
 

 

���, 

ચેરમેન�ી/વાઈસચેરમેન�ી/મ�ંી�ી/ મેનેજ�ગ ડ�ર�કટર�ી 

ધી ડ�સા તા�કુાની અ�દુાિનત શાળાઓના કમ#ચાર�ઓની બચત  

અને િધરાણ સહકાર� મડંળ� લી,ડ�સા  

                )ુ ંનીચે સહ� કરનાર ____________________________________________________  

અરજ ક+ , ંક� આપની મડંળ�મા ં સ/ય થવાની માર� ઈ2છા છે. મે. મડંળ�ના તમામ કાયદા-કા�નુ (પેટા 

કાયદાઓ-પેટા-િનયમો) બરાબર વા2ંયા છે. તે 9જુબ સભાસદ થવા યો;યતા ધરા<ુ ં ,.ં અને તે =માણે 

વત#વાને બધંાઉ ,.ં અને શેરદ�ઠ +િપયા _____________ લેખે શેર નગં _____________ ના +િપયા 

_________________ અને દાખલ ફ� ના +િપયા __________મળ� Bક� Cુલ  +િપયા 

_______________________________________ આ સાથે ભ+ ,.ં  અને અરજ ક+ , ં ક� મડંળ�ના 

કાયદા કા�નુ 9જુબ ઉપર =માણે શેરો મને આપશો. ઉપર =માણે શેરોની અથવા ઓછ� સDંયાના શેરો E 

મને આપવામા ંઆવે તો Fવીકારવા )ુ ંબધંાઉ ,.ં મને આપેલા શેરોના શેર હોGડર તર�ક�  મા+ નામ રHFટર 

કરવા માટ� )ુ ં તમને સIા આJુ ં , ં અને વખતો  વખતના Kધુારા વધારા મને બધંન કતા# રહ�શે. માર� 

માLહતી નીચે 9જુબ છે.  

(૧) નામ - ____________________________________________________________________ 

(૨) ઘર�ુ ંસરના9ુ(ંહાલ�ુ)ં - ________________________________________________________ 

                               ________________________________________________________ 

(૩) ઘર�ુ ંઅરના9ુ(ંકાયમી)-_________________________________________________________ 

                             _________________________________________________________ 

(૪)શાળા�ુ ંનામ - _________________________________________________________________ 

શાળા�ુ ંસરના9ુ-ં __________________________________________________________________  

                 ___________________________________________________________________ 

(૫) સપંક# નબંર- ૧. __________________________૨.____________________________________ 

(૬)નોકર�મા ંહોદો ________________________________ 

(૭)જUમ તાર�ખ__________________ શVદોમા_ં________________________________________ 

(૮) િનમXુકં તાર�ખ - ________________________________                                             

(૯) વય િન<િૃત તાર�ખ- ______________________________   

(૧૦) નોકર�મા ંથયેલ વષ] - __________________________ 

(૧૧) આધાર કાડ# નબંર _ _____________   ____________   _____________   _______________   

(૧૨) પાન કાડ# નબંર - ___________________________________________________ 

(૧૩) ચટંણી કાડ# નબંર - ___________________________________________________ 



(૧૪) પોતા�ુ ંઈ- મેલ એ_�સ- _________________________________________________________ 

(૧૫)  અUય કોઈ મડંળ�ના સભાસદ છો ?  હા / ના   - ____________  

(૧૬) જો અUય મડંળ�ના સભાસદ હોય તો aયા ંિધરાણ મેળવેલ છે  ? હા/ ના/  

(૧૭) પગાર ખાતાનો નબંર - _________________________________________________________ 

(૧૮) બbક�ુ ંનામ - _________________________________________________________________ 

(૧૯) શાખા�ુ ંસરના9 ુ- _____________________________________________________________ 

(૨૦) બbક આઈ.એફ.એસ.સી. કોડ નબંર - ________________________________________________ 

સહ�નો ન9નૂો  (૧) ____________________ (૨) __________________(૩) ___________________ 

 

ઓળખાણ આપનાર�ુ ંનામ - ________________________________________________________ 

ઓળખાણ આપનારની સહ� - ______________________________  

શાળા�ુ ંનામ - ____________________________________________________________________ 
 

સભાસદ�ુ ંનોમીનેશન   
 

વારસદાર�ુ ંJ+ુ નામ - _____________________________________________________________ 

સભાસદ સાથે સબધં - _________________________ વારસદાની જUમતાર�ખ __________________ 

વારસદારનો આધાર નબંર - _____________ _______________ _____________  _________ 

સાdી�ુ ંનામ - ___________________________________________________________________ 

સાdીની સહ�. _________________________ સાdી�ુ ંસરના9 ુ- _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

સભાસદ થનારની શાળા�ુ ં=માણપ�  
 

                                                     આથી =માણપ�  અપવામા ં આવે છે ક�  �ી 

______________________________________________________________અ�ેની____________

_____________________________________________________________ શાળામા ં

_____________________ ના હોદા ઉપર નોકર� કર� છે. તેઓની નોકર�મા ં દાખલ તાર�ખ  

_______________________  તથા વય િન<િૃત ની તાર�ખ ______________________ છે. તેઓ 

eાUટ�ડ શાળાના કમ#ચાર� છે. તેમનો એfgલોઈ નબંર _______________ છે. આ હક�કત સાચી અને ખર� 

છે. તેઓની પાસે E કોઈ મડંળ��ુ ં લેXુ ં નીકળશે તે િનયિમત માિસક પગારમાથંી બારોબાર કાપીhુ ં અને 

મડંળ�એ જણાવેલ/ Kચુવેલ બbક ખાતામા ં જમા કરાવી ,.ં મડંળ��ુ ં લેXુ ં બાક� હશે aયા ં Kધુી તેઓને 

નોકર�માથંી બીE જવા ,ટંા કર�hુ ંનહ�   
 

Fથળ-                                         કચેર�ના વડાનો સહ�/િસiો 

તાર�ખ-  
 

 ઉપરની તમામ હક�કત સાચી/ખોટ� મા�મુ પડ�લ છે.તેથી સભાસદ બનાવવા માટ� હરકત સરjુ ંછે./નથી  
 

kલાક#                                      કારોબાર� સ/ય                          મ�ંી         
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મેનેજર            કારોબાર� સ/ય                   મ�ંી                  વાઈસ ચેરમેન/ચેરમેન  


