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ુ બનન પરક મારહતન આધીાર
પરરિહન યોજનામાધ િાહનના અરજી ફોમડ સાથે નનચે મજ
સાથે રજ કરિાનન રહમશે.
અરજદારન ધુ પરધ ુ નામ : ..............................................................................................................
(૧) ડાઇિઇવીંગ લાયસસનસ નધબર ........................................... લાયસસનસનન વિગત..........................
(૨) લાયસસનસનન પરડ થિાનન તારીખ .......................... પેસેસન્ઝર િાહન માટમ બે્ઝ નધબર..............
(૩) અરજદારમ આ વનગમ કમ સરકારશનનન અસનય કોઇ એજસનસન/ બબેંસનકમાધથન લોન મેળિેલ છે કમ કમમ?
હા/ના, જો હા તો વિગત આપિન. .............................................................................
િાહનનન માધગરનનો પ્રકાર :- ....................................................................
િાહનનન અંદાજીત રકકિંમત:- :- ......................................................................

અરજદારનન સહી: ........................................

તારીખ:- .............................................

સાકનન ધુ નામ: : ............................................
સાકનનન સહી : .............................................

મોબાઇલ નધ.........................................

સરનામ:ધુ ...........................................................................................................................

____________________________________________________________________________


ભરમલ ધુ ફોમડ પરત કરિાનન છે લલન તારીખ-૧૫/૦૩/૨૦૧૭

પરરિહન સેકટરમાધ િાહન માટમ નન અરજી ફોમડ ભરતા પહમલાધ નનચેના વનયમો ધયાને લેિા વિનધતન છે .

(૧)

વનગમન ધુ ધીધધીા/વ્યયિસાય માટમન ધુ ફોમડ આ માટમ ભરિાનધુ રહમશે.તેનન સાથે પરક મારહતનિાળુધ
ફોમડ પર ભરિાન ધુ રહમશે.

(૨)

અરજદારનન ઉંમર િય મયાડદા ૨૫ થન ૪૫ િરડનન રહમશે.

(૩)

ુ િ તે અંગે ન ુ લાયસસનસ તેમજ બે્ઝ નધબર ફોમડનન સાથે
િાહન ડાિઇવીંગનો ત્રર િરડનો અનભ
રજ કરિાનો રહમશે.

(૪)

િાહનનન અરજી/ ફોમડ પરત કરતન િખતે િહીિટી ચાર્જ પેટમ ર.૩૦૦/- નો પોસટલ ઓરડર
અથિા ડાફટ વનગમના નામનો આપિાનો રહમશે જે પરત ચકિિા પાત્ર નથન.

(૫)

ુ ના કોઇ સભયએ આ વનગમમાધથન ધીધધીાકીય/વશકર કમ િાહનનન લોન
અરજદારમ કમ તેના કુ ટધબ
લનધીેલન હોય તો તે અરજી કરિાને પાત્ર રહમશે નહી.

(૬)

ુ ના કોઇ સભય સરકારી કમ અધીડસરકારી કચેરીમાધ ફરજ
અરજદાર કમ અરજદારના કુધટધબ
બજાિતા હોય તો અરજી કરિાને પાત્ર રહમશે નહી.

(૭)

ુ નનન મયાડદામાધ લોન આપિામાધ આિશે જેમાધ સન.એન.જી
૧૫૦ િાહન માટમ ર.બે લાખ સધી
ઓટોરીકા, લોરઇવીંગરીકા, તથા અસનય માલિાહક િાહનનન ખરીદી કરિાનન રહમશે.

(૮)

અરજદારમ લોનનન રકમના પાધચ ટકા મારર્જન મનન/ લાભાથથી ફાળો કાપિામાધ આિશે.

(૯)

િાહનનન ખરીદી માટમ વનગમ જે પધધીવત નકી કરમ તે અરજદારમ માસનય રાખિાનન રહમશે.

(૧૦)

વનયત મધજર કરમલ અરજીઓનન સધખયા કરતાધ િધ ુ અરજીઓ મળે  તયારમ ડો પધધીવતથન
ફાળિરન કરિામાધ આિશે.

(૧૧)

આ લોનનો વ્યયાજનો દર (૬%) રહમશે.લોનનન રકમમાધ કોઇ સબસનરી મળિાપાત્ર નથન.

(૧૨)

લોનનન પરત ચકિરન વનયત (૬૦) સાઇઠ હપતામાધ કરિાનન રહમશે.

(૧૩)

અરજી મધજર/નામધજર અંગે નો આખરી વનરડય વનગમ દારા કરિામાધ આિશે.જે અરજદારને
બધધીનકતાડ રહમશે.

(૧૪)

આ વનગમન ધુ ધીધધીા/વ્યયિસાય/યોજના માટમન ધુ મારહતનપવત્રકા પર ધયાનમાધ લેિાનન રહમશે.

