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ઠરાવ નબર ઠરાવ નબર ઠરાવ નબર ઠરાવ નબર ંં ંં
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(7) bમીન થનારનો એક –એક ચેક  

(8) bમીનદારની છેLલા ની પગાર ?લીપ  

(9) નોકર�દાતાની પગારમાથી કપાત કર� મડળ�ં ં ન ેલોન નો હkતો બારોબાર મોYલી આપવાની શાળાની   

    બાહ0ધર�ં  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

વચનવચનવચનવચન    zચ{ીzચ{ીzચ{ીzચ{ી  

 

                આથી નીચે સહ� કરનાર ,                 આથી નીચે સહ� કરનાર ,                 આથી નીચે સહ� કરનાર ,                 આથી નીચે સહ� કરનાર , ંંંંુુુુ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    ધી ડ�સા તા કાની અ#દાધી ડ�સા તા કાની અ#દાધી ડ�સા તા કાની અ#દાધી ડ�સા તા કાની અ#દાુ ુુ ુુ ુુ ુ િનિનિનિનત શાળાઓનાત શાળાઓનાત શાળાઓનાત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત અન ેકમચાર�ઓની બચત અન ેકમચાર�ઓની બચત અન ેકમચાર�ઓની બચત અન ે(( (( િધરાણ સહકાર� મડળ� લીિધરાણ સહકાર� મડળ� લીિધરાણ સહકાર� મડળ� લીિધરાણ સહકાર� મડળ� લીંં ંં , , , , ડ�સાડ�સાડ�સાડ�સા     ના  ના  ના  ના 

સભાસદ તર�ક0 વચન zચ{ી લખી આB > ક0 મને ઉપરોYત મડળ�માથી લોનસભાસદ તર�ક0 વચન zચ{ી લખી આB > ક0 મને ઉપરોYત મડળ�માથી લોનસભાસદ તર�ક0 વચન zચ{ી લખી આB > ક0 મને ઉપરોYત મડળ�માથી લોનસભાસદ તર�ક0 વચન zચ{ી લખી આB > ક0 મને ઉપરોYત મડળ�માથી લોનુુુુ ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ં ////કરજ 1િપયા કરજ 1િપયા કરજ 1િપયા કરજ 1િપયા ____________________________________________________    

4ક0 1િપયા 4ક0 1િપયા 4ક0 1િપયા 4ક0 1િપયા ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ આજ રોજ મ|યા છેઆજ રોજ મ|યા છેઆજ રોજ મ|યા છેઆજ રોજ મ|યા છે. . . . ત ેત ેત ેત ે

________________________________ટકાના દર0  \યાજ સTહતટકાના દર0  \યાજ સTહતટકાના દર0  \યાજ સTહતટકાના દર0  \યાજ સTહત_________________ _________________ _________________ _________________ ____ુુુધુીમા અથવા ત ે પહ0લા મડળ�ને  અથવા ધીમા અથવા ત ે પહ0લા મડળ�ને  અથવા ધીમા અથવા ત ે પહ0લા મડળ�ને  અથવા ધીમા અથવા ત ે પહ0લા મડળ�ને  અથવા ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ં

મડળ� :ને લખી આપ ેતેન ેXYતે ભરપાઈ કર� આપવા મને અને મારા વાલી વારસને બધન કતા રહ0શેમડળ� :ને લખી આપ ેતેન ેXYતે ભરપાઈ કર� આપવા મને અને મારા વાલી વારસને બધન કતા રહ0શેમડળ� :ને લખી આપ ેતેન ેXYતે ભરપાઈ કર� આપવા મને અને મારા વાલી વારસને બધન કતા રહ0શેમડળ� :ને લખી આપ ેતેન ેXYતે ભરપાઈ કર� આપવા મને અને મારા વાલી વારસને બધન કતા રહ0શેં ંં ંં ંં ંુુ ુુ (( (( .  .  .  .   

 

     

 

ચેક નબરચેક નબરચેક નબરચેક નબરંંંં ----.                                             .                                             .                                             .                                             સહ�     ર          ર0વE} ?ટ0~પ સહ�     ર          ર0વE} ?ટ0~પ સહ�     ર          ર0વE} ?ટ0~પ સહ�     ર          ર0વE} ?ટ0~પ ુુ ુુ  

૧૧૧૧....____________________________________________________________ 

૨૨૨૨....________________________________________________________    

૩૩૩૩....________________________________________________________ 

૪૪૪૪....________________________________________________________    

૫૫૫૫...._______________ _______________ _______________ _______________  

૬૬૬૬....____________________________________________________________    

૭૭૭૭....________________________________________________________ 

૮૮૮૮....________________________________________________________    

૯૯૯૯____________________________________________________________    

૧૦૧૦૧૦૧૦....____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

સભાસદ નબરસભાસદ નબરસભાસદ નબરસભાસદ નબરંંંં  = = = =_____               _____               _____               _____                
                     
 
 
 
                                                                                                     
       , નીચે  સહ� કરનાર �ી       , નીચે  સહ� કરનાર �ી       , નીચે  સહ� કરનાર �ી       , નીચે  સહ� કરનાર �ીુુ ુુ ંં ંં     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

શાળાશાળાશાળાશાળા________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ગામગામગામગામ----________________________________________ની અરજ  ક0  અરજદાર ની અરજ  ક0  અરજદાર ની અરજ  ક0  અરજદાર ની અરજ  ક0  અરજદાર 

�ી�ી�ી�ી____________________________________________________________________________________________________________________ ને ને ને ને________________ ________________ ________________ ________________ કામ સા1 1િપયા કામ સા1 1િપયા કામ સા1 1િપયા કામ સા1 1િપયા ____________________________________________________4ક0 4ક0 4ક0 4ક0 

1િપયા 1િપયા 1િપયા 1િપયા ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ની લોનની લોનની લોનની લોન////કરજકરજકરજકરજ    મડળ�ના ધારાધોરણ 6જબ મડળ�ના ધારાધોરણ 6જબ મડળ�ના ધારાધોરણ 6જબ મડળ�ના ધારાધોરણ 6જબ ંંંં ુુ ુુ

આપવા િવનતી છેઆપવા િવનતી છેઆપવા િવનતી છેઆપવા િવનતી છેંં ંં .. .. .. .. માર� િવગતો નીચે 6જબ છેમાર� િવગતો નીચે 6જબ છેમાર� િવગતો નીચે 6જબ છેમાર� િવગતો નીચે 6જબ છેુુ ુુ .... 

@મ@મ@મ@મ િવગતિવગતિવગતિવગત bમીનદારની હક�કતbમીનદારની હક�કતbમીનદારની હક�કતbમીનદારની હક�કત 

૧૧૧૧ bમીનદાર# B1 નામbમીનદાર# B1 નામbમીનદાર# B1 નામbમીનદાર# B1 નામુ ુુ ુુ ુુ ુંં ંં   

૨૨૨૨ સરના6સરના6સરના6સરના6ુુુ ુ   
 
 

     

૩૩૩૩ જEમ તાર�ખ અનેજEમ તાર�ખ અનેજEમ તાર�ખ અનેજEમ તાર�ખ અન ે

 ઉમર  ઉમર  ઉમર  ઉમર  

 

૪૪૪૪ શાળા# નામશાળા# નામશાળા# નામશાળા# નામુુુુ ંં ંં  

 

 

૫૫૫૫ સભાસદ નબર અનેસભાસદ નબર અનેસભાસદ નબર અનેસભાસદ નબર અનેંં ંં      

સભાસદ થયા તાર�ખ સભાસદ થયા તાર�ખ સભાસદ થયા તાર�ખ સભાસદ થયા તાર�ખ  

 

૬૬૬૬ 6ળ પગાર અન ે6ળ પગાર અન ે6ળ પગાર અન ે6ળ પગાર અન ેૂૂ ૂૂ  

પગાર ધોરણપગાર ધોરણપગાર ધોરણપગાર ધોરણ 

 

૭૭૭૭ છેLલો  Mલ પગાર છેLલો  Mલ પગાર છેLલો  Mલ પગાર છેLલો  Mલ પગાર ુુ ુુ ----             1િપયા             1િપયા             1િપયા             1િપયાNNNN  

૮૮૮૮ કોલમ કોલમ કોલમ કોલમ ૭ ૭ ૭ ૭ ની આવક ઉપર આધાર રાખતા ની આવક ઉપર આધાર રાખતા ની આવક ઉપર આધાર રાખતા ની આવક ઉપર આધાર રાખતા 

MPબના સQયોની સRયા MPબના સQયોની સRયા MPબના સQયોની સRયા MPબના સQયોની સRયા ુ ુુ ુુ ુુ ુ ં ંં ંં ંં ં  

 

૯૯૯૯ િમLકત પર બોજો હોય તો તનેી માTહતીિમLકત પર બોજો હોય તો તનેી માTહતીિમLકત પર બોજો હોય તો તનેી માTહતીિમLકત પર બોજો હોય તો તનેી માTહતી  

૧૦૧૦૧૦૧૦ બીV સહકાર� મડળ�મા સભાસદ થયલે છે બીV સહકાર� મડળ�મા સભાસદ થયલે છે બીV સહકાર� મડળ�મા સભાસદ થયલે છે બીV સહકાર� મડળ�મા સભાસદ થયલે છે ં ંં ંં ંં ં

? ? ? ? હા હા હા હા / / / / ના ના ના ના  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

                                                આથી અમો નીચે સહ�                                                આથી અમો નીચે સહ�                                                આથી અમો નીચે સહ�                                                આથી અમો નીચે સહ� કરનારા ધી ડ�સા તા કાની  કરનારા ધી ડ�સા તા કાની  કરનારા ધી ડ�સા તા કાની  કરનારા ધી ડ�સા તા કાની ુુ ુુ

અ#દાઅ#દાઅ#દાઅ#દાુુ ુુ િનિનિનિનત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત  અન ે િધરાણ  સહકાર� મડળ� લીત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત  અન ે િધરાણ  સહકાર� મડળ� લીત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત  અન ે િધરાણ  સહકાર� મડળ� લીત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત  અન ે િધરાણ  સહકાર� મડળ� લી(( (( ંં ંં , , , , ડ�સાડ�સાડ�સાડ�સાન ે લેખીત બાહ0ધર� ન ે લેખીત બાહ0ધર� ન ે લેખીત બાહ0ધર� ન ે લેખીત બાહ0ધર� ંં ંં

આપીએ છ�એ ક0 જો અરજદાર મડળ�ના કરજના નાણા ભરવામા Xકશ ેતો અમો એક� તથા =દ� =દ� ર�ત ેઆપીએ છ�એ ક0 જો અરજદાર મડળ�ના કરજના નાણા ભરવામા Xકશ ેતો અમો એક� તથા =દ� =દ� ર�ત ેઆપીએ છ�એ ક0 જો અરજદાર મડળ�ના કરજના નાણા ભરવામા Xકશ ેતો અમો એક� તથા =દ� =દ� ર�ત ેઆપીએ છ�એ ક0 જો અરજદાર મડળ�ના કરજના નાણા ભરવામા Xકશ ેતો અમો એક� તથા =દ� =દ� ર�ત ેં ં ં ંં ં ં ંં ં ં ંં ં ં ં ુુ ુુ ુ ુુ ુુ ુુ ુ

કરજની રકમ ભરપાઈ કર� આપી�કરજની રકમ ભરપાઈ કર� આપી�કરજની રકમ ભરપાઈ કર� આપી�કરજની રકમ ભરપાઈ કર� આપી�ુુુુ ંં ં.ં . . . સદર, રકમ અમારા પગારમાથી કાપી સદર, રકમ અમારા પગારમાથી કાપી સદર, રકમ અમારા પગારમાથી કાપી સદર, રકમ અમારા પગારમાથી કાપી ુુ ુુ ં ંં ંં ંં ં લેવાની લેવાની લેવાની લેવાની સ�ા અમારા પગાર સ�ા અમારા પગાર સ�ા અમારા પગાર સ�ા અમારા પગાર 

કરનાર અમલદારને આપીએ છ�એ  અને નાણા ભરપાઈ થાય `યા _ધી મડળ�માકરનાર અમલદારને આપીએ છ�એ  અને નાણા ભરપાઈ થાય `યા _ધી મડળ�માકરનાર અમલદારને આપીએ છ�એ  અને નાણા ભરપાઈ થાય `યા _ધી મડળ�માકરનાર અમલદારને આપીએ છ�એ  અને નાણા ભરપાઈ થાય `યા _ધી મડળ�માં ં ં ંં ં ં ંં ં ં ંં ં ં ંુુ ુુ થી ક0 નોકર�માથી રાVના6 થી ક0 નોકર�માથી રાVના6 થી ક0 નોકર�માથી રાVના6 થી ક0 નોકર�માથી રાVના6 ં ંં ંં ંં ંુુ ુુ

આપીશ નહ� આપીશ નહ� આપીશ નહ� આપીશ નહ� તેની ખા�ી આપીએ છ�એતેની ખા�ી આપીએ છ�એતેની ખા�ી આપીએ છ�એતેની ખા�ી આપીએ છ�એ....  

bમીbમીbમીbમીદાર#દાર#દાર#દાર#ુુુુ ંં ં ં   નામનામનામનામ,,,,સહ� અન ેહોદો                                 સહ� અન ેહોદો                                 સહ� અન ેહોદો                                 સહ� અન ેહોદો                                     

 ૧ ૧ ૧ ૧....______________________________________    ______________________________________    ______________________________________    ______________________________________     

    

bમીનદારોના સાsીઓના નામ સહ�bમીનદારોના સાsીઓના નામ સહ�bમીનદારોના સાsીઓના નામ સહ�bમીનદારોના સાsીઓના નામ સહ�                           bમીનદારના શાળાના                            bમીનદારના શાળાના                            bમીનદારના શાળાના                            bમીનદારના શાળાના  

૧૧૧૧........_______________________________________________________________________    ___________________________    ___________________________    ___________________________         વડાનો સહ�     વડાનો સહ�     વડાનો સહ�     વડાનો સહ�////િસ�ોિસ�ોિસ�ોિસ�ો 
 

૨૨૨૨....________________________________________         ________________________________________         ________________________________________         ________________________________________          
 
 
 
 
 
 

૧૧૧૧૧૧૧૧ અઅઅઅEય સહકાર� મડળ�માથી કરજ લીh હોય Eય સહકાર� મડળ�માથી કરજ લીh હોય Eય સહકાર� મડળ�માથી કરજ લીh હોય Eય સહકાર� મડળ�માથી કરજ લીh હોય ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ંુુ ુુ

તો તનેી િવગતતો તનેી િવગતતો તનેી િવગતતો તનેી િવગત 

 

૧૨૧૨૧૨૧૨ બiક મડળ�માથી કરજ લીh હોય તો તેની બiક મડળ�માથી કરજ લીh હોય તો તેની બiક મડળ�માથી કરજ લીh હોય તો તેની બiક મડળ�માથી કરજ લીh હોય તો તેની ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ંુુ ુુ

િવગત  િવગત  િવગત  િવગત   

 

૧૩૧૩૧૩૧૩ લોન લેનાર અEય બીb સQયના bમીન લોન લેનાર અEય બીb સQયના bમીન લોન લેનાર અEય બીb સQયના bમીન લોન લેનાર અEય બીb સQયના bમીન 

થયા હોય તો તે સQય# નામ થયા હોય તો તે સQય# નામ થયા હોય તો તે સQય# નામ થયા હોય તો તે સQય# નામ ુુ ુુ ંં ંં  

 

૧૧૧૧.... 

૨૨૨૨.... 

૧૪૧૪૧૪૧૪ વીમો ઉતરાવેલ હોય તો પોલીસી નબરવીમો ઉતરાવેલ હોય તો પોલીસી નબરવીમો ઉતરાવેલ હોય તો પોલીસી નબરવીમો ઉતરાવેલ હોય તો પોલીસી નબરંંંં     
 
 

 

૧૫૧૫૧૫૧૫    િનaિત તાર�ખ િનaિત તાર�ખ િનaિત તાર�ખ િનaિત તાર�ખ ૃૃ ૃૃ      

૧૬૧૬૧૬૧૬    ક0ટલા હkતામા ધીરાણ પરક0ટલા હkતામા ધીરાણ પરક0ટલા હkતામા ધીરાણ પરક0ટલા હkતામા ધીરાણ પરંંંં ત કરવા ની ત કરવા ની ત કરવા ની ત કરવા ની 

જવાબદાર� લો છો જવાબદાર� લો છો જવાબદાર� લો છો જવાબદાર� લો છો ////બાહ0ધર� આપો છો બાહ0ધર� આપો છો બાહ0ધર� આપો છો બાહ0ધર� આપો છો ંં ંં ????    

 

૧૭૧૭૧૭૧૭    VVVV....પીપીપીપી....એફએફએફએફ./ ./ ./ ./ સીસીસીસી. . . . પીપીપીપી. . . . એફએફએફએફ. . . . નબર નબર નબર નબર ંં ંં  

    

 
 

૧૮૧૮૧૮૧૮    િવશેષ હક�કત િવશેષ હક�કત િવશેષ હક�કત િવશેષ હક�કત      
 
 



 
 

સભાસદ નબરસભાસદ નબરસભાસદ નબરસભાસદ નબરંંંં  = = = =_____               _____               _____               _____                
                     
 
 
 
                                                                                                     
       , નીચે  સહ� કરનાર �ી        , નીચે  સહ� કરનાર �ી        , નીચે  સહ� કરનાર �ી        , નીચે  સહ� કરનાર �ી ુુ ુુ ંં ંં ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

શાળાશાળાશાળાશાળા________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ગામગામગામગામ----________________________________________ની અરજ  ક0  અરજદાર ની અરજ  ક0  અરજદાર ની અરજ  ક0  અરજદાર ની અરજ  ક0  અરજદાર 

�ી�ી�ી�ી____________________________________________________________________________________________________________________ ને ને ને ને________________ ________________ ________________ ________________ કામ સા1 1િપયા કામ સા1 1િપયા કામ સા1 1િપયા કામ સા1 1િપયા ____________________________________________________4ક0 4ક0 4ક0 4ક0 

1િપયા 1િપયા 1િપયા 1િપયા ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ની લોનની લોનની લોનની લોન////કરજકરજકરજકરજ    મડળ�ના ધારાધોરણ 6જબ મડળ�ના ધારાધોરણ 6જબ મડળ�ના ધારાધોરણ 6જબ મડળ�ના ધારાધોરણ 6જબ ંંંં ુુ ુુ

આપવા િવનતી છેઆપવા િવનતી છેઆપવા િવનતી છેઆપવા િવનતી છેંં ંં .. .. .. .. માર� િવગતો નીચે 6જબ છેમાર� િવગતો નીચે 6જબ છેમાર� િવગતો નીચે 6જબ છેમાર� િવગતો નીચે 6જબ છેુુ ુુ .... 

@મ@મ@મ@મ િવગતિવગતિવગતિવગત bમીનદારની હક�કતbમીનદારની હક�કતbમીનદારની હક�કતbમીનદારની હક�કત 

૧૧૧૧ bમીનદાર# B1 નામbમીનદાર# B1 નામbમીનદાર# B1 નામbમીનદાર# B1 નામુ ુુ ુુ ુુ ુંં ંં   
 

૨૨૨૨ સરના6સરના6સરના6સરના6ુુુ ુ   
 
 

 

૩૩૩૩ જEમ તાર�ખ અનેજEમ તાર�ખ અનેજEમ તાર�ખ અનેજEમ તાર�ખ અન ે

 ઉમર  ઉમર  ઉમર  ઉમર  

 

૪૪૪૪ શાળા# નામશાળા# નામશાળા# નામશાળા# નામુુુુ ંં ંં  

 

 

૫૫૫૫ સભાસદ નબર અને સભાસદ નબર અને સભાસદ નબર અને સભાસદ નબર અને ંં ંં  

સભાસદ થયા તાર�ખ સભાસદ થયા તાર�ખ સભાસદ થયા તાર�ખ સભાસદ થયા તાર�ખ  

 

૬૬૬૬ 6ળ પગાર અન ે6ળ પગાર અન ે6ળ પગાર અન ે6ળ પગાર અન ેૂૂ ૂૂ  

પગારપગારપગારપગાર ધોરણ ધોરણ ધોરણ ધોરણ 

 

૭૭૭૭ છેLલો  Mલ પગાર છેLલો  Mલ પગાર છેLલો  Mલ પગાર છેLલો  Mલ પગાર ુુ ુુ ----             1િપયા             1િપયા             1િપયા             1િપયાNNNN  
 
 

૮૮૮૮ કોલમ કોલમ કોલમ કોલમ ૭ ૭ ૭ ૭ ની આવક ઉપર આધાર રાખતા ની આવક ઉપર આધાર રાખતા ની આવક ઉપર આધાર રાખતા ની આવક ઉપર આધાર રાખતા 

MPબના સQયોની સRયા MPબના સQયોની સRયા MPબના સQયોની સRયા MPબના સQયોની સRયા ુ ુુ ુુ ુુ ુ ં ંં ંં ંં ં  

 

૯૯૯૯ િમLકત પર બોજો હોય તો તનેી માTહતીિમLકત પર બોજો હોય તો તનેી માTહતીિમLકત પર બોજો હોય તો તનેી માTહતીિમLકત પર બોજો હોય તો તનેી માTહતી  
 
 

૧૦૧૦૧૦૧૦ બીV સહકાર� મડળ�મા સભાસદ થયલે છે બીV સહકાર� મડળ�મા સભાસદ થયલે છે બીV સહકાર� મડળ�મા સભાસદ થયલે છે બીV સહકાર� મડળ�મા સભાસદ થયલે છે ં ંં ંં ંં ં

? ? ? ? હા હા હા હા / / / / ના ના ના ના  

 

 
 
 
 



 

                                                આથી અમો નીચે સહ�                                                આથી અમો નીચે સહ�                                                આથી અમો નીચે સહ�                                                આથી અમો નીચે સહ� કરનારા ધી ડ�સા તા કાની  કરનારા ધી ડ�સા તા કાની  કરનારા ધી ડ�સા તા કાની  કરનારા ધી ડ�સા તા કાની ુુ ુુ

અ#દાઅ#દાઅ#દાઅ#દાુુ ુુ િનિનિનિનત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત  અન ે િધરાણ  સહકાર� મડળ� લીત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત  અન ે િધરાણ  સહકાર� મડળ� લીત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત  અન ે િધરાણ  સહકાર� મડળ� લીત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત  અન ે િધરાણ  સહકાર� મડળ� લી(( (( ંં ંં , , , , ડ�સાન ે લેખીત બાહ0ધર� ડ�સાન ે લેખીત બાહ0ધર� ડ�સાન ે લેખીત બાહ0ધર� ડ�સાન ે લેખીત બાહ0ધર� ંં ંં

આપીએ છ�એ ક0 જો અરજદાર મડળ�નાઆપીએ છ�એ ક0 જો અરજદાર મડળ�નાઆપીએ છ�એ ક0 જો અરજદાર મડળ�નાઆપીએ છ�એ ક0 જો અરજદાર મડળ�નાંં ંં  કરજના નાણા ભરવામા Xકશ ેતો અમો એક� તથા =દ� =દ� ર�ત ે કરજના નાણા ભરવામા Xકશ ેતો અમો એક� તથા =દ� =દ� ર�ત ે કરજના નાણા ભરવામા Xકશ ેતો અમો એક� તથા =દ� =દ� ર�ત ે કરજના નાણા ભરવામા Xકશ ેતો અમો એક� તથા =દ� =દ� ર�ત ેં ં ંં ં ંં ં ંં ં ં ુુ ુુ ુ ુુ ુુ ુુ ુ

કરજની રકમ ભરપાઈ કર� આપી�કરજની રકમ ભરપાઈ કર� આપી�કરજની રકમ ભરપાઈ કર� આપી�કરજની રકમ ભરપાઈ કર� આપી�ુુુુ ંં ં.ં . . . સદર, રકમ અમારા પગારમાથી કાપી સદર, રકમ અમારા પગારમાથી કાપી સદર, રકમ અમારા પગારમાથી કાપી સદર, રકમ અમારા પગારમાથી કાપી ુુ ુુ ં ંં ંં ંં ં લેવાલેવાલેવાલેવાની સ�ા અમારા પગાર ની સ�ા અમારા પગાર ની સ�ા અમારા પગાર ની સ�ા અમારા પગાર 

કરનાર અમલદારને આપીએ છ�એ  અને નાણા ભરપાઈ થાય `યા _ધી મડળ�માથી ક0 નોકર�માથી રાVના6 કરનાર અમલદારને આપીએ છ�એ  અને નાણા ભરપાઈ થાય `યા _ધી મડળ�માથી ક0 નોકર�માથી રાVના6 કરનાર અમલદારને આપીએ છ�એ  અને નાણા ભરપાઈ થાય `યા _ધી મડળ�માથી ક0 નોકર�માથી રાVના6 કરનાર અમલદારને આપીએ છ�એ  અને નાણા ભરપાઈ થાય `યા _ધી મડળ�માથી ક0 નોકર�માથી રાVના6 ં ં ં ં ં ંં ં ં ં ં ંં ં ં ં ં ંં ં ં ં ં ંુ ુુ ુુ ુુ ુ

આપીશ નહ�આપીશ નહ�આપીશ નહ�આપીશ નહ�....    તેની ખા�ીતેની ખા�ીતેની ખા�ીતેની ખા�ી આપીએ છ�એ આપીએ છ�એ આપીએ છ�એ આપીએ છ�એ      

bમીનbમીનbમીનbમીનદાર# નામદાર# નામદાર# નામદાર# નામુુુુ ંં ંં ,,,, સહ� અને હોદો                                  સહ� અને હોદો                                  સહ� અને હોદો                                  સહ� અને હોદો                                     

૨૨૨૨....________________________________________   ________________________________________   ________________________________________   ________________________________________    

                        

bમીનદારોના સાsીઓના નામ સહ�bમીનદારોના સાsીઓના નામ સહ�bમીનદારોના સાsીઓના નામ સહ�bમીનદારોના સાsીઓના નામ સહ�                           bમીનદારના શાળાના                            bમીનદારના શાળાના                            bમીનદારના શાળાના                            bમીનદારના શાળાના  

૧૧૧૧........______________________________________    ______________________________________    ______________________________________    ______________________________________         વડા     વડા     વડા     વડાનો સહ�નો સહ�નો સહ�નો સહ�////િસ�ોિસ�ોિસ�ોિસ�ો 
 

૨૨૨૨....________________________________________         ________________________________________         ________________________________________         ________________________________________          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૧૧૧૧૧૧૧ અEય સહકાર� મડળ�માથી કરજ લીh હોય અEય સહકાર� મડળ�માથી કરજ લીh હોય અEય સહકાર� મડળ�માથી કરજ લીh હોય અEય સહકાર� મડળ�માથી કરજ લીh હોય ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ંુુ ુુ

તો તનેી તો તનેી તો તનેી તો તનેી િવગતિવગતિવગતિવગત 

 

૧૨૧૨૧૨૧૨ બiક મડળ�માથી કરજ લીh હોય તો તેની બiક મડળ�માથી કરજ લીh હોય તો તેની બiક મડળ�માથી કરજ લીh હોય તો તેની બiક મડળ�માથી કરજ લીh હોય તો તેની ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ંુુ ુુ

િવગત  િવગત  િવગત  િવગત   

 

૧૩૧૩૧૩૧૩ લોન લેનાર અEય બીb સQયના bમીન લોન લેનાર અEય બીb સQયના bમીન લોન લેનાર અEય બીb સQયના bમીન લોન લેનાર અEય બીb સQયના bમીન 

થયા હોય તો તે સQય# નામ થયા હોય તો તે સQય# નામ થયા હોય તો તે સQય# નામ થયા હોય તો તે સQય# નામ ુુ ુુ ંં ંં  

 

૧૧૧૧.... 

૨૨૨૨.... 

૧૪૧૪૧૪૧૪ વીમો ઉતરાવેલ હોય તો પોલીસી નબરવીમો ઉતરાવેલ હોય તો પોલીસી નબરવીમો ઉતરાવેલ હોય તો પોલીસી નબરવીમો ઉતરાવેલ હોય તો પોલીસી નબરંંંં     
 
 

 

૧૫૧૫૧૫૧૫    િનaિત તાર�ખ િનaિત તાર�ખ િનaિત તાર�ખ િનaિત તાર�ખ ૃૃ ૃૃ      

૧૬૧૬૧૬૧૬    ક0ટલા હkતામા ધીરાણ પરત કરવા ક0ટલા હkતામા ધીરાણ પરત કરવા ક0ટલા હkતામા ધીરાણ પરત કરવા ક0ટલા હkતામા ધીરાણ પરત કરવા ંં ંં

જવાબદાર� લો છો જવાબદાર� લો છો જવાબદાર� લો છો જવાબદાર� લો છો ////બાહ0ધર� આપો છો બાહ0ધર� આપો છો બાહ0ધર� આપો છો બાહ0ધર� આપો છો ંં ંં ????    

 

૧૧૧૧૭૭૭૭    VVVV....પીપીપીપી....એફએફએફએફ./ ./ ./ ./ સીસીસીસી. . . . પીપીપીપી. . . . એફએફએફએફ. . . . નબર નબર નબર નબર ંં ંં  

    

 
 

૧૮૧૮૧૮૧૮    િવશેષ હક�કત િવશેષ હક�કત િવશેષ હક�કત િવશેષ હક�કત      
 
 



    

કરજદાર#કરજદાર#કરજદાર#કરજદાર# ુુુુ ંં ં ં   કeલાતનાકeલાતનાકeલાતનાકeલાતનાુુ ુુ 6666ુુુુ ંં ંં             

                                                                             
                  ,                   ,                   ,                   , ુુુુ ંં ંં ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ _______ _______ ધી ડ�સા તા કાની અ#દાિનધી ડ�સા તા કાની અ#દાિનધી ડ�સા તા કાની અ#દાિનધી ડ�સા તા કાની અ#દાિનુ ુુ ુુ ુુ ુ ત ત ત ત 

શાળાઓના શાળાઓના શાળાઓના શાળાઓના કમચાર�ઓની બચતકમચાર�ઓની બચતકમચાર�ઓની બચતકમચાર�ઓની બચત(((( ,  ,  ,  ,  અન ે િધરાણ સહકાર� મડળ� લીઅન ે િધરાણ સહકાર� મડળ� લીઅન ે િધરાણ સહકાર� મડળ� લીઅન ે િધરાણ સહકાર� મડળ� લીંં ંં , , , , ડ�સાન ેપહ�ચ લખી આB > ક0 મડળ� ડ�સાન ેપહ�ચ લખી આB > ક0 મડળ� ડ�સાન ેપહ�ચ લખી આB > ક0 મડળ� ડ�સાન ેપહ�ચ લખી આB > ક0 મડળ� ુુ ુુ ં ંં ંં ંં ં

પાસથેી 1પાસથેી 1પાસથેી 1પાસથેી 1....___________ ___________ ___________ ___________ 4ક0 14ક0 14ક0 14ક0 1....______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ કરજના મ|યા છેકરજના મ|યા છેકરજના મ|યા છેકરજના મ|યા છે. . . . ત ેત ેત ેત ે

, િનયિમત પટે0 કાયદા �માણે માિસક હkતો, િનયિમત પટે0 કાયદા �માણે માિસક હkતો, િનયિમત પટે0 કાયદા �માણે માિસક હkતો, િનયિમત પટે0 કાયદા �માણે માિસક હkતોુુ ુુ ંં ંં , , , , \યાજ\યાજ\યાજ\યાજ, , , , શેરફાળો તથા બીV અEય રકમો સાથે ભરપાઈ કશેરફાળો તથા બીV અEય રકમો સાથે ભરપાઈ કશેરફાળો તથા બીV અEય રકમો સાથે ભરપાઈ કશેરફાળો તથા બીV અEય રકમો સાથે ભરપાઈ કરવા રવા રવા રવા 

બધાઉ > અન ેતે મારા પગાર કરનાર અમલદારને મારા માિસક પગારમાથી સહકાર� કાયદાની કલમ બધાઉ > અન ેતે મારા પગાર કરનાર અમલદારને મારા માિસક પગારમાથી સહકાર� કાયદાની કલમ બધાઉ > અન ેતે મારા પગાર કરનાર અમલદારને મારા માિસક પગારમાથી સહકાર� કાયદાની કલમ બધાઉ > અન ેતે મારા પગાર કરનાર અમલદારને મારા માિસક પગારમાથી સહકાર� કાયદાની કલમ ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ં ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 

6જબ કાપી આપવા 6ખ`યારના6 અલગથી કર� આB >6જબ કાપી આપવા 6ખ`યારના6 અલગથી કર� આB >6જબ કાપી આપવા 6ખ`યારના6 અલગથી કર� આB >6જબ કાપી આપવા 6ખ`યારના6 અલગથી કર� આB >ુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ું ં ંં ં ંં ં ંં ં ં. . . . અન ેઉપરોYત કરજ ^યા _ધી ભરપાઈ ન થાય અન ેઉપરોYત કરજ ^યા _ધી ભરપાઈ ન થાય અન ેઉપરોYત કરજ ^યા _ધી ભરપાઈ ન થાય અન ેઉપરોYત કરજ ^યા _ધી ભરપાઈ ન થાય ંં ંં ુુ ુુ

`યા _ધી નોકર�માથી રાVના6 આપીશ નહ�`યા _ધી નોકર�માથી રાVના6 આપીશ નહ�`યા _ધી નોકર�માથી રાVના6 આપીશ નહ�`યા _ધી નોકર�માથી રાVના6 આપીશ નહ�ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ંુ ુુ ુુ ુુ ુ . . . . અન ેકરજ ભરપાઈ થતા _ધી નોકર�માથી >અન ેકરજ ભરપાઈ થતા _ધી નોકર�માથી >અન ેકરજ ભરપાઈ થતા _ધી નોકર�માથી >અન ેકરજ ભરપાઈ થતા _ધી નોકર�માથી >ં ંં ંં ંં ંુુ ુુ ટા થવા# થશ ેટા થવા# થશ ેટા થવા# થશ ેટા થવા# થશ ેુુ ુુ ંં ંં

તો તનેી Bર0Bર� હક�કતની bણ અXક મડળ�ને કર�શતો તનેી Bર0Bર� હક�કતની bણ અXક મડળ�ને કર�શતો તનેી Bર0Bર� હક�કતની bણ અXક મડળ�ને કર�શતો તનેી Bર0Bર� હક�કતની bણ અXક મડળ�ને કર�શુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુ ંં ંં . . . . અને  તમે કરવામા Xક�શ અને મારા હkતા મારા અને  તમે કરવામા Xક�શ અને મારા હkતા મારા અને  તમે કરવામા Xક�શ અને મારા હkતા મારા અને  તમે કરવામા Xક�શ અને મારા હkતા મારા ંં ંં ુુ ુુ

પગાર કરનાર અમલદાર પાસથેી મડળ�ન ેવ_લ ન મળે તવેા સજોગોમા મડળ� માર� બાક� પડતી રકમ પગાર કરનાર અમલદાર પાસથેી મડળ�ન ેવ_લ ન મળે તવેા સજોગોમા મડળ� માર� બાક� પડતી રકમ પગાર કરનાર અમલદાર પાસથેી મડળ�ન ેવ_લ ન મળે તવેા સજોગોમા મડળ� માર� બાક� પડતી રકમ પગાર કરનાર અમલદાર પાસથેી મડળ�ન ેવ_લ ન મળે તવેા સજોગોમા મડળ� માર� બાક� પડતી રકમ ં ં ં ંં ં ં ંં ં ં ંં ં ં ંુુ ુુ

એક� સાથે મારા પગારમાથી કાપી લેવા 6ખ`યાર રહ0શેએક� સાથે મારા પગારમાથી કાપી લેવા 6ખ`યાર રહ0શેએક� સાથે મારા પગારમાથી કાપી લેવા 6ખ`યાર રહ0શેએક� સાથે મારા પગારમાથી કાપી લેવા 6ખ`યાર રહ0શેંં ંં ુુ ુુ . . . . મેમમેેમે. . . . મડળ�માથી કરમડળ�માથી કરમડળ�માથી કરમડળ�માથી કરં ંં ંં ંં ં જ લેવા માટ0ની અજ લેવા માટ0ની અજ લેવા માટ0ની અજ લેવા માટ0ની અરV ફોમમા : રV ફોમમા : રV ફોમમા : રV ફોમમા : (( (( ંં ંં

માર� િમLકમાર� િમLકમાર� િમLકમાર� િમLકતની તમેજ અEય હક�કતોતની તમેજ અEય હક�કતોતની તમેજ અEય હક�કતોતની તમેજ અEય હક�કતો જણાવેલ છે તે ખર� છે જણાવેલ છે તે ખર� છે જણાવેલ છે તે ખર� છે જણાવેલ છે તે ખર� છે. . . . અન ે: િમLકઅન ે: િમLકઅન ે: િમLકઅન ે: િમLકત બતાવેલ છેત બતાવેલ છેત બતાવેલ છેત બતાવેલ છે.  .  .  .  તે માર� પોતાની તે માર� પોતાની તે માર� પોતાની તે માર� પોતાની 

?વત� માલીક�ની છે?વત� માલીક�ની છે?વત� માલીક�ની છે?વત� માલીક�ની છેંં ંં , , , , તેમા કોઈપણ હ�તેમા કોઈપણ હ�તેમા કોઈપણ હ�તેમા કોઈપણ હ�ંંંં , , , , Tહ?સોTહ?સોTહ?સોTહ?સો, , , , હ�તહ�તહ�તહ�ત, , , , ક0 દાવો નથી તથા તેના પર કોઈ પણક0 દાવો નથી તથા તેના પર કોઈ પણક0 દાવો નથી તથા તેના પર કોઈ પણક0 દાવો નથી તથા તેના પર કોઈ પણ bતનો બોજો  bતનો બોજો  bતનો બોજો  bતનો બોજો 

નથીનથીનથીનથી. . . . અન ેઅરVમા જણાવેલ અન ેઅરVમા જણાવેલ અન ેઅરVમા જણાવેલ અન ેઅરVમા જણાવેલ ંં ંં િમLકિમLકિમLકિમLકતત ઉપર મતત ઉપર મતત ઉપર મતત ઉપર મ ંંંડંળ�# લહ0] ^યા _ધી ભરપાઈ થાય નહ� `યા _ધી , ડળ�# લહ0] ^યા _ધી ભરપાઈ થાય નહ� `યા _ધી , ડળ�# લહ0] ^યા _ધી ભરપાઈ થાય નહ� `યા _ધી , ડળ�# લહ0] ^યા _ધી ભરપાઈ થાય નહ� `યા _ધી , ુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ું ં ં ં ંં ં ં ં ંં ં ં ં ંં ં ં ં ંુુ ુુ

કોઈન ેવેચાણકોઈન ેવેચાણકોઈન ેવેચાણકોઈન ેવેચાણ, , , , બsીસબsીસબsીસબsીસ, , , , સાનગીરોસાનગીરોસાનગીરોસાનગીરો, , , , અથવા અEય �કાર0 બીbન ેઆપીસ નહ�અથવા અEય �કાર0 બીbન ેઆપીસ નહ�અથવા અEય �કાર0 બીbન ેઆપીસ નહ�અથવા અEય �કાર0 બીbન ેઆપીસ નહ�. . . .      

     ઉપર# લખાણ મi બીન ક0ફ હાલતમા કર� આપેલ      ઉપર# લખાણ મi બીન ક0ફ હાલતમા કર� આપેલ      ઉપર# લખાણ મi બીન ક0ફ હાલતમા કર� આપેલ      ઉપર# લખાણ મi બીન ક0ફ હાલતમા કર� આપેલ ુુ ુુ ં 0 ંં 0 ંં 0 ંં 0 ં છે ત ેમને તથા મારા વશ વાલીછે ત ેમને તથા મારા વશ વાલીછે ત ેમને તથા મારા વશ વાલીછે ત ેમને તથા મારા વશ વાલીંં ંં ----વારસ વારસ વારસ વારસ નેનનેેને    કeલ કeલ કeલ કeલ ુુ ુુ

મ=ર અને બધનકતા રહ0શેમ=ર અને બધનકતા રહ0શેમ=ર અને બધનકતા રહ0શેમ=ર અને બધનકતા રહ0શેં ંં ંં ંં ંુુ ુુ (( (( . . . .  

                                                                                                                                                                                                                             અરજદારની સહ� અરજદારની સહ� અરજદારની સહ� અરજદારની સહ�////હોદો  હોદો  હોદો  હોદો      
 

bમીનો# કeલાતના6bમીનો# કeલાતના6bમીનો# કeલાતના6bમીનો# કeલાતના6ુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ું ંં ંં ંં  ં

                                                આથી અમો નીચે સહ�                                                આથી અમો નીચે સહ�                                                આથી અમો નીચે સહ�                                                આથી અમો નીચે સહ� કરનારા ધી ડ�સા તા કાની  કરનારા ધી ડ�સા તા કાની  કરનારા ધી ડ�સા તા કાની  કરનારા ધી ડ�સા તા કાની ુુ ુુ

અ#દાઅ#દાઅ#દાઅ#દાુુ ુુ િનિનિનિનત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત  અન ે િધરાણ  સહકાર� મડળ� લીત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત  અન ે િધરાણ  સહકાર� મડળ� લીત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત  અન ે િધરાણ  સહકાર� મડળ� લીત શાળાઓના કમચાર�ઓની બચત  અન ે િધરાણ  સહકાર� મડળ� લી(( (( ંં ંં , , , , ડ�સાન ે લેખીત બાહ0ધર� ડ�સાન ે લેખીત બાહ0ધર� ડ�સાન ે લેખીત બાહ0ધર� ડ�સાન ે લેખીત બાહ0ધર� ંં ંં

આપીઆપીઆપીઆપીએ છ�એ ક0 જો અરજદાર મડળ�ના કરજના નાણા ભરવામા Xકશ ેતો અમો એક� તથા =દ� =દ� ર�ત ેએ છ�એ ક0 જો અરજદાર મડળ�ના કરજના નાણા ભરવામા Xકશ ેતો અમો એક� તથા =દ� =દ� ર�ત ેએ છ�એ ક0 જો અરજદાર મડળ�ના કરજના નાણા ભરવામા Xકશ ેતો અમો એક� તથા =દ� =દ� ર�ત ેએ છ�એ ક0 જો અરજદાર મડળ�ના કરજના નાણા ભરવામા Xકશ ેતો અમો એક� તથા =દ� =દ� ર�ત ેં ં ં ંં ં ં ંં ં ં ંં ં ં ં ુુ ુુ ુ ુુ ુુ ુુ ુ

કરજની રકમ ભરપાઈ કર� આપી�કરજની રકમ ભરપાઈ કર� આપી�કરજની રકમ ભરપાઈ કર� આપી�કરજની રકમ ભરપાઈ કર� આપી�ુુુુ ંં ં.ં . . . સદર, રકમ અમારા પગારમાથી કાપી આપવાની સ�ા અમારા પગાર સદર, રકમ અમારા પગારમાથી કાપી આપવાની સ�ા અમારા પગાર સદર, રકમ અમારા પગારમાથી કાપી આપવાની સ�ા અમારા પગાર સદર, રકમ અમારા પગારમાથી કાપી આપવાની સ�ા અમારા પગાર ુુ ુુ ં ંં ંં ંં ં

કરનાર અમલદારને આપીએ છ�એ  અને નાણા ભરપાઈ થાય `યા _ધી મડળ�માથી ક0 નોકર�માથી રાVકરનાર અમલદારને આપીએ છ�એ  અને નાણા ભરપાઈ થાય `યા _ધી મડળ�માથી ક0 નોકર�માથી રાVકરનાર અમલદારને આપીએ છ�એ  અને નાણા ભરપાઈ થાય `યા _ધી મડળ�માથી ક0 નોકર�માથી રાVકરનાર અમલદારને આપીએ છ�એ  અને નાણા ભરપાઈ થાય `યા _ધી મડળ�માથી ક0 નોકર�માથી રાVં ં ં ં ંં ં ં ં ંં ં ં ં ંં ં ં ં ંુુ ુુ ના6 ના6 ના6 ના6 ંંંંુુુુ

આપીશ નહ� આપીશ નહ� આપીશ નહ� આપીશ નહ�   

bમીનોની સહ� અને હોદો                                 bમીનદારોના સાsીઓના નામ સહ�bમીનોની સહ� અને હોદો                                 bમીનદારોના સાsીઓના નામ સહ�bમીનોની સહ� અને હોદો                                 bમીનદારોના સાsીઓના નામ સહ�bમીનોની સહ� અને હોદો                                 bમીનદારોના સાsીઓના નામ સહ�    

૧.______________________________________    ૧.___________________________________ 
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કરજદાર# 6ખ`યાર ના6કરજદાર# 6ખ`યાર ના6કરજદાર# 6ખ`યાર ના6કરજદાર# 6ખ`યાર ના6ુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ું ંં ંં ંં  ં
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અન ેnાહક  સહકાર� મડળ� લીઅન ેnાહક  સહકાર� મડળ� લીઅન ેnાહક  સહકાર� મડળ� લીઅન ેnાહક  સહકાર� મડળ� લીંં ંં , , , , ડ�સા મડળ�માથી 1ડ�સા મડળ�માથી 1ડ�સા મડળ�માથી 1ડ�સા મડળ�માથી 1ં ંં ંં ંં ં ...._______________ _______________ _______________ _______________ 4ક0 1િપયા 4ક0 1િપયા 4ક0 1િપયા 4ક0 1િપયા _____________ _____________ _____________ _____________ 
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બીV અEય રકમો , મારા માસીક પગારમાથી કાપી આપવા સહકાર� કાયદાની રકમ બીV અEય રકમો , મારા માસીક પગારમાથી કાપી આપવા સહકાર� કાયદાની રકમ બીV અEય રકમો , મારા માસીક પગારમાથી કાપી આપવા સહકાર� કાયદાની રકમ બીV અEય રકમો , મારા માસીક પગારમાથી કાપી આપવા સહકાર� કાયદાની રકમ ુુ ુુ ં ંં ંં ંં ં ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૫૦ 6જબ  આપન ે6જબ  આપન ે6જબ  આપન ે6જબ  આપન ેુુ ુુ

તેમજ આ કરજ ભરપાઈ થાય તે દરમીયાન : પગાર કરનાર અમલદારને હવે પછ� તેમને સ�ા આB > તેમજ આ કરજ ભરપાઈ થાય તે દરમીયાન : પગાર કરનાર અમલદારને હવે પછ� તેમને સ�ા આB > તેમજ આ કરજ ભરપાઈ થાય તે દરમીયાન : પગાર કરનાર અમલદારને હવે પછ� તેમને સ�ા આB > તેમજ આ કરજ ભરપાઈ થાય તે દરમીયાન : પગાર કરનાર અમલદારને હવે પછ� તેમને સ�ા આB > ુુ ુુ ં ંં ંં ંં ં

અન ેમડળ� તરફથી પ� આવથેી તમેાઅન ેમડળ� તરફથી પ� આવથેી તમેાઅન ેમડળ� તરફથી પ� આવથેી તમેાઅન ેમડળ� તરફથી પ� આવથેી તમેાં ંં ંં ંં  ં જણાવલે રકમ મારા પગારમાથી કાપી લઈને મારા ખચ� મડળ�ન ે જણાવલે રકમ મારા પગારમાથી કાપી લઈને મારા ખચ� મડળ�ન ે જણાવલે રકમ મારા પગારમાથી કાપી લઈને મારા ખચ� મડળ�ન ે જણાવલે રકમ મારા પગારમાથી કાપી લઈને મારા ખચ� મડળ�ન ેં ંં ંં ંં ં

મોકલી આપવા બધાa >મોકલી આપવા બધાa >મોકલી આપવા બધાa >મોકલી આપવા બધાa >ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ંુુ ુુ .  .  .  .  આ 6ખ`યારના6  મે લીધેલી મડળ�ની ઉપરોYત લોન \યાજ સાથ ેભરપાઈ ન આ 6ખ`યારના6  મે લીધેલી મડળ�ની ઉપરોYત લોન \યાજ સાથ ેભરપાઈ ન આ 6ખ`યારના6  મે લીધેલી મડળ�ની ઉપરોYત લોન \યાજ સાથ ેભરપાઈ ન આ 6ખ`યારના6  મે લીધેલી મડળ�ની ઉપરોYત લોન \યાજ સાથ ેભરપાઈ ન ુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ંં

ક1 `યા _ધી પા> ખiચીશ નહ�ક1 `યા _ધી પા> ખiચીશ નહ�ક1 `યા _ધી પા> ખiચીશ નહ�ક1 `યા _ધી પા> ખiચીશ નહ�ં ંં ંં ંં ંુુ ુુ . . . . તેમજ માર� નોકર�માથી રાVના6 આપીશ નહ�તેમજ માર� નોકર�માથી રાVના6 આપીશ નહ�તેમજ માર� નોકર�માથી રાVના6 આપીશ નહ�તેમજ માર� નોકર�માથી રાVના6 આપીશ નહ�ં ંં ંં ંં ંુુ ુુ . . . . અન ેઉપરોYત કરજ વ_લ અન ેઉપરોYત કરજ વ_લ અન ેઉપરોYત કરજ વ_લ અન ેઉપરોYત કરજ વ_લ ુુુુ

થતા _ધી સદરથતા _ધી સદરથતા _ધી સદરથતા _ધી સદરંંંં ુુ ુુ , નોકર�માથી >ટા થવા# થશ ે  તો તેની ખબર  ઉપરોYત મડળ�ન ે કર�શ અને માર� , નોકર�માથી >ટા થવા# થશ ે  તો તેની ખબર  ઉપરોYત મડળ�ન ે કર�શ અને માર� , નોકર�માથી >ટા થવા# થશ ે  તો તેની ખબર  ઉપરોYત મડળ�ન ે કર�શ અને માર� , નોકર�માથી >ટા થવા# થશ ે  તો તેની ખબર  ઉપરોYત મડળ�ન ે કર�શ અને માર� ુુ ુુ ં ં ં ંં ં ં ંં ં ં ંં ં ં ંુુ ુુ
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તરફથી આપેલ યાદ� �માણે દર મTહને િનયિમત કપાત કરવામાતરફથી આપેલ યાદ� �માણે દર મTહને િનયિમત કપાત કરવામાતરફથી આપેલ યાદ� �માણે દર મTહને િનયિમત કપાત કરવામાતરફથી આપેલ યાદ� �માણે દર મTહને િનયિમત કપાત કરવામાંં ં ંઆવશે અને તેઓ શાળામાથી >ટા થશ ે આવશે અને તેઓ શાળામાથી >ટા થશ ે આવશે અને તેઓ શાળામાથી >ટા થશ ે આવશે અને તેઓ શાળામાથી >ટા થશ ેંં ંં
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