
 િવકસતી �િત ક�યાણ ખા� ુ ં�જુરાત રા�ય ગાધંીનગર  
 

સામા�જક શૈ��ણક ર�તે પછાતવગ� તથા િવચરતી-િવ��ુત �િતના કાયદા �નાતકોને 

વક�લાતનો �વત�ં �યવસાય શ� કરવા લોન/સહાય મેળવવા માટ��ુ ંઅર�પ�ક 

 

 

(૧) અરજદાર� ુનામ 

(અટક પહ�લા ંલખવી) 

 

(૨) અરજદાર� ુ��ંૂ સરના� ુ(ટ��લફોન નબંર સ�હત)  

(૩ અરજદારની �િત, પેટા �િત  

 

 

(૪) અરજદારની જ�મ તાર�ખ તથા �મર  

(૫) અરજદારના િપતા/વાલી� ુ��ંુ નામ/ સરના�ુ ં  

(૬) અરજદારના િપતા/વાલીનો �યવસાય 

વાિષ�ક આવક 

 

(૭) શૈ��ણક કાર�કદ� માટ� નીચેની મા�હતી આપવી  

 અ.  �ેજ�એુટ (એલ.એલ.બી.નો અ�યાસ) � 

કોલેજમા ંકય� હોય તે� ુનામ/સરના� ુ

બ.     પાસ કયા�� ુવષ� 

 

(૮) વક�લાતનો �વત�ં �યવસાય જો શ� કરવાના 

હોય તો કયારથી શ� કરવા માગંો છો? અને કયા ં

શ� કરવા માગંો છો? તે� ુ��ંૂ સરના� ુ

 

(૯) વક�લાતનો �વત�ં �યવસાય શ� કરવામા ં

આવેલ હોય તો તે શ� કયા�ની તાર�ખ/ વષ� અને 

સરના� ુજણાવ� ુવક�લાતની �ેકટ�સમાંથી થતી 

�દા�જત માિસક આવક  

 

(૧૦) વક�લાત �ય�કતગત ર�તે કરવામા ંઆવે છે ક� 

કોઇ અ�ભુવી વક�લના સાથે કરવામા ંઆવે છે.  

 

(૧૧) વક�લાતનો અ�ભુવ જો હોય તો જણાવવો. 

(�માણપ� આપ�ુ)ં  

 

(૧૨) બાર કાઉ� સીલ તરફથી મળેલ ર�.ના નબર/  

 
 

ફોટો 

       (િવના ��ુયે)  



તાર�ખ (ર����શનની નકલ સાથે જોડવી) 

(૧૩) આ યોજના હ�ઠળ જોઇતી લોનઃ  

 ૧. ઓફ�સના મકાન� ુભા�ુ એક વષ� માટ� (ભાડા 

ચી�ી ર�ુ કરવી) 

�............................. 

 ૨. ફન�ચર ખર�દવા માટ� �............................ 

 ૩. શ�આતના ગણવેશ માટ�નો ખચ� �............................ 

 ૪. ��ુતકો ખર�દવા માટ�   �............................ 

 �લૂ રકમ �. �................................... 

(૧૪) અરજદાર પોતે આ ધધંા માટ� ક�ટલી �ડૂ� રોકશે 

અને તે ક�વી ર�તે? 

 

 

 

         

                                                                   અરજદારની સહ� 

અર� સાથે ર�ુ કરવાના આધાર/�રુાવા:   

૧. અરજદારના રહ�ઠાણના �રુાવા માટ� ર�શન�ગકાડ�/લાઇટબીલ/� ૂટંણીકાડ�/ઘરવેરાની 

પહંોચ(કોઇપણ એક) 

૨  સ�મ અિધકાર��ી�ુ ં�િત� ુ�માણપ� તથા આવકનો દાખલો  

૩  �મીનદાર�ુ ં�મીનખત (પ�ક-અ �જુબ)  

૪.  �ત �મીનખત (પ�ક-બ �જુબ)  

૫ બાર કાઉ� સીલ તરફથી થયેલ ર�� ��શન ની નકલ/ ફ� ભયા�ની પહંોચની નકલ.  

 

ન�ધઃ   અર�મા ંસ�ણૂ� િવગતો દશા�વી આધાર-�રૂાવા સહ સબંિંધત નાયબ િનયામક  

        (િવ.�)/ �જ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકાર�(િવ.�), અિધકાર�ને મોકલવાની રહ�શે. 



 

: પ�ક-અ (એકરારના�ુ)ં 

 

�મીનદાર� ુ�મીનખતનો ન�નૂો 

 

આથી �ુ �ી .............................................................................................................. 

રહ�વાસી ..........................તા�કુો .............................�જ�લો ..................................�મર વષ� 

............................. લખી આ� ુ� ક�,�ી ..........................................રહ�વાસી.......................... 

તા�કુો : ................................. �જ�લો : ..................................................... ને �જ�લા નાયબ 

િનયામક (િવ.�)/ �જ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકાર� (િવ.�) ના  

તાર�ખ:....................................ના આદ�શ �માકંઃ................................................................ થી 

વક�લાતનો �વત�ં �યવસાય શ� કરવા લોન મ�ૂંર કરવામા ંઆવેલ છે � આદ�શમા ંજણા�યા 

�માણે �ત �મીન ઉપર વધારાના �મીનદાર િમ�કતવાળા હોય તેવાને �મીનદાર તર�ક� 

લેવાના છે તે �માણે �ુ �ી ................................................નો �મીન થાઉ �ં અને મારા ખાતે 

આવેલી નીચે �માણેની �થાવર િમલકત ક� જમીનનો આધાર ર�ૂ કય� છે. 

�થાવર િમ�કત : િમ�કત�ુ ંવણ�ન 

જમીનની િમલકત : ૭/૧રનો ઉતારો. 

ઉપર જણા�યા �માણે � ુ�ી ...............................................................ને વક�લાત શ� 

કરવા લોન મ�ૂર કરવામા ંઆવેલ છે તે �રૂ��રૂ� ભરપાઇ ન કર� તો બાક� �હ�ણી નીકળતી રકમ 

�યાજ સાથે ભરપાઇ કરવા બધંાઉ �ં અથવા માર� �થાવર િમ�કતમાથી સરકાર વ�લુ કર� તેની 

સામે મારો ક� મારા વાલી વારસોનો કોઇ વાધો ચાલશે નહ� તેની �ંુ ખા�ી �વૂ�ક આ લખાણ 

લખીને �મીન થાઉ �. � મારા વાલી વારસોને બધંનકતા� રહ�શે. 

�થળ :       �મીનદારની સહ� : 

તાર�ખ :      નામ : 

સરના� ુ: 
કોટ�નો સહ�/િસ�ો 

તાર�ખ : 
 



 

 

: પ�ક- બ : (એકરારના�ુ)ં 

વક�લાત શ� કરવા માટ�ની લોન સહાય મેળવવા �ત �મીનખતનો ન�નૂો 

આથી �ુ �ી .......................................................... રહ�વાસી .................. તા�કુો : 

.............................�જ�લો : ........................�મર વષ� ......... લખી આ� ુ � ક�,           

�ુ ...................................................................�જ�લાના.................. તા�કુાની કોટ�મા ં

�વત�ં વક�લાતનો �યવસાય શ� કરવા માટ� �જ�લા નાયબ િનયામક (િવ.�)/ �જ�લા 

સમાજ ક�યાણ અિધકાર� (િવ.�)  .................. ના તા...................ના આદ�શ નબંર 

.......................................મા ં જણાવેલ તમામ શરતો� ુ �ણૂ�પણે પાલન કર�શ અને �. 

૭૦૦૦/- મ�ૂંર કર�લ લોનની રકમ મ�યા તાર�ખથી એક વષ� પછ� માિસક �િપયા.૭૦૦/- 

ના દશ સરખા હ�તાથી તેમજ લોન પર ૪ ટકા વાિષ�ક � યાજની રકમ દર છ માસ અથા�� ્

તા. ૩૦ �ુન અને તા. ૩૧ ડ�સે� બર �ધુીમા ં બે હ� તાથી િનયિમત સરકાર�ીમા ં જમા 

કરાવવા બધંાઉ �. જો તેમ કરવામા ંિન�ફળ �ઉ તો �ત �મીન તર�ક� ખા�ી આ� ુ� ક�, 

બાક� લેણી નીકળતી રકમ ર�વ�� ુરાહ� વ�લુ કરવામા ંઆવશે તો તે સામે મારો ક� મારા 

વાલી વારસોનો કોઇ વાધંો ચાલશે નહ� તેની �ુ અને મારા વાલી/વારસો બાહં�ધર� આપીએ 

છ�એ. સરકાર�ી તરફથી મળવાપા� લોન સહાયની રકમ ઉપરાતં � રકમ થાય તે �ુ 

બી�થી �યવ�થા કર� લોન/ સહાય મ�યા તાર�ખથી �ણ માસની �દર વક�લાતનો 

�વત�ં �યવસાય શ� કર�શ તથા ખચ�ના વાઉચર બે માસમા ં �જ�લા નાયબ િનયામક�ી 

(િવકસતી �િત)/ �જ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકાર��ી, (િવકસતી �િત) ને ર�ૂ કર�શ. 

વ�મુા,ં જો �ુ સરકાર� નોકર� ક� ખાનગી સ�ંથામા ં વક�લની નોકર�મા ં જોડાઉ તો મને 

સરકાર�ી તરફથી મળેલ લોન તથા સહાય સરકાર�ીના િનયમ �જુબ દંડનીય �યાજ સાથે 

એક� સાથે સરકાર�ીમા ંજમા કરાવવા �ુ તેમજ મારા વાલી વારસો �ત �મીન તર�ક� 

બધંાઇએ છ�એ. 

િપતા/વાલી / વારસદારની સહ�ઃ ................                     અરજદારનીસહ�ઃ                                                          

તાર�ખઃ.......................            (નામ) 

માર� �બ�મા ં: 

સા�ી ન.ં (૧) નામ : 

               સરના� ુ:         કોટ�ના સહ�/િસ�ો 

               સહ� : 

સા�ી ન.ં (ર) નામ : 

               સરના� ુ: 

               સહ� : 



 

 

મદદનીશ  સમાજ ક�યાણ અિધકાર�/ સમાજ ક� યાણ િનર��કનો અ�ભ�ાય 

 

  અરજદાર� અર� ફોમ�મા ંર�ૂ કર�લી િવગતો તથા તમામ આધાર મ� ચકાસેલ છે. 

�ને �યાને લઇ િનયમો�સુાર વક�લાતનો � વત�ં � યવસાય શ� કરવા લોન/સહાય 

મ�ૂંર કરવા માર� �પ� ટ ભલામણ છે/નથી. 

 

 

 

  

�થળ :   મદદનીશ સમાજ ક�યાણ અિધકાર�/ સમાજ ક�યાણ િનર��કની  

તાર�ખ       સ�હ તથા િસ�ો 


