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લોન કરાર 

આ લોનકરાર (“કરાર”) ______________ ખાતે કરવાિાાં આવ્યો હતો __________, તારીખે ______________  સન 20____ના રોજ. 

આિની વચ્ચે 
ઋણલનેાર(રા), કે જેિની મવગતો હવથેી અહીં આ કરાર કરારિાાં સધુારીન ેલોન સારાાંશ પરરમશષ્ટિાાં વધ ુચોક્કસપણ ેદશાાવવાિાાં 
આવી છે, અને જયાાં પણ સાંદર્ભિત જરૂર પડશ,ે તિેાાં સહ-ઋણલનેારના નાિનો સિાવશે કરાયો છે અન ેહવથેી સામરૂહક રીતે (એક 
કરતા વધ ુઋણલેનાર(રા) હશ ેતો તિેન ેઋણલનેાર(રા) તરીકે સાંદર્ભિત કરાશ)ે” જેિાાં, તદ્પશ્ચાદ સાંદભા અથવા અથાની દૃષ્ષ્ટએ 
મવસાંગત હોય ત ે મસવાય, જેિાાં અર્ભવ્યક્ત રીત ે સાિલે હશ,ે જયાાં ઋણલનેાર(રા) વ્યક્ક્તગત હશ,ે તિેના વારસદારો, 
વહીવટકતાાઓ અન ેસાંલાચકો, કે જયાાં ઋણલેનાર(રા) એક સ્વ િાર્લકીની પઢેી હશ,ે જે વ્યક્ક્તનુાં નાિ સ્વ િાર્લક તરીકે દશાાવાય 
અન ેતિેના તેિના વારસદારો, વહીવટકતાાઓ અન ેસાંલાચકો અન ેકાનનૂી પ્રમતમનમધઓ અને િાંજૂર કરાયલેાઓનો સિાવેશ થતો 
હોય, જયાાં ઋણલનેાર(રા) એક ભાગીદારી પઢેી હોય, આ કહવેાયલેી પઢેીના ભાગીદારો અથવા હાંગાિી ભાગીદારો હોય, તેિના 
વારસદારો અન ે જીમવત આમિતો, વહીવટકતાા અન ે સાંચાલકો, જયાાં ઋણલનેારા રહન્દુ અમવભક્ત કુટુાંબના કતાા હોય, તો આ 
કહવેાયલેા રહન્દુ અમવભક્ત કુટુાંબના હાંગાિી સભ્યો અન ે તેિના પોત-પોતાના વારસદારો, અિલદારો અન ે વહીવટદારો તથા 
સાંચાલકો, કે જયાાં ઋણલેનાર એક કાંપની હોય, તેના વારસદારો અને સાંચાલકો, જયાાં ઋણલનેાર(રા) એક અસ્થામપત સાંસ્થા હોય, તો 
આવી સાંસ્થાના સભ્યો અન ેતિેના સાંલગ્ન વારસદારો, જયાાં ઋણલેનાર(રા) એક સોસાયટી છે, તનેી સાંચાલકીય સમિમત અન ેઆવી 
સાંચાલકીય સમિમતના સાંલગ્ન વારસદારો અને કોઈ પણ પસાંદ કરાયલેા નવા સભ્યો, જેિની મનિણ ૂાંક અથવા સહ-પસાંદગી થઈ 
હોય, જયાાં ઋણલનેાર(રા) એક ટ્રસ્ટ હોય ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ અન ે તિેના સાંલગ્ન વારસદારો, જયાાં ઋણલનેારા િયાારદત 
જવાબદારીવાળી ભાગીદારી પઢેી હોય તો આવી કહવેાયલેીિયાારદત જવાબદારીવાળી ભાગીદારી પઢેીના હાંગાિી સિયના 
ભાગીદારો અથવા ભાગીદારો અને ભાગીદારોના વારસદારો, વહીવટકતાાઓ અન ેસાંચાલકો તથા પઢેીના વારસદારો અન ેસાંચાલકો 
એકતરફવાળા 

અને 

ફુલર્ટન ઈન્ડિયા કે્રડિર્ કંપની લલમિરે્િ,જે કાંપની ધારા 1956 હઠેળ સ્થપાયેલી કાંપની છે, જેની રજજસ્ટડા કચરેી િઘે ટાવસા, ત્રીજો 
િાળ, ઓલ્ડ નાં. 307, ન્ય ૂનાં. 165, પનૂિાલ્લી હાઈ રોડ, િાદુરાવોયલ, ચને્નઈ- 600095, તમિળનાડુ ખાતે આવલેી છે, અન ેતેની 
સાંલગ્ન બ્રાન્ચ ઓરફસ લોન સારાાંશ પરરમશષ્ટિાાં દશાાવેલા સાંલગ્ન સ્થળે આવલેી છે અને હવે પછીથી તનેે “એફઆઈસીસીએલ” 
તરીકે સાંબોમધત કરાશ ે(જે અર્ભવ્યક્ત હશ,ે મસવાય કે સાંદભાથી પ્રમતકૂળ હોય, તો તનેે તનેા વારસાદારો અન ેસાંચાલકોના સિાવેશ 
સરહત ધારી લેવાશે)જે બીજીતરફવાળા. 
 

કે જયા:ં 
i) મધરાણકતાા(ઓ)એ એફઆઈસીસીએલને મિલકતની ખરીદી/બાાંધકાિ/સધુારણા િાટે તથા મવશષેત: મધરાણ તારણ અનસુરૂ્ચિાાં 
દશાાવાયેલ અંગે કરજ િાટે મવનાંમત કરી છે; 
ii) ઋણલનેાર(રા) દ્વારા પરૂી પડાયલેી મવગતો અને રજૂઆતોના આધારે, એફઆઈસીસીએલઅહીં હવ ેપછી ઉલ્લખે કરાનારા મનયિો 
અન ેશરતોન ેઆમધન રહીન ેઋણલનેાર(રા)ન ેલોનપરૂી પાડવા સાંિમત દશાાવી છે. 
 
 
 
 
 
 

એફઆઈસીસીએલ વતી 
 

ઋણલનેાર   સહ-ઋણલનેાર     અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
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હવે આ કરાર િાડય રહ ેછે અને હવે પછી તેને નીચે મજુબ ઘોમિત અને સિજૂમત થયેલો દર્ાટવાય છે: 

અનચુ્છેદ 1 

વ્યાખ્યાઓ 

“કરાર”નો િતલબ થાય છે આલોનકરાર, લોનસારાાંશપરરમશષ્ટ, કે જેને આ સાથે કોઈ પણ પરરમશષ્ટ પરૂવણી સાથે બીડાયેલા છે, પરત ચકૂવણી 
પરરમશષ્ટ, હવે અહીં બીડાયેલા સાંધાણ સાંધાણકે જે આ કરારનો રહસ્સો બને છે અને કોઈ પણ સાંધાણ, કે જે અત્યારે બીડાય છે કે પછી આ સાથે આ 
કરાર સાથે સિયાાંતરે બીડાય છે. 
""અરજી'' અથાાત ્ મિલકતનો કબજો લવેા/બાાંધકાિ િાટે એફઆઈસીસીએલ પાસથેી મધરાણ પ્રાપ્ત કરવા િાટે સિથાક દસ્તાવજેો 
સરહત સપુરત કરવાિાાં આવલેી અરજી. 
 “બાધંકાિ અથવા સધુારો” એટલે કોઈ સાંપમિનુાં બાાંધકાિ, સધુારો, નવમનિાાણ, જાળવણી અથવા તેની િરાિત, સિારકાિ અથવા અન્ય કોઈ પણ 
ઉપયોગ. 

મવલલંબત ચકૂવણી વ્યાજનો િતલબ થાય એવા ચાજિસ કે જે સિાન િામસક હપ્તા (ઈએિઆઈ) અથવા પીઈએિઆઈઆઈની ચકૂવણીની તારીખ 
પછી પડતર રહતેી ચકૂવણી િાટે આકર્લત કરવાિાાં આવ્યા હોય. 
“ઈલેક્ટ્રોમનક ક્ક્ટ્લયડરિંગ સમવિસીઝ”(“િેલબર્ ક્ક્ટ્લયડરિંગ”)ને હવે પછી અહીં “ઈસીએસ” તરીકે સાંબોમધત કરાશે જેનો િતલબ થાય ભારતીય રરઝવા બેંક 
દ્વારા ઘોમષત કરાયેલી ડેર્બટ ક્ક્લયરરિંગ સેવાઓ, જેિાાં સાિેલગીરી િાટે ઈએિઆઈની ચકૂવણી સાંબાંધે ઋણલનેાર(રા) પાસેથી લેર્ખતિાાં સાંિમત 
લેવાિાાં આવે છે જેનો લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં મવગતે ઉલ્લખે કરાયો છે.. 
“સિાન િામસક હપ્તા”(“ઈએિઆઈ”)નોિતલબ થાયઋણલેનાર(રા) દ્વારા એફઆઈસીસીએલને દર િરહને ચકૂવવાપાત્ર રકિ જેિાાં વ્યાજ અથવા 
લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં ઉલ્લેખ કરાયા મજુબ વ્યાજ અને મદુલ બાંનેનો સિાવેશ થતો હોય. 
“સમુવધા”નો િતલબ થાય ઋણલેનાર(રા)ને પરૂી પડાતી લોનનીસમુવધાકે જે કોઈ પ્રવતાિાન લોનના મવસ્તારના સ્વરૂપિાાં અથવા લોન મવસ્તારીને 
કોઈ પ્રવતાિાન લોનની ખરીદી અથવા પસાનલ લોન અથવા ઋણલેનાર(રા)ના વ્યાપાર/વ્યવસાયના હતે ુિાટેની લોન. 
“ફ્લોરટિંગ વ્યાજદર” (“એફઆઈઆર”)નો િતલબ થાય એફઆઈસીસીએલ દ્વારા તેના રરટેલ પ્રાઈિ લેષ્ન્ડિંગ રેટ અનસુાર સિયાાંતરે ઘોમષત કરાતો, 
અને કોઈ ફેલાવા સાથે એફઆઈસીસીએલ દ્વારા અિલી બનાવાતો વ્યાજદર, કે જેનો મનણાય આ કરારના ઋણલેનાર(રા) દ્વારા કરાયેલા સ્વીકાર 
અનસુાર લોન પર એફઆઈસીસીએલ દ્વારા મનણાય લેવાતો હોય છે. 
“એફઆઈઆરઅરજીતારીખ”નો િતલબ થાય એ તારીખ જેના રોજ એફઆઈઆરનેએફઆઈસીસીએલદ્વારા આ કરારની શરતોિાાં ઋણલેનાર(રા)ની 
પર લાગ ુકરાય છે. 
“વ્યાજ”નો િતલબ થાય મનમશ્ચતવ્યાજદર અથવા ફ્લોરટિંગ વ્યાજદર (“એફઆઈઆર”), જે મજુબના સાંજોગો. 
“લોન”નો િતલબ થાય લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં કરાયેલા ઉલ્લેખ મજુબની મદુલ રકિ કે જેને આમધન રહીને એફઆઈસીસીએલદ્વારા 
ઋણલેનાર(રા)ને મધરાણ કે ઉપાડ અપાઈ શકે છે, અને તેિાાં સિામવષ્ટ છે જરૂર મજુબનો સાંદભા, મદુલ સરહત લોનની કુલ બાકી મનકળતી રકિ, 

વ્યાજ અને ઋણલેનાર(રા) દ્વારા સિયાાંતરે ચકૂવવાપાત્ર મનકળતી અન્ય કોઈ પણ રકિ. 

“મિ ઈક્ટ્વેરે્િ િામસક હપ્તાવ્યાજ” (“પીઈએિઆઈઆઈ”)નો િતલબ થાય લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં દશાાવેલા વ્યાજદરે લોન પર ઋણલેનાર(રા) દ્વારા 
ચકૂવવાપાત્ર વ્યાજની રકિ જે શરૂ થાય છે લોન મવતરણ થયાની તારીખ/સાંલગ્ન તારીખથી ઈએિઆઈ શરૂ થવાની તારીખ સધુી. 
"મિલકત'' અથાાત ્ મધરાણ તારણ અનસુરૂ્ચિાાં વર્ણિત સ્થાવર મિલકત, જેની ખરીદી/બાાંધકાિ/સધુારણા િાટે કરારનાિા અંતગાત 
એફઆઈસીસીએલ દ્વારા નાણાાંકીય સમુવધા િળેવવાિાાં આવી રહી હોય. 
 “પરત ચકૂવણી”નો િતલબ થાય લોનની મદુલ રકિનીપરત ચકૂવણીતથા વ્યાજ અને લોન ખાતા હઠેળ અન્ય બાકી રહતેી રકિની ચકૂવણી, જેનો 
આ કરારિાાં ઉલ્લેખ કરાયો હોય. 
“ડરરે્લ િાઈિ લેન્ડિિંગ રેર્” અથવા“આરપીએલઆર”નો િતલબ થાય એફઆઈસીસીએલ દ્વારા સિયાાંતરે તેના રરટેલ પ્રાઈિ લેષ્ન્ડિંગ રેટ અનસુાર 
જાહરે કરાતો વ્યાજદર. 
“િજૂંરી પત્ર”નો િતલબ થાય ઋણલનેાર(રા)ને લોનની િાંજૂરી િાટે એફઆઈસીસીએલદ્વારા સાંબોમધત કરાતો પત્ર, કે જેની તારીખનો પરરમશષ્ટિાાં 
ઉલ્લેખ કરાયો હોય. 

"અનસુરૂ્ચ'' અથાાત ્  તથા "મધરાણ તારણ અનસુરૂ્ચ’, મધરાણ સાંબાંમધત તથા કરારનાિાનો અર્ભન્ન રહસ્સો બનતા પનુચુાકવણી 
સિયપત્રક અથવા અત્યારે અથવા હવ ેપછીથી આ કરારનાિા સાથે સાંલગ્ન અન્ય સિયપત્રકો સિામવષ્ટ કરે છે.  
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"સ્થાયી અનદેુશો'' ("એસઆઈ'') અથાાત ્મધરાણકતાા(ઓ) દ્વારા તિેની બનૅ્કને મધરાણકતાા(ઓ)ના બનૅ્કિાાં રાખલેા ખાતાિાાં અહીં આ 
સાથે આપલેી મધરાણ તારણ અનસુરૂ્ચિાાં અમધક મવશષેપણે મનરદિષ્ટ મધરાણની પનુચુાકવણી િાટે એફઆઈસીસીએલને ચકુવણી િાટે 
ઈએિઆઈ બરાબર રકિ ઉધારવા િાટે જારી કરેલી લરે્ખત સચૂનાઓ. 
જોગવાઈઓના મશષાકો ફક્ત સાંદભાની સરળતા હતે ુછે અને આ કરારના મનિાાણને તેની કોઈ અસર થતી નથી. આ કરારિાાં એકવચનિાાં સાિેલ છે 
બહુવચન અને તે રીતે જ બહુવચનિાાં સાિેલ છે એકવચન, એક ર્લિંગ િાટે આયાત કરાતા શબ્દોિાાં બાકીના બધાનો સિાવેશ કરાય છે. આ 
કરારની અંદરનો સાંદભા એક વૈધામનક જોગવાઈ છે જેિાાં કોઈ પણ વૈધામનક સધુારા અથવા તે પછી કરાતા પનુઃમનિાાણનો સિાવેશ કરાય છે. 

અનચુ્છેદ 2  

લોનની રકિ અને વ્યાજ 

2.1 લોનની રકિ: 

એફઆઈસીસીએલ, ઋણલેનાર(રા)ની મવનાંતી પર, ઋણલેનાર(રા)ને મધરાણ કરવા અને ઋણલેનાર(રા) એફઆઈસીસીએલપાસેથી ઋણ 
લેવા સાંિત થાય છે, અને તે લોનની રકિ લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં કરાયેલા ઉલ્લેખથી વધવી ન જોઈએ, જે હવે પછી અહીં મનધાારરત 
કરાયેલા મનયિો અને શરતો, તેિજ તેને સાંલગ્નોને આમધન અને તેની પર આધારરત રહશેે. 

2.2 વ્યાજ: 

(a) મધરાણ તારણ અનસુરૂ્ચિાાં સ્પષ્ષ્ટકૃત દરે (લાગ ુવ્યાજ કર મસવાય) કરજ આપવાિાાં આવલેી મડૂીની રકિ અને બાકી 
રહતેી રકિ પર મધરાણકતાા(ઓ) વ્યાજ ચકૂવશે. વ્યાજ તથા અન્ય ખચાાઓ એક વષાિાાં ત્રણસો પાાંસઠ રદવસ (૩૬૫) 
રદવસના આધારે આકારવાિાાં આવશે. બાકી રહતેી મડૂી પર િામસક બાકી રકિોના ધોરણે વાસ્તમવક દૈમનક બાકી રહતેી 
મધરાણની રકિ પર વ્યાજની ગણતરી કરવાિાાં આવશે. મધરાણ છૂટુાં કરવાની/મધરાણના ચકેના જારીકરણની તારીખથી/, 
સ્થાનાાંતરણ, પારગિન, મધરાણકતાા(ઓ) અથવા તિેની બનૅ્ક દ્વારા સિાહરણ, વસલૂાત િાટે લાગેલા સિયને ધ્યાનિાાં 
ન લતેાાં મધરાણ પર વ્યાજ ચડવાનુાં શરૂ થશ.ે 

(b)  વ્યાજનો મનમિત દર:ઋણલેનાર(રા) વ્યાજના મનમશ્ચત દરને પસાંદ કરે છે, તો આ લોનકરારના અિલીકરણની તારીખે લોન પર લાગ ુ
વ્યાજદરનો લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં ઉલ્લેખ કરાશે. લોનના આરાંભે જ વ્યાજદર મનમશ્ચત કરાય છે, આિછતાાં નાણાાંબજારની ક્સ્થમતિાાં 
થનારા અપવાદરૂપ તેિજ અસાધારણ ફેરફારો હઠેળએફઆઈસીસીએલ તેની સાંપણૂા મનુસફીને આમધન રહીને તેિાાં વધારો કે ઘટાડો કરી 
શકશે. 

(c) ફ્લોડર્િંગ વ્યાજદર (“એફઆઈઆર”):ઋણલેનાર(રા) એફઆઈઆરની પસાંદગી કરે તો લોન પર લાગ ુપડનારા વ્યાજદરને 
એફઆઈસીસીએલરરટેલ પ્રાઈિ લેષ્ન્ડિંગ રેટ (આરપીએલઆર) સાથે જોડાશે. એફઆઈસીસીએલઆરપીએલઆરિાાં ફેરફાર થશે અને તેિાાં 
સિયાાંતરે મવમવધતા આવશે તો વ્યાજદર તેને આમધન રહશેે અને બદલાશે. લોન મવતરણની તારીખથી દર ત્રણ િરહને લોન પરના 
વ્યાજદરને સધુારાશે, જો આરપીએલઆરિાાં કોઈ ફેરફાર હશે. ત્યાાં સધુી એફઆઈસીસીએલ દ્વારા આ કરારિાાં ઉલ્લેર્ખત શરતો મજુબ 
લોન પર લાગ ુપડનારો એફઆઈઆર આ લોન કરારના અિલની તારીખે લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં સાિેલ કરાશે. આ ફેલાવો લોનના 
સિયગાળા દરમિયાન સતત/અફર રહશેે.  
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(d)  એફઆઈસીસીએલદ્વારા એફઆઈઆરિાાં ફેરફાર કરાય તો જ ઋણલેનાર(રા)ને એફઆઈઆર મવશે જાણ કરવાની રહશેે અને આવા વ્યાજદર કે 
જેની એફઆઈસીસીએલ દ્વારા જાણ કરાય તે ઋણલેનાર(રા)ને બાંધનકતાા રહશેે. 

(e)  લોન પરના વ્યાજ, કરવેરા તથા અન્ય વેરા જે સિયાાંતરે લાગ ુ હોય તેને ઋણલેનાર(રા)એ વહન કરવાના રહશેે. એફઆઈસીસીએલને 
ચકૂવવાપાત્ર વ્યાજ અથવા અન્ય રકિ (અને પીઈએિઆઈ સરહતના અન્ય વેરા)ની કોઈ સરકારી સિા અથવા એજન્સી દ્વારા વસલૂાતા કર 
અથવા કોઈ વ્યાજ કર પર ભારતિાાં કે મવદેશિાાં કોઈ સરકારી સિાવાળા અથવા અન્ય મનયિનકારી એજન્સીને ઋણલનેાર(રા) દ્વારા ચકૂવવા 
પાત્ર અથવા ચકૂવાયેલી રકિની િાગણી એફઆઈસીસીએલ દ્વારા કરાય તો ઋણલેનાર(રા)એ તેને ચકૂવવી પડશે. 

(f) એફઆઈસીસીએલના અન્ય અમધકારો પ્રત્યે પવૂાગ્રહ મવના ઉપર ઉલ્લેખ કરાયા મજુબનુાં વ્યાજ તથા ઋણલેનાર(રા) દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર અન્ય 
રકિને સાંલગ્ન તારીખે ઋણલેનાર(રા)ના ખાતે ઉધારાશે/વસલૂાશે અને તેને બાકી લોન રકિનો ભાગ ગણી લેવાશે. 
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2.3 લોનનુાં મવતરણ: 

(a) મધરાણકતાા(ઓ) દ્વારા અહીં નીચે આપવાિાાં આવલેી બધી જ પવૂાવતી શરતોના કાયાાન્વયનની ક્સ્થમતએ મધરાણની રકિ 
એકીસાથે અથવા ઉપયકુ્ત હપ્તાઓિાાં અથવા એફઆઈસીસીએલ દ્વારા નક્કી કરવાિાાં આવ્યા અનસુાર છુટ્ટી કરવાિાાં 
આવી શકે છે. આ સાંબાંધિાાં એફઆઈસીસીએલનો મનણાય મધરાણકતાા(ઓ) પર આખરી, મનણાાયક, અન ેબાંધનકતાા રહશે.ે 
આ કરારનાિાના મનયિો અન ેશરતો છુટ્ટા કરવાિાાં આવલેા મધરાણના દરેક હપ્તાને આવરશ.ે જો એફઆઈસીસીએલ દ્વારા 
આવશ્યક હશ ેતો, એફઆઈસીસીએલ દ્વારા જોઈતા પ્રારૂપિાાં, મધરાણકતાા(ઓ) દરેક ચકુવણીની પ્રાક્પ્તની સ્વીકૃમત પરૂી 
પાડશે. 

(b)           જો મિલકત બાાંધકાિ અંતગાત હશ ેતો, એફઆઈસીસીએલનો ઉપયકુ્ત લાગે તવેા મનયિો અને શરતો પર, મિલકતના 
ર્બલ્ડર અથવા ડેવલપરન ેસીધી ચકૂવણી કરવાિાાં આવશે અન ેજો મિલકત "રેડી ર્બલ્ટ’ મિલકત હશ ેતો, તનેા મવકે્રતાન ે
સીધી જ ચકૂવણી કરવાિાાં આવશે. જો મિલકત જાત ેબાાંધવાિાાં આવતી હશ ેતો, રકિની ચકૂવણી સીધી જ 
મધરાણકતાા(ઓ)ને કરવાિાાં આવશે. આવી ચકુવણીઓ મધરાણકતાા(ઓ)ને કરવાિાાં આવી હોવાનુાં ગણવાિાાં આવશ.ે ચકેની 
કે પિૅને્ટ ઍડ્વાઇસની તારીખે મધરાણકતાા(ઓ)ન ેચકુવણી થઈ હોવાનુાં િાનવાિાાં આવશે, ચાહ ેમધરાણકતાા(ઓ) દ્વારા 
અથવા તિેના તરફથી ચકુવણી પ્રાપ્ત થયાની તારીખ ગિે ત ેહોય. મધરાણ અંતગાત અથવા તનેી સાથ ેસાંબાંમધત પવૂા-
ઈએિઆઈ વ્યાજ, અગ્રીિ હપ્તો, વીિા પ્રીમિયિ, દસ્તાવજેીકરણ ખચાાઓ, લવેડદેવડ/પ્રોસમેસિંગ ચાજીસ મધરાણિાાંથી 
બાદ કરવાિાાં આવશે અને આવી ફી અને/અથવા ચાજીસ બાદ કયાા પછી, મધરાણની કેવળ શદુ્ધ રકિ જ 
મધરાણકતાા(ઓ)ને ચકૂવવાિાાં આવશે. જો એફઆઈસીસીએલ દ્વારા આવશ્યક હશ ેતો, મધરાણકતાા(ઓ) પ્રત્યકે ચકુવણીની 
સ્વીકૃમત રસીદ પરૂી પાડશે. 

      અહીં સિામવષ્ટ કોઈપણ બાબતોને ધ્યાનિાાં ન લતેાાં, જો અન્યથા મધરાણ તારણ અનસુરૂ્ચિાાં સ્પષ્ષ્ટકૃત ન કયુું હોય ત ે
મસવાય, મધરાણકતાા(ઓ)એ કરારનાિાની તારીખથી ૩૦ રદવસની અંદર મધરાણ લઈ લવેાનુાં રહશે.ે જેિાાં ચકૂ થતા, 
મધરાણકતાા(ઓ)ને મધરાણ આપવા/ચકૂવવા િાટે એફઆઈસીસીએલ કોઈ જ કતાવ્ય અંતગાત બાધ્ય રહશે.ે 

 (c)  ઋણલેનાર(રા)ની બેલને્સ ટ્રાન્સફર સમુવધા િાટેની મવનાંતી પર એફઆઈસીસીએલઋણલેનાર(રા)ની પ્રવતાિાન લોનની પરત 
ચકૂવણી િાટે તેના પ્રવતાિાન ધીરધારના નાિે સીધેસીધુાં લોનનુાં મવતરણ કરી શકે છે. જો કોઈ પણ મિલ્કતની પ્રાક્પ્ત/બાાંધકાિના હતેસુર 
લોન પ્રાપ્ત કરાય, તો લોનનુાં મવતરણ ઋણલેનાર(રા) દ્વારા આવી મિલ્કતની પ્રાક્પ્ત/બાાંધકાિ િાટે ર્બલ્ડર/ ડેવલપર/ વેચનારને પોતાના 
રહસ્સાની સાંપણૂા ચકૂવણી કરી દેવાશે અને આવી ચકૂવણીની રસીદ એફઆઈસીસીએલ સિક્ષ રજૂ કરાશે ત્યારપછી જ લોનનુાં મવતરણ 
કરાશે. 

2.4 લોનની અવમધ: 

 લોનની અવમધ લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં કરાયેલા ઉલ્લેખ અને અહીં બીડાયા મજુબ રહશેે. 
2.5 ચકુવણીઓની અંમતિ તારીખો : 

અહીં સિામવષ્ટ કોઈપણ બાબતોન ે ધ્યાનિાાં ન લતેા, મધરાણકતાા(ઓ)ન ેનોરટસ દ્વારા મધરાણ તારણ અનસુરૂ્ચિાાં અથવા 
એફઆઈસીસીએલ દ્વારા લરે્ખતિાાં િાંજૂર કરવાિાાં આવી હોય ત ેમવસ્તારરત તારીખ અંતગાત જો આવી ચકુવણી િાટે મવનાંમત 
કરવાિાાં નહીં કરવાિાાં આવી હોય તો, એફઆઈસીસીએલ, મધરાણકતાા(ઓ)ના કરજ િળેવવાનો અમધકાર રદબાતલ કરી શકે 
છે. 

     

                                                                               અનચુ્છેદ 3 

પરત ચકૂવણી/ પરત ચકૂવણી 

3.1  પનુચુાકવણી : 
(a)  લોન સિાપ્ત થયે લોનની પરત ચકૂવણી કરવાની ઋણલેનાર(રા)ની સાંપણૂા જવાબદારી રહશેે. લોન સારાાંશ પરરમશષ્ટ અને/અથવા અત્યારે બીડાતા 

પરત ચકૂવણી પરરમશષ્ટ અથવા અહીંના મવષયનો રહસ્સો બનાવેલાિાાં મનધાારરત કરાયેલા પરત ચકૂવણીપરરમશષ્ટ અનસુાર વ્યાજ સરહત લોન 
પરત ચકૂવવા ઋણલેનાર(રા) સાંિત થાય છે અને ખાતરી આપે છે, જો કે, મવતરણિાાં મવલાંબ અથવા આગોતરાના સાંજોગોિાાં કોઈ પણ 
રીતે મવક્ષેપ થાય તો ઈએિઆઈ શરૂ થવાની તારીખ લોનનુાં મવતરણ કરાયાના પછીના કેલને્ડર િરહનાનો 4થો રદવસ રહશેે. વ્યાજની 
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ફેરગણતરી કરવાના એફઆઈસીસીએલના અમધકાર પ્રત્યેના પવૂાગ્રહ મવના ઈએિઆઈની ગણતરી (વ્યાજદરિાાં ફેરફારના સાંજોગોિાાં) 
અને ઈએિઆઈની ફેરગણતરી કરવાના આવા સાંજોગોિાાં અને આવા વધારાના વ્યાજને ઋણલેનાર(રા)ની બાકી રહતેી લોન રકિ પર 
લાગ ુકરાશે. 
 

ઈએિઆઈ શરૂ થાય ત્યાાં સધુી ઋણલનેાર(રા) દર િરહને પીઈએિઆઈની ચકૂવણી લાગ ુ પડે તે રીતે કરી શકે છે અને આવા દરેક 
પીઈએિઆઈની ચકૂવણી લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં દશાાવેલા વ્યાજદર અનસુાર રહશેે. 
જો કે, લોનનુાં મવતરણ કોઈ કેલેન્ડર િરહનાના 10િા રદવસ બાદ થાય તો તે સાંજોગોિાાં ત્યારપછીના િરહનાિાાં જ પછીનો ઈએિઆઈ આવે તો, 
પીઈએિઆઈ (લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં કરાયેલા ઉલ્લેખ મજુબ) લોન મદુલિાાં ઉિેરીને અને પછી તેને લોનની મદુલ રકિનો રહસ્સો 
બનાવાશે. ઉદાહરણ સ્વરૂપે રૂ. 100ની લોન 20િી જાન્યઆુરીએ િાંજૂર કરાય છે અને મનયમિત ઈએિઆઈ િાચાના 4થા રદવસથી શરૂ 
થાય છે, તો 20િી જાન્યઆુરી અને 3 ફેબ્રઆુરી વચ્ચેના ગાળાનુાં વ્યાજ (દા.ત. 2 રૂમપયા) લોનની મદુલિાાં ઉિેરાશે અને તે પછીના 
વ્યાજની ગણતરી િાટે લોનનુાં મદુલ રૂ. 100 નહીં પરાંત ુરૂ. 102 ગણાશે. 
 

જો લોનનુાં હપ્તાિાાં મવતરણ કરાય, તો ઋણલેનાર(રા)ની મવનાંતી પર અને એફઆઈસીસીએલ દ્વારા િાંજૂર કરાયે ઋણલેનાર(રા) દ્વારા 
મવતરણ કરાયેલી રકિ અને લોનની સાંપણૂા અવમધ આધારરત આ કરાર હઠેળની બાકી રકિ પર એફઆઈસીસીએલને ઈએિઆઈ 
ચકૂવશે. લોનના ત્યારપછીના દરેક મવતરણ પર ઈએિઆઈને એ રીતે વધારાશે/સધુારાશે જેથી લોનની અવમધ પર લોન હઠેળની સઘળી 
બાકી રકિને આવરી લેવાય. 

 

ઋણલેનાર(રા)ની મવનાંતી પર એફઆઈસીસીએલ ઉપર મજુબની પરત ચકૂવણી મવસ્તારી શકે છે અને તે સાંજોગોિાાં એફઆઈસીસીએલ તેની 
સાંપણૂા મનુસફીને આમધન રહીને તેને અનકૂુળ લાગે અને એફઆઈસીસીએલ તથા ઋણલેનાર(રા) વચ્ચ ેપારસ્પરરક સાંિમત સધાય તે 
મજુબ સિયગાળો નક્કી કરી શકે છે અને ઉપર કહ્યા મજુબ ઈએિઆઈની કુલ સાંખ્યા અથવા રકિિાાં સિીક્ષાના પરરણાિે 
એફઆઈસીસીએલમનધાારરત કરી શકે છે. ઈએિઆઈની કુલ સાંખ્યા અથવા તો રકિિાાં સિીક્ષાને અને/અથવા મદુલ પરત્વે 
પીઈએિઆઈઆઈની વસલૂાત સાિે ઋણલેનાર(રા)ને કોઈ વાાંધો નથી.  

(b)  અનચુ્છેદ 3.1(એ) તથા પરત ચકૂવણીપરરમશષ્ટિાાં ઉપર ઉલ્લેખ કરાવા છતાાં એફઆઈસીસીએલ પરત ચકૂવણી પરરમશષ્ટિાાં સિયાાંતરે અથવા 
કોઈ પણ સિયે આમળૂ ફેરફાર કરવાનો અથવા તેની સિીક્ષા કરવાનો અબામધત અમધકાર ધરાવે છે અને તે પણ એ રીતે કે જેથી 
એફઆઈસીસીએલ તેની મનુસફી મજુબ પરત ચકૂવણીને પનુઃપરરમશષ્ટ કરાયેલા ઈએિઆઈ અનસુાર મનધાારરત કરી શકાય. 

(c)  એફઆઈસીસીએલદ્વારા (“આગોતરો હપ્તો”) તરીકે મનધાારરત અથવા કરારના અિલના સિયે લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં મનધાારરત કરાયા મજુબ 
આગોતરા હપ્તાની સાંખ્યા મજુબઋણલનેાર(રા)એ એફઆઈસીસીએલને તેની ચકૂવણી કરવાની રહશેે. આગોતરા હપ્તાનુાં હપ્તા સાિે એ 
રીતે સિાયોજન કરાશે જેનો લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં ઉલ્લેખ કરાયો હોય. આગોતરા હપ્તા ઉપર એફઆઈસીસીએલ કોઈ પણ પ્રકારનુાં વ્યાજ 
ચકૂવશે નહીં. 
 
 

એફઆઈસીસીએલ વતી 
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(d) જો ઋણલેનાર(રા)એફઆઈઆરની પસાંદગી કરે છે તો સેવ કરો અને નીચેના પેટા અનચુ્છેદ (એફ)િાાં ઉલ્લેખ કરાયો હોય તે મસવાયના 
સાંજોગોિાાં, વહીવટી સગુિતા િાટે ઈએિઆઈ રકિને એફઆઈઆરિાાં ર્ભન્નતા હોવા છતાાં સિાન રાખવાિાાં આવે છે, અને આના પરરણાિે 
ઈએિઆઈની સાંખ્યા બદલાઈ શકે છે. એફઆઈસીસીએલદ્વારા આવા દરેક એફઆઈઆર સધુારા પર ઋણલેનાર(રા) દ્વારા ચકૂવાનારા વધારાના 
ઈએિઆઈની સાંખ્યા મવશે કોઈ જાણ નહીં કરાય. 

જો કે, એફઆઈસીસીએલના નાણાકીય વષાિાાં લાગ ુ પડનારા/પડેલા એફઆઈઆર તેિજ આવા ગાળા દરમિયાન ગત એફઆઈઆર 
સધુારાથી ચકૂવવાપાત્ર ઈએિઆઈની સાંખ્યા મવશે એફઆઈસીસીએલ દ્વારા ઋણલેનાર(રા)ને વામષિક ધોરણે જાણ કરાશે. વ્યાજ સરહત લોન પરેૂપરૂી 
ભરપાઈ ન થાય ત્યાાં સધુી ઋણલેનાર(રા)એ ઈએિઆઈ ચકૂવવાના રહશેે. 
(e)  આ કરારિાાં ઉલ્લખે કરાયેલાથી ર્ભન્ન કોઈ પણ બાબત હોવા છતાાં, એફઆઈઆર સાંબાંધે હાંગાિી ધોરણે, એફઆઈસીસીએલને 
ઈએિઆઈની રકિ અનકૂુળતા ખાતર વધારવાનો હક રહશેે જોઃ 

(i)  કહવેાતો ઈએિઆઈનકારાત્િક પરત ચકૂવણી આણે (એટલે કે ઈએિઆઈ સાંપણૂા વ્યાજને આવરી લેવા પયાાપ્ત ન હોય) 
અને/ અથવા 

(ii) ઈએિઆઈિાાં સાિેલ મદુલ એફઆઈસીસીએલ દ્વારા મનધાારરત આવા ગાળાિાાં લોનની પરત ચકૂવણી િાટે અપરૂત ુાં હોય 
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ઋણલેનાર(રા)એ આવા વધેલા ઈએિઆઈની રકિને એફઆઈસીસીએલ દ્વારા નક્કી કરાય તેટલી સાંખ્યાિાાં ભરવાની રહશેે અને 
એફઆઈસીસીએલ તેની ઋણલેનાર(રા)ને જાણ કરશે. 
(f)  એફઆઈસીસીએલતેના રરટેલ પ્રાઈિ લેષ્ન્ડિંગ રેટિાાં સિયાાંતરે એ રીતે ફેરફાર કરી શકે છે જે તેની મનુસફીને આમધન રહશેે. 
(g)  ઋણલેનાર(રા)દ્વારા આવી બાકી રકિ ચકૂવવાિાાં કસરૂ કરાશે, પછી તે બાકી રકિની પરત ચકૂવણી હોય કે પછી વ્યાજની ચકૂવણી 
અથવા ઋણલેનાર(રા) દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર કોઈ પણ ચકૂવણી અથવા ઋણલનેાર(રા) દ્વારા આ કરારની કોઈ પણ શરત અથવા લોનના સાંબાંધિાાં કોઈ 
પણ સાધનનો ભાંગ કરાય, તો ઋણલેનાર(રા)એ બાકી મનકળતી રકિ અને વ્યાજ અથવા અન્ય કોઈ પણ રડફોલ્ટ રકિ, મવલાંબથી ચકૂવેલ વ્યાજ કે 
જેનો લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં ઉલ્લખે કરાયો હોય તે િામસક ધોરણે અથવા એફઆઈસીસીએલ દ્વારા સિયાાંતરે મનધાારરત કરાયેલા ગાળા મજુબ તેિજ 
સિયાાંતરે લેર્ખતિાાં જણાવ્યા મજુબ કસરૂની તારીખથી ચકૂવણીની તારીખ સધુી ભરવુાં પડશે. ઋણલેનાર(રા) અર્ભવ્યક્ત રીતે સાંિત થાય છે કે 
આવા મવલાંબથી ચકૂવેલા વ્યાજ િાટેનો દર એ ઋણલેનાર(રા) દ્વારા કરાયેલા આવા મવલાંબને કારણે એફઆઈસીસીએલને થનારા નકુસાનનો વાજબી 
અંદાજ હશે. આવા મવલાંબથી ચકૂવેલા વ્યાજની ચકૂવણીથી ઋણલેનાર(રા) તેિની ફરજોિાાંથી મકુ્ત નહીં થાય જેિાાં સિયસર ચકૂવણીનો સિાવેશ 
થાય છે અથવા તેનાથી કસરૂ સરહતના સાંજોગોિાાં એફઆઈસીસીએલના અન્ય અમધકારો પર અસર નહીં થાય. તદુપરાાંત પવૂાગ્રહમવના અહીં ઉલ્લેખ 
કરાય છે કે, કસરૂ થવાના પરરણાિે એફઆઈસીસીએલ દ્વારા ચકૂવાનારા અથવા તેને થનારા તિાિ ખચા, વેરા તથા પડતરની ચકૂવણી િાટે 
ઋણલેનાર(રા)જવાબદાર રહશેે. 
(h)  ઋણલેનાર(રા) લોન મવતરણની તારીખે અથવા તે પહલેા એફઆઈસીસીએલને લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં ઉલ્લેખ મજુબના દરે નોન-
રરફાંડેબલ વામષિક સમવિસ ચાિ/ પ્રોસેમસિંગ ફી/ કમિટિેન્ટ ફી ચકૂવશે. 

(i) ઋણલેનાર(રા)એ જ લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં ઉલ્લખે કરાયા મજુબ એફઆઈસીસીએલને ફી અને વેરા ચકૂવવાના રહશેે જેિાાં 
દસ્તાવેજીકરણ અને પ્રોસેમસિંગ ચાજિસ (નોન-રરફાંડેબલ), મપ્ર ઈન્સ્ટોલિેન્ટ વ્યાજ (લાગ ુ પડે તો) તથા ચેક બાઉન્સ ચાિ, ચેક/ ઈસીએસ સ્વેપ 
ચાજિસ, મવલાંબથી ચકૂવેલ વ્યાજ, પરત ચકૂવણી/ વહલેી લોન ચકૂવણી ચાજિસ તથા અન્ય કોઈ પણ ફી કે ચાજિસનો સિાવેશ થશેજેનો 
એફઆઈસીસીએલની આંતરરક નીમતિાાં સિયાાંતરે ઉલ્લેખ કરાશે, અને વ્યાજ વેરા, સમવિસ ટેક્સ, વેરા (સ્ટેમ્પ ડયૂટૂી સરહત), અને વેરા (સરકાર તથા 
અન્ય સિાવાળાઓની મનુસફી મજુબ વસલૂાતા) તથા અન્ય તિાિ ખચા અને પડતરો કે જે (a)લોન િાંજૂરી તથા તેની પરત ચકૂવણી (b) વ્યાજ 
સરહત લોનની વસલૂાત અથવા પ્રાક્પ્ત, (c) કોઈ પણ કાયાવાહીને લાગ ુકરવાનો સિાવેશ થાય છે પરાંત ુતત્પરૂત ુાં િયાારદત નહીં રહ.ે 

(j) ઋણલેનાર(રા) દ્વારા એફઆઈસીસીએલને કરાયેલી તિાિ ચકૂવણી કોઈ પણ વેરાને અનલુક્ષીને કરાનારી બાદબાકીથી મકુ્ત રહશેે. જો 
ઋણલેનાર(રા)ને આવી કોઈ બાદબાકી કરવાની જરૂર પડે, તો તે સાંજોગોિાાં એફઆઈસીસીએલને ચકૂવવાપાત્ર રકિને એટલી િયાાદાિાાં વધારવી કે 

આ બાદબાકી કયાા બાદ પણ એફઆઈસીસીએલને એટલી રકિ (આવી બાદબાકીની કોઈ જવાબદારી મવના) પ્રાપ્ત થાય કે જે આવી બાદબાકી 
કરાઈ જ ન હોત તો તેને િળવાપાત્ર રકિની સિકક્ષ થાત. 

(k)  કોન્ટ્રાક્ટ અમધમનયિની કોઈપણ જોગવાઈઓ અથવા કોઈ અન્ય કાયદાઓ અથવા કરારનાિાના કોઈપણ મનયિો અન ેશરતો 
અથવા કોઈપણ સરુક્ષા દસ્તાવજેોન ેધ્યાનિાાં ન લતેાાં, મધરાણકતાા(ઓ) િાંજૂર, ઘોષણા અન ેપષુ્ષ્ટ કરે છે કે, એફઆઈસીસીએલ 
દ્વારા લરે્ખતિાાં અન્યથા સ્વીકારવાિાાં આવ ેત્યાાં સધુી કોઈપણ ચકુવણી નીચે જણાવલેી પદ્ધમત અનસુાર ઉપયકુ્ત ગણાશે : 

1. સવાપ્રથિ એફઆઈસીસીએલને ચકૂવવાપાત્ર અને બાકી કોઈ પણ પડતર, ખચા તથા અન્ય નાણાાં; 
2. બીજુ ાં એફઆઈસીસીએલને ચકૂવવાપાત્ર અને બાકી મવલાંર્બત ચકૂવણીનુાં વ્યાજ, બાકી વ્યાજ તથા અન્ય રકિ અને 

3.  સૌથી છેલ્્ુાં એફઆઈસીસીએલને ચકૂવવાપાત્ર અને બાકી રહલેી મદુલ રકિના હપ્તા(ઓ)/ કોઈ પણ ઈએિઆઈની રકિ. 

(l)  જોઋણલેનાર(રા)અહીં દશાાવેલી તેિની ફરજોિાાંથી એકેયનુાં પાલન કરવાિાાં કસરૂ કરે છે તો તેને આ કરારના અનચુ્છેદ 8 હઠેળની 
શરતનો ભાંગ ગણાશે. 

 

3.2 ઋણલેનાર(રા) દ્વારા લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં ઉલ્લેખ કરાયેલા નીચેનાિાાંથી કોઈ પણ િાધ્યિ દ્વારાલોનની પરત ચકૂવણી કરાઈ શકે છે: 

(a)  ક્રોસ કરેલા પોસ્ટ ડેટેડ ચેક કે જે એફઆઈસીસીએલ (“પીડીસી”)ની તરફેણિાાં હોય; 

(b)  ઈલેક્ટ્રોમનક ક્ક્લયરન્સ સમવિસીઝ (ઈસીએસ) અને પીડીસી; 
(c)  સીધા ઉધાર/સ્પષ્ટ સચૂનાઓ. 

3.3 પોસ્ર્ િેરે્િ ચેક્ટ્સ /ઈસીએસ: 

(a) જયાાં ઋણલેનાર(રા) લોનની રકિ અને વ્યાજની પરત ચકૂવણી િાટે ઈસીએસ/પોસ્ટ-ડેટેડ ચેક્સ જારી કરવા સાંિત થયા હોય 
તો હવેથી આવા ચેકને ઋણલેનાર(રા) દ્વારા અગાઉથી જ પ્રાપ્ત કરાયેલી પરૂતી રકિ િાટે અપાતા હોવાનુાં ધારી લેવાશે. 
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એફઆઈઆરિાાં મવસાંગતતાને લીધે તે પછીની રકિ અથવા ઈએિઆઈની સાંખ્યા વધારાશે, તો ઋણલેનાર(રા)એ એફઆઈસીસીએલની 
િાગને અનસુરીને નવેસરથી ઈસીએસ િેન્ડેટ/વધારાના પોસ્ટ ડેટેડ ચેક એફઆઈસીસીએલની તરફેણિાાં લખવા પડશે. 
The ઋણલેનાર(રા)એ ચકૂવણી િાટે તેિના ચેકની ક્ક્લયર થાય તે િાટે પયાાપ્ત રકિ તેિના ખાતાિાાં રાખવી પડશે. ઋણલેનાર(રા) 
કોઈ પણ સિયે એ બેંક ખાત ુાં બાંધ નહીં કરાવે કે જેના ચેક અહીં જારી કરાયા છે અથવા તો આ કહવેાયેલા ચેકના સ્ટોપ પેિેન્ટ િાટે બેંક 
સાથે કોઈ સાંદેશાવ્યવહાર નહીં કરે તેવી અર્ભવ્યક્ત સાંિમત દશાાવાય છે. ઋણલેનાર(રા) સ્વીકાર કરે છે કે ઋણલેનાર(રા) દ્વારા જારી 
કરાયેલા કોઈ પણ ચેક/ઈસીએસનુાં પેિેન્ટ નહીં થાય તો ઋણલેનાર(રા)એફઆઈસીસીએલની નીમતઓ અને તેિાાં સિયાાંતરે થનારા 
ફેરફાર અનસુાર ચકૂવવાપાત્ર થનારા ચેક ક્ક્લયર નહીં થવાના ચાજિસની ભરપાઈ કરશે. એ બાબતની પણ અર્ભવ્યક્ત સાંિમત દશાાવીને 
િાંજૂરી અપાય છે કે આવા કોઈ પણ ચાજિસની વસલૂાત કાયદા હઠેળ એફઆઈસીસીએલના અન્ય અમધકારો સાથે પવૂાગ્રહયકુ્ત નહીં રહ,ે 
કે જેિાાં નેગોમશયેબલ ઈન્સ્ુિેન્ટ એક્ટ, 1881, ભારતીય દાંડ સાંરહતા, 1860 અથવા અન્ય કોઈ કાયદાનો સિાવેશ થતો હોય. એ બાબતની 
પણ સાંિમત દશાાવાય છે કે તેિાાંના કોઈ પણ ચેક/ઈસીએસની ર્બન-પ્રસ્તમુત નહીં થાય 

એફઆઈસીસીએલ વતી 
ઋણલેનાર     સહ-ઋણલેનાર    અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
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એફઆઈસીસીએલને કોઈ પણ કારણે ઋણલેનાર(રા)ની જવાબદારી લાગ ુનહીં પડે. જો ઈસીએસઅથવા અન્ય કોઈ પણ પોસ્ટ ડેટેડ ચેક 
એફઆઈસીસીએલનેઋણલેનાર(રા)દ્વારા આ કાયદા હઠેળ કરાતી રડર્લવરી ખોવાઈ જાય, નષ્ટ થાય અથવા અન્યત્ર એફઆઈસીસીએલની કસ્ટડીિાાં 
ખોવાઈ જાય, અથવા હસ્તાક્ષરકતાાના મતૃ્ય,ુ નાદારી, ગેરલાયકતા, સિાની પણૂાતા અથવા જે બેંકનો ચકે છે તે નાદાર થાય અથવા 
એફઆઈસીસીએલની મનુસફીથી અન્ય કોઈ સ્થળે તબરદલ કરાવાને લીધે ચકૂવાઈ ન શકે તો તે સાંજોગોિાાં ઋણલેનાર(રા)એ એફઆઈસીસીએલ  
તરફથી સચૂના િળ્યા બાદ કાિકાજના ત્રણ રદવસિાાં આવા ચેક/ઈસીએસને બદલાવીને નવા ચેક/ઈસીએસને રજૂ કરી દેવા અને તેની સાથે રકિ 
અગાઉના ચેક/ઈસીએસની જોડવી. 

ઋણલેનાર(રા)એક બેંકિાાંથી બીજીિાાં પોસ્ટ ડેટેડ ચેક/ઈસીએસને તબરદલ કરવા ઈચ્છે તો ઋણલેનાર(રા)એફઆઈસીસીએલને સ્વેપ 
ચાજિસની ચકૂવણી કરીને આિ કરી શકે છે જે એફઆઈસીસીએલની આંતરરક નીમત અનસુાર પ્રવતાતા હોય છે. 
 

3.4 પવૂાચકુવણી 
કોઈપણ પ્રકારની પવૂાચકુવણી દાંડ ચકૂવ્યા મવના, મધરાણકતાા(ઓ) મધરાણની રકિ અને તનેા પર ચડતા વ્યાજ અથવા તનેો 
કોઈપણ રહસ્સો ચકૂવવા અમધકૃત છે. એફઆઈસીસીએલને એક િરહનાની પવૂા-સચૂના લરે્ખતિાાં આપીને પનુચુાકવણી િાટે 
એફઆઈસીસીએલને કોઈપણ મવનાંમત કરી શકાશે. આ કરારનાિા અંતગાત પવૂા-ચકૂવણી કરેલી કોઈપણ રકિ ફરીથી ઉધાર કે પરત 
લઈ શકાશે નહીં. 
 
 
 

3.5 ચકૂવણીિા ંમવલબં: 

 ઋણલેનાર(રા)એ ઈએિઆઈતથા અન્ય રકિની મવના કસરેૂ સાંપણૂા ચકૂવણી કરવી અને રકિ લેણા થતી હોય તેની સાંલગ્ન તારીખે કોઈ 
વળતો દાવો કરવો નહીં. મનધાારરત તારીખે ઈએિઆઈ ચકૂવવાની ઋણલેનાર(રા)ની ફરજ મવશે તેને કોઈ નોરટસ કે જાણકારી નહીં અપાય. 
એફઆઈસીસીએલના અન્ય અમધકારો પરત્વે પવૂાગ્રહ રાખ્યા મવના મનધાારરત તારીખ ે ચકૂવણીિાાં મવલાંબ થાય તો ઋણલેનાર(રા)એ 
લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં કરાયેલા ઉલ્લખે મજુબ મવલાંબથી ચકૂવણીનુાં વ્યાજ ચકૂવવુાં પડશે જેિાાં એફઆઈસીસીએલ દ્વારા સિયાાંતરે ફેરફાર કરાઈ શકે 
છે. 
3.6 જવાબદારી સયંકુ્ટ્ત અને સઘળી રહરેે્: 

જયાાં લોન એક કરતા વધ ુ ઋણલેનાર(રા) અને સહ-ઋણલેનારને અપાઈ હોય ત્યાાં અહીં ઉલ્લખે કરાયેલી કોઈ પણ બાબત મવના, 
ઋણલેનાર(રા) અને સહ-ઋણલેનારની આ કરાર હઠેળ લોન ભરપાઈ કરવાની જવાબદારી સાંયકુ્ત અને સઘળી રહશેે. 
3.7 આ કલિ નાં.3 અથવા આ કરારની કોઈ પણ કલિ હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર ચાજિસ અથવા અન્ય કોઈ પણ લેણાાં જતા કરવા એ 
એફઆઈસીસીએલની સાંપણૂા મનુસફીને આમધન રહશેે જેિાાં ઋણલેનારની કોઈ ભમૂિકા નહીં રહ.ે 
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લોન મવતરણ પવેૂની ર્રતો 
4.1  લોનનુાં મવતરણ કરવાની એફઆઈસીસીએલની જવાબદારી આ શરતોને આમધન રહશેે: 



 
એફઆઈસીસીએલ\ સ્થાવર મિલ્કત સાિેનો લોનકરાર\આવમૃિ-II\07012013 

 

(a)  ઋણલેનાર(રા)એફઆઈસીસીએલની મધરાણપાત્રતાના િાપદાંડોને પરરપણૂા કરે છે. એફઆઈસીસીએલને યોગ્ય લાગ ે તે રીતે તે 
ઋણલેનાર(રા)ની ઋણપાત્રતાની ચકાસણી કરી શકે છે કે તે મવશે પચૃ્છા કરી શકે છે. એફઆઈસીસીએલ ઋણલનેાર(રા)ની ઋણપાત્રતાને પરૂવાર 
કરવા તેને ફાવે તે રીતે ઋણલેનાર(રા)ની આવી લાયકાતોને પ્રશ્ન કરી શકે છે; 

(b) અનચુ્છેદ 8િાાં કરાયેલી વ્યાખ્યા મજુબ કસરૂના સાંજોગો, અને કહવેાયેલા અનચુ્છેદિાાં સિયચકૂ અથવા નોરટસ પસાર થવાની ગણતરી 
નહીં કરાય અને કસરૂના સાંજોગોની ગણતરી ચા્ ુજ રહશેે; 

(c)  મધરાણ િાટે મવનાંમત કરતી વખતે મધરાણકતાા(ઓ)એ એફઆઈસીસીએલને સાંતષુ્ટ કરી હોવી જોઈશે કે, મધરાણકતાા(ઓ) 
દ્વારા મિલકતનો કબજો લવેા/બાાંધકાિ/સધુારણા િાટે મધરાણની રકિની જરૂર છે અન ેમધરાણની ચકુવણીની ઊપજ પ્રસ્તામવત 
ઉપયોગ િાટે જ એફઆઈસીસીએલની સાંતષુ્ટી અનસુાર કરવાિાાં આવશે તનેા સાક્ષ્ય પ્રસ્તતુ કરશ;ે 
(d)  એવા કોઈ અસાધારણ સાંજોગો મનિાાવા ન જોઈએ જેના લીધે આ કરાર હઠેળની પોતાની ફરજોનુાં પાલન કરવાની અને લોન લેવાનો હતે ુ
પણૂા કરવાની ઋણલેનાર(રા) િાટેની ક્સ્થમત કે સાંજોગો અશક્ય જાય; 

(e) જાિીનગીરીનુાં મલૂ્ય નોંધપાત્ર રીતે ઘટી જવાના સાંજોગોિાાં એફઆઈસીસીએલ દ્વારા એફઆઈસીસીએલ સિક્ષ વધારાની જાિીનગીરી 
પરૂી પાડવાનુાં નક્કી કરાય તો એફઆઈસીસીએલ પાસે ઋણલેનાર(રા)ને બોલાવીને આ િાટે તાકીદ કરવાનો અમધકાર રહશેે અને ઋણલેનાર(રા)એ 
વધારાની જાિીનગીરી પરૂી પાડવાની રહશેે.; 
(f) એફઆઈસીસીએલ દ્વારા ચોક્કસ િાંજૂરી અપાયેલી ન હોય તે મસવાયના સાંજોગોિાાં મિલ્કતની પ્રાક્પ્ત/બાાંધકાિ િાટે મધરાણનો રહસ્સો પરૂો 
પાડતા પહલેા ઋણલેનાર(રા)એ પોતાના રહસ્સાનુાં યોગદાન (એટલે કે મિલ્કતની પડતર ઓછાલોન) ચકૂવે્ુાં હોવુાં જોઈએ; 

(g)  ઋણલેનાર(રા)એ નીચેની શરતે રડર્લવરી કરવી પડે, જે એફઆઈસીસીએલને સાંતષુ્ઠ કરનારી હોય: 

 i)  લોન પ્રાપ્ત કરીને જાિીનગીરીની રચના કરવાની ઋણલેનાર(રા)ની ક્ષિતા અને લોન પ્રાપ્ત કરવા જરૂરી તિાિ િાંજૂરીઓ 
અને અનિુમતઓ િળ્યાના પરૂાવા રજૂ કરવા અને/અથવા જાિીનગીરીની રચના પ્રાપ્ત કરી દેવાઈ છે; 

ii)  જાિીનગીરી દસ્તાવેજો અન/ેઅથવા ગરેન્ટી; 
iii)  એવા રકસ્સાિાાં જયાાં મિલકત  "રેડી ર્બલ્ટ’ મિલકત હોય ત્યાાં, મિલકત અથવા જેના ઉપર મિલકત બાાંધવાિાાં આવી છે ત ે
જિીન સવા પ્રકારના બોજાઓથી મકુ્ત, સ્પષ્ટ અન ેવચેાણ યોગ્ય હક્ક ધરાવતી હોવાના, એફઆઈસીસીએલની તરફેણિાાં ગીરો મકૂી 
શકાય તવેા તથા જે રકસ્સાિાાં મિલકત બાાંધકાિ અંતગાત હોય ત્યાાં, િાન્ય કરારનાિાના પરુાવારૂપે મિલકતના ર્બલ્ડર/ડેવલપર 
તરફથી વચેાણ ફાળવણી પત્ર મધરાણકતાા(ઓ) ધરાવતા હોવા જોઈશ;ે 
iv)  એફઆઈસીસીએલને િાન્ય વીિા કવચ; 

 

 

v)  મિલ્કત અથવા જિીનના વેચાણ િાટે કરારને સહાયક પરૂાવા કે જેના િાટે આ મિલ્કતનુાં બાાંધકાિ થઈ રહ્ુાં હોય; 

vi)  એવી િારહતી અને દસ્તાવેજો રજૂ કરવા, જેિાાં અગાઉથી રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજોની સધુારેલી આવમૃિ હોય, જો આ કરારની 
તારીખથી છ િરહના પછી લોનનુાં મવતરણ કરાઈ રહ્ુાં હોય. 
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જાિીનગીરી 
5.1  ઋણલેનાર(રા)ર્બનશરતી સાંિમત દાખવે છે કે, મિલકત અંગેનો તેિજ એફઆઈસીસીએલ દ્વારા સિયાાંતરે િાગણી કરાય તે રીતે અન્ય 
સાંપમિઓનો ગીરોખત એફઆઈસીસીએલની તરફેણિાાં કરીને પ્રથિ ચાિ થકી સરુર્ક્ષત કરાવીને એફઆઈસીસીએલની તરફેણિાાં ગીરોખત કરાવીને 
આ કરાર હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર લોન, વ્યાજ, ફી, ચા4જજસ, કમિટિેન્ટ ચાજિસ, દાંડનીય ચાજિસ તથા ખચા તથા લોનની ચકૂવણી અને અન્ય તિાિ 
ખચાની તે પરત ચકૂવણી કરશે.  
5.2 એફઆઈસીસીએલપાસે તેની સાંપણૂા મનુસફીને આમધન રહીને એ નક્કી કરવાનો અમધકાર રહશેે કે ગીરોખત અથવા અન્ય જાિીનગીરી 
અને લોન િેળવવા િાટે ઋણલેનાર(રા) દ્વારા રચાયેલી અન્ય જાિીનગીરી અને અન્ય તિાિ ઉપરોક્ત ઉલ્લેર્ખત રકિોનો પ્રકાર કયો છે તેિજ 
ઋણલેનાર(રા) જાિીનગીરી રચવા અને એફઆઈસીસીએલ દ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજોનો યોગ્ય અિલીકરણ કરવા ફરજથી બાંધાયેલ રહશેે. 
5.3  ઋણલેનાર(રા)એ લોન િાટે કોઈ પણ બોન્ડ કે પ્રોમિસરી નોટ અિલી બનાવવાની રહશેે અને આવા તિાિ દસ્તાવેજો, 
કુલમખુત્યારનાિાાં, અને કરારની એફઆઈસીસીએલને જરૂર પડી શકે છે. આવા દસ્તાવેજોની અસલએફઆઈસીસીએલની સરુર્ક્ષત કસ્ટડીિાાં રહશેે. 
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5.4  અહીં રજૂ કરાયેલી જાિીનગીરીને ઋણલેનાર(રા)એ લીધેલી લોન સાંબાંધે સાતત્યપણૂા જાિીનગીરી ગણાશે. જાિીનગીરીનો લોનની રકિ 
બાકી હોય ત્યાાં સધુી મનકાલ કરી શકાશે નહીં અને તેની સાંપણૂા ભરપાઈ થયે અને એફઆઈસીસીએલને તેનો સાંતોષ થયે એફઆઈસીસીએલ દ્વારા 
આવી કોઈ જાિીનગીરીના મનકાલ િાટે ઋણલેનાર(રા)ને લેર્ખતિાાં સાંિમત અપાશે. 
5.5  લોનના પ્રથિ મવતરણના સાત રદવસિાાં અથવા એફઆઈસીસીએલ દ્વારા મનદેશ કરાય તે રીતે જાિીનગીરી રચાવી જોઈએ. મવલાંબના 
સાંજોગોિાાં ઋણલેનાર(રા)એ ઉપરોક્ત બાબતોનુાં પાલન કરવુાં અને પછી એફઆઈસીસીએલ વધારાનુાં @ 4 %ના દરે વ્યાજ લેવાને હકદાર રહશેે જે 
લોનની બાકી રકિ ગણાશે. એફઆઈસીસીએલના અન્ય અમધકારો અને ઉપચારો સાથે પવૂાગ્રહમકુ્ત રીતે વધારાના વ્યાજની ચકૂવણીની જવાબદારી 
રહશેે. 
5.6  આ કરારને સહાયક થવાના કોઈ પણ સિયે એફઆઈસીસીએલને લાગે કે ઋણલેનાર(રા)એ પરૂી પાડેલી જાિીનગીરી 
એફઆઈસીસીએલને ચકૂવવાપાત્ર શેષને આવરી લેવા અપરૂતી છે તો એફઆઈસીસીએલ તે અંગે ઋણલેનાર(રા)ને સલાહ આપ્યે, ઋણલેનાર(રા)એ 
એફઆઈસીસીએલને સતેષ થાય તે રીતે, એફઆઈસીસીએલને એવી વધારાની જાિીનગીરી પરૂી પાડવાની રહશેે જેનાથી એફઆઈસીસીએલને આવી 
ઉણપને આવરી લેવાનો સાંતોષ થાય. ઋણલેનાર(રા)એ એવી પણ ખાતરી આપવી પડશે કે કે લોન સાંબાંધે સિયાાંતરે એફઆઈસીસીએલ દ્વારા 
િાગણી કરાય ત્યારે આવા દસ્તાવેજો રજૂ કરશે. 
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ઋણલેનાર(રા)ની રજૂઆત અને વોરડર્ીઓ 

6.1  ઋણલેનાર(રા)આ સાથે ઘોષણા, રજૂઆત અને વોરન્ટ કરે છે કે: 

a)  ઋણલેનાર(રા)વાકેફ છે કે એફઆઈસીસીએલઋણલેનાર(રા) દ્વારા કરાયેલી રજૂઆતો પર ભરોસો રાખી તેની લોનઅરજીના આધારે તેને 
લોન આપવા સાંિત થઈ છે અને િાને છે કે તે મવગતો ખરી અને સાચી છે; 

b)  ઋણલેનાર(રા)એ તેની અરજીિાાં આપેલી મવગતો અને અગાઉ અથવા પછી અપાનારી કોઈ પણ મવગતો કે એફઆઈસીસીએલ સિક્ષ 
લોનના સાંબાંધિાાં કરાનારા ખલુાસા ખરા, સાંપણૂા, સચટ અને તિાિ સાંજોગોિાાં સાચા હશે તેિજ ઋણલેનાર(રા) દ્વારા પરૂી પાડવી જરૂરી હોય તેવી 
કોઈ પણ મવગત એફઆઈસીસીએલ લોન પરૂી પાડવા િાટે લલચાય તે હતેથુી છૂપાવી નહીં હોય; 

(c) આ અરજીસાંબાંધે ઋણલેનાર(રા)ની નાણાકીય ક્સ્થમતિાાં કોઈ મવપરીત ભૌમતક ફેરફાર નથી કરાયો અથવા એવી કોઈ ઘટના ઘટી નથી જે 
લોન ફાળવવા સાંબાંધે એફઆઈસીસીએલના રહત અંગ ે પવૂાગ્રહયકુ્ત હોય અને/અથવા આ કરાર હઠેળની તિાિ ફરજોનુાં પાલન કરવાની 
ઋણલેનાર(રા)ની ક્ષિતા પર મવપરીત અસર કરે; 

(d) મિલ્કત પર સાંપણૂા કે આંમશક રીતે અગાઉથી કોઈ ગીરોખત, ચાજિસ, બોજ કે ભાર કે અન્ય કોઈ બોજો કોઈ પણ રીતે ન હોય; 

(e) મિલ્કત સાંબાંધે કોઈ પ્રાક્પ્ત કે િાગણી અંગેનો દાવો કરતી નોરટસ આવેલી ન હોય અને મિલ્કત સાિે કોઈ હતેસુર મવપરીત દાવો આંમશક 
કે સાંપણૂા રીતે થયેલો ન હોય; 

(f) ઋણલેનાર(રા)મિલ્કતનો સાંપણૂા કબજો અને ભોગવટો ધરાવતા હોય અને મિલ્કતને વેચવાનો ઋણલેનાર(રા) પાસે સાંપણૂા અમધકાર હોય 
જેને તે એફઆઈસીસીએલની તરફેણિાાં ગીરોખત કરી શકે તેિ હોય; 

(g)  આ કરારની તારીખના રોજ ઋણલેનાર(રા) પર કોઈ દાવો, કાનનૂી કાયાવાહી કે તકરારરૂપી પગલાાં કે તેની ભીમત ન હોય, જેની મવપરીત 
અસરને કારણે ઋણલેનાર(રા)ની લોન પરત ચકૂવવાની ક્ષિતાને અસર થાય અથવા તો ઋણલેનાર(રા)ની નાણાકીય ક્સ્થમત પર જેની ભૌમતક રીતે 
મવપરીત અસર થાય; 

(h) ઋણલેનાર(રા)એ બાબતથી પરરર્ચત છે કે મિલ્કતના ટાઈટલને અસર કરનાર કોઈ પણ દસ્તાવેજ, ચકુાદો કે કાનનૂી કાયાવાહી કે અન્ય 
ચાજિસ કે હક-દાવા અથવા અન્ય કોઈ પણ મિલ્કત અથવા તેના ટાઈટલનીભૌમતક ખોડ કે જે છુપાવેલી હોય અથવા તો જેના લીધે 
એફઆઈસીસીએલને પવૂાગ્રહ રીતે અસર થઈ શકે તે મવગતો એફઆઈસીસીએલને જણાવી દેવાઈ છે અને તે અંગે એફઆઈસીસીએલને જરૂરી 
દસ્તાવેજો આપી દેવાયા છે; 

(i)  ઋણલેનાર(રા)નીમિલ્કતકેન્ર/ રાજય સરકારની કોઈ પણ યોજના અથવા અન્ય જાહરે સાંસ્થા અથવા સ્થામનક સધુરાઈ અથવા અન્ય 
જોડાણ, વ્યાપ અથવા કેન્ર/ રાજય સરકારની અન્ય કોઈ યોજના હઠેળ રોડના બાાંધકાિ અથવા કોઈ કોપોરેશન, મ્યમુનમસપાર્લટી, ગ્રાિ પાંચાયત કે 
પછી કોઈ સધુારણા ટ્રસ્ટ વગેરેથી અસરગ્રસ્ત નથી; 
(j)  મિલ્કત સાંબાંધે કોઈ પણ અદાલતિાાં કોઈ દાવો પડતર નથી કે ઋણલેનાર(રા) સાિે સ્થામનક સધુરાઈ અથવા ગ્રાિ પાંચાયત અથવા 
સ્થામનક સિાવાળાઓ, સરકારી અથવા કોઈ અન્ય વૈધામનક સાંસ્થા સાંબાંધે મ્યમુનમસપલ ધારાની જોગવાઈ હઠેળ કોઈ મનયિભાંગની નોરટસ નથી; 
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(k)  ઋણલેનાર(રા)એ તિાિ િાંજૂરીઓ, સાંિમત અથવા અનિુમત પ્રાપ્ત કરી લીધી છે, અને જરૂર પડય ેસરકારી અથવા કોઈ વૈધામનક સાંસ્થા 
કે નાણાકીય સાંસ્થા, એજન્સી અથવા સિાવાળાની લોન લેવા કે જાિીનગીરીની રચના િાટેની િાંજૂરી િેળવી આપશે જયાાં સધુી એફઆઈસીસીએલને 
તે લોનની સાંપણૂા ચકૂવણી કરી ન દે અને તિાિ સિયેઆવી િાંજૂરીઓ, અનિુમતઓ, સાંિમતઓને િાન્ય રાખશે; 

(l)  એ કે, કોઈ જ િહત્ત્વપણૂા ફેરફાર કરવાિાાં નથી આવ્યો, જે મિલકતના બાાંધકાિને પ્રભામવત કરે; 
(m)  ઋણલેનાર(રા)એ કોઈ પગલાાં નથી લીધા અથવા ઋણલેનાર(રા)અથવા તેિની તિાિ અથવા કોઈ સાંપમિ સાિે તેના વહીવટ, િાન્યતા, 
નાદારી, દેવાળા અથવા રરમસવર, વહીવટકતાા અથવા કોટા અમધકારીની મનિણ ૂાંક િાટે કોઈ પગલાાં નથી લેવાયા; 
(n)  એવો કોઈ ભૌમતક ફેરફાર નથી થયો જેના કારણે મિલ્કતના બાાંધકાિને અસર થાય; 

(o) આ કરારનો અિલ અને રડર્લવરી અને તેની ફરજોની કાિગીરી આ સાથે (i) કોઈ પણ લાગ ુપડતા કાયદા, ધારા કે મનયિન કે રડક્રી િાટેના કોઈ 
ચકુાદા સાથે મવસાંગત નથી થતી કે જેિાાં ઋણલેનાર(રા)મવષય હોય, (ii) એવા કોઈ પ્રવતાિાન કરાર હઠેળ મનધાારરત અને સ્થામપત કોઈ શરતો સિક્ષ કસરૂ 
નથી કરતી અથવા તેના પરરણાિે કોઈ ઉલ્લાંઘન નથી થત ુાં જેિાાં ઋણલેનાર(રા)મવષય હોય, અથવા (iii)  ઋણલેનાર(રા)ના અન્ય બાંધારણીય દસ્તાવેજો 
અથવા સોસાયટીના નીમત-મનયિો/ ટ્રસ્ટ ખત/ જોડાણનો ખતપત્ર અને આવેદનની કોઈ પણ જોગવાઈનુાં ઉલ્લાંઘન નથી કરતો; 
(p) ઋણલેનાર(રા)ની નાણાકીય ક્સ્થતિાાં કોઈ ભૌમતકક મવપરીત અસર નથી થતી, અથવા એવી કોઈ ઘટના નથી બની જે ઋણલેનાર(રા)ના 
છેલ્લા ઓરડટ કરાયેલા રહસાબોની તારીખ પછી એફઆઈસીસીએલના વ્યાજ પરત્વે પવૂાગ્રહયકુ્ત હોય જેથી આ કરાર હઠેળની પોતાની તિાિ 
અથવા કોઈ પણ શરતનુાં પાલન કરવાની ઋણલેનાર(રા)ની ક્ષિતા પર મવપરીત અસર પડી હોય; 

(q)  ઋણલેનાર(રા)ની ક્ષિતા, મધરાણ પરત્વે ભૌમતક રીતે મવસાંગત, ઘટનાઓ કે કોઈ સાંજોગો, હકીકતો અહીં આ કરારની ફરજોનુાં પાલન 
કરવાિાાં નડતી ન હોવી જોઈએ અને/ અથવા લોનના સાંબાંધિાાં અને/ અથવા ઋણલેનાર(રા)ની નાણાકીય ક્સ્થમત, અને/ અથવા અહીં દશાાવ્યા મજુબ 
પોતાના અમધકારોને ભોગવવાની એફઆઈસીસીએલની ક્ષિતા અને/ લોન હઠેળ ઋણલેનાર(રા) દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર રકિની ચકૂવણીને અસરકતાા ન 
હોવી જોઈએ અને ઋણલેનાર(રા)ના અંદાજ મજુબ થઈ શકે તેિ હોય; 

(r)  મિલકત પ્રાપ્ત કરવા/બાાંધકાિ કરવા િાટે મધરાણકતાા(ઓ) એકિાત્રપણે જવાબદાર રહશે ેઅને મિલકતની 
સોંપણી/બાાંધકાિિાાં મવલાંબ બદલ કોઈપણ રીતે એફઆઈસીસીએલ જવાબદાર રહશે ેનહીં. મધરાણકતાા(ઓ) ઉપરોક્ત બાબતિાાં 
સવા જવાબદારીઓથી એફઆઈસીસીએલને મકુ્ત કરે છે અને અસ્કયાિતનો કબજો તિેને િળ્યો નથી તવેા બહાના હઠેળ મધરાણના 
મનયત હપ્તાઓની ચકુવણી અટકાવશે નહીં; 
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(s)  The ઋણલેનાર(રા) રજૂઆત અને િાગ કરે છે કે ઋણલેનાર(રા) કોઈ પણ સાંજોગોિાાં અને/ અથવા કોઈ પણ આધારે એફઆઈસીસીએલ 
પાસે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કે પરરણાિસ્વરૂપી કોઈ પણ મશક્ષાત્િક નકુસાન કે વળતરની િાગણી કરશે નહીં કે જે અહીં આચરાયેલ વ્યવહાર કે સમુવધાથી 
સાંકર્લત હોય અથવા એફઆઈસીસીએલને પોતાના વ્યાજ અને એક ધીરધાર તરીકે પોતાના અમધકારોના રક્ષણ િાટે એફઆઈસીસીએલને યોગ્ય 
લાવે તેવા પગલાાંથી બાકાત રહતેી કે લેવાતી કાિગીરીની સાથે સાંકળાયેલા હોય. 
(t)  આ કરારના અનસુાંધાનિાાં લોનના હપ્તા અથવા અન્ય બાકી લેણાની રકિની પરત ચકૂવણીિાાં ઋણલનેાર(રા) કસરૂ કરે તો 
એફઆઈસીસીએલ પાસે આ મિલ્કતને વેચવા, જોડવા કે એફઆઈસીસીએલને ફાવે તે રીતે મનકાલ કરવાની સાંપણૂા છૂટ રહશેે અને ઋણલેનાર(રા) 
કોઈ પણ વાાંધા-મવરોધ મવના ચપૂચાપ શાાંમતપણૂા રીતે આ મિલ્કતનો કબજો સોંપી દેશે અને આ મિલ્કતને કબજાિાાં લેવાની એફઆઈસીસીએલને 
પરેૂપરૂી છૂટ રહશેે. 
6.2  The ઋણલેનાર(રા)ખાતરી આપે છે કે, આ કરાર થયા બાદ તેને એવા કોઈ સાંજોગોની િારહતી િળશે કે જેનાથી ઋણલેનાર(રા)ની 
સાંભાવનાઓ અથવા વ્યાપારની ક્સ્થમત અથવા નાણાકીય બાબતોના સાંબાંધિાાં ગેરિાગે દોરનાર અથવા ખોટી અને સચોટ ન હોય તેવી વોરન્ટી કે 
રજૂઆત થઈ શકે તેવી હશે તો તે યોગ્ય રીતે એફઆઈસીસીએલને તેની જાણ કરશે. 

અનચુ્છેદ 7 

સનદ 

7.1 હકારાત્િક સનદો: 
 ઋણલેનાર(રા)સનદ કરીને ખાતરી આપે છે કે આ કરાર હઠેળ કોઈ પણ રકિ બાકી હશે અને અહીં ઉલ્લેખ કરાયેલી સઘળી રકિની 
સાંપણૂા અને અંમતિ ચકૂવણી નહીં થાય ત્યાાં સધુી તે આટ્ુાં કરશે, મસવાય કે એફઆઈસીસીએલે લરે્ખતિાાં તેિાાં છૂટ આપી હોય: 



 
એફઆઈસીસીએલ\ સ્થાવર મિલ્કત સાિેનો લોનકરાર\આવમૃિ-II\07012013 

 

(a)  એફઆઈસીસીએલને જણાવલેા એકિાત્ર હતે ુ િાટે જ મધરાણનો ઉપયોગ કરશ,ે જેિ કે, મિલકતની 
ખરીદી/બાાંધકાિ/સધુારણા/મવસ્તરણ અને અન્ય કોઈ હતેઓુ િાટે નહીં; 

(b) લોનઅને વ્યાજની તે સાથે અને એફઆઈસીસીએલસિક્ષ આ કરારિાાં બાકી મનકળતી રકિની એફઆઈસીસીએલ િાગણી કરે ત્યારે 
ચકૂવણી કરશે. પરત ચકૂવણી પરરમશષ્ટિાાં જોગવાઈ હોય કે ન હોય, ઋણલનેાર(રા)સાંિત થાય છે કે એફઆઈસીસીએલપાસે આ કરારિાાં ઉલ્લખે 
કરાયેલા તિાિ બાકી લણેાાં સરહત પરેૂપરૂી લોનની િાગણી કયે ચકૂવણી વસલૂવાનો અમધકાર રહશેે; 

(c)  આ કરારની તિાિ શરતોનુાં પાલન કરવુાં અને જયાાં પણ જરૂર લાગે ત્યાાં સઘળી સાંિમતઓ, અમધકૃતતા, પરવાના અને િાંજૂરીઓનો સાંપણૂા 
બળથી અિલ કરવો કે જેના થકી તેને આ કરારની શરતોનુાં પાલન કરાવવાની સક્ષિતા સાાંપડે અને આ કરારની કાયદેસરતા, િાન્યતા, અિલ 
કરવાની શક્યતા સમુનમશ્ચત કરી શકાય.; 
(d)  એફઆઈસીસીએલને કોઈ પણ ભૌમતક દાવા, લવાદ કે અન્ય કાયાવાહી મવશેજાણ કરવી કે જેનાથી ઋણલેનાર(રા)ને અસર થાય, 
ઋણલેનાર(રા) સાિે નાણાાંના દાવા િાટે કોઈ પણ વ્યક્ક્ત દ્વારા આવી કોઈ કાયાવાહી કરાય કે તે કરવાની ધિકી અપાય અથવા ઋણલેનાર(રા) સાિે 
કે ઋણલેનાર(રા) દ્વારા અપાયેલી જાિીનગીરી સાિે અિલી બનાવાય; 

(e)  એફઆઈસીસીએલને શાાંમતપવૂાક એવી કોઈ પણ ઘટના મવશે જણાવી દે કે જેનાથી વાકેફ થવાથી ઋણલેનાર(રા)ને મવપરીત અસર થાય 
અથવા આ કરાર હઠેળ તેની ફરજોનુાં પાલન કરવાની તેની ક્ષિતાને અસર થાય; 

f) એફઆઈસીસીએલને રડફોલ્ટની એવી કોઈ પણ ઘટનાની અને તેના ઉપાય િાટે લેવાયેલાાં પગલાાંની જાણ કરે અને એફઆઈસીસીએલ 
દ્વારા મવનાંતી કરાય તો એફઆઈસીસીએલને તેની લરે્ખતિાાં પષુ્ષ્ટ કરે જેનાથી એવી પષુ્ષ્ટ થાય કે કોઈ કસરૂ થયો નથી અને પ્રરક્રયા ચા્ ુછે; 

(g)  મિલકતની ખરીદી/બાાંધકાિ મવમધવત પણૂા કરવુાં અને કબજો લેવો તથા સાંબદ્ધ નગરપાર્લકા અથવા અન્ય પ્રામધકરણ દ્વારા 
જારી કરવાિાાં આવલેા ઓક્યપુશેન/કમ્પ્લીશનના પ્રિાણપત્રની સત્યામપત ખરી નકલ એફઆઈસીસીએલને સપુરત કરવી. 
મધરાણકતાા(ઓ) અને ર્બલ્ડર/ડેવલપર/વચેાણકતાા વચ્ચે, જેિ બાબત લાગ ુ હોય તિે, વચેાણનુાં કરારનામુાં િાન્ય અને 
અક્સ્તત્વિાાં રહ ેતવેુાં હોવુાં જોઈએ; 

(h) એફઆઈસીસીએલને ઋણલેનાર(રા)ના વ્યવસાય અથવા વ્યાપાર/ રોજગારિાાં થનારા કોઈપણ ફેરફારની 7 રદવસિાાં જાણ કરે; 

(i)  યોગ્ય રીતે મિલ્કત જાળવવાના તિાિ નીમત-મનયિોનુાં પાલન કરે અને સહકારી િાંડળી, સાંગઠન, કાંપની અથવા લાગ ુપડતી અન્ય કોઈ 
પણ સિાના મનયિોનુાં પાલન કરે અને મિલ્કત અથવા તેના ઉપયોગને લગતા કોઈ પણ વેરા, ચાજિસ, અને ખચાની ચકૂવણી કરે; 

(j)  આગ અને અન્ય જોખિો તથા નકુસાન સાિે મિલ્કતનો વીિો એફઆઈસીસીએલને સ્વીકાયા એવી કોઈ પણ વીિાકાંપની પાસે ઉતારી 
રાખે, અને તે પણ એટલી રકિનો કે જેની એફઆઈસીસીએલને જરૂર હોય અને એફઆઈસીસીએલને એકિાત્ર લાભાથી તરીકે દશાાવે જયાાં પણ જરૂર 
પડે તેના પરૂાવા રજૂ કરે; 

(k)  એફઆઈસીસીએલ, તેના અમધકારીઓ, કિાચારીઓ, એજન્ટો અથવા એફઆઈસીસીએલદ્વારા અમધકૃત કોઈપણ વ્યક્ક્તને મિલ્કતની 
ચકાસણી હતે ુતિાિ વાજબી સિયે મિલ્કત સધુી પહોંચ પ્રાપ્ત કરવા દે; 

(l)  કોઈ પણ સરકારી સાંસ્થા કે સિાવાળાને ચકૂવવાપાત્ર તિાિ વેરા, આકારણી વેરા, જકાત અથવા ખચાની મનયમિત રીતે ચકૂવણી કરે; 

(m) તિાિ સરકારી વેરા, આકારણી વેરા, જકાત અથવા દાંડની ચકૂવણી કરી તેને એફઆઈસીસીએલને િજરે આપે અથવા તો આ કરાર 
અથવા અહીં જારી કરાયેલા સાધનને આમધન રહ;ે 

(n)  એફઆઈસીસીએલની મવનાંતીએ કરારના આવા કાયો, ખત, દસ્તાવેજો અને ખાતરીઓનો અિલીકરણ કરે કે જે આ કરારના હતે ુિાટે 
જરૂરી હોય; 

(o)  એફઆઈસીસીએલને જરૂર હોય તે રીતે જાિીનગીરી રચે અને જાિીનગીરી દસ્તાવેજો પરૂા પાડે. 

(P)                 મિલકતના ચણતરની પ્રગમત અંગે એફઆઈસીસીએલને મનયમિત સિયાાંતરે િારહતગાર કરવી અન ેજો મિલકત ખાલી 
જિીન હોય તો, તનેી ઉપર એક વષાિાાં જ બાાંધકાિ શરૂ કરી દેવુાં; 
7.2 નકારાત્િક સનદો: 

ઋણલેનાર(રા)વધિુાાં સનદ અને ખાતરી આપે છે કે આ કરાર હઠેળ કોઈ પણ રકિ બાકી રહ ેછે અને અહીં ઉલ્લેર્ખત સઘળા નાણાાંની 
અંમતિ અને સાંપણૂા ચકૂવણી થઈ જાય છે, ત્યાાં સધુી તે એફઆઈસીસીએલની આગોતરી અને લેર્ખત સાંિમત મવના આિ નહીં કરે: 

(a) સટ્ટાકીય અથવા અસાિાજજક કે ગેરકાયદેસર હતેઓુ અથવા જે હતે ુિાટે િાંજૂર કરવાિાાં આવ્યુાં હોય તનેાથી કોઈ અલગ 
પ્રવમૃિઓ િાટે મધરાણનો ઉપયોગ કરવો; 
 

(b)  મિલ્કતના કબજા સાથે કે ભાગિાાં કોઈને પણ ભાડાપટ્ટો, કે પરવાનો કે કબજો નહીં આપ;ે 
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(c)  મિલ્કતનુાં કોઈ પણ ત્રારહત પક્ષનુાં રહત રહ ેતે રીતે વેચાણ, ગીરોખત કે ભાડાપટ્ટ ેસોંપણી નહીં કરે અથવા તો મિલ્કતિાાં કોઈ પણ પ્રકારે 
હક કે બોજો આવે તેવી કાયાવાહીને િાંજૂરી નહીં આપે; 

(d)  મિલ્કતના ઉપયોગિાાં ફેરફાર કરે; 

(e)  આ મિલ્કતને ઋણલેનાર(રા)ની અન્ય કોઈ મિલ્કત, અથવા પાડોશની મિલ્કત સાથે જોડી દે, અથવા મિલ્કતિાાંથી કોઈને રસ્તાનો 
અમધકાર આપે અથવા મિલ્કતને અન્ય રીતે હળવી કરે; 

(f)  કોઈ પણ કુલમખુત્યારનામુાં, નકુસાન રક્ષણ કે અન્ય ખતને કોઈ ત્રારહતપક્ષની તરફેણિાાં અિલી બનાવીને આવી વ્યક્ક્તને મિલ્કતિાાં 
કોઈ પણ વ્યવહાર કરવા દે; 

(g) મિલ્કતની કોઈ પણ પારરવારરક વ્યવસ્થા કે ભાગ પાડવાિાાં સોંપણી કરે અથવા મિલ્કતને એચયએુફ સાંપમિિાાં તબરદલ કરે; 

(h)  એફઆઈસીસીએલના મનયિો અનસુાર વ્યાજ અને લોન તથા અન્ય કોઈ પણ રકિની સાંપણૂા ચકૂવણી કયાા મવના રોજગાર કે વેપાર િાટે 
ભારત છોડે અથવા લાાંબા સિય િાટે મવદેશિાાં રોકાણ િાટે જાય; 
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i. એફઆઈસીસીએલની પવૂા લરે્ખત સાંિમત મવના એ જ હતે ુિાટે કોઈ અન્ય વ્યક્ક્ત/બનૅ્ક/નાણાાંકીય સાંસ્થા પાસથેી વધ ુ
મધરાણ અને/અથવા નાણાકીય સમુવધાઓ િળેવવી; 

અનચુ્છેદ 8 
કસરૂના સજંોગો 

8.1  નીચેનાિાાંથી કોઈ પણ ઘટના, કે અહીં ઉલ્લેર્ખત ઘટના બને તો તે દરેકને કસરૂના સાંજોગ તરીકે ગણી લેવાશે: 

(a)  લબન-ચકૂવણી: 
જો ઋણલેનાર(રા)વ્યાજ હોય કે મદુલ અથવા આ કરાર હઠેળની કોઈ પણ રકિ મનધાારરત કરાયેલા સિયગાળાની અંદર ચકૂવવાિાાં 

મનષ્ફળ જાય છે અને તેને લગતા દસ્તાવેજને અિલી અથવા ર્લર્ખત કરાય છે; 

 

(b)  સાિાડય કસરૂ: 

આ કરાર અને લોન હઠેળ ઋણલેનાર(રા) તેની કોઈ પણ ફરજ કે ખાતરીનુાં પાલન કરવાિાાં કસરૂ કરે છે પછી તે આ કરારિાાં ઉલ્લેર્ખત 
વોરન્ટી અથવા રજૂઆત સરહતની કોઈ શરત કે જોગવાઈ હોય; 

(c)  ખોર્ી રજૂઆત: 

આ કરારને લાગ ુપડે તે રીતે ઋણલેનાર(રા) દ્વારા કોઈ પણ રજૂઆત કે ખાતરી કે આશ્વાસન કે સનદ અપાય અથવા કોઈ પણ નોરટસ, 

પ્રિાણપત્ર અથવા મનવેદન અથવા અન્ય લેર્ખત રજૂઆત સાંદર્ભિત કરાય અથવા તેને ગેરિાગે દોરનાર કે કોઈ પણ સાંદભાિાાં ખોટુાં ગણાય; 

(d) ક્રોસ ડિફોલ્ર્: પોતાની જવાબદારીનુાં પાલન કરવાિાાં ઋણલેનાર(રા)નો કોઈ પણ કસરૂ કે અન્ય કોઈ કરાર અથવા ઋણલેનાર(રા) અને 
એફઆઈસીસીએલ વચ્ચે લેર્ખત સિજૂમતના પાલનિાાં કસરૂ અથવા અન્ય કોઈ કરાર અથવા ઋણલેનાર(રા)ના દેવાનુાં લેખન, અથવા અન્ય સનદ, 
શરત અથવા ખાતરીની પરરપણૂાતાિાાં કસરૂ અથવા ઋણલેનાર(રા)નુાં એવુાં કોઈ દેવુાં કે જે ચકૂવાયુાં ન હોય અથવા ઋણલેનાર(રા)ના કોઈ ધીરધાર 
કોઈ પણ બાકી લણેા અને જે તારીખ ેવસલૂવાના થતા હોય તે પહલેા ચકૂવવા પાત્ર દેવા અથવા કોઈ ગેરન્ટી કે નકુસાન ભરપાઈની ખાતરી કે 
જાિીનગીરી અથવા અન્ય સહાયક કરાર કે જે ઋણલેનાર(રા) દ્વારા કરાયો હોય તેનુાં સિયસર પાલન કરાયુાં ન હોય; 

(e)  દેવુ ંચકૂવવાની અસક્ષિતા: 
ઋણલેનાર(રા) તેિના દેવા તેિજ એક અથવા વધ ુધીરધારો સાથે કરાયેલા કરારોનુાં પાલન કરવાિાાં મનષ્ફળ રહ ેછે અને જેિાાં પનુગાઠન 

કરાય છે જે નાણાકીય મશુ્કેલીઓ અથવા કોઈ કસરૂ, કસરૂની ઘટનાઓ અથવા કસરૂની સાંભમવત કરારની ઘટનાઓ સાથે આ કરાર હઠેળ સાંકર્લત 
હોય છે, જે કોઈ પણ દેવા અને/ અથવા ધીરધારોની રચનાના લાભ િાટે સાિાન્ય ફાળવણી કરાઈ હોય અને/ અથવા કબલૂ કરે અથવા સાંપણૂા 
જવાબદારી ચકૂવવા આદેશ કરે અથવા આવી જવાબદારી યોગ્ય સિયે ચકૂવાય નહીં (એ શરતે કે કોઈ પણ દેવાની પેટા-કલિિાાં સાંદભાના 
અનસુાંધાનિાાં શાંકાને મનવારવા કોઈ પણ દેવાને બોનાફાઈડ તકરારબદ્ધ ન ગણાય અને જેના સાંબાંધિાાં કોઈ કોટા આદેશ ઋણલેનાર(રા) સાિે આવા 
દેવાની ચકૂવણી િાટે કરાયો ન હોય; 

(f)  હુકિનાિાને લગતી રકિની ચકૂવણી ન કરવી: 
ઋણલેનાર(રા) મવરુદ્ધ ચકુાદા અથવા કોટા આદેશ અથવા રડક્રી હઠેળ ઋણલેનાર(રા)ચકૂવણી કરવાિાાં મનષ્ફળ રહ;ે 

(g) અિલીકરણની શલુ્ક અથવા દુદટર્ા: 
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મિલ્કત પર કોઈ તણાવ કે અિલીકરણ વસલૂાય અથવા તેની પર કોઈ બોજો આવે કે અન્ય કોઈ અમધકારી આંમશક કે સાંપણૂા કબજો લે, 
તો ઋણલેનાર(રા)ની અસ્ક્યાિતો અથવા ખાતરી અથવા મિલ્કત પરનો સાંપણૂા કે આંમશક બોજો આવે તો ઋણલેનાર(રા)ની અસ્ક્યાિતો અથવા 
ખાતરી લાગ ુકરવા પાત્ર બન;ે 

(h)  વ્યાપારની જપ્તી: 
ઋણલેનાર(રા) અહીં ઉલ્લરે્ખત તારીખના રોજ કરી રહ્યો હોય તે વ્યાપારને હાથ ધરવાનુાં બાંધ કરવાની ધિકી આપે કે બાંધ કરે; 

(i) નાદારી: 
ઋણલેનાર(રા)એવા કોઈ પણ પગલાાં કે કાનનૂી પગલાાં કે પ્રરક્રયા લે કે શરૂ કરે કે પગલાાં લે કે જેિાાં (i) ઋણલેનાર(રા)ને નાદાર કે 

દેવાર્ળયો ઠેરવાય, (ii) ઋણલેનાર(રા)નુાં ઉઠિણુાં અથવા વેપાર સિેટવોઅથવા (iii) ઋણલેનાર(રા) િાટે તેની ખાતરીઓ, અસ્ક્યાિતો અને સાંપમિ િાટે 
આંમશક કે સાંપણૂાપણે ર્લક્વીડેટર, વહીવટદાર, ટ્રસ્ટી કે રરમસવર અથવા અન્ય કોઈ અમધકારી કે સાંસ્થાની મનિણ ૂાંક કરાય; 

(j)  ફરજજયાત હસ્તાતંરણ: 

ઋણલેનાર(રા)ની સઘળી અથવા આંમશક સાંપમિ અથવા અસ્ક્યાિતો અથવા તેના વ્યાજને હવે પછી જપ્ત કરાય, રાષ્ટ્રીયકૃત કરાય, 

તફડાવી લેવાય કે સરકાર કે અન્ય સાંસ્થા દ્વારા ફરજજયાત હસ્તગત કરાય; 

(k) અસ્વીકાર: 

ઋણલેનાર(રા) આ કરારનો અસ્વીકાર કરે અથવા એવુાં કૃત્ય કરે કે જેનાથી આ કરારનો અસ્વીકાર કરવાનો તેનો ઈરાદો દશાાવાય; 

(l)  િાલલકીપણા/ સચંાલનિા ંફેરફાર: 

ઋણલેનાર(રા)ના િાર્લકીપણા અથવા સાંચાલનિાાં કોઈ પણ ભૌમતક ફેરફાર આવે કે જે એફઆઈસીસીએલના સાંપણૂા અર્ભપ્રાયિાાં 
પવૂાગ્રહરીતે એફઆઈસીસીએલના વ્યાજને અસર કરે; 

(m).  ભૌમતક મવપરીત ફેરફાર: 

એવી કોઈ ઘટના બને કે જેવી કે એફઆઈસીસીએલ દ્વારા ઋણલેનાર(રા)ના વેપાર કે નાણાકીય કે અન્ય ક્સ્થમત કે કાિગીરીિાાં કોઈ 
મવપરીત ભૌમતક ફેરફાર થયાનુાં મનધાારણ કરાય, કે જે એફઆઈસીસીએલના િતે તેના રહતો પરત્વે પવૂાગ્રહયકુ્ત હોય અથવા તો 
એફઆઈસીસીએલના સાંપણૂા િતે ઋણલેનાર(રા)ની નાણાકીય ક્સ્થમતને અને/અથવા તેની આ કરાર હઠેળની શરતોનુાં પાલન કરવાની તેની ક્ષિતાને 
અને/અથવા આ કરારની કોઈ પણ શરત હઠેળ લોનના અનસુાંધાનિાાં અને/અથવા લોનનેભૌમતકરીતે અસરકતાા થાય; 

(n). જાિીનગીરીને ઘસારો: 
જો કોઈ મિલ્કત કે જેની પર લોન િાટે જાિીનગીરી રચાઈ હોય તેનુાં મલૂ્ય એ હદે ઘસાત ુાં જાય કે એફઆઈસીસીએલના િતે વધ ુ

જાિીનગીરીની જરૂર હોય અને આવી વધ ુજાિીનગીરી પરૂી ન પડાય 

(o)  મિલ્કતનુ ંવેચાણ/મનકાલ: 

જો મિલ્કત કે અન્ય કોઈ ભાગને ભાડે, ભાડાપટ્ટ ેઅપાય, વેચાય, મનકાલ કરાય, ચાિ કરાય, બોજા પર આવે અથવા અન્ય રીતે અલગ 
તારવાય. 

 
 

એફઆઈસીસીએલ વતી 
ઋણલેનાર      સહ-ઋણલેનાર   અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
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(p) કસરૂના વધ ુબનાવો: 
(i)  ઋણલેનાર(રા) લોન કે તેના કોઈ ભાગનો દુરુપયોગ અથવા એફઆઈસીસીએલ દ્વારા જે હતે ુિાટે લોન િાંજૂર કરાઈ છે તે 

મસવાયના હતે ુિાટે ઉપયોગ કરે; 

(ii) આ કરારના પરૂાવાિાાં સ્વીકાયા અથવા લાગ ુપડે તે રીતે અિલીકરણ, રડર્લવરી, િાન્યતા, અિલીકતાાની સાથે જોડાણિાાં 
ઋણલેનાર(રા) દ્વારા સરકારી કે જાહરે સાંસ્થા કે સિાવાળાઓની સિક્ષ કરાયેલી નોંધણી અથવા જાહરે કે વૈધામનક કે 
મનયિનકારી સિા સિક્ષની ઘોષણા કે નોંધણી અથવા પરવાનો કે તેના જેવી સિા કે સાંિમત અથવા તો હવે પછી 
ઋણલેનાર(રા) દ્વારા કરાયેલો અિલ અને/ અથવા લોનના અનસુાંધાનિાાં એ રીતે સધુારાય કે જે એફઆઈસીસીએલને 
અસ્વીકાયા હોય અથવા જેની કોઈ ફાળવણી કે અિલ ન કરાયો હોય અથવા જેની મદુત પણૂા થતી હોય અથવા તે સાંબાંધિાાં 
પણૂા અિલિાાં હોય; 



 
એફઆઈસીસીએલ\ સ્થાવર મિલ્કત સાિેનો લોનકરાર\આવમૃિ-II\07012013 

 

(iii) જયારેય એફઆઈસીસીએલની પરેૂપરૂી મવવકેબદુ્ધદ્ધ અનસુાર દેય નાણાાંની ચકુવણી થવાની સાંભાવના ન હોવાનો 
મનણાય હોય; 

 

(iv)  ઋણલેનાર(રા) દ્વારા એફઆઈસીસીએલની આગોતરી લેર્ખત સાંિમત મવના મિલ્કતનો મનકાલ કે વેચાણ, તબરદલી અને/અથવા 
બોજો લાવવો કે કોઈ ચાિ રચવો; 

(v)  કોઈપણ પ્રામધકરણ દ્વારા જપ્ત, ર્લપ્ત કરવાિાાં આવી રહલેી અથવા કબજાિાાં લવેાિાાં આવી રહલેી અથવા 
કાનનૂી પ્રરક્રયાઓ અંતગાત તાબે થઈ રહલેી જાિીનગીરીઓ; 

(vi)  ઋણલેનાર(રા) એફઆઈસીસીએલઅથવા તેના અમધકારીઓ, ઓરડટર, ટેકમનકલ મનષ્ણાતો, સાંચાલન કન્સલ્ટન્ટ, મલૂ્યાાંકનકારો 
અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્ક્ત દ્વારા ચકાસણી કે ખરાઈ કે મલૂ્યાાંકન િાટે મિલ્કતની પ્રસ્તમુતિાાં મનષ્ફળ જાય; 

(vii) જો ઋણલેનાર(રા) આ કરારની શરતો મજુબ અથવા એફઆઈસીસીએલ દ્વારા િાગણી કરાયે પોસ્ટ ડેટેડ ચેક્સ આપવાિાાં 
મનષ્ફળ જાય છે 

(viii) ગેરન્ટર (જયાાં લાગ ુપડે) દ્વારા પરૂી પડાયેલી ગેરન્ટીિાાં કોઈ ક્ષમત/કસરૂ કે જેના લીધે ગેરન્ટી ર્બનઅસરકારક/ર્બનકાયાક્ષિ 
બને છે; 

(ix) જયાાં ઋણલેનાર(રા)અથવા લોન એક કરતા વધ ુઋણલેનાર(રા)ને અપાઈ હોય અને તેિનુાં મતૃ્ય ુથાય; 

(x) જો ઋણલેનાર(રા)કોઈ રદવાની ખટલા અથવા ફોજદારી ગનુાિાાં સાિેલ હોય; 

(xi) ઋણલેનાર(રા)એફઆઈસીસીએલદ્વારા જરૂરી કોઈ િારહતી/દસ્તાવેજ રજૂ કરવાિાાં મનષ્ફળ જાય 
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એફઆઈસીસીએલ િારે્ની રાહતો 
9.1 ઉપરોક્ત મજુબ રડફોલ્ટ થયા બાદ કોઈ પણ સિયે અહીં ઉલ્લેખ કરાયાથી મવપરીત કોઈ પણ બાબત હોય એફઆઈસીસીએલ પાસે 
નીચેનાિાાંથી કોઈ એક કે વધ ુપગલાાં ભરવાનો અબામધત અમધકાર રહશેે: 

(i) એવી ઘોષણા કરવી કે એફઆઈસીસીએલની લોન ઉપલબ્ધ કરાવવા કે જારી રાખવાની ફરજ પણૂા થઈ જાય છે અને/ અથવા 
(ii)  એવી ઘોષણા કરવી કે લોન તથા તિાિ વ્યાજની રકિ અને તિાિ ખચા, પડતર, વેરા તથા આ કરાર હઠેળની બાકી રકિ અને લોન 
તાત્કાર્લક બાકી મનકળે છે અને એફઆઈસીસીએલને ચકૂવવાપાત્ર છે, જયાાં તે તાત્કાર્લક બાકી મનકળે છે અને ઋણલેનાર(રા) દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર છે 
અને ઋણલેનાર(રા)એ લોન અને/ અથવા આ કરાર હઠેળ ચકૂવવાપાત્ર સઘળી રકિ નોરટસના મનયિોને આમધન રહીને નોરટસ િળ્યાના 7 (સાત) 

રદવસિાાં ચકૂવી દેવી, જે િાટે હવે કોઈ નોરટસ કે કાનનૂી ઔપચારરકતા નહીં અપાય અન/ે અથવા 
(iii)  એફઆઈસીસીએલ તરફેણિાાં રચાયેલી કોઈ પણ જાિીનગીરીને લાગ ુરીને કાયદાિાાં િળેલી િાંજૂરી મજુબ કોઈ પણ અમધકારનો ઉપયોગ 
કરવો જેિાાં દાવો, ઈક્ક્વટી અથવા કાયદાનાાં પગલાાં અથવા બાંને સાિેલ હોય અથવા કોઈ પણ સનદ, શરત અથવા આ કરારિાાં મનધાારરત મનયિ 
અથવા આ કરારની કોઈ પણ શરતના ઉલ્લાંઘનના પરરપે્રક્ષ્યિાાં અથવા આ કરારિાાં ફાળવાયેલા કોઈ પણ અમધકાર કે સિાનો અિલ કરીને, અને/ 
અથવા 
(iv) જો ઋણલેનાર(રા)લોન કે તેના ભાગની તારીખસર ચકૂવણીિાાં કસરૂ કરે અને તે પાંદર (15) રદવસ સધુી જારી રહ,ે તો એફઆઈસીસીએલ 
પાસે વ્યાજ, પડતર, ચાજિસ, ખચા તથા અન્ય બાકી રકિ સરહત આખઆેખી લોનને પાછી ખેંચવાનો આ કરાર હઠેળ અમધકાર રહશેે અને આ િાટે તે 
ઋણલેનાર(રા)ને સાત (7) રદવસની નોરટસ આપશે. જો ઋણલેનાર(રા) બાકી લેણાની એફઆઈસીસીએલને ચકૂવણી કરવાિાાં મનષ્ફળ જશે, તો 
એફઆઈસીસીએલ પાસે સાંપણૂાપણે તિાિ જરૂરી પગલાાં ભરવાની સિા રહશેે જેિાાં ઋણલેનાર(રા)એ પોતાના ખચ ેઅને જોખિે કહવેાયેલી મિલ્કતનો 
મનકાલ કરવાનો રહશેે અને તે સાંબાંધે એફઆઈસીસીએલ પાસે કોઈ પણ સિયે આ મિલ્કતિાાં ઋણલેનાર(રા)ને નોરટસ આપ્યા મવના પ્રવેશ કરીને 
તેનો કબજો લેવા અથવા તો તેની વસલૂાત કરવા અથવા તો તે િકાનનુાં તાળાં તોડીને તેિાાં પ્રવેશ કરવાનો અમધકાર રહશેે અને એફઆઈસીસીએલ 
પાસે કોઈ પણ અમધકારીની મનિણ ૂાંકનો અમધકાર રહશેે અથવા તો રરમસવરની મનિણ ૂાંક કરીને આ મિલ્કતને લગતી કાયાવાહીને અમધકારીક રીતે પાર 
પાડવા તેિજ ઋણલેનાર(રા) કરી શકે તે રીતે વહીવટ કરવા અને આ કહવેાતી મિલ્કતને અન્ય કોઈ પણ આધારે એફઆઈસીસીએલને યોગ્ય લાગ ે
તે રીતે ભાડે કે પરવાના પર આપવાનો પણ અબામધત અમધકાર રહશેે અને તે ધારે તો આ મિલ્કતનો હરાજી યોજીને કે ખાનગી કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા પણ 
મનકાલ કરી શકે છે જે બધુાં ઋણલેનાર(રા)ના ખચે અને જોખિે થશે અને આ સિાનો ઉપયોગ કરીને આ મિલ્કતના મનકાલિાાં થનારા કોઈ પણ 
નકુસાન કે ખચાની વસલૂાત કરવાનો તેને અમધકાર રહશેે અને એફઆઈસીસીએલ અથવા રરમસવરને યોગ્ય લાગે તે રીતે તેઓ તેને લગતી રસીદો 
પણ આપી શકશે. એફઆઈસીસીએલ દ્વારા કરાનારા કોઈ પણ વેચાણ કે અન્ય રીતે મનકાલ સાિે ઋણલેનાર(રા) કોઈ વાાંધો નહીં ઉઠાવે તેિજ દલાલ 
અથવા એફઆઈસીસીએલના કોઈ પણ પગલાાંથી થનારા કોઈ પણ કસરૂથી થનારા નકુસાન િાટે એફઆઈસીસીએલને જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહીં. 
આવા વેચાણથી પ્રાપ્ત થનારી ચોખ્ખી આવક સરુર્ક્ષત કરાયેલી રકિની ચકૂવણી િાટે પયાાપ્ત ન રહ ેતો એફઆઈસીસીએલ પાસે બાકી રહતેી શેષ 
સાંબાંધે તેની પાસે રહલેા ઋણલેનાર(રા)ના કોઈ પણ નાણાાં કે શેષને તેની સાિે સરભર કરવાની અને શેષની ચકૂવણી કરવાની સિા રહશેે અને 
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તેનાથી પણ ઘટ પડે તો ઋણલેનાર(રા)એ આવી ઘટની રકિ ચકૂવવી પડશે અને તે પણ એ રીતે કે ઋણલેનાર(રા) સાિે એફઆઈસીસીએલના 
રહતો, અમધકારોને કોઈ પવૂાગ્રહયકુ્ત અસર ન થાય. 
(v) એફઆઈસીસીએલને શેષની ચકૂવણી બાદ એફઆઈસીસીએલ પાસે કોઈ રકિ વધશે, તો એફઆઈસીસીએલ પાસે એ બાબતનો કાનનૂી 
અમધકાર રહશેે કે તે આ વધારાની રકિ ઉપરાાંત ઋણલેનાર(રા)ને લગતા કોઈ પણ અન્ય નાણાાંને હાંગાિી ધોરણે પોતાની પાસે રાખશે અને તેની 
એફઆઈસીસીએલસિક્ષ ઋણલેનાર(રા)ની બાકી મનકળતી કોઈ પણ રકિ કે ર્લક્વીડેશનના ખચાની વસલૂાત િાટે બાજુ પર રાખી શકે છે પછી તેિાાં 
કોઈ વ્યક્ક્તને લગતો ખચા હોય કે લોન, રડસ્કાઉન્ટેડ ર્બલ, શાખપત્ર, ગરેન્ટી, વેરા અથવા ર્બલ, નોંધ, મધરાણ તથા અન્ય ઉપકાર સરહતની 
જવાબદારી હોય જે અન્ય કાનનૂી િાગ સાથે ચકૂવવાપાત્ર ભલ ે ન હોય અથવા તો તેની વ્યાજ સાથે ગણતરી કરાઈ ન હોય કે જેિાાં 
એફઆઈસીસીએલ દ્વારા ઋણલેનાર(રા) સિક્ષ િાગ કરાય અથવા કોઈ પણ સાંજોગોિાાં પારસ્પરરક ઉધારને સલુટાવાતા હોય. 

 
 

એફઆઈસીસીએલ વતી 
ઋણલેનાર      સહ-ઋણલેનાર   અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
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અનચુ્છેદ 10 

ક્રોસ જાિીનગીરી 
ઋણલેનાર(રા) અનિુોદન કરે છે કે આ કરાર હઠેળ ઋણલેનાર(રા) લોનની પરત ચકૂવણી કરે છે પરાંત ુએફઆઈસીસીએલ પાસેથી ઋણલેનાર(રા)એ 
લીધેલી અન્ય કોઈ નાણાકીય સમુવધા હઠેળ ઋણલેનાર(રા)ની રકિ બાકી મનકળે છે તો એફઆઈસીસીએલ પર આ કરાર હઠેળ ઋણલેનાર(રા)ની 
જાિીનગીરી મકુ્ત કરવા ફરજ નહીં પાડી શકાય અને ઋણલેનાર(રા) આ સાથે એફઆઈસીસીએલને સિા આપે છે કે તે આવી બાકી નાણાકીય 
સમુવધાની જાિીનગીરીને મવસ્તારીને યોગ્ય દસ્તાવેજોનો અિલ કરે. આ રીતે જ આ કરાર હઠેળ ઋણલેનાર(રા)ની કોઈ રકિ બાકી હશે, તો 
એફઆઈસીસીએલ પર અન્ય કોઈ નાણાકીય સમુવધા િાટે ઋણલેનાર(રા) દ્વારા રચાયેલી જાિીનગીરીને મકુ્ત કરવાની ફરજ નહીં પાડી શકાય અને 
ઋણલેનાર(રા) આ કરાર હઠેળની બાકી રકિને મવસ્તારવાની ખાતરી આપે છે. 

 

અનચુ્છેદ 11 

કરારનુ ંપનુઃજીવન 

એફઆઈસીસીએલ મિલ્કતને હસ્તગત કરે છે તો ઋણલેનાર(રા) આ કરારને પનુઃજીમવત કરવા એફઆઈસીસીએલને મવનાંતી કરીને મિલ્કતની 
પનુઃરડર્લવરી િાટે અરજી કરી શકે છે અને આ ક્સ્થમતિાાં એફઆઈસીસીએલ પોતાની સાંપણૂા મનુસફીને આમધન રહીને તેને ઠીક લાગે તેવી શરતો 
મનધાારરત કરીને મવલાંબથી ચકૂવેલ વ્યાજ, કાનનૂી તથા અન્ય ખચા, પનુઃકબજા ખચા વગેરે સરહતના હપ્તા/ ઈએિઆઈને એકમત્રત કયાા પછી જ તે 
મજુબ ઘટતુાં કરી શકે છે. આ કરારને પનુઃજીમવત નહીં કરવાનો એફઆઈસીસીએલનો કોઈ પણ મનણાય અંમતિ અને ઋણલેનાર(રા)ને બાંધનકતાા રહશેે 
અને તેને કોઈ પણ કાયદાની કોટાિાાં પડકારી શકાશે નહીં. 

અનચુ્છેદ12 

 ગૌણ દેવા 
ઋણલેનાર(રા)આ સાથે એ બાબતની પષુ્ષ્ટ કરે છે કે તેણે તેિના મિત્રો, સાંબાંધી કે અન્ય કોઈ પાસેથી લીધેલી લોન, ઉપાડ કે અન્ય નાણાાંનુાં દેવુાં અહીં 
ઉલ્લેખ કરાયેલી લોનની તલુનાિાાં ગૌણ બની જાય છે. ઋણલેનાર(રા) આ સાથે એ પણ ઘોષણા કરે છે કે આ કરાર હઠેળ મનધાારરત કરાયેલી લોન 
હઠેળ એફઆઈસીસીએલ સિક્ષ બાકી મનકળતા કોઈ પણ વ્યાજ અથવા પરેૂપરૂી લોનની ભરપાઈ ન થાય ત્યાાં સધુી ઋણલેનાર(રા) આવા દેવાની 
ચકૂવણી કરશે નહીં કે તેનુાં વ્યાજ પણ નહીં ચકૂવે. 

 

અનચુ્છેદ13 

એફઆઈસીસીએલના ખાતાના ડહસાબોને ઋણલેનાર(રા)એ સ્વીકારવુ ં
ઋણલેનાર(રા)આ સાથે સાંિત થાય છે કે ઋણલેનાર(રા) પાસે એફઆઈસીસીએલ દ્વારા દાવો કરાયેલા લણેાાંના પરુાવા તરીકે લોન કે જે-તે ખાતા 
અંગે એફઆઈસીસીએલના રહસાબી ચોપડાના સ્ટેટિેન્ટને તે કોઈ પણ વાઉચર, દસ્તાવેજ કે અન્ય કાગળને સહાયક રજૂ કયાા મવના િાન્ય રાખશે. 
અહીં ઉલ્લખે કરાયેલી કોઈ પણ બાબતથી એફઆઈસીસીએલના રહતો કે અમધકારો સાથે પવૂાગ્રહ નહીં દાખવાય અથવા વ્યાજની ગણતરીિાાં કોઈ 
પણ રહસાબી કે ગાર્ણમતક ભલૂ થશે તો પણ તેની ચકૂવણી ઋણલેનાર(રા)એ કરવાની રહશેે. ઋણલેનાર(રા)ની વ્યાજ સાંબાંમધત કોઈ પણ તકરારથી 
તેને એફઆઈસીસીએલને ચકૂવવાપાત્ર ઈએિઆઈને રોકી રાખવાનો પરવાનો િળી જતો નથી. 
 

અનચુ્છેદ 14 

સલુર્ાવવુ ંઅને સનદ 
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14.1  એફઆઈસીસીએલના કોઈ પણ અમધકાર સાથે પવૂાગ્રહ મવના એફઆઈસીસીએલ પાસે એક સવોચ્ચ સનદ અને ઋણલેનાર(રા) પાસેથી 
બાકી મનકળતી સઘળી રકિને એફઆઈસીસીએલસિક્ષ ઋણલેનાર(રા)ના ખાતાિાાં રહલેી જિા રકિ સાિે સલુટાવવાની સિા રહશેે અને 
ઋણલેનાર(રા) આ રકિ ઉધારવા એફઆઈસીસીએલને િાંજૂરી આપે છે કે જેિાાં આ કરાર અથવા એફઆઈસીસીએલ સાથે કરાયેલા અન્ય કોઈ પણ 
કરાર હઠેળ એફઆઈસીસીએલને ઋણલેનાર(રા) દ્વારા ચકૂવવાપાત્ર મદુલ અથવા વ્યાજ અથવા અન્ય રકિ અથવા તે બધાનો રહસાબ સરભર 
કરાય. 

14.2  અહીં સાિેલ કોઈ પણ બાબતથી સલુટાવવા અને મવશેષ કે સાિાન્ય સનદના કોઈ પણ અમધકાર સાથે પવૂાગ્રહ નથી થતો કે જે િાટેનો 
અમધકાર એફઆઈસીસીએલને અપાયો છે અથવા તો કાયદા હઠેળ એફઆઈસીસીએલને તે િાટેની રાહત સાાંપડી છે જેિાાં વતાિાન અથવા ભામવ 
જાિીનગીરી, ઋણલેનાર(રા)ની ફરજોનો સિાવેશ થાય છે. 
14.3  The ઋણલેનાર(રા)વધિુાાં એ વાતથી પણ સાંિત થાય છે કે અન્ય અમધકારો કે સનદ જે એફઆઈસીસીએલને પ્રાપ્ત થઈ હોય તેના પ્રત્યે 
પવૂાગ્રહ રાખ્યા મવના એફઆઈસીસીએલ કોઈ પણ સિયે ઋણલેનાર(રા)ના તિાિ અથવા કોઈ પણ ખાતાને ઋણલેનાર(રા)ને નોરટસ આપ્યા મવના 
જ ભેગા કરવાને અમધકારી રહશેે (જેિાાં કોઈ પણ રફક્સ્ડ રડપોર્ઝટનો સિાવેશ થાય છે) કે જે એફઆઈસીસીએલ પાસે હશે અને તેના હઠેળ સિાધાન 
કરાયેલી કોઈ પણ રકિ કે બાકી શેષની તબરદલી ઋણલેનાર(રા)ની એફઆઈસીસીએલ પરત્વેની અન્ય જવાબદારીઓિાાં તબરદલ કરવાિાાં આવશે 
પછી તે કોઈ પણ ખાત ુાં હોય અને તેિાાં પ્રાથમિક કે િજજયારી જાિીનગીરી કે જવાબદારી હોય. 
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નકુસાન સાિે વળતરની ખાતરી 
એફઆઈસીસીએલના અમધકારો સાથેકોઈ પણ પવૂાગ્રહ રાખ્યા મવના ઋણલેનાર(રા), લોન અને/ અથવા મિલ્કત અને/ અથવા તેની શરતોના રહસાબ ે
ઋણલેનાર(રા) તરફથી કોઈ પણ કસરૂ અથવા ઢીલ અથવા કૃત્યને પરરણાિે એફઆઈસીસીએલને થનારા અથવા થઈ શકે તેવા કોઈ પણ નકુસાન, 
ખચા, ચાજિસ અથવા વેરા સાિે એફઆઈસીસીએલને હામનરરહત ઉગારી લવેા અથવા તો એફઆઈસીસીએલને થનારા કોઈ પણ નકુસાનની ભરપાઈ 
કરી આપવાની સાંિમત આપે છે અને નકુસાન સાિે વળતરની ખાતરી આપે છે. 

 

અનચુ્છેદ ૧૬ 

મનવશે સરૂ્ચ/જાિીનગીરીઓની સોંપણી/હસ્તાાંતરણ. 

મધરાણકતાા(ઓ) સ્પષ્ટપણ ેઓળખે છે અન ેસ્વીકારે છે કે, એફઆઈસીસીએલ પણૂાપણ ેઅમધકૃત રહશે,ે અન ેમધરાણકતાા(ઓ)ન ેકોઈ જ 

અમધક સાંદભા અથવા સચૂના અથવા નોરટસ આપ્યા મવના, અન ેમધરાણકતાા(ઓ)ની કોઈ જ સાંિમત િેળવ્યા મવના, 

એફઆઈસીસીએલ જે રીત ેનક્કી કરે ત ેમજુબ (એફઆઈસીસીએલ દ્વારા ઉપયકુ્ત િાનવાિાાં આવ ેતે સરહત એફઆઈસીસીએલનો 

અમધકાર સરુર્ક્ષત રાખતાાં ખરીદકતાા, મખુત્યારો, હસ્તાાંતરરતી તરફથી મધરાણકતાા(ઓ) મવરુદ્ધ કાયદેસરની કાયાવાહી કરવાની તનેી 

સિા જાળવવા સરહત) વચેવા, સોંપવા કે અન્યથા હસ્તાાંતરરત કરવાની પણૂા સિા તથા અમધકાર ત ેધરાવ ેછે. આવી કોઈપણ 

કાયાવાહી અન ેઆવુાં કોઈ વચેાણ, સોંપણી અથવા હસ્તાાંતરણ, આવા ત્રીજા પક્ષના કે્રરડટરોન ેએકિાત્રપણે અથવા સાંયકુ્ત કે્રરડટર 

તરીકે, મધરાણકતાા(ઓ)ને એફઆઈસીસીએલ સાથે કે અન્ય કોઈ વ્યક્ક્ત સાથે, જે રીત ેહકીકત બન ેતિે, સ્વીકારવા બાંધનકતાા રહશે.ે 

આ સાંબાંધિાાં કોઈપણ ખચાાઓ, ચાહ ેત ેઆવા વચેાણ, સોંપણી અથવા હસ્તાાંતરણ અથવા અમધકારોની અિલ બજવણી અને બાકી 

રહતેી દેય રકિની વસલૂી િાટે હોય તે, મધરાણકતાા(ઓ)ના ખાતે રહશે.ે એફઆઈસીસીએલની પવૂા લરે્ખત સાંિમત મસવાય, 

મધરાણકતાા(ઓ) આ કરારનામુાં અથવા અહીં  વર્ણિત અમધકારો, ફરજો અથવા જવાબદારીઓિાાંથી કોઈની સોંપણી કોઈને કરશ ેનહીં.   

એફઆઈસીસીએલ વતી 
ઋણલેનાર     સહ-ઋણલેનાર    અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
       
      10 
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/સમવિસ િોવાઈિર 

ઋણલેનાર(રા) એ વાતથી સાંિત થાય છે કે, એફઆઈસીસીએલના કોઈ પણ અમધકાર સાથે પવૂાગ્રહ રાખ્યા મવના તિાિ કૃત્યો/પગલાાં કે જે 
એફઆઈસીસીએલને લોનના મનરીક્ષણ અને તેની વસલૂી િાટે જરૂરી લાગે અને/અથવા જે ઋણલેનાર(રા)ની ફરજિાાં આવે અને/ અથવા 
એફઆઈસીસીએલ પરત્વેના દેવાની વસલૂાત િાટે યોગ્ય લાગે અથવા તેના કોઈ પણ ભાગ અને/ અથવા તેના અનસુાંધાનિાાં (કોઈ કાંપની અથવા 
બોડી કોપોરેટ સરહત) વ્યક્ક્તની એફઆઈસીસીએલ દ્વારા સિયાાંતરે મનિણ ૂાંક કરાય તો તે સાંજોગોિાાં આવી વ્યક્ક્ત સાથે ઋણલેનાર(રા) અને તેણ ે
લીધેલી લોનના તિાિ રહસાબી ખાતા તેને લગતી મવગતોની વહેંચણી કરવાનો એફઆઈસીસીએલને પરેૂપરૂો અમધકાર રહશેે. આ ઉપરાાંત 
ઋણલેનાર(રા) અર્ભવ્યક્ક્તપણૂા સાંિમત આપે છે અને સ્વીકારે છે કે એફઆઈસીસીએલ તેના અમધકારો સાથે કોઈ પવૂાગ્રહ ન રહ ે તે રીતે તેના 
અમધકારીઓ અને નોકરો દ્વારા આવી પ્રવમૃિઓને પરરપણૂા કરવાનો અમધકાર રહશેે અને એફઆઈસીસીએલના એક કરતા વધ ુત્રારહત પક્ષકારોને 
મનિવાનો પણ સાંપણૂા અમધકાર રહશેે અને આવા ત્રારહત પક્ષકારો જ એફઆઈસીસીએલ વતી તિાિ નહીં ચકૂવાયેલી રકિની વસલૂાત કરવાનો 
અમધકાર ધરાવશે અને તિાિ કૃત્યો, ખત, બાબતો તથા ચીજો કે જે બનાવો સાથે સાંકર્લત હોય તેિાાં ઋણલનેાર(રા)ની ઓરફસ અથવા મનવાસે 
જવાનો, બાકી લેણાાં વસલૂવાનો અને ત્રારહત પક્ષકારોને લગતા તિાિ પગલાાં લેવાનો અમધકાર રહશેે જે ત્રારહત પક્ષકારને આ હતે ુિાટે યોગ્ય 
લાગે. 
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ર્મિિનેર્ન 

આ કરારિાાં ઉલ્લેર્ખત કોઈ પણ બાબતથી મવપરીત જઈને પણ એફઆઈસીસીએલ તેના અબામધત અમધકારનો સિયાાંતરે ઉપયોગ કરીને લોન 
અથવા તેના કોઈ રહસ્સાને ટમિિનેટ, રદ અથવા પાછી ખેંચી ખેંચી શકે છે જેિાાં કોઈ જવાબદારી અને કોઈ ફરજ નહીં રહ ેઅને કોઈ જવાબને પણ 
અવકાશ નહીં રહ ેઅને કોઈ કારણ નહીં અપાય, જેિાાં મદુલ, તેની પરના વ્યાજ અને તિાિ ખચા, વેરા, વસલૂાતો કે જે એફઆઈસીસીએલ પરત્વે 
મનકળતી હોય અને કસરૂ થયો હોય તો તે સઘળી બાકી રકિ એફઆઈસીસીએલ દ્વારા િાગણી કરાય ત્યારે એફઆઈસીસીએલને ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. 
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િાડહતી જાહરે કરવી 
19.1  (i) The ઋણલેનાર(રા) સાંિત થાય છે અને સ્વીકૃમત આપે છે કે એફઆઈસીસીએલઋણલેનાર(રા)ની લોન, તેના ખાતા અને આ કરારને 
લગતી મવગતો અને ડેટાની જાહરેાત અને વહેંચણી કરી શકે છે, જેિાાં ઋણલેનાર(રા) દ્વારા તેની લોન હઠેળની ફરજોના પાલનિાાં કસરૂ, કોઈ થયો 
હોય તો, અને એફઆઈસીસીએલને યોગ્ય લાગ ે તે રીતે આ મવગતો ભારતીય રરઝવા બેંક (આરબીઆઈ) અને/ અથવા કે્રરડટ ઈન્ફોિેશન બ્યરૂો 
(ઈષ્ન્ડયા) ર્લમિટેડ અને/ અથવા આરબીઆઈ દ્વારા આ િાટે અમધકૃત કરાઈ હોય તેવી એજન્સીને, એફઆઈસીસીએલના વ્યાવસામયક સલાહકારો અને 
કન્સલ્ટન્ટ, એફઆઈસીસીએલના સહયોગીઓ/ પેટાકાંપનીઓ અને સમવિસ પ્રોવાઈડર, ત્રારહત પક્ષ અથવા અન્ય કોઈને કે જેની આ કરાર હઠેળ 
જોગવાઈ કરાઈ હોય તો અથવા કોઈ અદાલતના આદેશથી અથવા કોઈ વૈધામનક/ મનયિનકારી અથવા મનરીક્ષણકારી સિાના આદેશથી આપી શકે 
છે.  

(ii) ઋણલેનાર(રા)ઘોષણા કરે છે કે એફઆઈસીસીએલને રજૂ કરાયેલ અને રજૂ કરાનાર િારહતી ખરી અને સાચી હશે અને તેિાાં પ્રત્યક્ષ કે 
પરોક્ષ રીતે કોઈ ગેરરજૂઆત કરાયેલી નહીં હોય. ઋણલેનાર(રા) દ્વારા કોઈ ખોટી િારહતી અપાય કે ગેરરજૂઆત થાય તો તે સાંજોગોિાાં પગલાાં 
લેવાનો એફઆઈસીસીએલને પરેૂપરૂો અમધકાર રહશેે. એફઆઈસીસીએલને સિયાાંતરે જરૂર પડે તેવી તિાિ નાણાકીય મવગતો એફઆઈસીસીએલને 
પરૂી પાડવા ઋણલેનાર(રા) બાંધાયેલ છે.  

(iii) The ઋણલેનાર(રા): 

(a) સ્વીકારે છે કે આરબીઆઈ અથવા કે્રરડટ ઈન્ફોિેશન બ્યરૂો (ઈષ્ન્ડયા) ર્લમિટેડ અને અન્ય કોઈ વૈધામનક, 
મનયિનકારી અથવા મનરીક્ષણકારી સિાકીય એજન્સીને અમધકૃતતા હશે તો તેઓ એફઆઈસીસીએલ દ્વારા પરૂી 
પડાયેલી આ કહવેાતી િારહતીને અમધકૃત, પ્રોસેસ, રડસસેમિનેટ કરી શકે છે અને 

(b)  આ સાંબાંધે તેણે એફઆઈસીસીએલને ર્બલકુલ જવાબદાર ઠેરવવી નહીં, 
(c)  તદુપરાાંત એફઆઈસીસીએલને વધારાની સિા આપે છે જે એફઆઈસીસીએલની પ્રવતાિાન સિાથી પર હશે કે 

ઋણલેનાર(રા)આ કરાર હઠેળ કોઈ કસરૂ કરશે, તો એફઆઈસીસીએલ પાસે ઋણલેનાર(રા)ને જાણ કયાા મવના 
તેની િારહતી આરબીઆઈ અથવા અન્ય કોઈ સક્ષિ સિાવાળા, અથવા કાયદાની અદાલતને ઋણલેનાર(રા)ના 
નાિ તેિજ ઋણલેનાર(રા)એ આચરેલા કસરૂ સરહત પરૂી પાડી દેશે. 

 

અનચુ્છેદ 20 

  જારી રહતેી જાિીનગીરી 
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આ કરારિાાં ઋણલેનાર(રા) સાંિત થાય છે કે, આ સાથે રચાયેલી અથવા તેના પછી રચાયેલી લોનના ખાતા િાટેની કે થકીની જાિીનગીરી લોન 
સાંબાંધે ઋણલેનાર(રા)ની ફરજો િાટેની જાિીનગીરી તરીકે જારી રહશેે, પછી ભલેને ઋણલેનાર(રા)ના ખાતાિાાં જિા શેષ હોય કે પછી કોઈ આંમશક 
ચકૂવણી કરાઈ હોય કે ખાતાિાાં ફેરફાર હોય. 

 
અનચુ્છેદ21 

પરચરૂણ 

21.1 નોડર્સ: 

આ કરાર હઠેળની દરેક નોરટસ, મવનાંતી, િાગણી અથવા અન્ય સાંદેશાવ્યવહાર રહશેે: 

(a)  લેર્ખત, હાથોહાથ, કૂરરયરથી અથવા રજજસ્ટડા પોસ્ટ, એકનોલેજિેન્ટ બાકી દ્વારા અપાયેલ; 

(b)  તેને હાથોહાથ અપાય ત્યારે પ્રાપ્ત કરેલ ધારી લેવાશે, અને જો કાિના રદવસે કાિના સિયે રડર્લવર કરાશે તો તેની રસીદ, જો રજજસ્ટડા 
પોસ્ટ એકનોલેજિેન્ટ દ્વારા અપાયેલ હોય, તો તેને ટપાલિાાં રવાના કયાાના 3 રદવસ બાદ, અન ે

(c)  ઋણલેનાર(રા)ને તેના ઘર/ઓરફસે િોકલવા જેનો લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં ઉલ્લેખ હોય અને એફઆઈસીસીએલને તેની ઓરફસના સરનાિે 
જેનો લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં ઉલ્લેખ હોય, અથવા અન્ય કોઈ સરનાિે જેની બાંને પક્ષકારોએ એકબીજાને લેર્ખતિાાં જાણ કરી હોય. 
ઋણલેનાર(રા)ના સરનાિાાંિાાં ફેરફાર થાય તો તેણે આ અંગે સાત રદવસિાાં એફઆઈસીસીએલને લરે્ખતિાાં જાણ કરવાની રહશેે. 

21.2 લાભો: 
આ કરારની શરતો અને મનયિો ઋણલેનાર(રા)ના વારસદારો, વહીવટદારો અને અિલકતાાઓને બાંધનકતાા રહશેે અને 

એફઆઈસીસીએલના વારસદારો અને સાંચાલકો તેિને કાિ સોંપી શકશે. ઋણલેનાર(રા) (જો વ્યક્ક્તગત અથવા પ્રોપરાઈટરશીપ પેઢી) અથવા કોઈ 
પણ ઋણલેનાર(રા)નુાં મતૃ્ય ુથવાના સાંજોગોિાાં (એક કરતા વધ)ુ આવા ઋણલેનાર(રા)ના કાનનૂી પ્રમતમનમધઓ (i) મિલ્કતનુાં િાર્લકીપણુાં િેળવશે અને 
કાયદા મજુબ તેિના નાિે મિલ્કત થશે 

એફઆઈસીસીએલ વતી 
ઋણલેનાર    સહ-ઋણલેનાર     અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
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(ii) આવા કાયદેસરના પ્રમતમનમધ દ્વારા એફઆઈસીસીએલ સિક્ષ રહલેા ઋણલેનાર(રા)ના પોસ્ટ ડેટેડ પરત ચકૂવણીના ચેકને બદલશ ે
(iii)એફઆઈસીસીએલદ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કરીને તેનો અિલ કરવા ઉપરાાંત આવા પ્રમતમનમધ આ કરારના લાભો િેળવવા હકદાર 
રહશેે. આ િાટેની શરત એ રહશેે કે, એફઆઈસીસીએલ પાસે ઋણલેનાર(રા)ના પ્રમતમનમધને આ કરારના લાભો પહોંચતા ન કરવાનો અબામધત 
અમધકાર રહશેે પછી ભલેને તે આ જોગવાઈની જરૂરરયાતો અને ફરજોનુાં અનસુરણ કરવા ઈચ્છુક હોય. 
21.3  િાફી: 
આ કરાર હઠેળ ઋણલેનાર(રા) દ્વારા કોઈ પણ કસરૂ કે મનયિભાંગ પર એફઆઈસીસીએલને ઉપલબ્ધ કોઈ પણ અમધકાર, સિા કે ઉપચારના અિલ 
કે બાદબાકી અથવા મવલાંબ નહીં કરાય અને આવા કસરૂ કે મનયિભાંગ પર કોઈ િાફીની િાગણી કે અપેક્ષા નહીં રખાય અને આવા જ મનયિભાંગ કે 
કસરૂ કયાા બાદ ફરી વખત કસરૂ કે મનયિભાંગ થવા િાટેની િાફીની  તે પછી કે ક્યારેય િાગી શકાશે નહીં. આ કરાર હઠેળ કોઈ પણ કસરૂ કે 
મનયિભાંગ સાંબાંધે એફઆઈસીસીએલ દ્વારા કોઈ પણ િાફી, િાંજૂરી, સાંિમત કે અનિુમત આગોતરી અને લરે્ખતિાાં હોવી ફરજજયાત છે. 
21.4  આ કરાર હઠેળના તિાિ ઉપચારો કે જે એફઆઈસીસીએલને આમધન હોય તે એફઆઈસીસીએલ પાસે જ રહશેે જે બદલાશે નહીં. 
21.5  સધુારો: 
બાંને પક્ષકારો દ્વારા લેર્ખતિાાં સાંિમત દાખવીને હસ્તાક્ષર ન કરાય ત્યાાં સધુી કોઈ પણ મનયિ કે શરતિાાં સધુારો નહીં થઈ શકે. 
21.6  આંમર્ક ગેરિાડયતા: 
જો આ કરારની કોઈ પણ જોગવાઈ ગેરકાયદે, અિાન્ય કે લાગ ુન પાડી શકાય તેવી બને તો, આ કરારની બાકીની જોગવાઈિાાંથી કોઈની પણ 
કાયદેસરતા, િાન્યતા કે અિલપાત્રતાને કોઈ પણ રીતે અસર નહીં થાય અથવા ખોટકાશે નહીં અને બાંને પક્ષો અહીં આ સિયે તે િાટે સાંિત થાય 
છે કે તેના ભાગને ગેરકાયદે, અિાન્ય કે લાગ ુપાડી ન શકાય તેવી ગણી શકાશે નહીં અને આ કરારના મળૂ હતેનુી કાયદેસરતા બદલાશે નહીં. 
21.7  ઉપરવર્ થનારી અસર: 

અહીં બીડાયેલા અથવા સાંદર્ભિત કરાર અને બીજા કોઈ પણ દસ્તાવેજિાાં અહીં ઉલ્લેર્ખત તિાિ મનયિો અને શરતો સાિેલ છે અને તે અગાઉ આ 
સાંબાંધે થયેલી કોઈ પણ લેર્ખત કે િૌર્ખક વાતચીતની ઉપરવટ થાય છે, જેિાાંથી આ કરાર પવેૂ જારી કરાયેલા િાંજૂરી પત્રને બાકાત રખાય છે અને 
તે આ કરાર કે અહીં બીડાયેલા અન્ય કરાર કે દસ્તાવેજ સાથે સાંઘષારત થતો નથી અને આ સાંજોગોિાાં આ કરારના જ નીમત-મનયિો અિલપાત્ર 
બનશે. 
21.8પિતરો: 
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ઋણલેનાર(રા)એ ટાઈટલની તપાસ અને તૈયારી, મસુદ્દો ઘડવા અને આ કરારને અંમતિ સ્વરૂપ આપવા તથા અન્ય તિાિ દસ્તાવેજો કે જેને 
એફઆઈસીસીએલ દ્વારા પ્રિાર્ણત કરાય છે તેની તિાિ પડતર, ખચા અને કાનનૂી પરાિશાકના ખચા (જેિાાં સ્ટેમ્પ ડયૂટૂી અને તે પરના દાંડનો 
સિાવેશ થાય છે) તેને ભોગવાનો રહશેે અને એફઆઈસીસીએલ ેભોગવ્યો હશે તો ચકૂવવાનો રહશેે. રડફોલ્ટના સાંજોગોિાાં એફઆઈસીસીએલને તેને 
લગતા ખચા, પડતરની પણ ઋણલેનાર(રા)એ એફઆઈસીસીએલ તરફથી િાગણી કરતી નોરટસ બજાવાય તે તારીખથી ત્રીસ (30) રદવસની અંદર 
ચકૂવણી કરવાની રહશેે અને તે રકિને લોન ખાતાિાાં ઉધારાશે અને તેિાાં વ્યાજ કે જે લોન પર ચકૂવવાપાત્ર છે તે દરે ચકૂવણીની તારીખ સધુીનુાં 
વસલૂવાિાાં આવશે. 
21.9 બેંકિા ંજિા ન કરાવેલા ચેક પરત આપવા: 
ઋણલેનાર(રા)ના કોઈ પણ બેંકિાાં જિા ન કરાવેલા/ ઉપયોગ મવનાના ચેક એફઆઈસીસીએલ પાસે લોન પરૂી થયા બાદ જિા હશે કે જે લોનની 
પરત ચકૂવણી અથવા પાકતી મદુતના હશે તો લોન પરૂી થયા/ પરત ચકૂવણીના નેવુાં (90) રદવસિાાં ઋણલેનાર(રા)એ તેની લરે્ખતિાાં જાણ 
કરવાની રહશેે. ઋણલેનાર(રા)ને નોરટસ આપ્યા મવના એફઆઈસીસીએલ દ્વારા આવા કોઈ ઉપયોગમવનાના/ બેંકિાાં રજૂ ન કરાયેલા ચેકને નષ્ટ કે રદ 
કરાશે જો મનધાારરત સિયિાાં એફઆઈસીસીએલ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલાઆવા કોઈ ઉપયોગમવનાના/ બેંકિાાં રજૂ ન કરાયેલા ચેક મવશે તેને મવનાંતી નહીં 
િળે. 

21.10 કાયદો: 
આ કરારભારતીય કાયદા અનસુાર મનમિિત અને બાંધનકતાા રહશેે. 
21.11 લવાદ/ અમધકારકે્ષત્ર: 

આ કરાર સાંબાંધે કોઈ પણ તકરાર, િતભેદો અને/ અથવા દાવા થશે તો તેનુાં આર્બિટે્રશન એન્ડ કક્ન્સર્લયેશન એક્ટ, 1996ની જોગવાઈ અનસુાર 
લવાદ દ્વારા મનવારણ કરાશે અન તે િાટે એફઆઈસીસીએલ દ્વારા એકિાત્ર લવાદની મનિણ ૂાંક કરાશે. આવા લવાદ તરીકે મનિાયેલી વ્યક્ક્તના મતૃ્ય,ુ 
ઈનકાર, અક્ષિતા અથવા અયોગ્યતા થશે તો તે સાંજોગોિાાં એફઆઈસીસીએલ દ્વારા અન્ય વ્યક્ક્તની લવાદ તરીકે મનિણ ૂાં ક કરાશે. આવા લવાદે 
આપેલા વચગાળાના/ અંમતિ આદેશ બાંને પક્ષકારોને બાંધનકતાા રહશેે. લવાદ દ્વારા સિયાાંતરે પ્રરક્રયાઓ મનધાારરત કરાઈ શકે છે જેનુાં તેઓ લવાદની 
કાિગીરીિાાં અનસુરણ કરી શકે છે અને તેિણે યોગ્ય રીતે લવાદની પ્રરક્રયા પાર પાડવાની રહશેે. આ લવાદની પ્રરક્રયા લોનસારાાંશપરરમશષ્ટિાાં 
ઉલ્લેખ કરાયેલા સ્થળે યોજવાની રહશેે. 
21.12 કરારનો ભાગ બનાવતો પડરમર્ષ્ર્: 

લોનસારાાંશપરરમશષ્ટ અને અન્ય પરરમશષ્ટ કે જેને આ સાથે બીડવાિાાં આવ્યા હશે અને આ કરારનો જે રહસ્સો હશે તેને આ કરારનો ભાગ ગણીને 
તેની જોગવાઈઓને તે મજુબ મનધાારરત કરવાિાાં આવશે. 
21.13 સીિાતં નોંધ અને મર્િટક નોંધ:  

સીિાાંત નોંધ અને મશષાક નોંધ આ સાથે ફક્ત અનકૂુળતા અને સાંદભા સાથે જોડવાિાાં આવી છે.  

21.14 સ્વીકૃમત:  

િેં/અિે આ કરાર સાંપણૂાપણે વાાંચી લીધો છે અને િારી હાજરીિાાં તેની મવગતો ભરાઈ છે. તેની સાથે બીડાયેલા પરરમશષ્ટિાાં ઉલ્લેર્ખત મવગતો 
સરહતની તિાિ શરતો િને/અિને બાંધનકતાા રહશેે. 
 
 

ઉપરોક્ત કરાર તથા અન્ય દસ્તાવેજોની િને/અિને સિજા તે ભાષાિાાં સિજ આપી દેવાઈ છે અને તનેી મવમવધ જોગવાઈઓના પરેૂપરૂા અથાની િન ેસાંપણૂાપણ ે

ખબર પડી ગઈ છે અન ેઆ કરારિાાં ઉલ્લેર્ખત મવગતોની િેં/અિે ખરાઈ કયાા બાદ તેની પર િેં/અિે હસ્તાક્ષર કયાા છે. 
 
 

એફઆઈસીસીએલ વતી 
ઋણલેનાર     સહ-ઋણલેનાર     અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
      12 

હુાં/  અિે સાંિત થઈએ છીએ કે આ કરારને પરરપણૂા કરાયો છે અને એફઆઈસીસીએલના અમધકૃત અમધકારી આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરે તે તારીખથી 
કાનનૂી રીતે બાંધનકતાા બની જાય છે. 
સાક્ષીઓની હાજરીિા ંપક્ષકારોએ અહીં ઉપર ઉલ્લેર્ખત રદવસ, િરહના અને તારીખે પ્રસ્તતુ કરી અિલ કયો. 
 

ઋણલેનારા વતી  

સહી કરનારનુાં નાિ: 

િી મનલયા મસિંઘ 

 

 

] 
] 
] 
] 
]………………………………. 
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સહી કરનારનુાં નાિ: 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

]     (સહી) 
 

સહ-ઋણલેનારનુાં નાિ: 

િીિતી મનર્લિા મસિંઘ 

 

 

 

 
 

સહી કરનારનુાં નાિ: 

………………………………………………………………. 
 

] 

] 

] 

]……………………………….. 

]         (સહી) 

] 

 

ફુલટાન ઈષ્ન્ડયા કે્રરડટ કાંપની ર્લમિટેડ વતી 
 

સહી કરનારનુાં નાિ: ……………………………………………… 

] 
]……………………………….. 

]     (સહી) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          એફઆઈસીસીએલ વતી 
ઋણલેનાર       સહ-ઋણલેનાર  અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
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લોનકરાર 

િારે્નો 
લોનસારારં્પડરમર્ષ્ર્ 
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આ પરરમશષ્ટને બીડેલો ધારી લેવાશે અને તે ઋણલેનાર(રા)અનેફુલટાન ઈષ્ન્ડયા કે્રરડટ કાંપની ર્લમિટેડ (“એફઆઈસીસીએલ”) વચ્ચે અિલી 
બનાવાયેલા ................................... તારીખના લોન કરારનુાં અર્ભન્ન અંગ રચે છે અને તેને લોન કરારની સાથે વાંચાણે લેવાશે. 

 
 

અન.ુ 
નાં. 

મવગતો  મવગતો 

 લોનસાંદભા/ખાતા નાં.  81414150000028 

1. ઋણલેનાર(રા)નુાં નાિ 

ઋણલેનાર(રા)નુાં સરનામુાં 
 

ક્સ્થમત 

: 
 
 
: 

િી મનલય મસિંઘ 

ગયુગઈુહી, પેરાકાની પલાયિ, વેલ્લાકોવલી, મતરુપરુ, તમિળનાડુ- 637105 

 

વ્યક્ક્તગત/ પ્રોપરાઈટરશીપ પેઢી/ ખાનગી ર્લ. કુાં. / જાહરે ર્લ. કુાં../ 
ભાગીદારી પેઢી/એલએલપી/ સોસાયટી/ એચયએુફ/ ટ્રસ્ટ 

2. સહ-ઋણલેનારનુાં નાિ 

સહ-ઋણલેનારનુાં સરનામુાં 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ક્સ્થમત 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

િીિતી મનર્લિા મસિંઘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

વ્યક્ક્તગત/ પ્રોપરાઈટરશીપ પેઢી/ ખાનગી ર્લ. કુાં. / જાહરે ર્લ. કુાં../ 
ભાગીદારી પેઢી/એલએલપી/ સોસાયટી/ એચયએુફ/ ટ્રસ્ટ 

3. એફઆઈસીસીએલશાખા કચેરી : 8141 8141_Rural_TN_Tir_Vellakoil 

4. લોનનો હતે ુ : પસાનલ લોનમશક્ષણ / લગ્ન/ તબીબી ખચા વગેરે િાટે 

કાયાકારી મડૂી િાટે ર્બઝનેસ લોન 

સાધન/ િશીનરીની ખરીદી વગેરે 

િકાન/ દુકાન/ ઓરફસના બાાંધકાિ/ સધુારા/ એક્સટેન્શન િાટે. 

વતાિાન દેવાની પરત ચકૂવણીિાટે 

દુકાન/ઓરફસ/ િકાન/ જિીનની ખરીદી િાટે 

અન્યો 
5. િાંજૂર કરાયેલ લોનરકિ : રૂ. 50,000.00/-થી વધ ુનહીં 

(રૂમપયા પચાસ હજાર પરૂા) 
6. પસાંદ કરાયેલ વ્યાજદર : 

: 
રફક્સ્ડ દરે વ્યાજ 

ફ્લોરટિંગ દરેવ્યાજ 

7. વ્યાજ દર  ડફક્ટ્સ્િ દરે વ્યાજના સજંોગોિા ંલાગઃુ 
 

__________________% પ્રમત વષા જેની િામસક રહતેી બાકીના આધારે 
ગણતરી. 
 

ફ્લોડર્િંગ દરે વ્યાજના સજંોગોિા ંલાગઃુ 
 

રરટેલ પ્રાઈિ લષે્ન્ડિંગ રેટ [ ______ %] વિા/ ઓછા ફેલાવો [ _____ % ] 

િામસક બાકીના આધારે ગણતરી. હાલના તબકે્ક લાગ ુપડતો વ્યાજ દર 
21.00 ટકા પ્રમત વષા છે. વ્યાજદરિાાં ફેરફારનો ગાળો: 3 િરહના.  
(વ્યાજદરિાાં આ કરારની શરતોને આમધન રહીને ફેરફાર થઈ શકે છે.) 
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8. લોનની અવમધ : 12 

9. પરત ચકૂવણીપરરમશષ્ટ   

ચકૂવવાપાત્ર હપ્તાની સાંખ્યા:  12 

પરત ચકૂવણીનો ગાળો   

હપ્તાની રકિ (“ઈએિઆઈ”)  િામસક રૂ. .4,660.00 /- 

પ્રથિ હપ્તો શરૂ થવાની તારીખ:  29-04-2016 

છેલ્લા હપ્તાની લાગ ુપડતી તારીખ:  24-03-2017 

દરેક હપ્તાની લાગ ુપડતી તારીખ   

10 મપ્ર ઈક્વેટેડ િામસક હપ્તાનુાં વ્યાજ(પીઈએિઆઈઆઈ) :  

પીઈએિઆઈઈની સાંખ્યા :  

દરેક પીઈએિઆઈઈની રકિ :  

11 આગોતરા હપ્તાનુાં મવવરણ :  

 આગોતરા હપ્તાની સાંખ્યા   

 આગોતરા હપ્તાની રકિ   

 આગોતરા હપ્તાન ુાં સિાયોજન  હપ્તા નાં.  લાગ ુપડતી તારીખ સિાયોજજત રકિ 

   

   

 પરત ચકૂવણીનુાં િાધ્યિ  [ ] પીડીસી [ ] ઈસીએસ [ ] એસઆઈ [ ] ઈસીએસઅને પીડીસી[ ] અન્યો 
13. આરાંર્ભક ફી : રકિ રૂ. થી વધવી ન જોઈએ 

14. દસ્તાવેજીકરણ ફી/ ચાજિસ : રકિ રૂ. થી વધવી ન જોઈએ 

15. લોન પ્રોસેમસિંગ ફી / ચાજિસ : િાંજૂર કરાયેલ લોનની રકિના ત્રણ (3) ટકાથી આ રકિ વધવી ન જોઈએ 

16. વ્યાજદર રૂપાાંતરણ ફી : િાંજૂર કરાયેલ લોનની રકિના એક (1) ટકાથી આ રકિ વધવી ન જોઈએ 

17. લોનરદ કરાવાનો ચાિ : લોનનુાં મવતરણ કરાય ત્યારબાદ, પરાંત ુલોન મવતરણનો ચેક વટાવાય તે  
પહલેા ઋણલેનારની મવનાંતી પર લોન રદ કરાય તો રૂ. 1500/-થી વધ ુ
રકિ નહીં.  પરાંત ુલોન રકિ વટાવાયા પછી લોન રદ કરવાની મવનાંતી થા 
તો પરત ચકૂવણીની શરતો અહીં ઉલ્લખે કરાયા મજુબ લાગ ુપડશે. 

18. મવલાંબથી ચકૂવાયે્ુાં વ્યાજ : લાગ ુપડતા વ્યાજદરથી ઉપર ચાર (4) ટકાથી વધે નહીં તેવી રકિ. 

19. ચાજિસની પરત ચકૂવણી : મધરાણની રકિ અને તનેા પર ચડત વ્યાજ અથવા તનેો કોઈપણ 

રહસ્સા સરહત રકિની પવૂાચકુવણી બદલ કોઈ જ પવૂાચકુવણી 

ખચાાઓ ચકુવવાપાત્ર રહશે.ે. 

20 કર અને વેરા : લોનકરારિાાં ઉપર તથા અન્યત્ર ઉલ્લખે કરાયેલા તિાિ ચાજિસિાાં તિાિ 
કર અને વૈધામનક વેરા સિામવષ્ટ હશે જે ર્લમિટેશન સમવિસ ટેક્સ તથા 
તેની ઉપરના ઉપકર પર લાગ ુપડી શકે છે. 

21 લવાદનુાં સ્થળ : મુાંબઈ 



 
એફઆઈસીસીએલ\ સ્થાવર મિલ્કત સાિેનો લોનકરાર\આવમૃિ-II\07012013 

 

22 કોટાન ુાં અમધકારકે્ષત્ર : લોન કરારિાાંની લવાદની જોગવાઈને આમધન, _______________________ 

ખાતેની સક્ષિ અદાલત કોઈ પણ બાબતે અથવા તો આ કરાર સાંબાંમધત 
ઉદભવનારા કાનનૂી મદુ્દાઓ પરનુાં સાંપણૂા અમધકારક્ષેત્ર ધરાવશે. જો કે, 
આનાથી કોઈ પણ કાયદાની અદાલત અથવા સક્ષિ અમધકારક્ષેત્રવાળી 
રટ્રબ્યનૂલિાાં કાયાવાહી દાખલ કરવા/ હાથ ધરવાની ધીરધારની સિા 
િયાારદત નહીં થાય. 

23. મિલ્કતનુાં ટૂાંકિાાં મવવરણ :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

એફઆઈસીસીએલ વતી 
ઋણલેનાર     સહ-ઋણલેનાર     અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
 
 
 
     15 
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ઋણલેનાર(રા) વતી 
ઋણલેનારનુાં નાિ: 

િી મનલય મસિંઘ            

          ……………………………X 

           (સહી)  

સહી કરનારનુાં નાિ:…………………………………………………………………………. 

 

સહ-ઋણલેનારનુાં નાિ: 

િીિતી મનર્લિા મસિંઘ        …………………………….X  

          (સહી)   

             
             

સહી કરનારનુાં નાિ: ……………………………………………………………………………… 

 

ફુલટાન ઈષ્ન્ડયા કે્રરડટ કાંપની ર્લમિટેડ વતી 
 

સહી કરનારનુાં નાિ :         …………………………….X  

…………………………………………………………………………………………………...     (સહી) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

એફઆઈસીસીએલ વતી 
ઋણલેનાર      સહ-ઋણલેનાર   અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
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રડિાન્ડ પ્રોમિસરી નોટ 

 

તારીખ:  

   

 સ્થળ:   

 

િાગણી કરાયેહુાં / અિે િી મનલય મસિંઘ           

 

િી મનલય મસિંઘ            

             
             

સાંયકુ્ત રીતે અને સાંપણૂાપણ ેઅને ર્બનશરતે વચન આપીએ છીએ કે િેઘ ટાવસા, ત્રીજો િાળ, ઓલ્ડ નાં. 37, ન્ય ૂનાં. 165, પનૂિાલ્લી હાઈ રોડ, 
િાદુરાવોયલ, ચેન્નઈ- 600095, તમિળનાડુખાતે પોતાની રજજસ્ટડા કચેરી ધરાવે છે તે ફુલટાન ઈષ્ન્ડયા કે્રરડટ કાંપની ર્લમિટેડ (“એફઆઈસીસીએલ”)ને 
રકિ 

50,000.00/-  (રૂમપયા પચાસ હજાર પરૂા)         

 

વામષિક 21.00 % વ્યાજ કે જેની પ્રાપ્ત કરાયેલી રકિ િાટે િામસક ધોરણે ગણતરી કરાય છે તેની સાથે ચકૂવી આપવાનુાં વચન આપીએ છીએ. જયારે 
પણ આ નોટ રજૂ કરાય ત્યારે અને તેનો મવરોધ કરવાને આ સાથે ર્બનશરતી અને અફર ઈનકાર કરાય છે. 

 

અહીં જયાાં એક કરતા વધ ુસહી કરનારા હોય, તો તે દરેક સહી કરનારાની જવાબદારી સરહયારી અને બહુધા બને છે. 
 
 
 
 
 
 

ઋણલેનારનુાં  
નાિ:  િી મનલય મસિંઘ     

 
 
 
 

સહ-ઋણલેનારનુાં 
નાિ:  િીિતી મનર્લિા મસિંઘ 

  
 
         

    
 
 

 (નોંધ-(x) મનશાન કરાયુાં હોય ત્યાાં સહી રેવન્ય ૂસ્ટેમ્પ પરથી પસાર થાય તે રીતે આડી કરવી)     

             
      
 

 

 

 

અહીં રૂ. 1/-નો 
રેવન્ય ૂસ્ટેમ્પ 
લગાડવો (x) 

ઋણલેનાર 

અહીં રૂ. 1/-નો 
રેવન્ય ૂસ્ટેમ્પ 
લગાડવો (x) 

ઋણલેનાર 
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એફઆઈસીસીએલ વતી 
 
 
 
 
 
 
 

ઋણલેનાર     સહ-ઋણલેનાર    અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
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નેશનલ ઈલેક્ટ્રોમનક ફાંડ ટ્રાન્સફર દ્વારા લન મવતરણ િાટેનુાં અરજીપત્ર 

        તારીખ: [                             ] 

પ્રમત 

ફુલટાન ઈષ્ન્ડયા કે્રરડટ કાંપની ર્લમિટેડ 

8141 

8141_Rural_TN_Tir_Vellakoil 

મવષય: નેશનલ ઈલેક્ટ્રોમનક ફાંડ ટ્રાન્સફર સ્કીિ  દ્વારા ઈલેક્ટ્રોમનક ફાંડ ટ્રાન્સફર થકી લોનમવતરણ 

સાંદભા: લોનઅરજીસાંદભા નાં. :{       81410000016774    ] 

લોનખાતા નાંબર: [     81414150000028    ] 

 

આદરણીય સાહબે, 

િારી/ અિારી લોન અરજીના અનસુાંધાનિાાં, હુાં/ અિે આ સાથે ફુલટાન ઈષ્ન્ડયા કે્રરડટ કાંપની ર્લમિટેડ(“એફઆઈસીસીએલ”)ને ર્બનશરતી સચૂના 
આપવા િાગીએ છીએ કે િાંજૂર કરાયેલી લોન રકિ રૂ. _______________ /-  ________________________________________________ સીધેસીધી જિા 
કરાવે. 

(મપ્ર ઈએિઆઈ વ્યાજ, દસ્તાવેજી ચાજિસ અને પ્રોસેમસિંગ ચાજિસને નીચેની મવગતો બાદ કયાા પછી:- 
 

                                          લાભાથીની મવગતો 
 

લાભાથીની બેંકનુાં નાિ :  

લાભાથીના બેંક ખાતાનુાં નાિ :  

લાભાથીનુાં બેંક ખાત ુ# :  

લાભાથીના બેંક ખાતાનો પ્રકાર : બચતકરાંટ રોકડ ઉપાડ 

લાભાથીનુાં બેંક ચકૂવણીનુાં સ્થળ :  

લાભાથીનો બેંક શાખા આઈએફએસસી કોડ :  

િાઈકર કોડ :  

જિા કરાવાનારી રકિ :  

 

હુાં/ અિે આ સાથે ઘોષણા કરીએ છીએ કે: 



 
એફઆઈસીસીએલ\ સ્થાવર મિલ્કત સાિેનો લોનકરાર\આવમૃિ-II\07012013 

 

 ઉપર દશાાવાયેલી મવગતો સાચી, ખરી અને િારી જાણકારી મજુબની િેષ્ઠ છે. હુાં / અિે ચકૂવણીની સચૂનાિાાં અપાયેલી કોઈ પણ મવગતની 
સચોટતાિાાં રહલેી ખાિી િાટે જવાબદાર રહીશુાં. 

 હુાં/ અિે એફઆઈસીસીએલ દ્વારા અપાનારી કોઈ પણ ચકૂવણીની સચૂનાથી બાંધાયેલા રહીશુાં, જો એફઆઈસીસીએલે સારી ભાવનાથી ઈલેક્ટ્રોમનક 
ફાંડ ટ્રાન્સફર િાટેની સચૂનાઓના અનસુરણિાાં ચકૂવણીની કોઈ સચૂનાનો અિલ કયો હશે. 

 ઉપર દશાાવ્યા મજુબના લાભાથીની તરફેણિાાં લોનના મવતરણને િારા/ અિારા દ્વારા લોન િાંજૂર કરાયેલીને પ્રાપ્ત કરાયેલી ગણી લેવાશે. લોન 
રકિની ઉપરોક્ત લાભાથી ચકૂવણીકારની તરફેણિાાં મવતરણથી લોન સમુવધા અંગેની િારી/અિારી ફરજોને કોઈ અસર નહીં થાય. 

 મનયાંત્રણ બહારની કોઈ ઘટના કે કોઈ પગલાાં કે તેને લગતી રડર્લવરી કે ટ્રાન્સમિશનિાાં ક્ષમત કે કોઈ ભલૂ કે બાદબાકી અથવા 
ઈલેક્ટ્રોમનક સાંદેશો રડર્લવર કરાય કે ન કરાય, ટ્રાન્સમિશનિાાં મવલાંબ, અધરૂી િારહતીના કારણે ઊભા થનારા કોઈ નકુસાન કે હામન િાટે 
એફઆઈસીસીએલને જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહીં. ઉપરની બાબતથી મવપરીત ફાંડ ટ્રાન્સફરની પણૂાતાિાાં થનારા મવલાંબ કે ફાંડ ટ્રાન્સફરને 
લગતી પેિેન્ટ સચૂનાને કારણે તેના અિલિાાં થનારી રકિની ક્ષમત અથવા ફુલટાન ઈષ્ન્ડયાના ભાગે કોઈ બદેરકારીના સાંજોગોિાાં, ફુલટાન 
ઈષ્ન્ડયાની જવાબદારી ફક્ત મવલાંબથી થનારી ચકૂવણીના સાંજોગોિાાં મવલાંબના ગાળા િાટે બેંક દરે વ્યાજની ચકૂવણી પરૂતી જ િયાારદત રહશેે. 

  િારા/ અિારા દ્વારા આ અરજીપત્રિાાં રજૂ કરાયેલી અયોગ્ય િારહતીના કારણે ખોટા લાભાથીના ખાતાિાાં રકિ જિા થવી કે જિા ન થવીની ક્સ્થમત 
િાટે ફુલટાન ઈષ્ન્ડયાને જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહીં. 
 લાભાથી બેંક રકિ જિા થવા તેિજ આ રકિને બાદ કરી આપવા િાટેના ચાજિસ વસલૂી શકે છે. 

 

હુાં સિજુ ાં છુાં કે તિાિ નેશનલ ઈલેક્ટ્રોમનક ફાંડ ટ્રાન્સફર (‘એનઈએફટી’) સચૂનાઓ અફર છે અને એનઈએફટી દ્વારા રકિ જિા કરાવવા સાંબાંધે સ્ટોપ 
પેિેન્ટ સચૂના આપવાની કોઈ સમુવધા નથી. 

 

આપનો આભાર. 

 

આપનો મવશ્વાસ ુ

ઋણલેનારઅને સહ ઋણલેનારના નાિો  સહી 
નાિ:     િી મનલય મસિંઘ 

 

 …………………………….. 

(સહી) 
નાિ:     િી મનલય મસિંઘ 

 
 
 

 …………………………….. 

(સહી) 

 

એફઆઈસીસીએલ વતી 
ઋણલેનાર      સહ-ઋણલેનાર   અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 
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ઋણલેનાર / સહ-ઋણલેનાર / જાિીનદાર મનરક્ષર અથવા તો િજ્ઞાચક્ષ ુહોય અથવા તો િાદેમર્ક ભાિાિા ંલોનના દસ્તાવેજો આપી રહ્યા હોય તો તે 
સજંોગોિા ંઘોિણાપત્ર 

 

તારીખ    

ફુલટાન ઈષ્ન્ડયા કે્રરડટ કાંપની ર્લમિટેડ 

8141 
8141_Rural_TN_Tir_ Vellakoil 

 

આદરણીય સાહબે, 

M415રૂ.. 50000/-  ની લોન (i) શ્રી મનલય મસિંઘ      અને (ii) 
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િીિતી મનર્લિા મસિંઘને 

 
              

ફુલટાન ઈષ્ન્ડયા કે્રરડટ કાંપની ર્લમિટેડ (“એફઆઈસીસીએલ”) દ્વારા િાંજૂર કરાયેલ છે- રજજ. 

હુાં/ અિે િાંજૂરી પત્રને સાંદર્ભિત કરીએ છીએ જેની તારીખ  છે અને લોન કરાર જેની તારીખ  છે જેના િાધ્યિે િને  

M415 રૂ. . 50,000.00 /- (રૂમપયા પચાર હજાર પરૂા)   

સધુીની લોન / સમુવધાએફઆઈસીસીએલદ્વારા આ કહવેાયેલા િાંજૂરી પત્ર / લોનકરારિાાં સાિેલ મનયિો અને શરતોને આમધન રહીને ફાળવાઈ છે. 

હુાં/ અિે આ સાથે ઘોષણા કરીને પષુ્ષ્ટ કરીએ છીએ કે હુાં /અિે **મનરક્ષર /અંગ્રેજીિાાં સાક્ષર નહીં/ પ્રજ્ઞાચક્ષ ુછીએ, િાટે ઉપરોક્ત કહવેાયેલા ... 
તારીખના િાંજૂરી પત્રના તિાિ મનયિો અને શરતો 50,000.00 /-  અને લોનકરારઅને   તારીખની પ્રોમિસરી નોટ, ગેરન્ટી 

પત્ર, જાિીનગીરી દસ્તાવેજો, ઘોષણાપત્ર અને ખાતરીપત્ર તથા અન્ય તિાિ લોન દસ્તાવેજો કે જેને એફઆઈસીસીએલ, દ્વારા મનધાારરત કરાયા છે 
અને ઘોષણાપત્રો અને આ પત્રની પષુ્ષ્ટને પણ િને/અિને ***_________________________________________________________ દ્વારા વાાંચીને સિજાવાઈ 

છે કે જેિણે આ લખાણ પર હસ્તાક્ષર કયાા છે, અને હુાં/અિે ઉપરોક્ત દસ્તાવેજને અને તેિાાં ઉલ્લેર્ખત તિાિ મનયિો અને શરતોને બરાબર સિજી લીધા બાદ 
અિલી બનાવ્યા છે. 
 

હુાં/ અિે આ સાથે વધિુાાં ઘોષણા કરીને પષુ્ષ્ટ કરીએ છીએ કે આ કહવેાયેલી રૂ. .________________________________50,000.00 /-(રૂમપયા પચાસ હજાર 
પરૂા)_________________________________________ની લોનની તિાિ શરતો અને નીમત-મનયિો, અને લોન દસ્તાવેજો અને જાિીનગીરી દસ્તાવેજો અને 
અન્ય તિાિ દસ્તાવેજો કે જેનુાં એફઆઈસીસીએલદ્વારા મનધાારણ કરાયુાં છે તે આ કહવેાયેલી લોન હઠેળની જવાબદારીઓના પાલન સધુી િને/અિને 
બાંધનકતાા રહશેે. 
 

 

**લાગ ુપડતા ન હોય તેવા શબ્દો છેકી કાઢો 
*** એફઆઈસીસીએલના કિાચારી 
 

 

નાિ અને સહી અથવા 
ઋણલેનાર/સહ-ઋણલેનાર / જાિીનદારના ડાબા/જિણા હાથના અંગઠૂાન ુાં મનશાન  
 

 

 

 

નાિ અને સહી 
(ફુલટાનના કિાચારીન ુાં નાિ અને સહી જેણે ઋણલેનાર / સહ-ઋણલેનાર / જાિીનદારને તિાિ દસ્તાવેજોની સિજ આપી છે) 

એફઆઈસીસીએલ વતી 
ઋણલેનાર      સહ-ઋણલેનાર   અમધકૃત હસ્તાક્ષરકતાા 

 

 

 


