જૂ નિયર વકિલિું બ હ
ું ેધરી પત્રિ
આથી હું િીચે સહી િરિ ર શ્રી........................................................................................... રહેવ સી હ લ
ગ મ.....................................
ત લિો.............................................નજલ્લો..................................
જાનત........................................ આથી બ ુંહેધરી આપું છું િે સરિ રશ્રી તરફથી વિીલ ત અુંગિ
ે ી પ્રેિટીસ શરૂ િરવ મ ટે મળવ પ ત્ર
આર્થિિ સહ ય જે હેત મ ટે મળશે તે હેત મ ટે જ તેિો ઉપયોગ િરીશ તથ ત્રણ વર્િ સધી પ્રેક્ટીસ ચ લ ર ખીશ પ્રેક્ટીસ દરમ્ય િ જે સીિીયર
વિીલ સ થે પ્રેક્ટીસ િરવ મુંજરી આપેલ છે તેઓ પ સે પ્રેક્ટીસ િય િિું પ્રમ ણપત્ર દર મનહિે રજ િરીશ અધવચ્ચે ત લીમ છોડી દઈશ તો
જે ટલ સમય મ ટે આર્થિિ સહ ય મિે મુંજર િરી ચિવવ મ ું આવેલ હશે તે સમગ્ર રિમ એિ જ હપ્તે સરિ રમ ું જમ િર વવ િી બ હ
ું ેધ રી
આપું છું જો તે રિમ પરત જમ િ િર વું તો રેવન્ય ર હે વસલ ત િરવ સરિ રશ્રીિે અબ નધત અનધિ ર રહેશે મેં આ અગ ઉ અન્ય િોઈ
નજલ્લ મ ુંથી આ યોજિ હેઠળ લ ભ લીધો િથી તથ મ ર હ લિ રહેઠ ણિ સરિ મ મ ું િે સુંપિિ િુંબરમ ું િે મ ર સીિીયર વિીલિી
નિમણુંિમ ું િુંઇ પણ ફેરફ ર થશે તો તેિી સબુંનધત નજલ્લ િ યબ નિય મિશ્રી, અિસૂનચત જાનત િલ્ય ણિી િચેરીિે કદિ-૭મ ું જાણ િરવ િી
જવ બદ રી મ રી પોત િી અુંગત રહેશે.
સ્થળઃત રીખઃિ મઃસરિ મ-ું

અરજદ રિી સહી /-

સીિીયર વિીલિ હ થ િીચે િેટલ જનિયર ત લીમ લે છે તે અુંગેિું બ ુંહેધરી પત્રિ
આથી

િીચે

સહી

િરિ ર

શ્રી

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

રહેવ સી

મ......................................ત લિો............................નજલ્લો.........................................જાનત.......................
જણ વું

છું

િે

હ.ું ............................સ્થળ................................

વર્િથી

વિીલ ત

િરૂ

છું

અમોએશ્રી................................................................ગ મ.................... ત લિો.................... નજ....................િે ૩
(ત્રણ) વર્િ મ ટે જિીયર વિીલ તરીિે તેઓિે અમ રી સ થે ર ખી નિયનમત વિીલ તિી પ્રે ક્ટીસ િર વવ તૈય ર છું અધવચ્ચે પ્રેક્ટીસ િર વવ િું
છોડી દઈશ તો સરિ રશ્રી તરફથી મ નસિ ₹.૫૦૦/- લેખે ચિવવ મ ું આવેલ એલ ઉન્સિી સઘળી રિમ એિ જ હપ્તે સરિ રશ્રીમ ું પરત જમ
િર વવ િી બ ુંહેધરી આપું છું મ ર હ થ િીચે સરિ રશ્રીિ નિયમોિસ ર આ પ્રિ રિી યોજિ િો લ ભ લેત ............... જિીયર વિીલોથી
વધ વિીલો ત લીમ લઇ રહ્ય િથી જે િી ખ ત્રી આપું છું
સ્થળઃત રીખઃિ મઃસરિ મ-ું

અરજદ રિી સહી /-

સીિીયર વિીલ દશ વર્િથી વધ સમયથી પ્રેક્ટીશ િરે છે તે અુંગે િું ત લીમ આપવ અુંગેિું સુંમનત પત્રિ
આથી

હું

શ્રી........................................................................ઉ.વ............ધુંધો.

વિીલ ત,

રહે.

ગ મ.................................. ત લિો............................ નજલ્લો................................. વ ળ તે સુંમનત લખી
આપીએ છીએ િે, અમો સુંમનત આપિ ર ................. િોટિમ ું છે લ્લ ..............વર્િથી વિીલ તિો વ્યવસ ય િરીએ છીએ અિે
અમોએશ્રી

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

ગ મ.................................

ત લિો................................નજ.................................િે ત લીમ આપવ મ ટે ૩ (ત્રણ) વર્િ સધી ત લીમ આપવ
સહમત છીએ જે આ સુંમનત પત્રિથી જાહેર િરીએ છીએ.
સ્થળઃત રીખઃિ મઃસરિ મું-

સીિીયર વિીલિી સહી/-

