
  

 

 
અરજી નબંર 

____________________ 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, જિકસતી જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ 

િકીલાતનો સ્િતંત્ર વ્યિસાય શરૂ કરિા માટ ેલોન / સહાય 

િકીલાતનો સ્િતતં્ર વ્યિસાય શરૂ કરિા માટ ેનાણાકંીય સહાય મેળિિા અગંનેું અરજીપત્રક 

વ્યજતતગત માજહતી :                                                                                                      અરિદારનો ફોટો 

અરિદારનંુ પુરુ નામ : ____________________________________ 

અરિદારનાં જપતા/પજતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિદારની પેટાજાજત : ____________________________________ 
 

 

અરિદારની િન્મ તારીખ :      ____________________________________    ઉંમર :              _______________________________ 

અરિદારનંુ લલંગ :                 ____________________________________    મોબાઈલ નંબર :  _______________________________ 

ઈ-મેઇલ :                           ____________________________________    ફોન નંબર :        _______________________________ 

અરિદારનંુ હાલનુ ંસરનામંુ :     _________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામંુ :     _________________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

અરિદારના જપતા/િાલીનો વ્યિસાય : ___________________ અરિદારના જપતા/િાલીની િાર્ષિક આિક : ____________ 

અરિદારના જપતા/િાલીનંુ સરનામંુ : ___________________   

િકીલાતનો સ્િતંત્ર વ્યિસાય શરૂ કરિા માંગો છો ? ___________________ શરૂ કરિાની તારીખ/િષિ : __________________________ 

તયાં શરૂ કરિા માંગો છો તેનંુ પૂરું સરનામંુ : ________________________________________________________ 

િકીલાતનો સ્િતંત્ર વ્યિસાય શરૂ કરિામાં આિેલ છે ? ___________________ શરૂ કયાિની તારીખ/િષિ :  __________________________ 

િકીલાતની પે્રતટીસમાંથી અંદાજિત માજસક આિક : ___________________   

સરનામંુ : ________________________________________________________________________________ 

િકીલાત વ્યજતતગત રીતે કરિામાં આિે છે કે કોઈ અનુભિી િકીલના સાથે કરિામાં આિ ેછે? ___________________  

િકીલાતનો અનુભિ િો હોય તો િણાિિો :    ____________________________________________________________ 

બાર કાઉન્સીલ તરફથી મળેલ રજી.ના નંબર : ______________________ બાર કાઉન્સીલ તરફથી મળેલ રજી. તારીખ : ____________ 

અરિદાર પોતે આ િંિા માટે કેટલી મૂડી રોકશે :  ______________________   

કેિી રીતે ? _______________________________________________________________________________ 

ઓફીસના મકાનનંુ ભાડંુ એક િષિ માટે રૂ.: ________________________ ફનીચર ખરીદિા માટે ખચિ રૂ.: ____________________ 

શરૂઆતના ગણિેશ માટેનો ખચિ રૂ.: ________________________ પુસ્તકો ખરીદિા માટે ખચિ રૂ.: ____________________ 

કુલ રકમ રૂ.:  ___________________    

શકૈ્ષજણક કારરકદી માટ ેમાજહતી 

અભ્યાસનંુ નામ : પાસ કયાિનંુ િષિ : 

કોલેિનંુ નામ/ સરનામંુ:    __________________________________________________________________________________ 

    
 



જામીનદારની જિગતો 

જામીનદારનું નામ : _________________________________ જમલકતનુ સરનામુ : ___________________________________ 

જમલકતનંુ િણિન : 

(િમીન/મકાન/અન્ય) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

જમલકતની િેલ્યુ રૂ. : 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

અરિદારની બેંકની જિગતો 

બેંક/ પોસ્ટનંુ નામ  : ______________________________________ શાખાનું નામ : ______________________________ 

IFSC કોડ નંબર: ______________________________________ બેંક/ પોસ્ટ એકાઉન્ટ નંબર : ______________________________ 
 

 

ડૉતયમુને્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉતયમુેન્ટનુ ંનામ ડૉતયમુેન્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 
રહેઠાણનો પુરાિો (િીિળી જબલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાડિ/ રેશનકાડિ 

પૈકી કોઈ પણ એક) 
 હા 

2 સક્ષમ અજિકારીશ્રીનંુ જાજતનંુ પ્રમાણપત્ર તથા આિકનો દાખલો  હા 

3 જામીનદારનંુ જામીનખત (પત્રક-અ મુિબ)  હા 

4 જાત જામીનખત (પત્રક-બ મુિબ)  હા 

5 બાર કાઉન્સીલ તરફથી થયેલ રજીસ્રેશનની નકલ/ફી ભયાિની પહોંચ  હા 

6 ઓફીસના મકાનનંુ ભાડંુ એક િષિ માટે ભાડા જચઠ્ઠી  હા 

7 િકીલાતનો અનુભિ િો હોય તો પ્રમાણપત્ર આપિું  ના 

8 બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (અરિદારના નામનંુ)  હા 

સ્થળ : ________________                                    અરિદારની સહી : ________________     તારીખ :  ________________  

 

 
 

 


