ક્લાઇમેર્ટ િેન્જ વિભાગ,ગજરાત સરકાર
ગજરાત ઊજાક વિકાસ એજન્સી, ગાુંધીનગર
બેર્ટરી સુંિાચલત દ્રીિફક્ર િાહનોની યોજના ૨૦૨૦-૨૧ હેઠળ
િાહન ખરીિિા માર્ટે નાણાુંકીય સહાય મેળિિા માર્ટે ન ું અરજીિત્રક
૧

વિધાર્થીન ું નામ

:

(બોનાફાઈડ સર્ટીફફકેર્ટ/
માકક શીર્ટ મજબ

૨

શાળા/કોલેજ ન ું નામ

:

અને સરનામ ું
૩

અભ્યાસ ન ું ધોરણ /િર્ક

:

૪

વિતા/િાલીન ું નામ

:

અને સરનામ ું
૫

મોબાઈલ નુંબર તર્થા ઈ-મેઈલ :
(વિધાર્થી /િાલી)

૬

કેર્ટગરી

:

૭

જે િાહન ખરીિિાન ું છે , :
તેની વિગત

૮

અનસચિત જાવત/અનસચિત જનજાવત/ફિવયાુંગ/સામાન્ય/સામાજીક
આવર્થિક િછાત/ગરીબ/અવતગરીબ
અ. કુંિની ન ું નામ
બ.મોડેલ
ક. ડીલરન ું નામ અને સરનામ ું

નાુંણાકીય સહાય મેળિિા
માર્ટેના બેંકખાતા ની વિગત

ખાતાધારક ન ું નામ
બેંન્ક ન ું નામ
IFSC કોડ
ખાતા નુંબર
બાહેંધરી : ઉિરોકત તમામ વિગતો સાિી છે . યોજના હેઠળ ખરીિ કરે લ િાહન હ ું િોતેજ ઉિયોગમાું લઈશ તર્થા
અન્યને િેિાણ કરીશ નફહિં તેની ખાત્રી આપ છું અગાઉ આ યોજના હેઠળ નાુંણાકીય સહાયનો લાભ મને મળે લ નર્થી
તેની િણ ખાત્રી આપ છું િાહનની ગેરુંર્ટી/િોરું ર્ટી યોજનાની શરતો મજબ ઉત્િાિક/ડીલર દ્રારા મળિાિાત્ર છે જેનાર્થી
હ ું િાકેફ છું
.............................

.................................

વિધાર્થી ની સફહ

વિતા/િાલીની સફહ

...................................................
શાળા/કોલેજ નાું આિાયક નો સફહ- વસક્કો

નોંધ :- શાળા/કોલેજોએ માત્ર ઉિરોકત અનક્રમ નુંબર ૧ ર્થી ૪ ની વિગતો પ્રમાચણત કરિાની છે .

ુ નાઓ
બેટરી સંચાલિત વાહનની સબસીડી બાબતની સચ
૧) બેંક ખાતા નુંબર પરો લખિો, જો બેંક ખાતાનો નુંબર ‘શન્ય’ ર્થી શરૂ ર્થતો હોય તો ‘શન્ય’ અિશ્ય લખિો.

ઉિરાુંત, જો

બેંક ખાતા નુંબરની શરૂઆતમાું એક ર્થી િધારે ‘શન્ય’ હોય તો તે બધાજ ‘શન્ય’ િશાક િિા.
૨) IFSC કોડ ૧૧ આંક્ડાનો હોય છે . જે ૧૧ આંક્ડા પ ૂણક િશાક િિા. ઉિરાુંત, IFSC કોડમાું ‘શન્ય’ તર્થા ‘ઓ’ નો તફાિત જાણીને

‘શન્ય’ ની જગ્યાએ “શન્ય” તર્થા ‘ઓ’ ની જગ્યાએ “ઓ” જ લખિો.
૩) જો લભાર્થીએ બેંક ખાત ું ટ્ાુંસફર કરાિેલ હોય તો જે નિી બેંકશાખા હોય તે નિી બેંકશાખાનો IFSC કોડ િશાક િિો.
૪)

જો આિની બેંક બીજી કોઇ બેંક સાર્થે ભળી ગયેલ (મર્જ ર્થયેલ) હોય તો બેંકશાખાનો નિો IFSC
કોડ લખિો.

૫)

જે બેંક ખાત ું સબસીડી જમા કરાિિા માર્ટે િશાક િેલ હોય તે બેંક ખાતામાું ત્રણ – ત્રણ મહીને કોઇ વયિહાર કરતા રહેવ ું. જો
વયિહાર ન કરિાનાું કારણે “ડોરમેન્ર્ટ” ર્થઈ ગયેલ હશે તો સબસીડીની રકમ જમા નહીં ર્થાય.

૬)

જે બેંક ખાત ું સબસીડી જમા કરાિિા માર્ટે િશાક િેલ હોય તે બેંક ખાત ું “ફ્રીઝ” ર્થયેલ ન હોવ ું જોઇએ તે િકાસી લેવ ું.

૭)

IFSC કોડ તર્થા બેંક ખાતા નુંબર ખોર્ટો આિિાર્થી સબસીડીની રકમ કોઇ બીજાના બેંક ખાતમાું જતી રહેિાની શક્યતાઓ
રહેલ છે .

હુ, ______________________________________ , નીચે સહી કરનાર આથી બાહેંધરી આપુ છં કે, મેં ઉપરોક્ત સુચનાઓ
ધ્યાનપુવવક વાંચેિ છે અને સદર ફોમવમાં તે મુજબ બેંકની માહહતી ભરે િ છે . જો સબસીડીના ફોમવમાં ભરે િ બેંક્ની માહહતી ક્ષતત
ુ વ જવાબદારી મારી
ભરે િ હોવાના કારણે સબતસડીની રકમ જમા નહીં થાય અથવા બીજા કોઇના ખાતામાં જમા થશે તો તેની સંપણ
રહેશે.
લાભાર્થીન ું નામ :- __________________________
લાભાર્થીની સહી :- __________________________

અમે, __________________________________ એ િણ બેંક્ની વિગતો િકાસેલ છે .
જેડામાું એમ્િેનલ ર્થયેલ કુંિનીન નામ :- ______________________________
જેડામાું એમ્િેનલ ર્થયેલ કુંિનીનો સહી અને વસક્કો :- _____________________

List of the documents required with the application form
A. For purchase of low speed battery operated two wheelers:
1. Application form with complete details in duplicate
(One copy to be kept by dealer for record)
2. Bonafide Certificate (Original/Colored Scan Copy) for academic year 2020-21
with details of standard/year of study, photograph, outward no. & date
OR
Self-Certified Copy of mark sheet of last exam passed.
3. Self-Certified copy of Student’s Adhar Card
B. For purchase of high speed battery operated two wheelers:
1. Application form with complete details in duplicate
(one copy may be kept by dealers for record)
2. Bonafide Certificate (Original) for academic year 2020-21 with details of
standard/year of study, photograph, outward no. & date
OR
Self-Certified Copy of mark sheet of last exam passed.
3. Self-Certified copy of Student’s Adhar Card
4. Self-Certified copy of Student’s Driving License (Compulsory)
Note: Applications with Incomplete details/documents will be rejected outrightly.

