
Sr. 

No

CHECKLIST

અરજીપત્રક   સાથે જોડવાના  થતા દસ્તાવેજોની  યાદી
1)

Duly Signed Application Form affixed with passport size photograph 

અરજીપત્રક વવદ્યાથીની સહી તથા પાસપોર્ટ  સાઈઝના ફોર્ોગ્રાફ્સ સાથે

2)
Copy of  12th Marksheet, In case of Diploma, Provide Marksheet of Diploma

ધોરણ ૧૨ની માકટ વિર્ની નકલ, જો ડીપ્લોમા કરેલ હોય તો ડડપ્લોમાની માકટિીર્ની નકલ

Income proof of the applicant’s family

વવધાથીના વાલીની આવકના પરુાવા
A) Copy of  Income Tax Return(Both Father and Mother) or Self Declaration Certificate with copy 

of PAN card(If not filling return) 

ઇનકમ રે્ક્ષ ડરર્નટ ભયાટની નકલ(વપતા અને માતા બનેંની) અથવા કરપાત્ર આવક ન હોવા અંગેનુ ંસેલ્ફ 

ડીકલેરેિન ફોમટ, PAN કાડટની નકલ સાથે(જો ઇનકમ રે્ક્ષ ડરર્નટ ભરતા ન હોય તો)
B) Copy of Income Certificate duly Certified by Magistrate (Mamlatdar) or TDO 

મામલતદાર કે ર્ી.ડી.ઓ દ્રારા પ્રમાણીત આવકના પ્રમાણપત્રની  નકલ

 4)
Copy of Aadhar Card  

આધાર કાડટની નકલ

  5)

Residence proof of the applicant 

(Passport /Driving license / Bank statement/ Ration card/ Telephone/ Electricity/ Voters ID card – 

Any one out of this)

વવદ્યાથીના રેહઠાણના પરુાવાની નકલ 

(પાસપોર્ટ / ડ્રાઈવવિંગ લાઈસન્સ/બેંક સ્રે્સમેન્ર્/રેિનકાડટ/રે્લીફોન બબલ/લાઈર્ બબલ/વોર્ર આઈડી-આ 

માથંી કોઈ પણ એક)

List of Bank Documents

બેંક દ્દસ્તાવેજની યાદી
A) Copy of Loan Application Form (Duly signed by Bank Manager)

બેંકમા ંકરેલ એજ્યકેુિન લોન મારે્ની એપ્લીકેિનની નકલ(બેંક મેનેજરના સહી વસક્કા સાથે)

B) Copy of Loan Agreement(Duly signed by Bank Manager)

બેંક સાથે કરેલ એજયકેુિન લોન અગ્રીમેન્ર્ની નકલ(બેંક મેનેજરના સહી વસક્કા સાથે)

C) Copy of Sanction letter (Duly signed by Bank Manager) 

લોન પાસ થયાના પ્રમાણપત્રની નકલ (બેંક મેનેજરના સહી વસક્કા સાથે)

D) Copy of Disbursement Letter (Duly signed by Bank Manager) 

લોન ઉપાડ કયાટના પ્રમાણપત્રની નકલ (બેંક મેનેજરના સહી વસક્કા સાથે)

E) Statement of loan account from the date of loan disburse to till date.(Duly signed by Bank 

Manager) 

લોનનો ઉપાડ કયો હોય ત્યારથી આજરોજ સધુીનુ ંએજ્યકેુિન લોન ખાતાનુ ં સ્રે્ર્મેન્ર્ (બેંક મેનેજરના 
સહી વસક્કા સાથે)

F) Copy of first page of saving account Passbook (From Which Loan has taken)

બચત ખાતાની પાસબકૂના પ્રથમ પેજની નકલ (જે બેંકમાથંી લોન લીધેલ હોય તે બેંકની)

G) Cancelled Check (From Which Loan has taken)

કેન્સલ ચેક(જે બેંકમાથંી લોન લીધેલ હોય તે બેંકનો)

Copy of Below mentioned Documents (Only for abroad going students) 

નીચે જણાવેલા ડોક્યમેુન્ર્ની નકલ  (વવદેિ અભ્યાસ મારે્ જતા વવદ્યાથીઓ મારે્ જ)

A) Copy of Passport 

પાસપોર્ટની નકલ
B) Copy of Visa/ Visa Passed Letter 

વીઝા/વીઝા લેર્રની નકલ
Copy of College/University Documents 

કોલેજ/યવુનવસીર્ીના ડોક્યમેુન્ર્સની નકલ
A) Admission letter from the university/institute(The letter must be on their letter head and 

should be duly signed)

એડવમિન લેર્રની નકલ (લેર્ર તેના લેર્રહડે પર હોવુ ંજોઇએ અને સહી વસક્કા સાથે હોવુ ંજોઈએ)

B) copy of Fee receipt of the institute/university 

યવુનવસીર્ીમા  ંફી ભયાટની રીસીપ્ર્ની નકલ

9)
Self-Declaration certificate for "no other scheme benefits taken" by candidate 

"અન્ય કોઈ યોજનાનો લાભ લીધેલ નથી" તે અંગેનુ ંસેલ્ફ ડીકલેરેિન સર્ીફીકેર્

Note:-  All submitted documents must be self-attested and in prescribed Format 

only(Incomplete Documents will not be accepted)

 તમામ આપેલ દસ્તાવેજો  સ્વ-પ્રમાબણત  અને ઉપર મજુબના  ક્રમમાં જ હોવા જોઈએ(અધરુા કે 

ખરૂ્તા ડોક્યમેુન્ર્સ  સ્વીકારવામાં  આવિે નહીં)

 8)

૩)

 6)

7)


