
  

 

 
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 

અરિદારનંુ પુરુ નામ : ____________________________________ 

અરિદારનાં જપતા/પજતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિદારની પેટાજાજત : ____________________________________ 
 

 

અરિદારની િન્મ તારીખ :        ____________________________________    ઉંમર :              ______________________________ 

અરિદારનંુ લલંગ :                   ____________________________________    મોબાઈલ નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇલ :                             ____________________________________    ફોન નંબર :        ______________________________ 

અરિદારનંુ હાલનંુ સરનામું :       ________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામું :       ________________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

કુટુંબના અન્ય વ્યજતતએ આ યોિનાનો લાભ મેળિલે છે? ___________________  

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

ક્રમ કટુુબં િાર્ષિક આિક વ્યિસાય 

૧ જપતા/પજત   

૨ માતા   

૩ અન્ય   

 કલુ   
 

પાસપોટિની જિગતો   

પાસપોટિનો નંબર : ____________________ પ્રારંભ તારીખ : ______________________ અંજતમ તારીખ : ______________________ 

જિઝાની જિગતો   

જિદેશમાં િિા માટે િે તે દશેનો જિઝા મળેિલે 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 અભ્યાસની જિગતો  

ક્રમ અભ્યાસક્રમનુ ંનામ યજુનિર્સિટીનુ ંનામ પાસ કયાિનુ ંિષિ મળેિલે ટકા 

     

     

     
 

 

 અરિદાર ેજિદશેમા ંઉચ્ર્ જશક્ષણ માટ ેપ્રિશે અગંનેી જિગતો : 

અભ્યાસનંુ સ્તર : ________________________________ અભ્યાસક્રમનંુ નામ : ___________________________________ 

અભ્યાસક્રમનો સમયગાળો : ________________________________   

દેશનંુ નામ  : ________________________________ યુજનિર્સિટીનંુ નામ : ___________________________________ 

સ્થળ(યુજનિર્સિટીનંુ) : ___________________________________________________________________________________ 

કોલેિનંુ નામ : ___________________________________________________________________________________ 

સ્થળ(કોલેિનંુ): ___________________________________________________________________________________ 

પ્રિેશ મળેિલે યુજનિર્સિટી/કોલેિ તરફથી કોઈ સકોલરશીપ / ફેલોશીપ આપિામાં આિનાર છે? __________________ 

હા તો કેટલી સકોલરશીપ / ફેલોશીપ? _________________________ કઈ રીતે રૂ્કિિામાં આિનાર છે? _______________________ 

આ અભ્યાસક્રમ માટ ેનાણાંકીય / સ્િૈજચ્છક સંસ્થા /સરકારી ખાતા /એિન્સી પાસેથી કોઈ સહાય મેળિિા અરજી કરેલ છે? __________________ 

સહાય મળી હોય તો, સસં્થા/સરકારી ખાતા/એિન્સીનંુ નામ: _______________________________ રકમની જિગત : ____________________ 

એિન્સીનંુ સરનામું : ________________________________________________________________________________________ 

    
 

જામીનદારની જિગતો 

નોંિ :-  જમલકતની િેલ્યુ કુલ રૂ. ઓછામાં ઓછી રૂ.૧૫.૦૦ લાખ (સરકાર માન્ય િલેયઅુરના રીપોટિ મુિબ) હોિી િોઈએ. 

િાલીની જમલકતની જિગતો: 

જમલકત િારણ કરનારનુ નામ : _________________________ જમલકતનુ સરનામુ : ___________________________________ 

જમલકતનંુ િણિન : 

(િમીન/મકાન/અન્ય) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

જમલકતની િેલ્યુ રૂ. : 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

જામીનદાર-1 ની જિગતો : 

જામીનદારનુ ંનામ : _______________________________ જમલકતનુ સરનામુ : ___________________________________ 

જમલકતનંુ િણિન : 

(િમીન/મકાન/અન્ય) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

જમલકતની િેલ્યુ રૂ. : 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

જામીનદાર-2 ની જિગતો : 

જામીનદારનુ ંનામ : _______________________________ જમલકતનુ સરનામુ : ___________________________________ 

જમલકતનંુ િણિન : 

(િમીન/મકાન/અન્ય) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

જમલકતની િેલ્યુ રૂ. : 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 

 

 



ડૉતયમુને્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉતયમુને્ટનુ ંનામ ડૉતયમુને્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 રેશનકાડિ  હા 

2 રહેઠાણ નો પુરાિો (િીિળી જબલ/ભાડા કરાર/ડ્રાઇલિંગ લાઇસન્સ)  હા 

3 અરિદાર ની જાજત/પેટા જાજત નો દાખલો  હા 

4 શાળા છોડયાનો દાખલો  હા 

5 આિકનો દાખલો  હા 

6 એસ.એસ.સી. થી આગળ કરેલ અભ્યાસની માકિશીટ પ્રમાણપત્ર  હા 

7 પાસપોટિ  હા 

8 જિઝા  હા 

9 એર ટીકીટની નકલ  હા 

10 જપતા / િાલીનો ફોટો  હા 

11 
જિદેશી યુજનિર્સિટીમાં પ્રિેશ મેળિી લીિેલ છે તે અંગેનો આિાર અને તે માટ ે

ભરેલ ફીનો આિાર  
 હા 

12 થનાર કુલ ખર્િનો આિાર અને ભરેલ ફીની પહોંર્ની નકલ  હા 

13 
પરરજશષ્ટ – ૧ (અરિદારે આપિાનુ જાત જામીનખત) (રૂા.૫૦/-ના સ્ટમે્પ પર 

નોટરી કરાિેલ) 
 હા 

14 

(પરરજશષ્ટ – ૨) અરિદાર તથા સહઅરિદારની લોન પરત ભરપાઇ માટેની 

સંયુકત બાંહિેરી (જિદ્યાથી અને િાલી, અને િો અન્ય જહસ્સેતદાર હોય તો 

ત્રણેયની) (રૂા.૫૦/-ના સ્ટમે્પ પર નોટરી કરાિેલ) 

 હા 

15 
કોઇની જમલકત સંયુતત હોય તો અન્ય્ સભ્યોરની રૂા.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પર નોટરી 

કરાિેલ એન. ઓ સી. / સંમજત 
 હા 

16 રૂા.૫૦/-ના સ્ટેમ્પ પર નોટરી કરાિેલ મોગેિ સંમજત પરરજશષ્ટ – ૩  હા 

17 જપતા/િાલીની જમલ્કતના િેલ્યુએશન રીપોટિ  હા 

18 જમલ્કતના આિાર (પ્રમાજણત નકલ) અને જપતા/િાલીનંુ જનિેદન  હા 

19 (પરરજશષ્ટ – ૪ )રૂા.૫૦/-ના સ્ટમે્પ પર નોટરી કરાિેલ જામીનદારનંુ જામીનખત  હા 

20 (પરરજશષ્ટ – ૫ )રૂા.૫૦/-ના સ્ટમે્પ પર નોટરી કરાિેલ મોગેિ સંમજત  હા 

21 જમલકતના િેલ્યુએશન રીપોટિ  હા 

22 જમલકતના આિાર  હા 

23 (પરરજશષ્ટ – ૫ )રૂા.૫૦/-ના સ્ટમે્પ પર નોટરી કરાિેલ મોગેિ સંમજત  હા 

24 જમલકતના િેલ્યુએશન રીપોટિ  હા 

25 જમલકતના આિાર  હા 

26 બઁક પાસબૂક / રદ કરેલ રે્ક   હા 

સ્થળ : ________________                                    અરિદારની સહી : ________________     તારીખ :  ________________  
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પિરિશષ્ ટ - ૧ 
અરજદારે આપવાનુ જાત જામીનખત                                                                       (રૂ.૫૦/- ના સ્ ટેમ્ પ પેપર ઉપર) 

********************************************************************************* 
 આથી હું ..................................................... રહે. ................................................ તાલુકો 
..................... જી. ............................ઉ, વષર્ .......................................... સોગંદ પૂવર્ક લખી જણાવુ છંુ 
કે, મારી નીચે પર્માણેની હકીકત ખરી છે. 
(૧) મારી જાિત ............................................... પેટા જાિત ................................... છે. 
(૨) હંુ અસલ ......................................... રાજયનો વતની છંુ. અને વષર્ ............................... થી ગુજરાત 

રાજયમાં રહંુ છંુ. મારંુ પુરંુ સરનામંુ નીચે પર્માણે છે. 
  કાયમી સરનામંુઃ       અત્ યારનું સરનામંુ 
 
 
(૩) મારા કુટંબના તમામ આવકના સાધનોની વાિષર્ક કુલ આવક રૂ. ............................... (અંકે રૂિપયા 

........................................................................... પુરા ) છે. 
(૪) મારા કુટંુબના કોઇ સભ્ યોએ અગાઉ આ યોજના હેઠળ આ ખાતા મારફત આ હેતુ માટે લોન લીધેલ નથી. 
(૫) મારા કુટંુબના કે અન્ય કોઇ િવદેશમાં રહેતા સગા-સંબંધીએ નાણાંકીય જવાબદારી માટે પુરસ્કૃત કરેલ નથી. 
 હંુ .................................................... લખી આપુ છુ, કે, હંુ દેશના ...................................... શહેરની 
..................................... કોલેજ/યુિનવસ ટીમાં ઉચ્ ચ અભ્ યાસ અથ જવા માટે લોન આપવાની યોજના હેઠળ 
િનયામક, િવકસતી જાિત કલ્ યાણ ખાતંુ, ગુ.રા., ગાંધીનગરના તા ....................... ના આદેશ નં. 
........................................... .......................................માં જણાવેલ તમામ શરતોનંુ સંપૂણર્પણે પાલન 
કરીશ. અને રૂ. ............... મંજુર કરેલ લોનની રકમથી કરેલ અભ્ યાસકર્મ પૂણર્ કયાર્ બાદ ઓછામાં ઓછા પાંચ વષર્ સુધી 
હંુ ભારતમાં મારી સેવા આપીશ. મને આ અભ્ યાસકર્મ માટે મારા કોઇ સગા સંબંધી (દેશમાં રહેતા કે િવદેશમાં રહેતા)એ મને 
નાણાંકીય જવાબદારી માટે પુરુસ્ કૃત કરેલ નથી. ઉપરાંત લોન મળ્યા તારીખથી એક માસમાં હંુ મારો અભ્ યાસકર્મ શરુ કરીશ. 
તેમજ મારા અભ્ યાસકર્મનો િતર્માિસક પર્ગિત અહેવાલ મારી સંસ્ થામાંથી મેળવી િનયામક ી, િવકસતી જાિત કલ્ યાણ, ગુ.રા., 
ગાંધીનગરને રજુ કરીશ. તેમજ મને મળેલ લોનની રકમ તથા વ્ યાજની રકમ મારો અભ્ યાસકર્મ પુરો થયેથી એક વષર્ બાદ 
માિસક/િતર્માિસક હપ્ તામાં ૧૦ વષર્માં પરત ભરપાઇ કરવા બાંહેધરી આપંુ છંુ. 
 ઉકત શરતો પૈકી કોઇપણ શરતનો ભંગ કરંુ તો મને મળેલ લોન/વ્ યાજ સરકાર ીના િનયમ મુજબ દંડનીય વ્ યાજ 
સાથે, એક સાથે સરકાર ીમાં જમા કરાવવા હંુ તથા મારા વાલી વારસો જાત જામીન તરીકે ખાતરી આપીએ છીએ. ઉપરાંત 
એ પણ ખાતરી આપીએ છીએ કે ઉકત તમામ રકમ જમીન મહેસુલની બાકી તરીકે રેવન્ યુ રાહે વસુલ કરવામાં આવશે.તો તે 
સામે મારે કે મારા વાલી વારસોનો કોઇ વાંધો ચાલશે નહ . તેની હંુ અને મારા વાલી/વારસો બાંહેધરી આપીએ છીએ. અને 
સરકાર ી તરફથી મળતાપાતર્ લોનની રકમ ઉપરાંત જે રકમ થાય તેની હું બીજેથી વ્ યવસ્ થા કરી િવદેશમાં ઉચ્ ચ અભ્ યાસ 
અથ લોન મળ્યા તારીખથી એક માસની અંદર અભ્ યાસ શરૂ કરીશ. 
 ઉપરોકત તમામ હકીકતો સાચી અને ખરી છે. ખોટંુ સ ગદનામંુ કરવંુ તે ગુન્ હો બને છે તે અમો સારી રીતે જાણીએ 
છીએ. 
 
વાલી વારસદારની સહી/-        અરજદારની સહી/- 
 
તારીખ :-      /      / ૨૦___ 
સ્ થળ :- ....................................... 
 

નોટરીનો સહી િસક્કો 
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પિરિશષ્ ટ - ૨  
અરજદાર તથા સહઅરજદારની લોન પરત ભરપાઇ માટેની સંયુકત બાંહેધરી                            (રૂ.૫૦/- ના સ્ ટેમ્ પ પેપર ઉપર) 

********************************************************************************* 

 આથી અમો નીચે સહી કરનાર ૧. ી ...................................................... ઉમર, વષર્............... ૨. 
સહ અરજદાર ી ................................................................. ઉંમર વષર્ ................... ધમર્ ................ 
રહે ................................................................... તે અમો આથી આ સોગંદનામા ધ્ વારા જાહેર કરી જણાવીએ 
છીએ કે, અમો અરજદાર િવદ્યાથ  તેમજ તેઓના િપતા/વાલી િવદેશ અભ્ યાસ માટે રજુ કરેલ લોન અરજીના સહ અરજદારો 
(CO-APLICANTD) છીએ અને હાલમાં ઉપરોકત બતાવેલ સરનામે રહીએ છીએ, અને લેિખત બાંહેધરી આપીએ છીએ 
કે, અમારી િવદેશ ઉચ્ ચ અભ્ યાસ અથ જવાના હેતુસર િનયામક ી િવકસતી જાિત કલ્ યાણ ખાતંુ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર 
જે લોન રૂ...............લાખ મંજુર કરવામાં આવેલ છે તે અમો બંન્ ને પરત ભરપાઇ કરવા માટે સંયુકત તેમજ વયિકતગત 
રીતે જવાબદાર છીએ. તેમજ એકની ગેરહાજરીમાં અન્ ય સામે પણ કાયદેસરની કાયર્વાહી કરી શકાશે. તેવી પણ આ 
સ ગદનામા ધ્ વારા લેિખત બાંહેધરી આપીએ છીએ. તદ ઉપરાંત જો મારા પુતર્/પુતર્ી િવદેશ અભ્ યાસ કરી પરત ન આવે અને 
લોન પરત ભરપાઇ ન કરે તો સઘળી લોન વ્ યાજ સિહત પરત કરવાની સંપૂણર્ જવાબદારી અમારી (વાલી) વ્ યિકતગત રહેશે. 
તેમજ મારા ખાતે આવેલ િમલકતના જે આધાર રજુ કયાર્ છે, તેની િકંમત લોનની રકમ જેટલી છે. આ િમલકત લોન-વ્ યાજ 
સિહત ભરપાઇ ન થાય ત્ યાં સુધી કોઇને ગીરો કે વેચાણ તરીકે આપીશ નિહ. આ લોનની રકમ ભરપાઇ કરવામાં િનષ્ ફળ 
જઇએ તો સરકાર ી મારી િમલકતમાંથી દંડનીય વ્ યાજ સિહત પુરેપુરી રકમ જમીન મહેસુલ બાકી રકમ તરીકે વસુલ કરી 
શકાશે. જેમાં અમો વાલી –વારસોનો કોઇ વાંધો ચાલશે નિહ. અને િનયામક િવકસતી જાિત કલ્ યાણ ખાતંુ, ગાંધીનગર ધ્ વારા 
િવદેશ ઉચ્ ચ અભ્ યાસ અથ જવાના હેતુસર જે લોન મંજુર કરવામાં આવેલ છે તે જ હેતુ માટે લોનની રકમનો ઉપયોગ કરીશંુ 
અને અભ્ યાસને લગતા ખચર્ની િવગતો આધાર સહ રજુ કરીશંુ. 
 ઉપરોકત તમામ હકીકતો સાચી અને ખરી છે. ખોટંુ સ ગદનામંુ કરવંુ તે ગુન્ હો બને છે તે અમો સારી રીતે જાણીએ 
છીએ. 
 
 
સાક્ષીઃ- .......................................................   ૧. ........................................... 
           (િવદ્યાથ ) 
 
        
 ૨.................................................. 
 (િપતા/વાલી) 
તારીખ :-      /      / ૨૦___ 
સ્ થળ :- ....................................... 
 
 
 

નોટરીનો સહી િસક્કો
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પિરિશષ્ ટ - ૩ 
િપતા-વાલીની િમલકત સરકાર ીમાં મોગજ (Mortgage) કરાવવા આપવાની થતી સંમિત          (રૂ.૫૦/- ના સ્ ટેમ્ પ પેપર ઉપર) 

********************************************************************************* 

 આથી હંુ ..................................................... ઉ, વષર્ .......................................... રહે 

................................................ તાલુકો ..................... જી. ............................ જણાવંુ છંુ કે, મારા પુતર્ 

નામે ................................................................................................રહે  

...................................... તા...................................... જી .....................................ની િવદેશ 

અભ્ યાસ માટે રૂ. ....................... (અંકે રૂિપયા ..................................... પુરા) લોન મંજુર કરવા માટે મ નીચે 

મુજબની િમલકત આપેલ છે. 

િમલકતનું વણર્નઃ- 

 

 

 ઉપર દશાર્વેલ િમલકત આ લોન મંજુર થયેથી સરકાર પકે્ષ મોગજ (Mortgage) કરાવવા હંુ સંમત છંુ, અને જો 

અમો દશાર્વેલ િમલકત મોગજ (Mortgage) કરાવવા િનષ્ ફળ જઇએ તો મંજુર કરાવવામાં આવેલ લોન સરકાર ી રદ કરશે 

તેમાં મારો કે મારા વાલી વારસોનો કોઇ વાંધો ચાલશે નિહ. 

 
 
            િપતા/વાલીની સહી 
 
 
તારીખ :-      /      / ૨૦___ 
સ્ થળ :- ....................................... 
 
 
 

નોટરીનો સહી િસક્કો
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પિરિશષ્ ટ - ૪ 
જામીનદારનંુ જામીનખતનો નમૂનો.                                                               (રૂ.૫૦/-ના સ્ ટેમ્ પ પેપર ઉપર) 

********************************************************************************* 
આથી હું ...................................... રહે. .................................... તાલુકો 

........................................ જી................................. વષર્ ..................... લખી આપંુ છંુ કે ી 

................................ રહે ........................................ તા. .............................. જી. 

..............................ને િનયામક, િવકસતી જાિત કલ્ યાણ ખાતંુ, ગુ.રા., ગાંધીનગરના આદેશ નં. 

....................................... તા. ............................થી લોન મંજુર કરવામાં આવેલ છે. જે આદેશમાં જણાવ્ યા 
પર્માણે જાત જામીન ઉપરાંત વધારાના જામીનદાર િમલકતવાળા હોય તેવાને જામીનદાર તરીકે લેવાના છે. તે પર્માણે હંુ 
............................................................. જામીન થાઉ છંુ. મને મારા ખાતે આવેલી નીચે પર્માણેની સ્ થાવર 
િમલકત કે જમીનનો આધાર રજુ કય  છે. અને તેની િકંમત જામીનગીરીની િકંમત જેટલી છે. 
 
સ્ થાવર િમલકતનંુ પર્માણપતર્ આપવંુ (જામીનગીરીની િકંમતનંુ પર્માણપતર્) 

 
જમીનદાર હોય તો જમીનની િમલકતનો ૭/૧૨ નો ઉતારો. જામીનગીરીની િકંમત જેટલી િકંમતના આપવા. 
જામીનદાર તેમના તાજેતરના બે ફોટા સ્ ટેમ્ પ પર લગાડીને આપવાના રહેશે. 
 ઉપર જણાવ્ યા પર્માણે હંુ ............................................................... જે 
..................................... શરૂ કરવા લોન મંજુર કરવામાં આવેલ છે. અને તે પુરેપુરી ભરપાઇ ન કરે તો બાકી લ્ હેણી 
પડતી રકમ વ્ યાજ સાથે જમીન મહેસુલી નીકળતી રકમ મારી સ્ થાવર િમલકતમાંથી સરકાર વસુલ કરશે. તેની સામે મારો કે 
મારા વાલી વારસાનો કોઇ વાંધો ચાલશે નહ . તેનું હું ખાતરીપૂવર્ક આ લખાણ લખીને જામીન થાઉ છંુ જે મારા વાલી 
વારસોને બંધનકતાર્ રહેશે. 
 
 
 
સ્ થળઃ-           જામીનદારની સહી/- 
તારીખઃ-           નામઃ- 
            સરનામંુઃ-  
 
 
 
 
તારીખ :-      /      / ૨૦___ 
સ્ થળ :- ....................................... 
 
 
 

નોટરીનો સહી િસક્કો  
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પિરિશષ્ ટ - ૫ 
જામીનદારની િમલકતમા ંબોજા ન ધ/ મોગજ (Mortgage) કરાવવા આપવાની થતી સંમિત       (રૂ.૫૦/- ના સ્ ટેમ્ પ પેપર ઉપર) 

*********************************************************************************  

આથી હું ..................................................... ઉમર, વષર્ .......................................... રહે 

................................................ તાલુકો ..................... જી. ............................ જણાવંુ છંુ કે, મે 

................................................................................................રહે.....................................તા.

............ જી .....................................ની િવદેશ અભ્ યાસ માટે રૂ. ....................... (અંકે રૂિપયા 

..................................... પુરા) લોન મંજુર કરવા માટે જામીન થયેલ છંુ અને જામીન ખત કરી આપેલ છે. જેમાં મારી 

નીચે મુજબની િમલકત જામીનગીરીમાં આપેલ છે. 

િમલકતનું વણર્નઃ- 

 

 

 ઉપર દશાર્વેલ િમલકત આ લોન મંજુર થયેથી લોનના બોજા ન ધ કરાવવા અને જરૂર પડે તો આ િમલકત સરકાર 

પકે્ષ મોગજ (Mortgage) કરાવવા હંુ સંમત છંુ, જેનો પાછળથી મારો કે મારા વાલી વારસોનો કોઇ વાંધો ચાલશે નિહ. 

 

 

સાક્ષીની સહી          જામીનદારની સહી 

તારીખ :-      /      / ૨૦___ 
સ્ થળ :- ....................................... 
 
 
 

નોટરીનો સહી િસક્કો 


