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-: कज फेडीचा करारनामा :- 

करारनामा िल न घेणार :-- 

चेअरमन, अहमदनगर  िज हाप रषद  स ह टस को.ऑप. े डीट सोसायटी िल. अ.नगर 

करारनामा िल न दणेार:-  

१) मुळ कजदार सभासदाच ेनांव:-------------------------------------------------------------------------- 

राहणार :--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ा :-----------------------------------    ज म तारीख:      

२) जािमनदार १. नांव:----------------------------------------------------------------------------------- 

राहणार :-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ा :-----------------------------------    ज म तारीख: 

३) जािमनदार नं २. नांव:--------------------------------------------------- --------------------------- 

राहणार :-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ा:-----------------------------------    ज म तारीख: 

आ ही कारणे करारनामा िल न दतेो क ,आज अहमदनगर  िज हाप रषद  स ह टस को.ऑप. े डीट सोसायटी िल. अ.नगर 
याज कडून र म .(                             )अ री-------------------------------------------------------------------मा  
ठराव नं चके नं ---------------ने मुळ कजदार यांनी कजाऊ घेतले असून ही कजाऊ र म परत फेड कर यासाठी सदर  
सोसायटीशी आ ही असा करार करतो क  ह ेकज दर महा  ________________/- या मािसक ह ेबंदीने ी/ ीमती:-----
---------------------------------------------- मुळ कजदार सं थे या पोटिनयमानुसार ठरवुन दले या दरमहाचे समान 
मािसक ह यांनी परत करतील.सदर कजास द.सा.द.शे. ____ % ट े  दराने ाज दे याचे कबूल करीत आह.ेकजाबाबत मी 
खालील माणे करारनामा िल न वा री करीत आह.े 
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(१) सं थे या पोटिनयमा माणे वरील कजाची परतफेड मी ठरले या ह यात िनयिमतपणे 
करीन.वसुलीम ये दरंगाई झा यास कवा तीन ह े थक यास कजदार व जमीनदार यांस पूव सूचना न 
दतेा आप या जिमनदार यां या दरमहा या पगारातून ५०००/-  वसुली कर यात येईल तसचे आपणाकडे 
कोण याही कारची थकबाक  असेल तर अगोदर ती वसूल कर याची जबाबदारी सं थेची असेल याम य े
मी कजदार या ना याने कसलाही ह त पे अगर दबाव आणणार नाही, यास माझी काहीही हरकत नाही. 
(२) माझेकडुन  उपरो  कजाची र म माझ ेदरमहाच ेपगारातनु सवेािनवृ ी कालावधीनसुार माझेकडुन  उपरो  कजाची र म माझ ेदरमहाच ेपगारातनु सवेािनवृ ी कालावधीनसुार माझेकडुन  उपरो  कजाची र म माझ ेदरमहाच ेपगारातनु सवेािनवृ ी कालावधीनसुार माझेकडुन  उपरो  कजाची र म माझ ेदरमहाच ेपगारातनु सवेािनवृ ी कालावधीनसुार 
समान ह यातसमान ह यातसमान ह यातसमान ह यात    भर यास तयार आह ेभर यास तयार आह ेभर यास तयार आह ेभर यास तयार आह े कवा सं थे या पोटिनयमानुसार कपात क न सं थेकडे भरणा 
करणेस लेखी िल न दते  आह.े (३) माझेकडुन  उपरो  कजा या परतफेडीमधे काही मु ा उपि थत 
झा यास थकले या ह याबाबत सं था माझे िव   सं थे या पोटिनयमा माणे कवा मािसक सभेत 
ठर या माणे आप याला पूव क पना न दतेा कारवाई  कर यात येईल . याब ल माझे काही हणणे 
नाही.(४) सेवािनवृ  झाले नंतर ॅ युटी अगर इतर उपदानातुन कजाची र म वसुल क न सु ा र म 
िश लक राहत असले तर माझे दरमहाच े पे शनमधुन कपात करणेस माझी कुठलीही हरकत नाही.अगर 
कोण याही कारणाने मा या पे शन करणास उशीर होत असेल तर  माझे दरमहाचे पे शनमधुन कपात 
करणेस माझी कुठलीही हरकत नाही. ( ५ ) कजासोबत जोडले या  बाँड संदभात भिव यात काही मु ा 
उपि थत झा यास याची पूतता कर याची पुण जबाबदारी कजदार व जािमनदार या ना याने मा यावर 
रािहल.   

दनांक :-     /    / 

                               कजदाराची सही 

PHOTO         ( नांव :  ------------------------------) 

 

खाते नं जमीनदारांचे पूण नांव सही 

   

   

खाते नं सा ीदार पूण नांव सही 

   

   

 


