
પ રિશ  ટ - ૧   
િપતા-વાલી/અરજદાર(અ ય સગાસબંધંી)ની િમલકત બો  ન ધ/મોગજ કરાવવા આપવાની થતી સમંિત 
         ( .૫૦/- ના ટે પ પર) 
---------------------------------------------------------------- 
 (લોનની રકમ .૭.૫૦ લાખ થી ઓછીહોય તો િમ કત ઉપર બો  ન ધ કરાવાની રહેશે અને .૭.૫૦ લાખથી વધુ હોય 

તો િમ કત મોગજ કરવાની રહેશે.) 

આથી હંુ.................................................................. ઉ.વષ.......................................... 

રહે.............................તાલુકો............................. .................................જણાવું છંુ કે, ી નામે 

......................................................રહે........................................તા......................................

............................... ની (યોજનાનંુ નામ).........................................માટે ....................... (અંકે 

િપયા ..................................... પુરા) લોન મંજુર કરવા માટે  મારી નીચ ેમુજબની િમલકત આપેલ છે. 

 

િમલકતનું વણનઃ- 

 

 ઉપર દશાવેલ િમલકત આ લોન મજુંર થયેથી સરકાર પ ે બો  ન ધ /મોગજ કરાવવા હંુ સંમત છંુ, અને  અમો 

દશાવેલ િમલકત બો  ન ધ/મોગજ કરાવવા િન ફળ જઇએ તો મંજુર કરાવવામાં આવેલ લોન સરકાર ી રદ કરશે તેમાં મારો કે 

મારા વાલી વારસોનો કોઇ વાંધો ચાલશે ન હ. 

અરજદાર -  િમ કત માગજ  

આપનાર વ ચે સંબંધ--  

 

સા ીની સહી          િમલકતદારની સહી  

                       

 

 

 

 

 



      પ રિશ  ટ - ૨   
 લોન પરત ભરપાઈ માટેની સંયુકત બાંહેધરી ( . ૩૦૦/- ટે પ પપેર પર) 

     આથી  અમો  નીચ ે સહી કરનાર (૧) ી...............................................................................   
મર વષ.............. (૨)  સહ  અરજદાર ી  ી....................................................................     
મરવષ...................ધમ..............રહે ............................................................................ 

તે અમો આથી આ સોગંદનામા ારા  હેર કરી  જણાવીએ  છીએ કે , અમો અરજદાર િવ ાથ   તેમજ તેઓના 
િપતા/વાલી  િવદેશ અ યાસ માટે  રજૂ કરેલ  લોન અર ના  સહ અરજદારો  (CO-APPLICANT)  છીએ . અને  
હાલમાં  ઉપરોકત  બતાવેલ  સરનામે રહીએ છીએ , અને લેિખત બાંહેધરી આપીએ છે કે , અમારી િવદશે ઉ ચ અ યાસ 
અથ જવાના હેતુસર ગુજરાત િબનઅનામત શૈ િણક અને આિથક િવકાસ િનગમ મા ંગુજરાત રા ય , ગાંધીનગર ારા 
લોન ........................................... મંજૂર કરવામા ં આવેલ છે . તે અમો બં ે પરત ભરપાઈ કરવા માટે 
સંયુકત તેમજ યિકતગત રીતે જવાબદાર છીએ. તેમજ એકની ગેરહાજરીમાં  અ ય સામે પણ કાયદસેરની કાયવાહી કરી 
શકાશે. તેવી પણ આ સોગંદનામા ારા લેિખત બાંહેધરી આપીએ છીએ. ત  ઉપરાંત  , મારા પુ /પુ ી િવદેશ 
અ યાસ કરી પરત ન આવે અને લોન પરત ભરપાઈ ન કરે તો સઘળી લોન યાજ સ હત પરત કરવાની સંપૂણ  
જવાબદારી અમારી  (વાલી) યિકતગત રહેશે. તેમજ મારા ખાતે આવેલ િમલકતના  જ ેઆધાર રજૂ કયા છે, તેની િકંમત 
લોનની રકમ જટેલી છે. આ િમલકત લોન- યાજ સ હત ભરપાઈ ન થાય યા ં સુધી કોઈને  ગીરો કે વેચાણ તરીકે 
આપીશ ન હ. આ લોનની રકમ ભરપાઈ કરવામાં િન ફળ જઈએ તો સરકાર ી મારી એ િમલકતમાંથી દંડનીય યાજ 
સ હત પુરેપૂરી રકમ જમીન મહેસૂલ કરી શકાશે. જમેાં અમો વાલી- વારસોનો કોઈ વાંધો ચાલશે ન હ. અને ગુજરાત 
િબન અનામત શૈ િણક અને આિથક િવકાસ િનગમમાં ગુજરાત રા ય , ગાંધીનગર ારા િવદેશ ઉ ચ અ યાસ અથ 
જવાના હેતુસર જ ેલોન મંજૂર કરવામા ંઆવેલ છે , તે જ હેતુ માટે લોનની રકમનો ઉપયોગ કરીશંુ અને અ યાસને લગતા 
ખચની િવગતો આધાર સહ રજૂ કરીશંુ. 
 ઉપરોકત તમામ હકીકતો સાચી અને ખરી છે. ખોટંુ સોગંદનામુ કરવું તે ગુ હો બને છે તે અમો સારી રીતે 

ણીએ છીએ. 

 

સા ી:- ...................................................              ૧.................................................... 

                                                                                                                   (િવ ાથ ) 

 

  

                                                                                        ૨.   ................................................. 

                                                                                                              (િપતા/વાલી) 

 

તારીખ:-         /      /  

થળ   :- ................................................................... 


