: પત્રક – અ :

(₹.૫૦ના સ્ટેમ્પ પર)

વકીલાતનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા લોન/ સહાય મેળવવા
જામીનદારના જામીનખતનો નમૂનો
આથી હં શ્રી......................................................................................................
રહેવાસી-............................................................ગામ.................તાલકો-.......................
જિલ્લો....................... ઉંમર-............... વર્ષ........................... િત લખી આપ છં કે,
શ્રી................................................................ રહેવાસી.................................................
............................................... તા................. જિલ્લો................................... ને જિલ્લા
નાયબ

જનયામકશ્રી(અ.જા.ક)........................ના

ક્રમાંકઃ........................................ થી

તારીખ............................
₹....................................

ના

આદેશ

(અંકે

રૂજપયા

.......................................................પરા) મંિૂર કરવામાં આવેલ છે િે આદેશમાં િણાવ્યા પ્રમાણે
જાતજામીન ઉપર વધારાના જામીનદાર જમલ્કતવાળા હોય તેવાને જામીનદાર તરીકે લેવાના છે તે પ્રમાણે હં શ્રી
................................................ નો જામીન થાઉં છં અને મારા ખાતે આવેલી નીચે પ્રમાણેની સ્થાવર
જમલકત કે જામીનનો આધાર રિૂ કરૂં છં .
સ્થાવર જમલકત : જમલકતનં પ્રમાણપત્ર આપવ.
જામીનદાર હોય તો િમીનની જમલકતનો ૭/૧રનો ઉતારો.
ઉપર િણાવ્યા પ્રમાણે હં શ્રી ............................................................... િે વકીલાતનો
સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા લોન મંિૂર કરવામાં આવેલ છે અને તે પૂરેપૂરી ભરપાઇ ન કરે તો બાકી લ્હેણી પડતી
રકમ વ્યાિ સાથે િમીન મહેસલી લ્હેણી નીકળતી રકમ મારી સ્થાવર જમલકતમાંથી સરકાર વસલ કરે તેની સામે
મારો કે મારા વાલીવારસોનો કોઇ વાધો ચાલશે નહીં તેની હં ખાત્રીપૂવષક આ લખાણ લખીને જામીન થાઉં છં .
િે મારા વાલીવારસોને બંધનકતાષ રહેશે.
સ્થળ:
તારીખ:

જામીનદારની સહી:
નામ:
સરનામ:
કોટષનો સહી/જસક્કો
તારીખ:

: પત્રક – બ :

(₹.૫૦ના સ્ટેમ્પ પર)

વકીલાતનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટેની લોન સહાય મેળવવા
જાતજામીનખતનો નમૂનો
આથી હં શ્રી .......................................................... રહેવાસી ...........................................................
તાલકો:........................... જિલ્લો:

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

ઉંમરવર્ષ………......... િત લખી આપં છં કે, હં

................................................................... જિલ્લાના................. તાલકાના............ ગામે વકીલાતનો સ્વતંત્ર
વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે જિલ્લા જનયામકશ્રી(અ.જા.ક).............................. ના તા...................ના આદેશ
નંબર........................................માં િણાવેલ તમામ શરતોન સંપૂણષપણે પાલન કરીશ અને ₹........................(અંકે
રૂજપયા......................................પરા) મંિૂર કરેલ લોનની રકમ મળ્યા તારીખથી એક વર્ષ પછી માજસક
₹...........................(અંકે રૂજપયા.........................................પરા) ના ૮૦ સરખા હપ્તાથી તેમિ લોન પર ૪ ટકા
વાર્ર્ષક વ્યાિની રકમ દર છ માસ અથાષત તા. ૩૦ િન અને તા. ૩૧ ડીસેમ્બર સધીમાં બે હપ્તાથી જનયજમત સરકારશ્રીમાં િમા
કરાવવા બંધાઉ છ. િો હં સરકારી નોકરી કે ખાનગી સંસ્થામાં વકીલની નોકરીમાં િોડાઉ તો મને સરકારશ્રી તરફથી મળેલ લોન
તથા સહાય સરકારશ્રીના જનયમ મિબ દંડનીય વ્યાિ સાથે એકીસાથે હપ્તેથી સરકારશ્રીમાં િમા કરાવવા હં તેમિ મારા
વાલીવારસો જાત જામીન તરીકે ખાત્રી આપં છં અને િો તેમ કરવામાં જનષ્ફળ જાઉ તો જામીન તરીકે ખાત્રી આપં છં કે, મને િો
િમીન મહેસલની બાકી રેવન્ય રાહે વસલ કરવામાં આવશે તો તે સામે મારો કે મારા વાલીવારસો નો કોઇ વાંધો ચાલશે નહીં તેની
હં અને મારા વાલી/વારસો બાંહેધરી આપીએ છીએ અને સરકારશ્રી તરફથી મળવાપાત્ર લોન સહાયની રકમ ઉપરાંત િે રકમ થાય
તે હં બીિે થી વ્યવસ્થા કરી વકીલાતનો સ્વતંત્ર વ્યવસાયની લોન સહાય મળ્યા તારીખથી એક માસની અંદર શરૂ કરીશ તથા
ખચષના વાઉચર ત્રણ માસમાં લોન સહાય જિલ્લા નાયબ જનયામકશ્રી(અ.જા.ક)ને રિૂ કરીશ. મંિૂર કરેલ લોન સહાય પરત
ભરપાઇ કરવા બંધાઉ છં .
વાલી વારસદારની સહીઃ
અરિદારની સહીઃ
મારી રૂબરૂમાં:
સાક્ષી નં.૧
નામ:
સરનામં:
સહી:
સાક્ષી નં.ર
નામ:
સરનામં:
સહી:

કોટષના સહી/જસક્કો

