
    

  

 
 

 
 

  

  

 

 

અરજી નબંર  

 
 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, જિકસતી જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ  

 જિદશેમા ંઅભ્યાસ માટ ેલોન સહાય યોિના 

 હઠેળ નાણાકંીય સહાય મળેિિા માટનેી અરજીની જિગતો 

વ્યજતતગત માજહતી :                                                                                                   અરિદારનો ફોટો 

અરિદારનુ ંપરુુ નામ : ____________________________________ 

અરિદારનાં જપતા/પજતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિદારની પેટાજાજત : ____________________________________ 
 

 

અરિદારની િન્મતારીખ :        ____________________________________ઉંમર :              ______________________________ 

અરિદારનુ ંલલંગ :                   ____________________________________મોબાઈલ નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇલ :                             ____________________________________  ફોન નંબર :     ______________________________ 

અરિદારનુ ંહાલનંુ સરનામુ ં:    ________________________________________________________________________________ 

અરિદારનુ ંકાયમી સરનામું :    ________________________________________________________________________________ 

 

અરિદારની જિગતો: 

કુટંુબના અન્ય વ્યજતતએ આ યોિનાનો લાભ મેળિેલ છે? ______________________________________________ 

 

અરિદારના જપતા/પજત/માતા/િાલીનો વ્યિસાય અન ેઆિક : 

ક્રમ કુટંુબ િાર્ષિક આિક વ્યિસાય 

૧ જપતા/પજત   

૨ માતા   

૩ અન્ય   

 કુલ   

 
 

 

પાસપોટિની જિગતો: 

પાસપોટિનો નંબર:  ________________ પ્રારંભ તારીખ: ________________ અંજતમ તારીખ: ________________ 

જિઝાની જિગતો: 

જિદેશમાં િિા માટે િે તે દેશનો જિઝા મેળિેલ છે?  _________________  

જિઝાનો નંબર:  ________________ પ્રારંભ તારીખ: ________________ અંજતમ તારીખ: ________________ 

જિદેશમાં અભ્યાસક્રમ પૂણિ કરિા માટે કુલ કેટલો ખર્િ થશે ? __________________________________________________ 

કેટલી રકમની લોન લેિા માંગો છો ? __________________________________________________ 

આ ખર્િ કેિી રીતે મેળિિામાં આિશે તેની જિગતો : __________________________________________________ 

અરિદારની બેંકની જિગતો: 

બેંક/પોસ્ટનંુ નામ : _______________________ શાખાનંુ નામ :  _______________________ 

IFSC કોડ નંબર:  _______________________ બેંક/પોસ્ટ એકાઉન્ટ નંબર : _______________________ 

 



    

  

 
 

 
 

  

શકૈ્ષજણક કારરકદી અગં ેની માજહતી: 

એસ.એસ.સી.થી આગળ કરલે અભ્યાસક્રમની જિગતો : 

ક્રમ અભ્યાસક્રમનંુ નામ યુજનિર્સિરટનંુ નામ પાસકયાિનંુ િષિ મેળિેલ ટકા 

     

     

     

     

અરિદાર ેજિદશેમા ંઉચ્ર્ જશક્ષણ માટ ેપ્રિશે અગંનેી જિગતો : 

અભ્યાસનંુ સ્તર: ________________________ અભ્યાસક્રમનંુ નામ: ________________________ 

અભ્યાસક્રમનો સમયગાળો: _________િષિ________માસ દેશનંુ નામ : ________________________ 

યુજનિર્સિટીનંુ નામ :            _______________________________________________________________________________________________ 

યુજનિર્સિટી સ્થળ :              _______________________________________________________________________________________________ 

કોલેિનંુ નામ :                  _______________________________________________________________________________________________ 

કોલેિનંુ સ્થળ :                 _______________________________________________________________________________________________ 

પ્રિશે મળેિલે યજુનિર્સિટી/કોલિે તરફથી કોઈ સકોલરશીપ / ફલેોશીપ આપિામા ંઆિનાર છે? _______________________________________________ 

હા તો કેટલી સકોલરશીપ / ફેલોશીપ ?   __________________________________________________ 

કઈ રીતે ર્કૂિિામાં આિનાર છે?   __________________________________________________ 

આ અભ્યાસક્રમ માટ ેનાણાકંીય / સ્િજૈચ્છક સસં્થા /સરકારી ખાતા /એિન્સી પાસથેી કોઈ સહાય મળેિિા અરજી કરલે છે ?_____________________________ 

સહાય મળી હોય તો, સંસ્થા/સરકારી ખાતા/એિન્સીનંુ નામ: __________________________________________________ 

એિન્સીનંુ સરનામું : __________________________________________________ 

રકમની જિગત : __________________________________________________ 

જામીનદારનીજિગતો: 

નોંિ :- જમલકતની િેલ્ય ુકુલ રૂ. ઓછામાં ઓછીરૂ.૧૫.૦૦લાખ (સરકાર માન્ય િેલયઅુરના રીપોટિ મિુબ) હોિી િોઈએ. 

િાલીની જમલકતની જિગતો : 

જમલકત િારણ કરનારન ુનામ : ________________________ જમલકતની િેલ્યુરૂ. : ________________________ 

જમલકતનુ સરનામુ : ________________________ 

________________________ 

જમલકતનંુિણિન :( િમીન/મકાન/અન્ય) 

 

________________________ 

________________________ 

જામીનદાર-1 નીજિગતો :  

જામીનદારનુંનામ : ________________________ જમલકતનીિેલ્યુરૂ. : ________________________ 

જમલકતનુસરનામ ુ: ________________________ 

________________________ 

જમલકતનંુિણિન : (િમીન/મકાન/અન્ય) 

 

________________________ 

________________________ 

જામીનદાર-2 નીજિગતો : 

જામીનદારનુ ંનામ : ________________________ જમલકતની િેલ્યુરૂ. : ________________________ 

જમલકતનુ સરનામુ : ________________________ 

________________________ 

જમલકતનંુિણિન : (િમીન/મકાન/અન્ય) 

 

________________________ 

________________________ 

 



    

  

 
 

 
 

  

 

ડૉતયમુને્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉતયમુને્ટનુ ંનામ ડૉતયમુને્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 જપતા / િાલી / સહઅરિદારનો ફોટો  હા 

2 જાજતનો દાખલો (પ્રમાજણત/સ્િ પ્રમાજણત નકલ)  હા 

3 શાળા છોડયાનો દાખલો (પ્રમાજણત/સ્િ પ્રમાજણત નકલ)  હા 

4 આિકનો દાખલો (પ્રમાજણત/સ્િ પ્રમાજણત નકલ), આઇ. ટી. રીટનિ, ફોમિ -૧૬  હા 

5 રેશનકાડિ ર્ૂંટણી ઓળખપત્ર (પ્રમાજણત/સ્િ પ્રમાજણત નકલ)  હા 

6 રહેઠાણનો પરુાિો (િીિળી જબલ/ ભાડા કરાર/ ડ્રાઇલિંગ લાઇસન્સ પૈકી કોઈ પણ એક)  હા 

7 
એસ.એસ.સી. થી આગળ કરેલ અભ્યાસની માકિશીટ પ્રમાણપત્રોની નકલ (પ્રમાજણત/સ્િ 

પ્રમાજણત નકલ) 
 હા 

8 પ્રિેશ અંગેનો આિાર અને તે માટે ભરેલ ફીનો આિાર (પ્રમાજણત/સ્િ પ્રમાજણત નકલ)  હા 

9 થનાર કુલ ખર્િનો આિાર (પ્રમાજણત/સ્િ પ્રમાજણત નકલ) અને ભરેલ ફીની પહોંર્ની નકલ  હા 

10 પાસપોટિ નકલ (પ્રમાજણત/સ્િ પ્રમાજણત નકલ)  હા 

11 જિઝાની નકલ (પ્રમાજણત/સ્િ પ્રમાજણત નકલ)  હા 

12 અરિદાર ેઆપિાનુ જાત જામીનખત પરરજશષ્ટ – ૧ (રૂા.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પર નોટરી કરાિેલ)  હા 

13 

અરિદાર તથા સહઅરિદારની લોન પરત ભરપાઇ માટેની સંયકુત બાંહેિરી પરરજશષ્ટ – ૨ 

(જિદ્યાથી અને િાલી, અને િો અન્ ય જહસ્ સેદાર હોય તો ત્રણેયની(રૂા.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પર 

નોટરી કરાિેલ) 

 હા 

14 જપતા/િાલીની જમલકત મોગિે સંમજત પરરજશષ્ટ – ૩ રૂા.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પર નોટરી કરાિેલ   હા 

15 જપતા/િાલીની જમલ્કતના િેલ્યુએશન રીપોટિ   હા 

16 જમલ્કતના આિાર (પ્રમાજણત/સ્િ પ્રમાજણત નકલ)  હા 

17 જામીનદાર-1નંુ જામીનખત પરરજશષ્ટ – ૪ રૂા.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પર નોટરી કરાિેલ  હા 

18 
જામીનદાર-1ની જમલકત મોગેિ સંમજત પરરજશષ્ટ – ૫ રૂા.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પર નોટરી કરાિેલ 

(અસલ) (જામીનદારની જમલકત મોગિે કરિાની હોય તો િ િરૂરી) 
 ના 

19 
જામીનદાર-1નો જમલકતના િેલ્યએુશન રીપોટિ (અસલ) (જામીનદારની જમલકત મોગિે 

કરિાની હોય તો િ િરૂરી) 
 ના 

20 
જામીનદાર-1નો જમલકતના આિાર (પ્રમાજણત નકલ) (જામીનદારની જમલકત મોગિે કરિાની 

હોય તો િ િરૂરી) 
 હા 

21 જામીનદાર-2નંુ જામીનખત પરરજશષ્ટ – ૪ રૂા.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પર નોટરી કરાિેલ  હા 

22 
જામીનદાર-2ની જમલકત મોગેિ સંમજત પરરજશષ્ટ – ૫ રૂા.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પર નોટરી કરાિેલ 

(અસલ) (જામીનદારની જમલકત મોગિે કરિાની હોય તો િ િરૂરી) 
 ના 

23 
જામીનદાર-2નો જમલકતના િેલ્યએુશન રીપોટિ (અસલ) (જામીનદારની જમલકત મોગિે 

કરિાની હોય તો િ િરૂરી) 
 ના 

24 
જામીનદાર-2નો જમલકતના આિાર (પ્રમાજણત નકલ) (જામીનદારની જમલકત મોગિે કરિાની 

હોય તો િ િરૂરી) 
 હા 

25 
કોઇની જમલકત સંયુતત હોય તો અન્ ય સભ્ યોની રૂા.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પર નોટરી કરાિેલ એન. 

ઓ સી. / સંમજત 
 ના 

26 એર ટીકીટની નકલ  હા 

27 બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ર્કે   હા 

સ્થળ : ________________          અરિદારની સહી : ________________                                                  તારીખ :______________ 

 


