
સ્વીકૃતિ પત્ર 

૧) અરજદારનુું પુરું નામ િથા અટક  

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

૨) અરજદારના તપિા/વાલીનુું નામ  

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

૩) અરજદારનુું પુરું સરનામુું  

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

૪) અરજદારની જાતિ/ પેટા જાતિ 

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

૫) શૈક્ષતિક/િાુંત્રીક લાયકાિ (પ્રમાતિિ નકલો બીડવી) 

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

૬) જે જગ્યાએ િાલીમ લેવાની હોય િે સુંસ્થાનુું નામ/સરનામુું  

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

 આથી હુું બાુંહેધરી આપુું છુું કે તવદશેમાું રહેિા મારાું કોઇ સગાું કે સુંબુંધીએ કોમર્શિયલ પાયલોટ લાયસન્ સની િાલીમ માટ ેમારી નાિાુંકીય 

જવાબદારી સ્વીકારી નથી. આ િાલીમ પૂરી કયાિ બાદ હુું મારી સવેા ઓછામાું ઓછાું પાુંચ વર્િ સધુી ભારિ દેશમાું જ આપીશ અને તવદેશમાું 

સ્થાયી થઈશ નહીં. જો તવદેશમાું સ્થાયી થઈશ િો સરકાર દ્વારા મુંજુર થયેલી લોન વ્યાજ સાથે સરકારને પરિ કરીશ.  

 આ યોજના હેઠળ લોન સહાય માટે જે બોલીઓ અને શરિો છે. િે મને બુંધનકિાિ રહેશે. લોન િથા વ્યાજના તનયતમિ હપ્િાઓ 

સમયસર ભરવા કબૂલ થાઉ છુું. હુું લોન અન ેિ ેપેટનેી વ્યાજની રકમ તનયતમિ રીિે ભરપાઇ ન કરું અન ેલોનનો બીજી રીિે ઉપયોગ કરું િો સરકાર 

મારી પાસેથી રકમ વસુલ કરવા હક્કદાર રહેશ.ે  

સ્થળ :          અરજદારની સતહ.................................. 

િારીખ :         (અરજદારનુું નામ)  

સાક્ષી (૧) :-  

 

સાક્ષી (૨) :-  

  



 

                                                      પરરતશષ્ટ – ડ                           (₹.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ ઉ૫ર) 

સોગુંદનામ ુ

આથી હુું........................................................................................ ગામ- ............................. િા ............................, 

તજ....................................થી સોગુંદપવુિક જિાવ ુછુ ક ેમારી નીચ ેપ્રમાિેની હકીકિ ખરી છે.  

(૧) મારી જાતિ ............................... પટેાજાતિ................................. છે. મારો ધમિ ............................... છે.  

(૨) હુું અસલમાું ગજુરાિ રાજયનો વિની છુું. અન ેવર્િ..................થી ગુજરાિ રાજયમાું રહુું છુું. મારૂ પરુૂું સરનામુું નીચ ેપ્રમાિ ેછે.  

કાયમી સરનામુું           હાલનુું સરનામુું  

 

 

 

(૩) મારો ધુંધો ..............................છે અન ે મારી િમામ સાધનોની વાર્ર્િક કટુુુંબની કુલ આવક ₹...............(અુંક ે

રૂતપયા..........................................પરૂા) છે. મારા વ્યવસાયનુું સરનામુ નીચ ેપ્રમાિ ેછે.  

 

(૪) મારા માિાતપિાની િમામ આવકના સાધનોની વાર્ર્િક કલુ આવક ₹. .........................................(અુંક ે રૂતપયા 

..........................................................પરૂા) છે.  

 

સ્થળ-          ................................................... 

િારીખ-           (અરજદારશ્રીની સહી)  

 

સાક્ષીઓ- 

(૧) ..........................................................................................................................(પુરી સહી અન ેસરનામુું)  

(૨) ......................................................................................................................... (પરુી સહી અન ેસરનામુું)  

                                                                     

  રૂબરૂમાું..................................  

  



પરરતશષ્ટ – ખ 

              કોમર્શિયલ પાયલોટ માટ ેલોન મળેવવા જાિ જામીનખિનો નમનૂો              (₹.૫૦ ના સ્ટમે્પ પર)  

 આથી 

હુું.....................................................................................રહ.ે............................................................  

....................................િાલકુો....................તજલ્લો.....................ઉંમર વર્િ............... જાિ ે લખી આપુું છુું  ક ે

હુું.........................દશેના..............................શહરેમાું................................................... સુંસ્થામાું કોમર્શિયલ પાયલોટની 

િાલીમ માટ ેલોન આપવાની યોજના હઠેળ તનયામક, અનસુતૂચિ જાતિ કલ્યાિ, ગજુરાિ રાજ્ય, ગાુંધીનગરના િા. .....................ના આદશે 

નું.......................................... માું જિાવલે િમામ શરિોનુું સુંપિૂિપિ ેપાલન કરીશ અન ે₹. .............................................મુંજુર 

કરલે લોનની રકમથી કરલે અભ્યાસક્રમ પૂિિ કયાિ બાદ ઓછામાું ઓછા પાુંચ વર્િ સધુી હુું ભારિમાું મારી સવેા આપીશ. મન ેઆ અભ્યાસ ક્રમ માટ ે

મારા કોઇ સગા સુંબુંધી (દશેમાું રહિેા ક ેતવદશેમાું રહિેા) એ મન ેનાિાુંકીય જવાબદારી માટ ેપરુસ્કિૃ કરલે નથી. ઉપરાુંિ મન ેમળલે લોનના એક 

માસમાું હુું મારો અભ્યાસક્રમ શર કરીશ. િમેજ મારા અભ્યાસક્રમનો તત્રમાતસક પ્રગતિ અહવેાલ મારી સુંસ્થામાુંથી મળેવી તનયામકશ્રી, અનસુતૂચિ 

જાતિ કલ્યાિ, ગજુરાિ રાજ્ય, ગાુંધીનગરન ે રજુ કરીશ. િમેજ મન ે મળલે લોનની રકમ ચકુવિી થયાની િારીખથી ૧ વર્િ પછી માતસક 

₹................મજુબ મળૂ રકમ ભરપાઇ કરીશ અન ેરકમ ભરપાઇ થયા બાદ િ ેજ પ્રમાિ ેચકૂવવા આથી બાુંહધેરી આપુું છુું .  

 ઉક્િ શરિો પકૈી કોઇપિ શરિનો ભુંગ કરૂું િો મન ે મળલે લોન/વ્યાજ સરકારશ્રીના તનયિ મજુબ દુંડનીય વ્યાજ સાથ ે એકી સાથ ે

સરકારશ્રીમાું જમા કરાવવા હુું િથા મારા વાલી વારસો જાિ જામીન િરીક ેખાિરી આપીએ છીએ. ઉપરાુંિ એ પિ ખાિરી આપીએ છીએ કે, ઉક્િ 

િમામ રકમ જમીન મહસેલૂની બાકી િરીક ે(રવેન્ય ુરાહ)ે વસલૂ કરવામાું આવશ ેિો િ ેસામ ેમાર ેક ેમારા વાલી વારસોનો કોઇ વાુંધો ચાલશ ેનહી. 

િનેી હુું અન ેમારા વાલી/વારસો બાુંહધેરી આપીએ તછએ. અન ેસરકારશ્રી િરફથી મળવાપાત્ર લોનની રકમ ઉપરાુંિ જે રકમ થાય િનેી હુું બીજેથી 

વ્યવસ્થા કરી કોમર્શિયલ પાયલોટ અથ ેલોન મળ્યા િારીખથી ત્રિ માસની અુંદર અભ્યાસ શરૂ કરીશ.  
 

વાલી વારસદારની સહી/- 

મારી રૂબરૂમાું          (અરજદારની સહી)  

 

 

કોટિના સહી તસક્કા અન ેિારીખ  

સાક્ષી નું.- ૧  

નામ :  

સરનામુું: 

સહી/-  
 

સાક્ષી નું.- ૨ 

નામ :  

સરનામુું: 

સહી/-  

  



પરરતશષ્ટ – ઘ  

લોન ભરપાઇ કરવા માટ ેપાત્રિાનો દાખલો 

 

આથી હુું ..............................................................................................ઉંમર વર્િ.................ગામ-........................ િાલકુો-

.........................તજલ્લો............................જિાવુું છુ કે, શ્રી.......................................................................... 

રહવેાસી...................................................................................જાિ.ે.....................................જે છેલ્લા................... વર્િથી ઓળખ ુ

છુું િઓે મારા અુંગિ સુંબુંધી નથી. તવદ્યાથીને મળલેી લોનની રકમ ચકુવિી થયાની િારીખથી ૧ વર્િ પછી ₹. ...................મુજબ મૂળ રકમ ભરપાઇ કરશ ે

અન ેરકમ ભરપાઇ થયા બાદ વ્યાજ પિ િેજ પ્રમાિ ેચકૂવશે. િેની મન ેખાિરી છે. િઓે આ યોજના હેઠળ મદદ માટ ેપાત્ર છે. િેમને જે લોન આપવામાું 

આવશ ેિ ેિઓે સરકારશ્રીના ધારાધોરિ મજુબ સમયસર તનયિ કરલેા હપ્િાઓથી પાછી ભરશ.ે િનેી ખાત્રી આપવામાું આવ ેછે.  

 

 

સ્થળ-            પરુી સહી/-  

િારીખ-           પુરૂ નામ/-  

           હોદ્દો-   


