
                                               પરિશિષ્ટ – ડ                        (₹.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ ઉ૫િ) 

સોગદંનામ ુ

આથી હુ.ં..........................................,ગામ-..............................,તા............................,શિ....................................થી 

સોગદંપરુ્વક િણાર્ ુછુ ક ેમાિી નીચ ેપ્રમાણેની હકીકત ખિી છે.  

(૧) માિી જાશત ...........................................પટેાજાશત.........................................................છે.  

માિો ધધંો .................................................................છે.  

(૨) હુ ંઅસલમા ંગિુિાત િાજ્યનો ર્તની છંુ. અન ેર્ર્વ...................થી ગુિિાત િાજ્યમા ંિહુ ંછંુ. માર ંપુર ંસિનામુ ંનીચ ેપ્રમાણ ેછે.  

કાયમી સિનામુ ં           અત્યાિન ુસિનામુ ં 

 

 

 

(૩) માિો ધધંો ..............................છે અન ે માિી તમામ સાધનોની ર્ાર્ર્વક કટુુબંની કલુ આર્ક ₹...............(અકં ે

રપીયા.............................પિુા) છે. માિા વ્યર્સાયનું સિનામું નીચ ેપ્રમાણ ેછે.  

 

(૪) માિા માતાશપતાની તમામ આર્કના સાધનોની ર્ાર્ર્વક કુલ આર્ક ₹. .........................................(અંક ે રપીયા 

..........................................................પિુા) છે.  

 

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

તાિીખ-           (અિિદાિશ્રીની સહી)  

 

સાક્ષીઓ- 

(૧) ..........................................................................................................................(પિુી સહી અન ેસિનામું)  

(૨) ......................................................................................................................... (પિુી સહી અન ેસિનામું)  

                                                                     

  રબરમા.ં.................................  

  



પરિશિષ્ટ - ગ 

જામીનદાિના જામીનખતનો નમનુો  (₹.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ ઉ૫િ) 

આથી હુ.ં................................................................... િહ.ે......................................................... તાલુકો.................. 

શિલ્લો............................ર્ર્વ....................લખી આપું છંુ ક,ે શ્રી.................................................................................  

િહ ે................................................................................ તાલકુો.............................. શિલ્લો.................................. 

તે શનયામકશ્રી, અનસુશૂચત જાશત કલ્યાણ, ગિુિાત િાિય, ગાધંીનગિના આદિે નબંિ-...............તાિીખ ................. થી મિુંિ કિર્ામા ં

આર્લે છે. િે આદિેમા ંિણાવ્યા પ્રમાણ ેજાતજામીન ઉ૫િાતં ર્ધાિાના જામીનદાિ શમલકતર્ાળા હોય તરે્ાન ેજામીનદાિ લરે્ાના છે. ત ેપ્રમાણ ેહુ ં

..........................................................................જામીન થાઉ છંુ. અમોએ માિા ખાત ેઆર્લેી નીચ ેપ્રમાણેની સ્થાર્િ મીલ્કત ક ે

િમીનનો આધાિ િિુ કયો છે.  

સ્થાર્િ શમલકતન ુપ્રમાણ૫ત્ર આ૫ર્ ુ 

િમીનદાિ હોય તો િમીનનો ૭/૧૨ નો ઉતાિો  

ઉ૫િ િણાવ્યા પ્રમાણ ે હુ.ં.........................................................િે .................................................. શર્દિે 

અભ્યાસ િર કિર્ા લોન મિુંિ કિર્ામાં આર્લે છે. અન ેતે પુિપેિુી ભિપાઇ ન કિ ેતો બાકી લ્હણેી ૫ડતી િકમ વ્યાિ સાથ ેિમીન મહેસલુની 

બાકી લ્હણેી નીકળતી િકમ માિી સ્થાર્િ શમલ્કતમાથંી સિકાિ ર્સુલ કિિ.ે તેની સામે માિો ક ેમાિા ર્ાલી\ર્ાિસોનો કોઇ ર્ાધંો ચાલિે નહી. તેનુ ંહુ ં

ખાતિીપરુ્વક આ લખાણ લખીન ેજામીન થાઉ છંુ િે માિા ર્ાલી/ર્ાિસોન ેબધંનકતાવ િહિે.  

 

 

સ્થળ :          જામીનદાિની સહી/- 

તાિીખ :         નામ-  

સિનામુ-ં 

 

કોટવનો સહી સીકકો  

તાિીખ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પરિશિષ્ટ – ઘ  

લોન ભિપાઇ કિર્ા માટ ેપાત્રતાનો દાખલો 

 

આથી હુ ં ..............................................................................................ઉંમિ ર્ર્વ.................ગામ-........................ 

તાલુકો-.........................શિલ્લો............................િણાર્ું છુ ક,ે શ્રી.......................................................................... 

િહરે્ાસી...................................................................................જાત.ે.....................................િે છેલ્લા................... 

ર્ર્વથી ઓળખ ુ છંુ તઓે માિા અંગત સબંધંી નથી. તઓેએ મળેર્લે લોન અભ્યાસ પણુવ કયાવ બાદ છ માસ ૫છી ર્સલુાત િર કિિ ેતનેી મન ે

ખાતિી છે. તઓે આ યોિના હેઠળ મદદ માટ ેપાત્ર છે. તમેન ેિે લોન આ૫ર્ામા ંઆર્િે ત ેતઓે સિકાિશ્રીના ધાિાધોિણ પ્રમાણ ેસમયસિ શનયત 

કિલે હપ્તાઓથી પાછી ભિપાઇ કિિે, તનેી આથી ખાત્રી આ૫ર્ામા ંઆર્ ેછે.  

 

 

સ્થળ-            પિુી સહી/-  

તાિીખ-           પુર ંનામ/-  

હોદ્દો-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



પરિશિષ્ટ – ખ 

શર્દિેમા ંઉચ્ચ અભ્યાસ અથ ેિર્ા માટ ે લોન મળેર્ર્ા જાત જામીનખતનો નમનૂો (₹.૫૦ ના સ્ટમે્પ પિ)  

 

 આથી 

હુ.ં....................................................................................િહ.ે............................................  

....................................તાલકુો....................શિલ્લો.....................ઉંમિ ર્ર્વ............... જાત લખી આપુ ં છંુ ક ે

હુ.ં........................દિેના..............................િહિેની .............................................................................. 

કોલિે/યશુનર્સીટીમા ંઉચ્ચ અભ્યાસ અથ ેિર્ા માટ ેલોન આપર્ાની યોિના હઠેળ શનયામક, અનસુશૂચત જાશત કલ્યાણ, ગિુિાત 

િાજ્ય, ગાધંીનગિના તા. .....................ના આદિે ન.ં......................................... મા ં િણાર્લે તમામ િિતોનુ ં

સપંણૂવપણ ેપાલન કિીિ અન ે₹. .............................................મિુંિ કિલે લોનની િકમથી કિલે અભ્યાસક્રમ પણૂવ કયાવ બાદ 

ઓછામા ંઓછા પાચં ર્ર્વ સધુી હુ ંભાિતમા ંમાિી સરે્ા આપીિ. મન ેઆ અભ્યાસક્રમ માટ ેમાિા કોઇ સગા સબંધંી (દિેમા ંિહતેા ક ે

શર્દિેમા ં િહતેા) એ મન ે નાણાકંીય િર્ાબદાિી માટ ે પિુસ્કતૃ કિલે નથી. ઉપિાતં મન ે મળલે લોનના એક માસમા ં હુ ં માિો 

અભ્યાસક્રમ િર કિીિ. તમેિ માિા અભ્યાસક્રમનો ત્રીમાશસક પ્રગશત અહરે્ાલ માિી સસં્થામાથંી મળેર્ી શનયામકશ્રી, અનસુશૂચત 

જાશત કલ્યાણ, ગિુિાત િાજ્ય, ગાધંીનગિન ેિિુ કિીિ. તમેિ મન ેમળલે લોનની િકમ તથા વ્યાિની િકમ માિો અભ્યાસક્રમ પિુો 

થયા પછી છ માસ પછી માશસક/શત્રમાશસક હપ્તામા ં૧૦ ર્ર્વમા ંપિત ભિપાઇ કિર્ા બાહંધેિી આપુ ંછંુ.  

 ઉક્ત િિતો પકૈી કોઇપણ િિતનો ભગં કરં તો મન ેમળલે લોન/વ્યાિ સિકાિશ્રીના શનયત મિુબ દડંનીય વ્યાિ સાથ ેએકી 

સાથ ેસિકાિશ્રીમા ંિમા કિાર્ર્ા હુ ંતથા માિા ર્ાલી ર્ાિસો જાત જામીન તિીક ેખાતિી આપીએ છીએ. ઉપિાતં એ પણ ખાતિી 

આપીએ છીએ ક,ે ઉક્ત તમામ િકમ િમીન મહસેલૂની બાકી તિીક ેિરે્ન્ય ુિાહ ેર્સલુ કિર્ામા ંઆર્િ ેતો ત ેસામ ેમાિ ેક ેમાિા ર્ાલી 

ર્ાિસોનો કોઇ ર્ાધંો ચાલિ ેનહી. તનેી હુ ંઅન ેમાિા ર્ાલી/ર્ાિસો બાહંધેિી આપીએ શછએ. અન ેસિકાિશ્રી તિફથી મળર્ાપાત્ર 

લોનની િકમ ઉપિાતં િે િકમ થાય તનેી હુ ંબીિેથી વ્યર્સ્થા કિી શર્દિેમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ અથ ેલોન મળ્યા તાિીખથી ત્રણ માસની 

અદંિ અભ્યાસ િર કિીિ.  
 

ર્ાલી ર્ાિસદાિની સહી/- 

માિી રબરમા ં         (અિિદાિની સહી)  

સાક્ષી ન.ં- ૧  

નામ :  

સિનામુ:ં 

સહી/-  
 

સાક્ષી ન.ં- ૨ 

નામ :  

સિનામુ:ં 

સહી/-  


