજુ થયેલ ણબલો અન્િયે ત્યાર બાદ દદન-૭ માાં લાભાથીએ િસાિેલ સાધન સામગ્રી
/િાહનની ખરાઇ કરીને લાભાથી સાથેનો ફોટોગ્રાફ લેિાનો રહેશે. સાથે સાથે લોનનો ઉપયોગ થયા બાબતનુ ાં ઉપયોગીતા
પ્રમાણપત્ર આપિાનુ ાં રહેશે.જો લાભારવથએ ણબલ મુજબ સાધનો/િાહન ખરીદે લ નહોય તો તેઓની સામે કાયદાકીય
કયડિાહી કરિા વનગમને જણાિવુ.ાં
(ક) લાભથી જો લોન મળ્યા બાદ દદન-૩૦માાં સાધન સામગ્રી/િાહન ખરીદ નકરે તો લોન/વધરાણના દુરઉપયોગ
બાબતે અને શરતોના ઉલ્લાંધન અન્િયે લાભાથી ઉપર કાયદાકીય કારય્િાદહ કરિા અને વધરાણ વયાજ સદહત એક સાથે
િસુલ કરિા વનગમની કચેરીએ અહેિાલ મોકલી આપિો.
ુ ી રકમ
૧૦. લાભાથીને લોન લીધા બદ હપ્તા ભરિામાાં કસુર કરશે તો લોનની રકમ તેમજ ચડ્ત વયાજ સદહતની પુરેપર
ભરપાઇ કરિાની જિાબદારી લાભાથીની તથા જામીનની વયસ્કતગત અને સામુદહક રહેશે.
૧૧.

લાભાથીએ હપ્તો દર મદહનાની ૧વથ ૫ તારીખ શુધીમાાં વનગમને જમા મળે તે રીતે વનયત બેંકમાાં ભરિાનો

રહેશે.હપ્તો ભરિામાાં કસુરિાર થયે લાભાથીએ આપેલ ચેક બેંકમાાં રજુ કરિામાાં આિશે.ચેક બાઉન્સ થશે તો લાભાથી
સામે કયદે સરની ફોજદારી તેમજ દદિાની રહે પગલા ભરિાની ફરજ પડ્શે અને આિા સાંજોગોમાાં વનગમને થનાર ખચડની
અને આિનાર ન્યાવયક પદરણામની જિાબદારી લાભાથીની પોતાની રહેશે.
૧૨.

લાભાથીએ લોન લેતી િખતે જે સરનામુ આપેલ હોય અને ત્યારબાદ જો આ સરનામુ ાં બદલાય તો લાભાથીએ

તાત્કાણલક અત્રેના વનગમને લેણખતમાાં પત્ર ધ્િારા જાણ કરિાની રહેશે.

૧૩. લોન વયાજના દરમાાં કે યોજનાના અમલમાાં રારિીય વિકલાાંગ(દદવયાાંગ) વિકાસ અને નાણાાં વનગમ, દદલ્હી રારિીય
વિકલાાંગ(દદવયાાંગ) વિકાસ અને નાણાાં વનગમ,નિી દદલ્હી તરફથી કોઈપણ ફેરફાર કરિામાાં આિશે તો તે મુજબ લોન
લેનારને તે વનયમો બાંધન કતાડ રહેશે.
૧૪.

ુ રાત
લોનની શરતો અને વયાજના દર વિગેરે બાબતોમાાં જો વિિાદ ઉભો થાય તો મેનેજીંગ દર્રે ક્ટર,ગજ

વિકલાાંગ(દિવયાાંગ)નાણાાં અને વિકાસ વનગમ લી.ગાાંધીનગર જે નક્કી કરે તે વનણડય આખરી અને બાંધનકતાડ રહેશે.
૧૫. આ લોનને લોન પરન ાંુ વયાજ કે તોનો કોઈ ભાગ કોઈ પણ સાંજોગોમાાં માફ થિાને પાત્ર નથી. કે આલોન પર કોઈ
પણ જાતની સબસીર્ી મળિા પાત્ર થતી નથી જેથી લાભાથીએ મદ્દુ લ તથા તેના પર થત ુ વયાજ વનયવમત ભરિાન ાંુ રિેશે.
૧૬.

લોન અંગેના દસ્તાિેજ કયાડ બાદ પણ લોન લેનાર લાભાથીના કુટુાંબમાાંથી અન્ય વયસ્કતને લોન આપેલ હોિાનુ

વનગમના ધ્યાન ઉપર આિશે તો લાભાથી સામે આઈપીસી ની કલમ ૪૨૦ ના ગુના સબબ કાયદે સરની કાયડિાદહ
કરિામાાં આિશે. અને લાભાથીની લોન રદ કરીને વયાજ સદહત એકસામટી િસુલ કરિામાાં આિશે.
૧૭. અધેશીિ સ્ટેમ્પ સાથે કરે લ કરારની તમામ શરતો લાભાથી તેનજ જામીનોને બાંધનકતાડ રહેશે.
૧૮. આ લોનના સાંદભડમાાં કાયદા અન્િયે ન્યાયનુ કાયડક્ષેત્ર(જ્યુરીડ્ીકશન) ગાાંધીનગર રહેશે.
૧૯.

ડ્ોક્યુમેંટેશન કરિાની પ્રદક્રયા પુણડ થયે, વધરાણ ચુકિણી રારિીય વનગમ પાસેથી ઉપલબ્ધ થયેલ નાણાાં પર

આધાદરત છે .
૨૦. સૈધાાંતીક માંજુર થયેલ લોનની રકમમાાંથી નીયમ અનુસારની કપાત બાદ ચુકિણી કરિામાાં આિશે.
૨૧. ફાંડ્ ઉપલબ્ધ થયેથી વધરાણ/લોન ચુકિિામાાં આિશે.

લાભાથીનુ સોગાંદનામુાં
આથી હ/
ુ ાં અમો નીચે સહી કરનાર શ્રી/શ્રીમતી/કુાં.(૧) ............................................................................................
ઉ.િ...................(૨).......................................................ઉ.િ.: ...........................................................................
ધાંધો : ..............................................................ધમે : ............................................................................................
પેટા જાવત : .....................................રહેિાસી : .......................................................................................................
મુ. પો. ..............................................તા ....................................................જજ. .....................................................
ના હુ ાં મારા/અમારા ધમડના સોગાંદ ઉપર જાહેર કરૂ છુ કે /જાહેર કરીએ છીએ કે :-આ અગાઉ મેં કે અમોએ કે અમારા
કુટુાંબની અન્ય કોઈ વયસ્કતએ કી પણ સરકારી/અધડ સરકારી/બેંક પાસેથી સબસીડ્ી િાળાં કે ઓછા વયાજની યોજનામાાં
કોઈ પણ પ્રકારનુ ાં લોન વધરાણ મેળિેલ નથી કે મેળિી બાકી રાખેલ નથી,કે અરજી કરે લ નથી તેમજ
મારા/અમારા/કુટુાંબના કોઈ પણ સભ્ય સરકારી/ અધડસરકારી સાંસ્થામાાં નોકરી કરતા નથી તે બદલ હ/
ુ અમો ખાત્રી આપુ
છુ. ઉપરની બાબત ખોટી વનકળશે તો ગુજરાત વિકલાાંગ(દદવયાાંગ) નાણાાં અને વિકાસ વનગમ લી. ગાાંધીનગર
કાયદે સરની કાયડિાદહ મારી/અમારી સામે કરી શકશે.વધરાણ મળ્યેથી િસુલાતના વનયવમત હપ્તા ભરિા અને તે
દરમ્યાન વનગમને મારૂ િાહન/સાધન હાઇપોથીકેશનમાાં રાખિા અને નાણાાં સમયસર ન ભરુ તો તે નાણાાં ભરિા માટે
રે િન્યુ રાહે ભરિા અથિા વનગમ નક્કી કરે તે પ્રમાણે બાકી હપ્તાની રકમ દાં ડ્નીય વયાજ સાથે ભરપાઇ કરિા હુ અમો
ે રી આ
બાંધાઉ છુ./બાંધાઇએ છીએ.તે માટે હુ તેમજ મારા/અમારા િાંશ િારસો જિાબદાર રહેશે તે અંગેની બાાંહધ
ે રી ખરી અને સાચી
સોગાંદનામા ધ્િારા આપુ ાં છુાં.ઉપરોકત સોગાંદનામાની તમામ હકીકત અને આપિામાાં આિેલ બાાંહધ
અને મને/અમોને બાંધનકતાડ છે .હે હુ અમો મારા/અમારા ધમડના સોગાંદ ઉપર જાહેર કરૂ છુ./કરીએ છીએ. ખોટુાં સુગદ
ાં નામુ
કરવુ તે દાં ડ્ અને સજાને પાત્ર ગુનો બને છે તે હ/
ુ અમો જણુ ાં છુ/જાણીએ છીએ.
સોગાંદનામુ કરનારનો સહીઓ :(૧) ...................................................................
(આખુ નામ)
મોબાઈલ નાંબર .................................................
(૨) ...................................................................
(આખુ નામ)
મોબાઈલ નાંબર .................................................
ઓળખ આપનારની સહી
..................................................
ઓળખ આપનારનુ ાં અટક સાથે પુરૂ નામ અને રહેઠાણનુ ાં સરનામુ ાં
.........................................................................................
.........................................................................................
ુ પણે સોગાંદનામુ ાં કરવુ
નોંધ-(૧) શૈક્ષણણક લોનવન અરજી માટે અરજદારે તથા તેઓના વપતા /િાલીઓ બાંનેએ સાંયક
(૨) ૧૦૦% દદવયાાંગ અરજદારના દકસ્સામાાં પણ અરજદારે તથા તેઓના વપતા/િાલીએ આ સોગાંદનામુ ાં સાંયકુ તપણે કરવુ ાં

(નમુના – ૨)

સાંમવત પત્રક
આથી હુ ાં વનચે સહી કરનાર .................................................................................................................................
રહે. મુ. ........................................................તા. ...............................................જી. ..............................................
ધારણ કરે લ આધાર કાડ્ડ નાંબર .....................................................................આથી,ગુજરાત સરકારના સામાજીક ન્યા
અને અવધકારીતા વિભાગ અને ભારત સરકારના રારિીય વિકલાાંગ(દદવયાાંગ) નાણાાં અને વિકાસ વનગમ,નિી દદલ્હી
અંતગડત ગુજરાત વિકલાાંગ(દદવયાાંગ) નાણાાં અને વિકાસ વનગમ,ગાાંધીનગર ધ્િારા અમલીત વસધા વધરાણ/શૈક્ષણણક
વધરાણ યોજનામાાં મારા આધાર નાંબરનો ઉપયોગ કરીને મારી ઓળખ પ્રમાણણત કરિાની અને ખરાઇ કરી આધાર
સીડ્ીંગ કરિા સાંમવત આપુ ાં છુાં.

નામ .................................................................
(સહી/અંગુઠાનુ ાં વનશાની)
તારીખ -

ઓળખ આપનાર :

(સહી) .............................................................
નામ ...............................................................
હોદ્દો અને સરનામુ ાં ...........................................
......................................................................
.....................................................................

/

/

( નમુના -૩)
બ્ાાંચ મેનજ
ે ર ............................................................
બેંન્કનુ નામ .............................................................
બ્ાાંચનુ ાં નામ ............................................................
શ્રીમાન,
બેંક એકાઉન્ટ નાંબર .....................................................એ મારા નામનુ ાં બેંક ખાતુ છે . આધાર નાંબરને આ બેંક
ખાતા સાથે સાાંભળિા બાબત હુ ાં મારા ખાતા નાંબર .............................................................તમારી બેંક શાખામાાં
(શાખાનુ ાં નામ)....................................ખોલાિેલ છે .હુ ાં મારા અધાર નાંબર રજુ કરૂ છુાં ને સ્િેચ્છાએ સાંમવત આપુછુાં
ાં કે...
(૧)

મારા આધાર નાંબર કે જે UIDA, ભારત સરકાર ધ્િારા મારા નામથી કાઢી આપિામાાં આિેલ છે .તેને

ઉપરોકત બેંક ખાતામાાં નોંધણી કરાવુ છુ.
(૨)

આ આધાર નાંબર NPCI સાથે જોડ્ી દે િાકે જેથી ભારત સરકાર ધ્િારા આપિામાાં આિતા વસધા લાભની ચુકિણી

ઉપરોકત ખાતામાાં જમા થાય.હુ ાં સમજુ છુ કે, જો એક કરતા િધારે લાભોની બાકી ચુકિણી હશે તો તે તમામ મારા આ
ખાતામાાં જમા થશે.
(૩)

UIDAI માાંથી મારી ઓળખ પ્રમાણીત કરિા માટે મારા આધાર નાંબરનો ઉપયોગ કરિા

(૪)

મને SMS એલટડ મોકલિા માટે નીચે આપેલા મારા મોબાઇલ નાંબરનો ઉપયોગ કરિા.
ુ બ છે .
આધાર/UIDAI પત્રની વિગતો નીચે મજ
આધાર/UIDAI નાંબર .........................................................
આધાર ધારકનુ નામ(આધારકાડ્ડ મુજબ) ................................................................................
હુ ાં સમજુ છુ કે,મારા ધ્િારા બેંકને આપિામાાં અિેલી આધારકાડ્ડ ની વિગતો ઉપરોકત હેત ુ વસિાય કે કાયદાની

જરૂરીયાત વસિાય અન્ય હેત ુ માટે ઉપયોગ કરિાનો થશે. નહી.
આપનો વિશ્વાસુ ,
(ખાતા ધારકની સહી/અંગુઠાનુ ાં વનશાન)
નામ

....................................................................

મોબાઈલ નાંબર

.....................................................................

ઈમેલ આઈડ્ી

.....................................................................

ણબડ્ાણ- સ્િપ્રમાણણત કરે લ આધારકાડ્ડ ની નકલ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------આધાર નાંબર બેંક એકાઉન્ટ સાથે સાાંકળિાની કામગીરી ખરાઈ.
શ્રી/શ્રીમતી.....................................................................................................ના.........................................બેંકની
શાખા ………………………………………..ના ખાતા નાંબર............................................................ સાથે આધાર/UIDAI નાંબર
........................................અને મોબાઈલ નાંબર..........................................ને સાાંકળિામાાં આિેલ છે .

તારીખ ...../..../......

બેંકનુ સહી/વસક્કો

બેંક અવધકૃત અવધકારીની સહી

(આ ફોમમ ભરીને વનગમને મોકલિ વિનાંતી) (એક નક્લ અરજિારે રાખિાની રિેશે.)

(નમુના-૫)
ે રી પત્ર
વમલ્કતધારક જામીનન ુ બાાંિધ
આથી

હું નીચે

સહી

કરનાર

શ્રી/

શ્રીમતી

ક.ું ................................................................ઉંમર

વર્ષ:...........ધુંધો.

....................................ધમે:..................................પેટાજાતત.......................................રહેવાસી:....................................
મ. પો. :.................................તા. :...........................................તિ.: .......................................ના

ગિરાત રાજ્ય

તવકલાુંગ(દિવયાુંગ) નાણા અને તવકાસ તનગમ ગિરાત રાજ્ય ગાુંધીનગરે બાુંહધ
ે રી આપું છું કે...
લોન

લેનારશ્રી

........................................

રહેવાસી

:

...................મ.પો.:................................તા.:

..........................................તિ. : .............................................ને ગિરાત રાજ્ય
તનગમ

ગિરાત

રાજ્ય

ગાુંધીનગરે

જામીન

............................................................ધુંધા

મેળવવાની

/સાધન

માટેની

શરતે
લોન

તેમના

તવકલાુંગ(દિવયાુંગ) નાણા અને તવકાસ

તારીખ....../......./.............ના

આપવાનું

નક્કી

કરેલ

છે .

આ

પત્ર

લોનની

થી
રકમ

રુ.......................................................% વયાિની (તનયમ મિબ)છે . આ રકમ ૫ (પાુંચ) વર્ષમાું સરખી રકમના તનયતમત હપ્તા ભરપાઇ
કરવાની પ્રાથતમક િવાબિારી ઉપર િણાવેલ લોન લેનારની તેમિ મારી છે અને રહેશ.ે િો લોન લેનરની તનયતમત હપ્તા ભરવામાું ચક કરશે તો આ
સાધન / ધુંધા/અભ્યાસ પેટે લીધેલ લોનનાું તમામ હપ્તા (મદ્દલ/વયાિ /િુંડનીય વયાિ સતહત ) તનગમને ભરપાઇ કરવાની મારી વયતક્તગત તેમિ
સુંયક્ત િવાબિારી છે તે હું સમિું છું અને તેમ સમજીને આ બાુંહધ
ે રીથી બુંધાઉ છું . અરિિારની લોન મારા જામીનખતના આધારે મુંિર થાય છે .
આથી લોન મુંિર થયા બાિ કોઇ પણ સુંિોગોમાું લોનના તમામ હપ્તા પરા થયા પહેલા હ જામીન તરીકે છટા થવા માટે કોઇ રિઆત કરશે નતહ
અને તેમ કરીશતો પણ જ્યાું સધી લોન લેનાર / અરિિાર તનગમને માન્ય હોઇ તેવા નવા જામીન તનગમને નહીં આપે ત્યા સધી અને નવા જામીન
આપે તે પહેલાના સમયના િે ટલા હપ્તા બાકી હશે તે ભરવાની િવાબિારી માુંથી હું મ ક્ત થઈ શકીશ નહીં તે હું સમિ છું અને તનગમને ખાતરી
આપછું .
(અ)

આ અુંગે હું મારી...........................................તમલ્કત તનગમના નામે તારણમાું આપ છું .અને સિર તમલ્કતના િસ્તાવેિ તથા

તમલ્કતના આધાર પરાવા પેટે િમીનના ૭/૧૨/,૮/અ કે મકાનનો મતલકી આધાર આ સાથે રિ કરેલ છે . િે તમલ્કત આ લોનના તારણમાું હોવાથી તે
તમલકત પણ આ લોનના હપ્તા નહી ભરાય તો તે માટે ટાુંચમાું લઈ શકાશે.જામીન થવાથી મારી તમલ્કત ઉપર બોિો ઉભો થયો છે અને તેની નોંધ
સરકારી રેકડષમાું તારણ તરીકે કરાવવા માટે િરુર પડે તનગમ નક્કી કરે ત્યાું સહી કરી આપવા હું બાુંધાઉ છું .ઉપર િણાવેલ તારણવાળી તમલ્કત ઉપર
અન્ય કોઇ બેંકમાુંથીલોન લઇ તારણમાું મકેલ નથી.
અમારી તમલ્કતની અુંિાજીત કકુંમત આિની તારીખે રુ...............................છે .રિૂ કરેલ તમલ્કતની અુંિાજીત કકુંમતનો તલાટી/ચીફ
ઓફીસરશ્રી /વેલ્યયરનો િાખલો આ સાથે રિ કરેલ છે .
આ બાુંહેધરીપત્રકમાું મેં કોઇપણ જાતના િબાણ તવના, તબન કેફીપણામાું આ બાુંહેધરી પત્રમાું સમજી તવચારીને સહી કરેલ છે . િે અમોને
તેમિ અમારા વલી વારસોને કબલ મુંિર છે .
લાભાથી લોનની રકમ ભરવામાું તનષ્ફળ િશે તો તે લોનની બાકી તનકળતી તમામ રકમ ભરપાઇ કરવા હું બાુંહેધરી આપું છું તથા આ અુંગે
કોટષ-કચેરી કે કોઈ અન્ય કોઈ પણ જાતનો કાયિાકીય આસરો લઈશ નહી તેની પણ ખાત્રી આપું છું .
તરીખ:- .................................
સ્થળ:- ................................
વમલ્કતિાળા
જામીનનો ફોટો

જામીંિારીન સહી:..............................................
મોબાઇલ નુંબર................................
જામીનના સાક્ષીની સહી....................................................
જામીનના સાક્ષીન પરુ નામ.........................................................................
જામીનના સાક્ષીનું પરુું સરનામ.ું .....................................................................
.......................................................................................
ગામ:.................................તાલકો:........................................
તિલ્લો:................................મોબાઇલનુંબર................................

નોધ :- ૧. જામીનિારનો ફોટો સરપુંચશ્રી/તલાટી કમ મુંત્રી/રાજ્ય પત્રીત અતધકારીશ્રી પાસે ફરજીયાત પ્રમાતણત કરાવવાનો રહેશ.ે
૨. આ બાુંહધ
ે રી પત્રક સામે જામીનિારે તેઓ િે તમલ્કત તારણમાું મકવા માુંગે છે તે તમલ્કતની કકુંમતનો િાખલો તલાટી
/ચીફ ઓફીસર/વેલ્યઅરનો િોડવો.

નમુના-૭
-: વમલ્કતની બોજા નોંધ પ્રમાણપત્ર :આથી પ્રમાણપત્ર આપિામાાં આિે છે કે અરજદાર શ્રી ...................................................................................મુ ાં
...........................................તા.......................................જી.......................................................................................
ને ગુજરાત વિકલાાંગ (દદવયાાંગ) અને નાણાાં

અને વિકાસ વનગમ ગાાંધીનગર અમલીત વસધી વધરાણની યોજનામાાં

...................................................ધાંધા-વયિસ્થા માટે લોનની રકમ રૂ................................માંજુર કરિામાાં આિેલ છે
તેઓના ધાંધાની લોનમાાં જામીનદાર તરીકેશ્રી..........................................................................મુ............................તા.
................................ જી. .............................................એ પોતાની માલીકીની વમલ્કત સિે નાં/ઘર નાં. ....................
પર “ગુજરાત રાજ્ય વિકલાાંગ (દદવયાાંગ) નાણાાં અને વિકાસ વનગમ ગાાંધીનગર’’ ના નામે પાંચાયતના ઠરાિ નાં.
.................તા. .........................થી બોજા નોંધ કરિામાાં આિેલ છે ત્યા સદર વમલ્કતની અંદાજીત કુલ રકમ
રૂ.......................................(અંકે રૂ. .................................................................થાય છે , જેની ખાત્રી બદલ પ્રમાણપત્ર
આપિામાાં આિેછે.

તલાટી કમ માંત્રીશ્રી/ સીટીસિે

તારીખ :......./...../...........
સ્થળ :.............................

( નમુના-૮ )
ે રી પત્ર
સરકારી / અધમ સરકારી, સાિસોના નોકરીયાત જામીનિારે આપિાન ાંુ બાાંિધ
જામીનદારનુ ાં નામ

: ......................................................................

જામીનદાર કચેરીનુ નામ

: .......................................................................

જામીનદાર કચેરીનુ સરનામુ ાં

: ......................................................................
.......................................................................

જામીનદારની જન્મ તારીખ

: ………………………………………………………………………..

જામીનદારની વનમણુક તારીખ

: ………………………………………………………………………….

જામીનદારની િય વનવ્રુવિની તારીખ :........................................................................
આથી હુ નીચે સહી કરનાર શ્રી/શ્રીમતી/કુાં...................................................................................ઉંમર િષડ
................ ધાંધો,નોકરી,રહેિાસી:……………………………….મુ.ાં પો.:......................................તા. .........................જી.
................................ હાલ ...........................હોદ્દા ઉપર ..............................અમો સરકારી /અધડ સરકારી / જાહેર
સાહસ ........................................ સાંસ્થાના કમડચારી છીએ.અમારી મવસક આિક પગારની સ્લીપ આ સાથે સામેલ
રાખેલ છે . અમો ગુજરાત

વિકલાાંગ (દદવયાાંગ) અને નાણાાં

અને વિકાસ વનગમ ગાાંધીનગરના તરફથી અરજદાર

શ્રી.......................................................................ને......................................................................ના વયિસાય માટે
રૂ………………………………………………………….. નો જામીન થાઉં છુ.
અરજદારની લોન મારા કજામીનખતના આધારે માંજુર થાય છે . આથી લોન માંજુર થયા બાદ કોઈ પણ સાંજોગોમાાં
લોનના તમામ હપ્તા પુરા થયા પહેલા હુ ાં જામીન તરીકે છુટા થિા માટે કોઈ રજુઆત કરીશ નહી અને તેમ કરીશતો
પણ જ્યાાં સુધી લોન લેનાર અરજદાર વનગમને માન્ય હોય તેિા નિા જામીન વનગમને નહી આપે ત્યાાં સુધી અને નિા
જામીન આપે તે પહેલાના સમયના જેટલા હપ્તા બાકી હશે તે ભરિાની મારી જિાબદારીમાાંથી હુ ાં મુકત થઇ શકીશ નહી
તેપણ હુ સમજુછુ તથા આ અંગે કોટડ કચેરીકે કોઈ પણ જાતનો કાયદાકીય આશરો લઇશ નહી તેની પણ ખાત્રી આપુ છુ.
અરજદાર આ વધરાણ વયાજ સદહત સમયસર પરત ચુકિિામાાં વનરફળ જશે તો વનગમનુ તેમની પર ચઢેલ તમામ
લ્હેંણ ુ ચુકિી આપિા અમે બાંધાઇએ છીએ.વનગમ ધ્િારા અરજદારને ઉપર જણાવયા પ્રમાણે
ચુકિણુ ાં કયાડ પછી સદર લોન પરશ ચડ્ેલ બાકી બાબતે જાણ કરિામાાં આિે અને તેના દદન-૧૫ માાં અમો ચુકિણી
કરિામાાં વનરફળ જઇએ તો,તેન ુ લ્હેણ ુ ાં અમારા પગાર માાંથી િસુલ લેિા હકકદાર થશે.
આ અન્િયે વનગમના નાણાાં ચુકિિામાાં વનરફળ જઇએ તો વનગમનુ તમામ લ્હેણ ુ ાં અમારા પગાર માાંથી િસુલ કરી
ે રી આપુ છુ.
શકશે.અને તેમાાં અમો કોઈ િાાંધો/તકરાર લઇશુ નહી જેની બાાંહધ
ે રી ઉપર સમજી વિચારીને સહી કરે લ
મેં કોઈ પણ જાતના દબાણ વિના,ણબન કેફીપણામાાં આ બાાંહધ

છે , જે અમોને

તેમજ અમારા િાલી િારસોને કબુલ માંજુર છે .
તારીખ :…./…../…………

જામીનદારની સહી
…………………………………
જામીનના સાક્ષીની સહી.....................................................................
જામીનના સાક્ષીનુ પુરૂ નામ …………………………………………………

.

સારકારી

જામીનના સાક્ષીનુ પુરૂ સરનામુ.ાં ...........................................................
................................................................................

જામીનનો

ગામ ………………………… તાલુકો ………………………………………

ફોટો
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