સામાજિક ન્યાય અને અજિકારરતા જિભાગ (ગુિરાત સરકાર)
જનયામક, જિકસતી જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ

કોમર્શિયલ પાઇલોટ તાલીમ લાઇસન્સ માટે લોન

અરજી નંબર

સામાજિક અને શૈક્ષજણક રીતે પછાત િગો કોમર્શિયલ પાઇલોટ તાલીમ લાઇસન્સ માટે લોન મેળિિા
અંગન
ે ું અરજીપત્રક

____________________

વ્યજતતગત માજિતી :
અરિદારનું પુરુ નામ :

અરિદારનો ફોટો
____________________________________

અરિદારનાં જપતા/પજતનું નામ : ____________________________________
અરિદારની જાજત :

____________________________________

અરિદારની પેટાજાજત :

____________________________________

અરિદારની િન્મ તારીખ :

____________________________________

ઉંમર :

અરિદારનું લલંગ :

____________________________________

મોબાઈલ નંબર : ______________________________

ઈ-મેઇલ :

____________________________________

ફોન નંબર :

અરિદારનું િાલનું સરનામું :

________________________________________________________________________________

અરિદારનું કાયમી સરનામું :

________________________________________________________________________________

______________________________

______________________________

અરજીની જિગતો :
અરિદારનું મૂળ િતન :

___________________________________

અરિદારનાં માતા નું નામ :

___________________________________

અરિદારના જપતા / િાલી નો વ્યિસાય :

___________________________________

બિા સાિનોમાંથી થતી થતી કુટુંબની કુલ િાર્ષિક આિક :

___________________________________

સ્ટુડન્ટ પાયલોટ સટી / પ્રાઇિેટ પાયલોટ લાયસન્સ મળેલ છે ?____________________________________
જિદેશમાં અભ્યાસક્રમ પૂણિ કરિા કુલ ખર્િ :

___________________________________

કેટલી રકમની લોન લેિા માંગો છો ?

___________________________________

બેન્ક માથી લોન લીિેલી છે ?

___________________________________

જિદેશમાં િિા માટે િે તે દેશનો પાસપોટિ મેળિેલ છે ?

___________________________________

પાસપોટિનો નંબર : _______________________ પ્રારંભ તારીખ : _______________________
જિદેશમાં િિા માટે િે તે દેશનો જિઝા મેળિેલ છે ?
જિઝાનો નંબર : _______________________

અંજતમ તારીખ : _______________

___________________________________
પ્રારંભ તારીખ : _______________________

અંજતમ તારીખ : _______________

અરિદારે કોમશીયલ પાયલોટ તાલીમ માટે પ્રિેશ અંગન
ે ી જિગતો
સંસ્થાનું નામ : ____________________________________________________________________________________________
સરનામું :

____________________________________________________________________________________________

અભ્યાસક્રમનો સમયગાળો : ________________ દેશનું નામ : ___________________________ સંસ્થા સરકાર માન્ય છે ? ______________

એસ.એસ.સી.થી આગળ કરેલ અભ્યાસની જિગતો
ક્રમ

અભ્યાસક્રમનું નામ

યુજનિર્સિટીનું નામ

પાસ કયાિનું િષિ

મેળિેલ ટકા

જામીનદારની જિગતો
નોંિ :- જમલકતની િેલ્યુ કુલ રૂ. ઓછામાં ઓછી રૂ.૨૫.૦૦ લાખ (સરકાર માન્ય િેલ્યુએશન રીપોટિ મુિબ) િોિી િોઈએ.
િાલીની જમલકતની જિગતો:
જમલકત િારણ કરનારનુ નામ : _________________________________ જમલકતનુ સરનામુ : ___________________________________
જમલકતનું િણિન :

_________________________________

___________________________________

(િમીન/મકાન/અન્ય)

_________________________________

___________________________________

_________________________________ જમલકતની િેલ્યુ રૂ. :___________________________________
જામીનદાર-1 ની જિગતો :
જામીનદારનું નામ :

_________________________________ જમલકતનુ સરનામુ : ___________________________________

જમલકતનું િણિન :

_________________________________

___________________________________

(િમીન/મકાન/અન્ય)

_________________________________

___________________________________

_________________________________ જમલકતની િેલ્યુ રૂ. :___________________________________
જામીનદાર-2 ની જિગતો :
જામીનદારનું નામ :

_________________________________ જમલકતનુ સરનામુ : ___________________________________

જમલકતનું િણિન :

_________________________________

___________________________________

(િમીન/મકાન/અન્ય)

_________________________________

___________________________________

_________________________________ જમલકતની િેલ્યુ રૂ. :___________________________________

અરિદારની બેંકની જિગતો :
બેંક/ પોસ્ટનું નામ : ______________________________________

શાખાનું નામ :

IFSC કોડ નંબર:

બેંક/ પોસ્ટ એકાઉન્ટ નંબર : ______________________________

______________________________________

______________________________

કોમશ યલ પાયલોટ તાલીમ લોન માટે રજુ કરવાના પુરાવા
મ નં.

૧

ડૉ યુમે ટનું નામ

ડૉ યુમે ટનો નંબર

િતનો દાખલો ( માિણત/ વ માિણત નકલ)

ફરિજયાત છે ?

હા

૨

શાળા છોડયાનો દાખલો ( માિણત/ વ માિણત નકલ)

હા

૩

આવકનો દાખલો ( માિણત/ વ માિણત નકલ), આઇ. ટી. રીટન, ફોમ -૧૬

હા

૪

રેશનકાડ / ચૂંટણી ઓળખપ ( માિણત/ વ માિણત નકલ)

હા

૫

એસ.એસ.સી. થી આગળ કરેલ અ યાસની માકશીટ માણપ ોની નકલ
( માિણત/ વ માિણત નકલ)
વેશ આપવા અંગેનુ સંમિતપ ક / વેશ અંગેનો આધાર
( માિણત/ વ માિણત નકલ)
તાલીમ માટે થનાર ખચના આધાર અને ભરેલ ફીની પહ ચની નકલ

હા

૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪

વેશ આપનાર સં થાની મા યતાનો આધાર

હા
હા
હા

મે ડકલ સટ

હા

પાસપોટ નકલ ( માિણત/ વ માિણત નકલ)
(જો િવદેશમાં તાલીમ લેવાની હોય તો)
િવઝાની નકલ ( માિણત/ વ માિણત નકલ)
(જો િવદેશમાં તાલીમ લેવાની હોય તો)
વીકૃિત પ

ના

પ રિશ – ૧ અરજદારે આપવાનુ ત મીનખત (અસલ)
( ા.૫૦/-ના ટે પ પર નોટરી કરાવેલ)
પ રિશ – ૨ અરજદાર તથા સહઅરજદારની લોન પરત ભરપાઇ માટેની

હા

ના
હા

હા

સંયકુ ત બાંહેધરી (િવ ાથ અને વાલી, અને જો અ ય િહ સેદાર હોય તો
૧૫

ણેયની) (અસલ) ( ા.૫૦/-ના ટે પ પર નોટરી કરાવેલ)
િવ ાથ ના િપતા/વાલીના આધારો

૧૫.૧ પ રિશ – ૩ િપતા-વાલીની િમલકત મોગજ કરાવવાની સંમિત ા.૫૦/-ના
ટે પ પર નોટરી કરાવેલ મોગજ સંમિત (અસલ)
૧૫.૨ િપતા/વાલીની િમ કતના વે યુએશન રીપોટ (અસલ)

હા

૧૫.૩ િમ કતના આધાર ( માિણત/ વ માિણત નકલ)

હા

૧૬

હા

મીનદાર – ૧ ના આધારો

૧૬.૧ પ રિશ – ૪

મીનદારનું

મીનખત પ રિશ – ગ (અસલ)

હા

૧૬.૨ પ રિશ – ૫ મીનદારની િમલકત મોગજ કરાવવાની સંમિત
(અસલ) ા.૫૦/-ના ટે પ પર
( મીનદારની િમલકત મોગજ કરવાની હોય તો જ જ રી)
૧૬.૩ િમલકતના વે યુએશન રીપોટ (અસલ)
( મીનદારની િમલકત મોગજ કરવાની હોય તો જ જ રી)
૧૬.૪ િમલકતના આધાર ( માિણત નકલ)
( મીનદારની િમલકત મોગજ કરવાની હોય તો જ જ રી)

હા

હા
હા

મ નં.

૧૭

ડૉ યુમે ટનું નામ

ડૉ યુમે ટનો નંબર

મીનદાર – ૨ ના આધારો

૧૭.૧ પ રિશ – ૪

મીનદારનું

મીનખત પ રિશ – ગ (અસલ)

૧૭.૨ પ રિશ – ૫ મીનદારની િમલકત મોગજ કરાવવાની સંમિત (અસલ)
ા.૫૦/-ના ટે પ પર
( મીનદારની િમલકત મોગજ કરવાની હોય તો જ જ રી)
૧૭.૩ િમલકતના વે યુએશન રીપોટ (અસલ)
( મીનદારની િમલકત મોગજ કરવાની હોય તો જ જ રી)
૧૭.૪ િમલકતના આધાર ( માિણત નકલ)
( મીનદારની િમલકત મોગજ કરવાની હોય તો જ જ રી)
૧૮ કોઇની િમલકત સંયુ ત હોય તો અ ય સ યોની ા.૫૦/-ના ટે પ પર નોટરી
કરાવેલ એન. ઓ સી. / સંમિત
૧૯ એર ટીકીટની નકલ (જો િવદેશમાં તાલીમ લેવાની હોય તો)
૨૦

ફરિજયાત છે ?

બક પાસબુક / રદ કરેલ ચેક

થળ : ..........................

હા
હા

હા
હા
ના
હા
હા

અરજદારની સહી .................................. તારીખ: ..........................

સ્વીકૃતિ પત્ર
કોમર્શીયલ પાયલોટ લાઇસન્સની િાલીમ માટે લોન લેવા બાબિના સ્વીકૃતિ પત્રનો નમુનો :૧. અરજદારનુું પુરૂ નામ િથા અટક

:-

૨. અરજદારના તપિા/વાલીનુું પુરૂ નામ

:-

૩. અરજદારનુું પુરૂ સરનામુું /િાલુકો /તજલ્લો

:-

૪. અરજદારની જાતિ/પેટા જાતિ

:-

૫. ર્શૈક્ષતિક/િાુંત્રીક લાયકાિ

:-

(પ્રમાિપત્રની પ્રમાતિિ નકલ જોડવી)
૬. જે જગ્યાએ િાલીમ લેવાની હોય િે સુંસ્થાનુું નામ સરનામુું :આથી હુ બાુંહેધરી આપુ છુ ું કે દેર્શમાું રહેિા કે તવદેર્શમાું રહેિા મારા કોઇ સગા સુંબુંધીએ કોમર્શીયલ પાયલોટ
લાઇસન્સની િાલીમ માટે મારી નાિાુંકીય જવાબદારી સ્વીકારેલ નથી. આ િાલીમ પુરી કયાા બાદ હુ ું મારી સેવાઓ
ઓછામાું ઓછી પાુંચ વર્ા સુધી ભારિ દેર્શમાું જ આપીર્શ, અને તવદેર્શમાું સ્થાયી થઇર્શ નહીં. જો તવદેર્શમાું સ્થાયી થઇર્શ
િો સરકાર દ્વારા મુંજૂર કરેલ લોન/સહાય વ્યાજ સતહિ સરકારને પરિ કરીર્શ.
િા.૨૦/૦૩/૧૯૯૯ના ઠરાવ ક્રમાુંક : સર્શપ/૧૧૯૭/ન.બા./૫/અ થી મુંજુર થયેલી યોજના હેઠળ લોન /સહાય માટે
જે બોલીઓ અને ર્શરિો છે િે મને બુંધુંકિાા રહેર્શે.લોન િથા વ્યાજ સમયસર તનયતમિ હપ્િાઓમાું ભરવા કબૂલ થાઉ છુ ું . હુ ું
લોન અને િે પેટે વ્યાજની રકમ તનયતમિ રીિે ભરપાઇ ન કરૂ કે લોનનો બીજી રીિે ઉપયોગ કરુ િો સરકાર મારી પાસેથી િે
રકમ દુંડનીય વ્યાજ સાથે લેવા હકકદાર રહેર્શે.

સહી..................................
સ્થળ :િારીખ :સાક્ષી :- (૧)
(૨)

રૂબરૂ
(રાજયપતત્રિ અતધકારી)
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પરરતર્શષ્ટ - ૧
અરજદારે આપવાનુ જાિ જામીનખિ

(રૂ.૫૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર)

*********************************************************************************
આથી હુ ું ..................................................... રહે. ................................................ િાલુકો
..................... જી. ............................ઉ, વર્ા .......................................... સોગુંદ પૂવાક લખી જિાવુ છુ ું
કે, મારી નીચે પ્રમાિેની હકીકિ ખરી છે .
(૧) મારી જાતિ ............................................... પેટા જાતિ ................................... છે .
(૨) હુ ું અસલ ......................................... રાજયનો વિની છુ ું . અને વર્ા ............................... થી
ગુજરાિ રાજયમાું રહુ ું છુ ું . મારુું પુરુું સરનામુું નીચે પ્રમાિે છે .
કાયમી સરનામુુંઃ
અત્યારનુું સરનામુું

(૩)
(૪)
(૫)
હુ ું

મારા કુટુંબના િમામ આવકના સાધનોની વાર્ર્ાક કુલ આવક રૂ. ............................... (અુંકે રૂતપયા
........................................................................... પુરા ) છે .
મારા કુટુુંબના કોઇ સભ્યોએ અગાઉ આ યોજના હેઠળ આ ખાિા માર િ આ હેિુ માટે લોન લીધેલ નથી.
મારા કુટુુંબના કે અન્ય કોઇ તવદેર્શમાું રહેિા સગા-સુંબુંધીએ નાિાુંકીય જવાબદારી માટે પુરસ્કૃિ કરેલ નથી.
....................................................

લખી

આપુ

છુ ,

કે,

હુ ું

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

દેર્શના

.................................. ર્શહેરની ...................................................... સુંસ્થામાું કોમર્શીયલ પાયલોટ
િાલીમ અથે જવા માટે લોન આપવાની યોજના હેઠળ તનયામક, તવકસિી જાતિ કલ્યાિ ખાિુું, ગુજરાિ રાજ્ય,
ગાુંધીનગરના
િા.
.......................
ના
આદેર્શ
નું.
...........................................
.......................................માું જિાવેલ િમામ ર્શરિોનુું સુંપૂિાપિે પાલન કરીર્શ. અને રૂ. ............... મુંજુર કરેલ
લોનની રકમથી કરેલ િાલીમ પૂિા કયાા બાદ ઓછામાું ઓછા પાુંચ વર્ા સુધી હુ ું ભારિમાું મારી સેવા આપીર્શ. મને આ
અભ્યાસક્રમ માટે મારા કોઇ સગા સુંબુંધી (દેર્શમાું રહેિા કે તવદેર્શમાું રહેિા)એ મને નાિાુંકીય જવાબદારી માટે પુરુસ્કૃિ
કરેલ નથી. ઉપરાુંિ લોન મળ્યા િારીખથી એક માસમાું હુ ું મારી િાલીમ ર્શરૂ કરીર્શ. િેમજ મારા અભ્યાસક્રમનો તત્રમાતસક
પ્રગતિ અહેવાલ મારી સુંસ્થામાુંથી મેળવી તનયામકરી, તવકસિી જાતિ કલ્યાિ, ગુ.રા., ગાુંધીનગરને રજુ કરીર્શ. િેમજ મને
મળેલ લોનની રકમ િથા વ્યાજની રકમ મને લોનની રકમની ચુકવિી થયાની િારીખથી એક વર્ા બાદ માતસક/તત્રમાતસક
હપ્િામાું ૧૦ વર્ામાું પરિ ભરપાઇ કરવા બાુંહેધરી આપુું છુ ું .
ઉકિ ર્શરિો પૈકી કોઇપિ ર્શરિનો ભુંગ કરુું િો મને મળેલ લોન/વ્યાજ સરકારરીના તનયમ મુજબ દુંડનીય વ્યાજ
સાથે, એક સાથે સરકારરીમાું જમા કરાવવા હુ ું િથા મારા વાલી વારસો જાિ જામીન િરીકે ખાિરી આપીએ છીએ. ઉપરાુંિ
એ પિ ખાિરી આપીએ છીએ કે ઉકિ િમામ રકમ જમીન મહેસુલની બાકી િરીકે રેવન્યુ રાહે વસુલ કરવામાું આવર્શે.િો િે
સામે મારે કે મારા વાલી વારસોનો કોઇ વાુંધો ચાલર્શે નહીં. િેની હુ ું અને મારા વાલી/વારસો બાુંહેધરી આપીએ છીએ. અને
સરકારરી િર થી મળિાપાત્ર લોનની રકમ ઉપરાુંિ જે રકમ થાય િેની હુ ું બીજે થી વ્યવસ્થા કરી તવદેર્શમાું ઉચચ અભ્યાસ
અથે લોન મળ્યા િારીખથી એક માસની અુંદર િાલીમ ર્શરૂ કરીર્શ.
ઉપરોકિ િમામ હકીકિો સાચી અને ખરી છે . ખોટુું સોંગદનામુું કરવુું િે ગુન્હો બને છે િે અમો સારી રીિે જાિીએ
છીએ.
વાલી વારસદારની સહી/િારીખ :-

/

અરજદારની સહી/-

/ ૨૦___

સ્થળ :- .......................................
નોટરીનો સહી તસક્કો
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પરરતર્શષ્ટ - ૨
અરજદાર િથા સહઅરજદારની લોન પરિ ભરપાઇ માટેની સુંયકુ િ બાુંહેધરી

(રૂ.૫૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર)

*********************************************************************************
આથી અમો નીચે સહી કરનાર ૧. રી ...................................................... ઉમર, વર્ા............... ૨.
સહ અરજદારરી ................................................................. ઉંમર વર્ા ................... ધમા ................
રહે ................................................................... િે અમો આથી આ સોગુંદનામા ધ્વારા જાહેર કરી
જિાવીએ છીએ કે, અમો અરજદાર તવદ્યાથી િેમજ િેઓના તપિા/વાલી કોમર્શીયલ પાયલોટ લાયસન્સ િાલીમ માટે રજુ
કરેલ લોન અરજીના સહ અરજદારો (CO-APLICANTD) છીએ અને હાલમાું ઉપરોકિ બિાવેલ સરનામે રહીએ
છીએ, અને લેતખિ બાુંહેધરી આપીએ છીએ કે, અમારી કોમર્શીયલ પાયલોટ લાયસન્સ િાલીમ હેિુસર તનયામકરી
તવકસિી જાતિ કલ્યાિ ખાિુું, ગુજરાિ રાજય, ગાુંધીનગર જે લોન રૂ...............લાખ મુંજુર કરવામાું આવેલ છે િે અમો
બુંન્ને પરિ ભરપાઇ કરવા માટે સુંયુકિ િેમજ વ્યરકિગિ રીિે જવાબદાર છીએ. િેમજ એકની ગેરહાજરીમાું અન્ય સામે
પિ કાયદેસરની કાયાવાહી કરી ર્શકાર્શે. િેવી પિ આ સોંગદનામા ધ્વારા લેતખિ બાુંહેધરી આપીએ છીએ. િદ ઉપરાુંિ જો
મારા પુત્ર/પુત્રી કોમર્શીયલ પાયલોટ લાયસન્સ િાલીમ પૂિા ન કરે કે લોન પરિ ભરપાઇ ન કરે િો સઘળી લોન વ્યાજ
સતહિ પરિ કરવાની સુંપૂિા જવાબદારી અમારી (વાલી) વ્યરકિગિ રહેર્શે. િેમજ મારા ખાિે આવેલ તમલકિના જે આધાર
રજુ કયાા છે , િેની કકુંમિ લોનની રકમ જે ટલી કે વધુ છે . આ તમલકિ લોન-વ્યાજ સતહિ ભરપાઇ ન થાય ત્યાું સુધી કોઇને
ગીરો કે વેચાિ િરીકે આપીર્શ નતહ. આ લોનની રકમ ભરપાઇ કરવામાું તનષ્ ળ જઇએ િો સરકારરી મારી તમલકિમાુંથી
દુંડનીય વ્યાજ સતહિ પુરેપુરી રકમ જમીન મહેસુલ બાકી રકમ િરીકે વસુલ કરી ર્શકાર્શે. જે માું અમો વાલી –વારસોનો કોઇ
વાુંધો ચાલર્શે નતહ. અને તનયામક તવકસિી જાતિ કલ્યાિ ખાિુું, ગાુંધીનગર ધવારા કોમર્શીયલ પાયલોટ લાયસન્સ િાલીમ
હેિુસર જે લોન મુંજુર કરવામાું આવેલ છે િે જ હેિુ માટે લોનની રકમનો ઉપયોગ કરીર્શુું અને િાલીમને લગિા ખચાની
તવગિો આધાર સહ રજુ કરીર્શુું.
ઉપરોકિ િમામ હકીકિો સાચી અને ખરી છે . ખોટુું સોંગદનામુું કરવુું િે ગુન્હો બને છે િે અમો સારી રીિે જાિીએ
છીએ.

સાક્ષી -

િારીખ :-

૧...................................................

૧. ...........................................
(તવદ્યાથી)

૨..................................................

૨. ...........................................
(તપિા/વાલી)

/

/ ૨૦___

સ્થળ :- .......................................

નોટરીનો સહી તસક્કો
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પરરતર્શષ્ટ - ૩
તપિા-વાલીની તમલકિ સરકારરીમાું મોગેજ (Mortgage) કરાવવા આપવાની થિી સુંમતિ
(રૂ.૫૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર)
*********************************************************************************
આથી હુ ું ..................................................... ઉ, વર્ા .......................................... રહે
................................................ િાલુકો ..................... જી. ............................ જિાવુું છુ ું કે, મારા
પુત્ર/પુત્રી નામે .............................................................................................. રહે ........................
...................................... િા...................................... તજ. .....................................ની કોમર્શીયલ
પાયલોટ લાયસન્સ િાલીમ માટે રૂ. ....................... (અુંકે રૂતપયા ..................................... પુરા) લોન મુંજુર
કરવા માટે મેં નીચે મુજબની તમલકિ આપેલ છે .
તમલકિનુું વિાન -

ઉપર દર્શાાવેલ તમલકિ આ લોન મુંજુર થયેથી સરકાર પક્ષે મોગેજ (Mortgage) કરાવવા હુ ું સુંમિ છુ ું , અને જો
અમો દર્શાાવેલ તમલકિ મોગેજ (Mortgage) કરાવવા તનષ્ ળ જઇએ િો મુંજુર કરાવવામાું આવેલ લોન સરકારરી રદ
કરર્શે િેમાું મારો કે મારા વાલી વારસોનો કોઇ વાુંધો ચાલર્શે નતહ.

તપિા/વાલીની સહી

િારીખ :-

/

/ ૨૦___

સ્થળ :- .......................................

નોટરીનો સહી તસક્કો
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પરરતર્શષ્ટ - ૪
જામીનદારનુું જામીનખિનો નમૂનો / લોન ભરપાઇ કરવા માટે જામીન અુંગન
ે ુું ોમા

(રૂ.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર)

*********************************************************************************
આથી હુ ું............................................................................ ઉંમર........... ગામ:-...........................
િાલુકો:-................................,

તજલ્લો:-...........................,

જિાવુ

છુ

કે,

રી

.......................................................... રહે. ............................, ગામે ............................ ખાિે
રહેિાને હુ ું છે લ્લા ............. વરસથી ઓળખુ છુ ું . િેઓને સામાતજક ન્યાય અને અતધકારીિા તવભગના
િા.૨૦/૦૩/૧૯૯૯ નો ઠરાવ ક્રમાુંક: ર્શર્શપ/૧૧૯૭/ન.બા./૫/અ થી મુંજુર કરેલી યોજના હેઠળ લોન મળવાપાત્ર છે .
િેમને જે લોન આપવામાું આવે છે િે િેઓ સરકારરીના ધારાધોરિ પ્રમાિે અને િેમિે આપેલી બાુંહેધરી મુજબ
સમયસર પાછી ભરપાઇ કરર્શે. આ લેખથી સવા લોકોને જાિ થાય કે ................................. તજલ્લાના
............................

િાલુકાના

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

................................
ખાિે

ગામના

રહેવાસી

નોકરી/વ્યવસાય

અને
ધરાવિા

રી.................................................................. (હવે પછી જામીન િરીકે ઉલ્લેખ) સરકારે તનયિ કરેલ
ધારાધોરિ મુજબ અને સરકારે નક્કી કરેલ વ્યાજના દરે વ્યાજ સહીિ સરકારને ચૂકવવાની રૂ।............................
(અુંકે રૂતપયા.............................................પુરા) ની રકમ અુંગે ગુજરાિના રાજયપાલ (હવે જે મનો ઉલ્લેખ
સરકાર િરીકે કરેલ છે ) સાથે સાચી અને દ્રઢ રીિે બુંધાય છે . અને ઉકિ રકમની સુંપૂિા અને સાચી રીિે ચુકવિી થાય િે
માટે જામીન પોિે િેના વુંર્શવારસો અને વહીવટીકિાાઓ અને પ્રતિતનતધઓ આ જોખમથી દ્રઢ રીિે બુંધાય છે . િેમ છિાું
જો લોન લેનાર મૃત્યુ પામે કે નાદાર બની જાય કે કોઇપિ સુંજોગોમાું આ કરારની ર્શરિોનો ભુંગ કરે િો ઉકિ લોનની મૂળ
મુદ્દલ રમમ કે ઉક્િ લોનની િે સમયે વિચૂકવાયેલી બાકી રહેિી હોય િેટલી મુદ્દલ રકમ અને િે અુંગેનુું વ્યાજ સરકાર
જ્યારે માુંગિી કરર્શે ત્યારે લોનની રહેલ રકમ જામીન પાસેથી વસુલ કરવાપાત્ર ગિાર્શે. અને િે હુ ું અને મારા વુંર્શવારસ
ચુકવી આપવા બુંધાઇએ છીએ. સ્વીકૃતિ પત્રનો અમલ માટેની જવાબદારી ઉકિ કરાર હેઠળ લોન લેનારની સાથો સાથ
સુંયુકિ અને વ્યકતિગિ રીિે આખરી પિ ગિાર્શે. આ ખિની સાક્ષી રૂપે ઉપર નામથી જિાવેલ જામીનની
............................................ મે પ્રથમ સહી નીચે લખેલ વર્ા ....................ના .............................
મહીનાની .............................. િારીખે આના પર પોિાની સહી કરી છે .

સ્થળ િારીખ -

િારીખ :-

જામીનદારની સહી/નામ સરનામુુંઃ -

/

/ ૨૦___

સ્થળ :- .......................................

નોટરીનો સહી તસક્કો
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પરરતર્શષ્ટ - ૫
જામીનદારની તમલકિમાું બોજા નોંધ/ મોગેજ (Mortgage) કરાવવા આપવાની થિી સુંમતિ

(રૂ.૫૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર)

*********************************************************************************
આથી હુ ું ..................................................... ઉમર, વર્ા .......................................... રહે
................................................ િાલુકો ..................... તજ. ............................ જિાવુું છુ ું કે,
મે

................................................................................(િાલીમાથી)

રહે.

..................................... િા. ................. તજ. .....................................ની કોમર્શીયલ પાયલોટ
લાયસન્સ િાલીમ માટે રૂ........................ (અુંકે રૂતપયા ..................................... પુરા) લોન મુંજુર કરવા માટે
જામીન થયેલ છુ ું અને જામીન ખિ કરી આપેલ છે . જે માું મારી નીચે મુજબની તમલકિ જામીનગીરીમાું આપેલ છે .
તમલકિનુું વિાન -

ઉપર દર્શાાવેલ તમલકિ આ લોન મુંજુર થયેથી લોનના બોજા નોંધ કરાવવા અને જરૂર પડે િો આ તમલકિ સરકાર
પક્ષે મોગેજ (Mortgage) કરાવવા હુ ું સુંમિ છુ ું , જે નો પાછળથી મારો કે મારા વાલી વારસોનો કોઇ વાુંધો ચાલર્શે નતહ.

સાક્ષીની સહી
િારીખ :-

જામીનદારની સહી
/

/ ૨૦___

સ્થળ :- .......................................

નોટરીનો સહી તસક્કો
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