-: બ ાંહેધરી પત્રક :(૧)

આથી હું સોગુંદપૂર્ક
વ જણાર્ું છું કે , આ અરજી પત્રકમાું જે કું ઇ વર્ગતો/દાખલા મેં આપેલ છે તે મારી
જાણ અને સમજ પ્રમાણે સુંપૂણવ સાચા છે તેમાું પાછળથી કોઇપણ વર્ગતો સાચી ન હોર્ાનો સાવિત
થાય તો મને મળે લ લોનની પૂરપ
ે રી રકમ વ્યાજ અને દું ડનીય વ્યાજ સાથે એકસામટી ભરપાઇ કરર્ા
િાુંહેધરી અને ખાત્રી આપું છું .

(ર)

લોન લેર્ા માટે એન.એસ.કે .એફ.ડી.સી., નર્ી વદલ્હી અને ગજરાત સફાઇ કામદાર વર્કાસ વનગમ,
ગાુંધીનગરની જે કોઇ શરતો/િોલીઓ અને વનયમો છે તે મને િુંધનકતાવ રહેશે તેમજ ભવર્ષ્યમાું કોઇ
શરતો અને િોલીઓ થશે તે પ્રમાણે ર્તવર્ા હું િાુંહેધરી આપું છું .

(૩)

સરકારી/અધવ સરકારી એજન્સી, સુંસ્થા કે િેંક પાસેથી ર્ાહન ખરીદર્ા અથર્ા અન્ય ધુંધા/વ્યર્સાય
કે રોજગાર માટે કોઇપણ પ્રકારનું લોન-વધરાણ મેં આ અગાઉ મેળર્ેલ નથી તેર્ી િાુંહેધરી અને ખાતરી
આપું છું .

(૪)

અરજી કરેલ સાઘન/લોન મને મળશે તો તે લોન/વધરાણના વનયત કરેલ રકમના હપ્તા વનયવમત રીતે
ભરર્ા અને લોનની પરત ચૂકર્ણીના સમગ્રગાળા દરમ્યાન વનગમને મારૂ ર્ાહન/સાઘનો/સામગ્રી
હાઇપોથીકે શનમાું રાખર્ા િુંધાઉ છું . લોનનાું હપ્તા સમયસર ન ભરર્ા માટે રેર્ન્યું રાહે હપ્તા, વ્યાજ
અને દું ડનીય વ્યાજ ર્સલ લેર્ા ભરપાઇ કરર્ા િુંધાઉ છું . જે માટે હું તેમજ મારા ર્ુંશ ર્ારસો જર્ાિદાર
રહેશે.

(૫)

જો મારી ધુંધા/વ્યર્સાય માટે ની લોન મુંજર કરર્ામાું આર્શે તો, લોન મળ્યા પહેલાું, જો અમો
સરકારી/અધવસરકારી કચેરીમાું કે કોઇપણ સુંસ્થામાું "સફાઇ કામદાર" તરીકે નોકરી કરતાું હોઇશું, તો
આ નોકરીમાુંથી રાજીનામું આપર્ા અને મને મળે લ લોન વધરાણમાુંથી ધુંધા/વ્યર્સાય કરર્ા િુંધાઉું
છું .

(૬)

સદરહ યોજનાનો લાભ મને મળશે તો તે રકમ હું મારા અને મારા કટું િનાું આવથવક ઉત્થાન માટે જ
ઉપયોગમાું લઇશ તેમજ તેને અન્ય કોઇને ગીરો/ર્ેચાણ કે િક્ષીસ કરીશ નવહું . મને મળે લ
લોન/વધરાણનો ઉપયોગ નર્ી અસ્કયામતો/સાઘનો ઉભા કરીને નર્ી આજીવર્કા-રોજી ઉભી કરર્ા
માટે િાુંહેધરી આપું છું . જો આર્ા નાણાું કોઇ હયાત ધુંધા સામે એડજસ્ટ કરું અથર્ા જે હેત માટે
લોન મળી છે તે વસર્ાયનાું હેત માટે ર્ાપરૂ તો વનગમ મારી સામે ફોજદારી રાહે કાયદે સરનાું પગલાું
લઇ શકે છે તેની પણ કિૂલાત આપું છું .

(૭)

મારી સમગ્ર લોન વનયત હપ્તા અને વનયત સમયગાળામાું પૂરી થઇ હશે તો જ મને વનગમનાું
વનયમાનસાર સિસીડી મળર્ાપાત્ર થશે તે હું િરાિર સમજું છું . કોઇપણ હપ્તાની ચૂક કે વડફોલ્ટર
થયેથી મને કોઇ સિસીડી મળર્ાપાત્ર થશે નવહું , તેની મને સમજ છે તેની પણ હું િાુંહેધરી આપું છું .

સ્થળ :
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