SYSTEM ACCEPTANCE CUM SUBSIDY CLAIM FORM (FORM-2)

પ્રતિ શ્રી,
ુ રાિ ગ્રીન રીવોલ્યશ
ુ ન કુું . લી.
ગજ

ૂ નો ફોર્ટો
ખેડિ

પો. ઓ. ફર્ટીલાઈઝરનગર, ૩૯૧૭૫૦
ુ રાિ)
વડોદરા (ગજ
રજીસ્ટ્રેશન નુંબર: __________

તવષય: રક્ષિિ ખેિી નુું માળખુું મળ્યા અને િેની વ્યવસ્સ્ટ્િિ ગોઠવણ િયા નુું સ્ટ્વીકૃતિ પત્ર અને િેની સહાય મેળવવા માર્ટે ની અરજી
જય ભારિ સાિે જણાવવાનુું કે હુું.___________________________________ ગામ:___________ િાલુકો:__________ જજલ્લો__________ નો
ખેડૂિ ખાિેદાર છુ. મારા ખેિર ઉપર સવે નું. _______ ઉપર_______ વગગ મીર્ટર તવસ્ટ્િાર માું જીજીઆરસીએલ િરફ િી _____________ પ્રકાર નુું
રક્ષિિ ખેિી માર્ટે નુું માળખુું લગાવવા માર્ટે િારીખ ______ ના રોજ તત્ર પિીય કરાર મુજબ મારી જમીન પૈકી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેનાું સવે નુંબર
અને ______ તવસ્ટ્િાર માું __________ પ્રકાર નુું રક્ષિિ ખેિી નુું માળખુ મારી પસુંદગી પ્રમાણે નાું સપ્લાયર M/s Balson Polyplast Pvt. Ltd. દ્વારા
લગાવવા માું આવેલ છે . જે અમોને િારીખ: __________ ના રોજ ફાઇનલ નકશો અને ચકાસણી નો રરપોર્ટગ સુપ્રિ કરે લ છે . આ માળખા ની
ગોઠવણી વ્યવસ્સ્ટ્િિ કરી આપેલ છે . જે હુું માળખુું પુરું ુ પાડનાર કું પની નાું માગગદશગન હેઠળ/યોજના પ્રમાણે ઓછામાું ઓછા આવિા પાુંચ વષગ સુધી
જાળવી ને ઉપયોગ કરવાની બહેધરી આપુું છુ, જેિી આ માળખા (રક્ષિિ ખેિી પદ્ધતિ) નો મહિમ ફાયદો મેળવી શકાય અને જે મારી ખેિી નાું રહિ
માું છે િે હુું સમજુ છુ. આ માળખા (રક્ષિિ ખેિી પદ્ધતિ) ની કૂલ રકિંમિ `. ______________ છે . સરકારી ધારાધોરણ પ્રમાણે ૫૦% ની રકમ
`. __________ સબતસડી િરીકે મુંજૂર કરવા તવનુંિી િિા અમારા વિીિી ઉપર દશાગવેલ સપ્લાયર ને કૂલ રકમ ની ચુકવણી કરવા તવનુંિી.

હુું ઉપરોક્િ જણાવેલ સવે નુંબર માું માળખુ (રક્ષિિ ખેિી પદ્ધતિ) ગોઠવેલ તવસ્ટ્િાર માું નીચે મુજબ ના પાક લઉ છુ.
લેવાિા પાક
તશયાળુ

ઉનાળુ

ચોમાસુ

સ્ટ્િળ: ______________________________

(ખેડૂિ ની સહી અિવા ડાબા/જમણા હાિ ના અંગ ૂઠાનુું તનશાન)

િારીખ: ___________________________

નામ:_______________________________

િડગ પાર્ટી ઇન્સસ્ટ્પેક્શન એજન્સસી

ગામના પ્રતિષ્ઠઠિ વ્યસ્ક્િ

સહી: __________________________

સહી: __________________________

નામ: __________________________

નામ: __________________________

કું પની:__________________________

હોદ્દો: સરપુંચ/ડે.સરપુંચ/િલાર્ટી/ગ્રામ સેવક./ શાળા

___________________________

ના મુખ્ય તશિક/ ગામ ના આગે વાન વ્યસ્ક્િ

