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બોન્ડ શ ું િોય છે? 

 ન્યાયાધીશ તમન ેઅટકાયત કેન્ર છોડવાની પરવાનગી આપી શકે જો તમે નાણાું ચકૂવો, જેને બોન્ડ 

કિવેામાું આવે છે, અને તમે કોટામાું તમારી      સ નાવણીઓમાું આવવાન ું વચન આપો છો. 
(ન્યાયાધીશ દરેક વ્યક્તતને બોન્ડ અને અટકાયત કેન્ર છોડવાની પરવાનગી આપશે નિીં.) જો તમે 

બોન્ડ મેળવો અને પછી કોટામાું સ નાવણી ચકૂી જાવ, તો ન્યાયાધીશ તમને દેશનનકાલ કરવાનો હ કમ 

આપી શકે છે, અને તમે બોન્ડ મેળવવા ચકૂવેલા નાણાું ગ માવશો. 
 

 જો તમે બોન્ડ મેળવવાને પાત્ર ઠરો, તો તમારે         બતાવવ ું       
 તમે એવી વ્યક્તત નથી જે અન્ય લોકો કે સુંપનિને ભયજનક બની શકે અને 

 તમે ભનવષ્યમાું તમારી કોટાની બધી સ નાવણીઓમાું િાજર રિશેો. 
 

તમે ન્યાયાધીશને તમારા બોન્ડની રકમ ઘટાડવા કિી શકો છો.  
1. બોન્ડ મેળવવાની સ નાવણી કરવાની માુંગણી કરો 

 તમારી પિલેી સ નાવણી વખતે બોન્ડની સ નાવણી કરવા ન્યાયાધીશને કિો અથવા 
 ઇનમગે્રશન કોટાને એ જણાવતો સુંદેશો મોકલો કે તમે બોન્ડની સ નાવણી કરાવવા ઇચ્છો છો. 

 

2. તમારા કેસને ટેકો આપતા દસ્તાવેજો એકઠા કરો. તમારા ક ટ ુંબીજનો, નમત્રો, નનયોતતા 
(એમ્પ્લોયર), અને ધમાગ રૂઓને બોલાવો અને તેઓને         કરવા કિોાઃ 

 a. ટેકો આપતા પત્રો લ  . ટેકો જાિરે કરતા પત્રોમાું આનો સમાવેશ થવો જ જોઈએાઃ 
 અંગે્રજીમાું લખાયેલો (અથવા અંગે્રજીમાું અન વાદ કરેલો) િોવો જોઇએ 

 પત્રની શરૂઆત “વ્િાલાું આદરણીય ઇનમગ્રેશન જજ” લખીન ેકરો 
 તમાર ું પરૂ ું નામ અને ઓળખ   બર (“A number”) લખો 
 લેખકન ું સરનામ ું અને ઇનમગે્રશન ક્સ્થનતનો સમાવેશ કરો 
 સમજાવો કે તમે શા માટે સારી વ્યક્તત છો અને શા માટે ભનવષ્યમાું કોટાની બધી સ નાવણીઓ 

માટે ઇનમગે્રશન કોટામાું તમે પાછા ફરશો તેવો નવશ્વાસ તમારી પર મકૂી શકાય 

 જો લેખક તમને રિઠેાણ અને ખોરાકની મદદ પરૂી પાડવાના િોય, તો પત્રમાું આનો ઉલ્લેખ 

કરો. 
 

b. તમારી બોન્ડ સ નાવણી માટેનો પ રાવો એકઠો કરો. પ રાવામાું સામેલ િોઇ શકેાઃ 
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 જન્મ પ્રમાણપત્રો, ગ્રીન કાર્ડ ાસની નકલો, અને તમારા ક ટ ુંબીજનો ય .એસ. સીટીઝન છે કે 

કાયદેસરના કાયમી રિવેાસી િોવાન ું બતાવતા અન્ય          
 તમારા લગ્ન પ્રમાણપત્રની નકલો જો તમારા પનત કે પત્ની ય .એસ. સીટીઝન કે કાયદેસરના 
કાયમી રિવેાસી િોય 

 નોકરીની પગાર ક્સ્લપો (પે સ્ટબ્સ) 

 તમે તમા   કર ભરો છો તેનો પ રાવો 
 તમે ભયાા િોય તેવા કોઇ વગોના પ્રમાણપત્રો 
 બીજી કોઇ માહિતી જે બતાવે કે તમે ય .એસ.માું જોડાણો ધરાવો છો અને એક સારી વ્યક્તત છો 

 

3. બોન્ડની સ નાવણી સમયે તમારો પ રાવો બતાવો. 
 તમને ટેકો દશાાવતા તમારા બધાું પત્રોની અને અન્ય દસ્તાવેજોની ત્રણ નકલો બનાવો. 
 તમારા કેસને ટેકો આપનાર     કાયદેસર ઇનમગે્રશન ક્સ્થનત ધરાવ  , કોઇ વ્યક્તતને તમાર ું 
પ્રમાણ આપવા કિો. તેઓ કોટામાું આવી શકે અને ન્યાયાધીશ સાથ ેવાત કરી શકે અથવા 
ટેલલફોન પર ન્યાયાધીશ સાથ ેવાત કરી શકે. 

 

જો તમે તમારા બોન્ડ માટે નાણાું ચકૂવો. 
 જો તમે તમારા બોન્ડ માટે નાણાું ચકૂવો, તો ન્યાયાધીશ તમારો કેસ અટકાયત કેન્રની બિાર 

ઇનમગ્રેશન કોટામાું તબદીલ કરશે. જો તમે બીજા કોઇ રાજ્યમાું રિતેા િો, તો તમે ન્યાયાધીશને 
તમારો કેસ તે રાજ્યમાું તબદીલ કરવા કિી શકો. એ બહ  મિત્વન ું છે કે તમે ઇનમગે્રશન કોટા  અને 

િોમલેન્ડ નસક્ય રીટી હડપાટામેન્ટને તમારા અદ્યતન સરનામાની જાણ કરો.  
 

 બોન્ડ પર અટકાયત કેન્ર છોડવાનો અથા દેશનનકાલ સામે બચાવ થતો નથી, અને તેનાથી 
ય .એસ.માું કામ કરવાની પરવાનગી મળતી નથી. 


