
 

 

ધીરેલા નાાંણાની કબલુાત  

નીચે સહી કરનાર હુાં શ્રી.________________________________________________________  

 આથી ધી ડીસા તાલકુાની અનદુાનીત શાળાઓના કર્મચારીઓની બચત અને ધધરાણ સહકારી ર્ાંડળી લી, 

ડીસા ના સભાસદ તરીકે વચન ચચઠ્ઠી લખી આપ ુછાં કે  ર્ને  ઉપરોક્ત ર્ાંડળીર્ાાંથી કરજે રૂ._____________  

અંકે રૂધપયા ____________________________________  આજ રોજ  તા.   /   /      કરજે લીધેલાની 

પહોંચ આપુાં છાં. અને તે _________ ટકાના દરે  વ્યાજ સહહત ____________________ સધુીર્ાાં અથવા તે 

પહલેાાં ર્ાંડળીને  અથવા ર્ાંડળી જેને લખી આપે તેને ચકુ્તે ભરપાઈ આપવા બાંધાવુાં છાં તથા નીચે મજુબ 

કબલુ થાઉં છાં. 

૧. આ કરજે લીધેલા નાાંણાનુાં વ્યાજ દર વરે્ષ સેંકડ ે ૧૩ %  લેખે છે.  

૨. ર્ાંડળીની વ્યવસ્થાપક કર્ીટી આ જાતના ધીરાણ ઉપર વખતોવખત જે દરે વ્યાજ લેવાનુાં ઠરાવશે તે દરે 
વ્યાજ આ ધીરાણ  ઉપર ગણવાનો ર્ાંડળીને હકક છે. 
૩. આ કરજે લીધેલા નાાંણા ર્ાંડળીએ નક્કી કરેલ ધારાધોરણ મજુબ પાછા આપવા હુાં કબલુ કરૂ છાં. અને જો 
તેર્ કરવા કસરુ કરૂ તો કસરુ થયાની તારીખથી ઠરાવેલ વ્યાજ ઉપરાાંત દર વરે્ષ સેંકડ ેઠરાવેલ ધશક્ષા વ્યાજ 
(દાંડનીય વ્યાજ) ભરવા કબલુ થાઉં છાં. 
૪. આ કરજે લીધેલા નાાંણા ____________________________________ કાર્  સારૂ વપરવા કબલુ થાઉં છાં. 
અને તેર્ કયામની સાંતોર્ષકારક સાચબતી જો ર્ાંડળી તરફથી ર્ાાંગવાર્ાાં આપશે તો પરુી પાડવા બાંધાઉં છાં, જો 
તેર્ કરવાર્ાાં કસરુૂ  કરૂ તો ર્ાંડળી સદર કરજની પરુી રકર્ કે તેનો ભાગ વ્યાજ સાથે વસલુ ર્ાાંગવા હકદર 
છે. 
૫. આ કરજે લીધેલ રકર્નુાં વ્યાજ દર ર્ાસના ધનયત હપ્તા સાથે ભરવા હુાં કબલુ કરૂ છાં. 
૬. ઉપર નકકી કયામ પ્રર્ણે હપ્તાસર હુાં નાાંણા વસલુ ન આપ ુએ કારણે અથવા ર્ાંડળી નાાંણાની સલાર્તી 
સાચવવાને કારણે અગર બીજી કોઈ કારણસર જો ર્ાંડળીની ર્રજી થાય  તો બાકી હપ્તા કે મદુત હોવા છતાાં 
તે રદ ગણી  કોઈપણ વખતે કાંઈપણ દશામવ્ય ધવના ર્ને નોટીસ આપી  ર્ારા ખાતે બાકી પડતી તર્ાર્ રકર્ 
પાછી ર્ાાંગવા હકદાર છે. અને આવી નોટીસ ર્ળ્યા છતાાં વસલુ ન આપ ુતો ઠરાવેલ દાંડનીય વ્યાજ તથા 
વસલુ કરવા થયેલ ખચમ સરે્ત કુલ રકર્ વસલુ કરી શકશે.  

૭. સદર ર્ાંડળીના હાલ અર્લર્ાાં છે તે અને હવે પછી અર્લર્ાાં મકુવાર્ાાં આવે તે તર્ાર્ પેટા કાયદા અને 
ધનયર્ો પાળવા હુાં બાંધાયેલ છાં. 
૮.  ર્ારા પગાર કરનાર અર્લદારને ર્ારા ર્ાધસક પગારર્ાાંથી સહકારી કાયદાની કલર્ ૫૦ મજુબ કાપી 
આપવા મખુત્યારનામુાં અલગથી કરી આપુાં છાં.  

 

સાક્ષીનુાં નાર્ - ________________________        કરજ લેનારની સહી - _____________________ 

સાક્ષીની સહી = ________________________ 

તારીખ:  

સ્થળ=  

 



 

 

કરજદારનુાં કબલુાતનામુાં 
                    

                  હુાં ______________________________________________ ધી ડીસા તાલકુાની 
અનદુાનીત શાળાઓના કર્મચારીઓની બચત,  અને ધધરાણ સહકારી ર્ાંડળી લી, ડીસાને પહોંચ લખી આપ ુછાં 
કે ર્ાંડળી પાસેથી રૂ.___________ અંકે રૂ.______________________________________ કરજના ર્ળ્યા 
છે. તે હુાં ધનયધર્ત પેટે કાયદા પ્રર્ાણે ર્ાધસક હપ્તો, વ્યાજ, શેરફાળો તથા બીજી અન્ય રકર્ો સાથે ભરપાઈ 
કરવા બાંધાઉ છાં અને તે ર્ારા પગાર કરનાર અર્લદારને ર્ારા ર્ાધસક પગારર્ાાંથી સહકારી કાયદાની કલર્ 
૫૦ મજુબ કાપી આપવા મખુત્યારનામુાં અલગથી કરી આપુાં છાં. અને ઉપરોક્ત કરજ જયાાં સધુી ભરપાઈ ન 
થાય ત્યાાં સધુી નોકરીર્ાાંથી રાજીનામુાં આપીશ નહી. અને કરજ ભરપાઈ થતાાં સધુી નોકરીર્ાાંથી છટા થવાનુાં 
થશે તો તેની પરેુપરુી હકીકતની જાણ અચકુ ર્ાંડળીને કરીશ. અને  તેર્ કરવાર્ાાં ચકુીશ અને ર્ારા હપ્તા 
ર્ારા પગાર કરનાર અર્લદાર પાસેથી ર્ાંડળીને વસલુ ન ર્ળે તેવા સાંજોગોર્ાાં ર્ાંડળી ર્ારી બાકી પડતી 
રકર્ એકી સાથે ર્ારા પગારર્ાાંથી કાપી લેવા મખુત્યાર રહશેે. રે્. ર્ાંડળીર્ાાંથી કરજ લેવા ર્ાટેની અરજી 
ફોર્મર્ાાં જે ર્ારી ર્ીલકતની તેર્જ અન્ય હકીકતો જણાવેલ છે તે ખરી છે. અને જે ર્ીલકત બતાવેલ છે.  તે 
ર્ારી પોતાની સ્વતાંત્ર ર્ાલીકીની છે, તેર્ાાં કોઈપણ હક્ક, હહસ્સો, હીત, કે દાવો નથી તથા તેના પર કોઈ પન 
જાતનો બોજો નથી. અને અરજીર્ાાં જણાવેલ ર્ીલકત ઉપર ર્ાંડળીનુાં લહણેુાં જયાાં સધુી ભરપાઈ થાય નહી ત્યાાં 
સધુી હુાં કોઈને વેચાણ, બક્ષીસ, સાનગીરો, અથવા અન્ય પ્રકારે બીજાને આપીસ નહી.  

     ઉપરનુાં લખાણ ર્ેં બીન કેફે હાલતર્ાાં કરી આપેલ છે તે ર્ને તથા ર્ારા વાંશ વાલીવારસાનેકબલુ ર્ાંજુર 
અને બાંધનકતામ રહશેે.  

                                                                 અરજદારની સહી/હોદો   

 
 

 

જાર્ીનોનુાં કબલુાતનામુાં 

                                                આથી અર્ો નીચે સહી કરનારા ધી ડીસા તાલકુાની 
અનદુાનીત શાળાઓના કર્મચારીઓની બચત  અને ધધરાણ  સહકારી ર્ાંડળી લી, ડીસાને લેખીત બાાંહધેરી 
આપીએ છીએ કે જો અરજદાર ર્ાંડળીના કરજનાાં નાાંણા ભરવાર્ાાં ચકુશે તો અર્ો એકત્ર તથા જુદી જુદી રીતે 
કરજની રકર્ ભરપાઈ કરી આપીશુાં. સદરહુાં રકર્ અર્ારા પગારર્ાાંથી કાપી આપવાની સત્તા અર્ારા પગાર 
કરનાર અર્લદારને આપીએ છીએ  અને નાણાાં ભરપાઈ થાય ત્યાાં સધુી ર્ાંડળીર્ાાંથી કે નોકરીર્ાાંથી રાજીનામુાં 
આપીશ નહી   

જાર્ીનોની સહી અને હોદો                                 જાર્ીનોની સહી અને હોદો                  

 ૧.______________________________________    
૨.________________________________________          

જાર્ીનદારોના સાક્ષીઓના નાર્ સહી 

૧..______________________________________    

૨.________________________________________          

 

બે જાર્ીન થયા પછી જાર્ીનગીરી સ્વીકારવાર્ાાં આવશે  



 

 

 

અગાઉ કપાતની ધવગત  

વ્ય. કર્ીટીનો 

ઠરાવ નાંબર 

અને તારીખ 

ર્ાંજુર લોન 

દર ર્ાસે 

ભરવાની 

હપ્તાની 

રકર્ 

 

શેર 
બચત 

ચેકની 

ર્ળતી 

ચોખ્ખી રકર્ 

કુલ 

       

પાછલી બાકી 

રકર્ 

 

કુલ  

ધધરાણ રે્ળવવા ર્ાટેના આધાર પરુાવા 

(1) કરજ લેનારના બે ફોટા  (2) 5 સહી કરેલ ચેક    (3) પગાર પાસ બકુની આગળ પાછળની જેરોક્ષ 

. (4) કરજદારનુું મખુત્યાર નામુું   (5) જામીનોનુું કબલુાત નામુું  (6) જામીનના ફોટા  

 

 

 

કારોબારી સભ્ય                      ર્ાંત્રી                                               ચેરરે્ન  

 

ધી ડીસા તાલકુાની અનદુાનીત શાળાઓના કર્મચારીઓની બચત  અને ધધરાણ  સહકારી ર્ાંડળી લી, ડીસા    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

કરજદારનુાં મખુત્યાર નામુાં 

ર્હરેબાન, 

          હુાં  નીચે સહી કરનાર ધી ડીસા તાલકુાની અનદુાનીત શાળાઓના કર્મચારીઓની બચત, 

ધધરાણ  અને ગ્રાહક  સહકારી ર્ાંડળી લી, ડીસા ર્ાંડળીર્ાાંથી રૂ._______________ અંકે રૂધપયા 

_____________ __-____________ તા.__________ ના રોજ કરજે લીધા છે. અને તે રકર્તેનુાં 

વ્યાજ ,શેરફાળો  અને બીજી અન્ય રકર્ો હુાં ર્ારા ર્ાસીક પગારર્ાાંથી કાપી આપવા સહકારી 

કાયદાની રકર્ ૫૦ મજુબ  આપને તેર્જ આ કરજ ભરપાઈ થાય તે દરર્ીયાન જે પગાર કરનાર 

અર્લદારને હવે પછી તેર્ને સત્તા આપુાં છાં અને ર્ાંડળી તરફથી પત્ર આવેથી તેર્ાાં જણાવેલ રકર્ 

ર્ારા પગારર્ાાંથી કાપી લઈને ર્ારા ખચે ર્ાંડળીને ર્ોકલી આપવા બાંધાવુાં છાં.  આ મખુત્યારનામ ુ રે્ 

લીધેલી ર્ાંડળીની ઉપરોક્ત લોન વ્યાજ સાથે ભરપાઈ ન કરૂ ત્યાાં સધુી પાછાં ખેંચીશ નહી. તેર્જ 

ર્ારી નોકરીર્ાાંથી રાજીનામુાં આપીશ નહી. અને ઉપરોક્ત કરજ વસલુ થતાાં સધુી સદરહુાં નોકરીર્ાાંથી 

છટા થવાનુાં થશે  તો તેની ખબર  ઉપરોક્ત ર્ાંડળીને કરીશ અને ર્ારી પાસેથી બાકી નીકળતી બધી 

રકર્ વસલુ કરવા લીધેલી લોનની  શરત મજુબ હક્કદાર છે. જેથી આવા સાંજોગોર્ાાં આપને બધી 

રકર્ વસલુ કરવા જણાવે અને કાપી આપશે તો તેર્ાાં તકરાર ચાલશે નહી. 

કરજ લેનારની સહી/નાર્.=  

જાર્ીનદારોના સાક્ષીઓના નાર્ સહી  

૧..______________________________________________    

૨.________________________________________          

 

               ઉપરોક્ત અરજદાર શ્રી _________________________________ અતે્રની શાળાર્ાાં 

હાલ______________ હોદા ઉપર  ફરજ બજાવે છે. જેઓની નોકરી એક વર્ષમ કરતાાં વધ ુછે. તેઓને 

ધધરાણ કરવાર્ાાં આવશે તો ર્ાંડળી તરફથી આપેલ યાદી પ્રર્ાણે દર ર્હહને ધનયધર્ત કપાત 

કરવાર્ાાં આવશે અને તેઓ શાળાર્ાાંથી છટા થશે તો ર્ાંડળીનુાં લેણુાં બાકી નથી તેવો દાખલો રે્ળવી 

છટા કરાશે  . 

 

 

તા./   /   /                       શાળા ના આચાયમ             ર્ાંડળના ર્ાંત્રીનો સહી/ધસક્કો   

 

 



 

 


