ઇલિનોય ઇિેક્ટ્રિક વેહિકિ રીબેટ પ્રોગ્રામ અરજી પત્રક
1 જુિાઇ, 2022 અરજી ચક્ર
આ પ્રોગ્રામ િેઠળનાાં રીબેટ્સ ભાંડોળની ઉપિબ્ધતાને આધધન છે . અવાચ્ય, અપ ૂર્ણ કે
મોડી અરજીઓ નકારવામાાં આવશે.

આવશ્યક માહિતી અને દસ્તાવેજીકરર્ સાથેની આ રીબેટ અરજી નીચેના સરનામા પર ટપાિથી મોકિવી અધનવાયણ છે અને વાિન ખરીદી કયાણની તારીખથી 90
હદવસોની અંદર પોસ્ટમાકણ થયેિી િોવી અધનવાયણ છે .

ફેરસ, ઇમેઇિ અથવા િાથથી ડીલિવરી કરે િી કોઇપર્ અરજીઓ સ્સ્વકારવામાાં આવશે નિીં. અરજીઓ મુહિત કરે િી અને નીચેનાાં સરનામે ટપાિથી મોકિેિી િોવી
અધનવાયણ છે અને પોસ્ટમાકણ ધરાવતી િોવી જોઇએ.

Illinois Environmental Protection Agency Electric
Vehicle Rebate Program MC #40
P.O. Box 19276
Springfield, Illinois 62794-9276

સેકશન 1: અરજદારની માહિતી
નામ:

(પ્રથમ)

ભૌતતક સરનામ:

(મધ્ય)

(નુંબર અને સ્ટ્િીટ, પોસ્ટ બોરસ નહીં)

(અંતતમ)
(શહેર)

(લિપ)

ટપાલન ું સરનામ (જો લભન્ન હોય):
(નુંબર અને સ્ટ્િીટ, અથવા પોસ્ટ્ટ બોરસ)

(શહેર)

(લિપ)

ઇમેઇલ એડ્રેસ (જો ઉપલબ્ધ હોય):
દદવસનો સમય/સેલ િોન:(

)-

-

(એરીયા કૉડ)

તમે પાત્રતાનાું માપદુંડો સમજો છો અને પ ૂર્વ છો તેનો સ્સ્ટ્વકાર કરવા માટે નીચેના તવધાનો ચેક કરો.
મને, અરજકતાવન,ે આ ઇલેક્ટ્રિક વેદહકલ રીબેટ પ્રોગ્રામ હેઠળ અગાઉ રીબેટ મળ્ ું નથી.
મેં ખરીદે લ વાહનને આ ઇલેક્ટ્રિક વેદહકલ રીબેટ પ્રોગ્રામ હેઠળ અગાઉ રીબેટ મળ્ ું નથી.
આ વાહન લાયસન્સ ધરાવતા ઇલલનોય ડીલરતશપ પાસેથી ખરીદવામાું આવ્ ું હત ું.
આ વાહન મને ઇલલનોઇસમાું પહોંચાડવામાું આવ્ ું હત ું અને મળ્ ું હત ું.
હું આ વાહનનો માલલક/ટાઇટલ હોલ્ડર છું. આ વાહન ભાડે કે લીિ પર રાખેલ નથી.
આ વાહન ખરીદવામાું આવ્ ું હત ું ત્યારે અને રીબેટની અરજી સબતમટ કરવામાું આવી હતી તે બન્ને સમય પર હું ઇલલનોયમાું વસવાટ કરતો હતો.
રીબેટ જારી કરવામાું આવે તે પહેલા તનવાસ સ્ટ્થાન અથવા વાહનની માલલકીમાું થતા કોઇપર્ િેરિાર તવશે મારે ઇલલનોય EPA ને તાત્કાલલક સ ૂલચત

કરવ ું અતનવાયવ છે .
ખરીદીની તારીખ બાદ ઓછામાાં ઓછા સળાંગ 12 મહિના માટે મારે વાિનની માહિકી જાળવી રાખવી, ઇહિનોઇસમાાં હનવાસ કરવો અને ઇહિનોયમાાં વાિન
રજીસ્ટર કરવાં અહનવાયય છે. િાં આમાાંથી કોઇપણ પાત્રતાનો માપદાં ડ પૂણય કરવામાાં હનષ્ફળ જવાનાાં 60 હદવસોની અાંદર ઇહિનોય EPA ને સૂહિત કરવા સાંમત થાઉ
છાં અને રીબેટની રકમ ઇહિનોય EPA ને ભરપાઇ કરવાની આવશ્યકતા રિેશે.

સેકશન 2: વાિનની માહિતી

એક ચેક કરો:

એક ચેક કરો:
ઇલેક્ટ્રિક વાહન

અગાઉ કદાપી માલલકી કે ટાઇટલ ન ધરાવત ું હોય તેવ ું ઇલલનોય ડીલર પાસેથી ખરીદી
કરે લ ું નવ ું ઇલેક્ટ્રિક વાહન/મોટરસાયકલ

ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાયકલ

અગાઉ ટાઇટલ ધરાવત ું કે અન્ય માલલક ધરાવત ું હત ું તેવ ું ઇલલનોય ડીલર પાસેથી
ખરીદી કરે લ ું વપરાયેલ ું અથવા પ ૂવવ-માલલકી ધરાવત ું ઇલેક્ટ્રિક વાહન/મોટરસાયકલ

ખરીદીની તારીખ:
બનાવટ:

/
(માસ)

(દદવસ)

/
(વર્વ)

(ઉત્પાદક)

મોડેલ:

મોડેલન ું વર્વ:

વેદહકલ આઇડેક્ટ્ન્ટદિકેશન નુંબર (VIN):

આ પ્રોગ્રામ િેઠળનાાં રીબેટ્સ ભાંડોળની ઉપિબ્ધતાને આધધન છે
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સેકશન 3: ડીિરધશપની માહિતી

ડીલરતશપન ું નામ:
ડીલરતશપનો લાયસન્સ નુંબર:
ડીલરતશપન ું એડ્રેસ:

(સ્ટ્િીટ)

(શહેર)

ડીલરતશપનો િોન નુંબર: (

)-

(લિપ)

-

(એરીયા કૉડ)

ડીિરધશપનુાં પ્રમાલર્કરર્: આ અરજીનાાં ધવભાગ 2 અને 3 માાં પ્રદાન કરે િી માહિતી ખરી અને સચોટ છે .
ડીલરતશપનાું પ્રતતતનતધ:

(સહી)

(મદ્રીત નામ)

સેકશન 4: દસ્તાવેજીકરર્

આ અરજી સાથે નીચેની વસ્ટ્તઓ સામેલ કરવાની આવશ્યકતા છે . તમે સામેલ કરી રહ્યા હોવ તે તમામ વસ્ટ્તઓ ચેક કરો.
વેચાર્નાું લબલ, પરચેિ ઇન્વોઇસ અથવા ઇલલનોય ડીલરતશપ પાસેથી પરચેિ એલગ્રમેન્ટની નકલ
ખરીદીનાું પરાવાન ું દસ્ટ્તાવેજીકરર્, જેમ કે રદ્દ કરે લ ચેકની નકલ, ઇન્વોઇસ કે લબલ કે જે દશાવ વત ું હોય કે લાગ ું પડતી રકમ
ચ ૂકવવામાું આવી છે અથવા કોઇ બાકી બેલેન્સ અસ્સ્ટ્તત્વમાું નથી અથવા લોનનાું દસ્ટ્તાવેજો.
ઇલલનોય વેદહકલ રજીસ્ટ્િેશનની નકલ

સોતશયલ સીક્યદરટી નુંબર ધરાવતા અરજકતાવઓ માટે, IRS W-9 િોમવ જે નામ, ટપાલન ું સરનામ, અને સોતશયલ સીક્યદરટી
નુંબર સમાવત ું હોય છે . અન્ય તમામ અરજકતાવઓ માટે, IRS W-8 િોમવ જે નામ, ટપાલન ું સરનામ, અને ટેરસપેયર
આઇડેક્ટ્ન્ટદિકે શન નુંબર સમાવત ું હોય છે
સેકશન 5: ઓછી આવકનુાં પ્રમાલર્કરર્
“ઓછી આવક” તરીકેની પાત્રતા માટે, અરજકતાવ અને અરજકતાવનાું આવાસ પર રહેતા 18 વર્વ કરતા વધારે ઉંમરનાું અને લોહી, લગ્ન અથવા દત્તક ("પાત્રતા
ધરાવતા") દ્વારા અરજકતાવ સાથે સુંબધ
ું ધરાવતા તમામ વયસ્રતઓની કલ સું્રત એકુંદર આવક સ્ટ્ટેટની સરે રાશ આવકનાું 80% કરતા વધ ન હોઇ શકે.
ઓછી-આવક લાગ ું પડવાન ું તનધાવરર્ કેવી રીતે કરવ ું તેના પર માદહતી માટે જોડેલી સ ૂચનાઓ જઓ.

જો અરજકતાવ આ માપદુંડ પ ૂર્વ કરે તો આ સ્સ્ટ્થતત પ્રમાલર્ત કરવા માટે "હા" ચેક કરો. જો અરજકતાવ "ઓછી આવક" તરીકે પાત્ર ન હોય, તો "ના" ચેક કરો.
હ ું પ્રમાલર્ત કરું છું કે મારી પોતાની અને મારા આવાસ પર રહેતા 18 વર્વ કરતા વધારે ઉંમરનાું અને લોહી, લગ્ન અથવા દત્તક દ્વારા મારી સાથે સુંબધ
ું ધરાવતા
તમામ વયસ્રતઓની કલ સું્રત એકુંદર આવક સ્ટ્ટેટની સરે રાશ આવકનાું 80% કરતા વધતી નથી.
એક ચેક કરો:

હા

ના

સેકશન 6: અધધકૃતતા

આ પ્રમાલર્કરર્ પર આ અરજીને આતધન હોય તેવા વાહનનાું ખરીદનાર દ્વારા હસ્ટ્તાક્ષર કરવા અતનવાયવ છે . હસ્ટ્તાક્ષર કરે લ પ્રમાલર્કરર્
વગરની અરજીઓને અપ ૂર્વ ગર્વામાું આવશે અને નકારવામાું આવશે. કોઇપર્ વયસ્રત જે જાર્ીજોઇને ઇલલનોય EPA ને મૌલખક અથવા
લેલખતમાું ખોટું, કાલ્પતનક, અથવા કપટી માદહતી ધરાવત ું તનવેદન આપે છે તે રલાસ 4 મહા અપરાધ કરે છે . ગનાની સાલબતી બાદ દ્વદ્વતતય
અથવા અનગામી ગનો એ રલાસ 3 મહા અપરાધ (415 ILCS 5/44(H)) છે .
કાયદાનાું દું ડ હેઠળ હ ું પ્રમાલર્ત કરું છું કે , ઉલચત પ ૂછપરછ બાદ રચાયેલ માદહતી અને માન્યતાનાું આધાર પર, આ અરજીમાું સમાતવષ્ટ તવધાનો
અને માદહતી ખરી, સચોટ અને પ ૂર્વ છે .
અરજકતાવનાું હસ્ટ્તાક્ષર:

મદ્રીત નામ:
આ પ્રોગ્રામ હેઠળનાાં રીબેટ્સ ભાંડોળની ઉપલબ્ધતાને આધધન છે .

IL 532 3077
APC669
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તારીખ:

ઇિલનોય ઇલેિટક વેિહકલ રીબેટ ોામ
અર કરવા માટે ની સૂચનાઓ
મેઇલી ગ
ં સરનામું
આવયક માિહતી અને દતાવેજો સાથેની રીબેટ અર મુિત કરી અને ઇિલનોય EPA ને ટપાલથી મોકલવી અિનવાય છે . ફે !સ,
ઇમેઇલ અથવા હાથથી ડીિલવરી #ારા કોઇપણ અરઓ િવકારવામાં આવશે નહીં. અરઓ નીચેના સરનામા પર ટપાલથી
મોકલવી અિનવાય છે અને પોટમાક ધરાવતી હોવી જોઇએ.
Illinois Environmental Protection Agency
Electric Vehicle Rebate Program MC #40
P.O. Box 19276
Springfield, Illinois 62794-9276

અરની અંિતમ તારીખ
રીબેટની અર વાહન ખરીદી કયાની તારીખથી 90 િદવસોની અંદર પોટમાક થયેલી હોવી અિનવાય છે .
અને
રીબેટ અર રીબેટ ચ,ની સમાિ- 30 સ.ટે / બર, 2022 ના રોજ અથવા તે પહેલા પોટમાક થયેલી હોવી અિનવાય છે .

પૂણ"તાની આવ$યકતા
અરમાં િવનંતી કરેલી તમામ માિહતી સુવા0ય રીતમાં 1દાન કરવી અિનવાય છે . અવા0ય, અપૂણ અથવા મોડી અરઓ
નકારવામાં આવશે.

ભંડોળની ઉપલ)ધતા
રીબેટ માટે ની તમામ અરઓ ભંડોળની ઉપલ6ધતાને આિધન છે .

અર
સેકશન 1: અરજદારની માિહતી
•

•

તમા7ં નામ, ભૌિતક ટ9 ીટ એડ9 ેસ (પોટ બો!સ નહી)ં , ઇમેઇલ એડ9 ેસ (જો ઉપલ6ધ હોય), અને તમારો િદવસનો સમય
અથવા સેલ ફોન નંબર 1દાન કરો. જો તમારા ભૌિતક સરનામાથી તમા7ં ટપાલનું સરનામુ અલગ હોય તો તે 1દાન કરો.
ઇિલનોય િનવાસની આવયકતાની પુિ; કરવા માટે આ ભૌિતક સરનામાનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. તે એ થળ પણ છે
<ાં કો/પટ9 ોલર કોઇપણ રીબેટ ચેક ટપાલથી મોકલશે િસવાય કે જો તમે અલગ ટપાલનું સરનામુ 1દાન કરો, તો તેવા
િકસામાં તે એવું થળ હશે <ાં કોઇપણ રીબેટ ચેક ટપાલથી મોકલવામાં આવે છે . સેલ ફોન નંબર જ=રી બનશે તો
સંપક ના હેતુઓ માટે છે .
રીબેટ મેળવવા માટે તમે 1ો>ામની પા?તાનાં માપદં ડો સમજો છો અને પૂણ કરો છો તેનો િવકાર કરતા દરેક િવધાનોને ચેક
કરો.

સેકશન 2: વાહનની માિહતી
•

આ અર ઇલેિ!ટ9 ક વાહન માટે છે કે ઇલેિ!ટ9 ક મોટરસાયકલ માટે છે તે ચેક કરો

•

તમે નવું કે ઇિલનોય ડીલર પાસેથી વપરાયેલ/પૂવ- માિલકીનું ઇલેિ!ટ9 ક વાહન અથવા ઇલેિ!ટ9 ક મોટરસાયકલ ખરી@ુ હતું તે
ચેક કરો

•

વાહનની ખરીદીની તારીખ દાખલ કરો

•

વાહન અથવા મોટરસાયકલની બનાવટ (મેAયુફે!ચરર), મોડેલ અને મોડેલ વષ દાખલ કરો

•

સંપણ
ૂ  વેિહકલ આઇડેિAટિફકે શન નંબર (VIN) દાખલ કરો

સેકશન 3: ડીલરિશપની માિહતી
આ િવભાગ વેચાણકતા ઇિલનોય ડીલરિશપ #ારા પૂણ કરવો જોઇએ. ડીલરિશપનું નામ, ઇિલનોય સે,ેટરી ઑફ ટે ટ #ારા Dરી
કરેલ ડીલરિશપનો લાયસAસ નંબર, અને ડીલરિશપનું સરનામુ અને ફોન નંબર દાખલ કરો. ડીલરિશપનાં 1િતિનિધએ હતાEર અને
મુિત નામ સાથે 1માિણત કરવાનું છે કે અરનાં િવભાગ 2 અને 3 માં રહેલી માિહતી ખરી અને સચોટ છે .
સેકશન 4: દ.તાવેકરણ
અર સાથે આવયક દતાવેજો અને પ?કો સામેલ કરેલા છે તે સુિનિFત કરવા માટે દરેક િવધાનો ચેક કરો. દતાવેજોની વા0ય
નકલો િવકાય છે .
વેબસાઇટ પર આવયક IRS W-9 ફોમ (જો તમે સોિશયલ સીGુિરટી નંબર ધરાવતા હોવ) અને IRS W-8 ફોમ (જો તમે ટે !સપેયર
આઇડેિAટિફકે શન નંબર ધરાવતા હોવ) ની િલA!સ 1દાન કરવામાં આવી છે . ચૂકવણીની 1િ,યા કરવા અને ટે ટ ચેક Dરી કરવા
માટે ઓિફસ ઑફ ઇિલનોય કો/પટ9 ોલરને HયિIનાં સોિશયલ સીGુિરટી નંબર અથવા ટે !સપેયર આઇડેિAટિફકે શન નંબરની
આવયકતા છે . W-9 અથવા W-8 પૂણ કયા વગરની અર પર 1િ,યા કરી શકાતી નથી, અને તેને અપૂણ માનવામાં આવશે અને
નકારવામાં આવશે.
નોંધ: IRS W-9 અથવા IRS W-8 ની માિહતી IRS સાથેની ફાઇલ પરની માિહતી સાથે મેચ થવી અિનવાય છે . કો/પટ9 ોલર #ારા Dરી
કરવામાં આવતા રીબેટ ચેક તેવા સરનામા પર ટપાલથી મોકલવામાં આવશે, જે અરનાં િવભાગ 1 માં 1દાન કરેલા ભૌિતક અથવા
ટપાલનાં સરનામા હોવા અિનવાય છે .
સેકશન 5: ઓછી-આવકનું માણીકરણ
ઇલેિ!ટ9 ક વેિહકલ રીબેટ િનયમનો “ઓછી આવક” ને એવા HયિIઓ અને કુ ટુંબો તરીકે HયાJયાિયત કરે છે જેઓની આવક
યુ.એસ. ડીપાટ મેAટ ઑફ હેKથ એAડ Lુમન સિવસીસ #ારા થાિપત ટે ટ નાણાકીય વષ માટે ની ટે ટની સરેરાશ આવકનાં 80%
કરતા વધતી ન હોય. આ િનયમનો વધારે 1દાન કરે છે કે “ઓછી આવક” તરીકે ની પા?તા માટે , અરજકતા અને અરજકતાનાં
આવાસ પર રહેતા અને લોહી, લMN અથવા દOક #ારા અરજકતા સાથે સંબંધ ધરાવતા તમામ 18 વષ કરતા વધારે ઉંમરનાં
HયિIઓની કુ લ સંયુI એકં દર આવક ટે ટની સરેરાશ આવકનાં 80% કરતા વધતી ન હોય.
અરજકતાનાં ગૃહથોની સંJ યા અરજકતા અને એક આિથક એકમ તરીકે અરજકતા સાથે રહેતા કોઇપણ HયિI અથવા
HયિIઓનાં સમૂહનાં કુ લ અંક #ારા િનધાિરત કરવાની હોય છે , જેમાં 18 વષ કરતા ઓછી ઉમરની HયિIઓ અને લોહી, લMN
અથવા દOક #ારા અરજકતા સાથે સંબિં ધત ન હોય તેવી HયિIઓનો સમાવેશ થાય છે .
અરજકતાની આવકનાં તરનું િનધારણ અરજકતા અને અરજકતાનાં આવાસ પર રહેતા અને લોહી, લMN અથવા દOક #ારા
અરજકતા સાથે સંબંધ ધરાવતા તમામ 18 વષ કરતા વધારે ઉંમરનાં HયિIઓની કુ લ સંયુI એકં દર આવકનાં કુ લ #ારા કરવાની
હોય છે .
અગાઉ નોંધ કયા અનુસાર અરજકતાનાં ગૃહથોની સંJ યા અને આવકનાં તરનું િનધારણ કયા બાદ, નીચેના કોQકમાં યોMય
ગણતરી કરેલ ગૃહથોની સંJ યા શોધો. જો અરજકતાનું ગણતરી કરેલ એકં દર આવકનું તર સંબંિધત આવક તરની સીમા જેટલું
અથવા નીચે હોય તો તેને ઓછી આવક ગણવામાં આવે છે . ઉદાહરણ તરીકે , એક એવા અરજકતા જેનાં ગૃહથોની સંJ યા 3 છે તો
તેઓ ઓછી આવક ધરાવતા હોવા તરીકે ગણાવા માટે $68,656 ની આવક તરની સીમા પર અથવા નીચે હોવા અિનવાય છે .

ગૃહથોની સંJ યા

આવકનું તર

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$42,501
$55,579

$68,656
$81,734
$94,811
$107,888
$110,340
$112,792
$115,244
$117,696

સેકશન 6: અિધકૃ તતા
કૃ પા કરીને અિધકૃ તતાનું 1માિણકરણ વાંચો અને, જો સંમિત હોય, તો અર પર હતાEર કરો, નામ અને તારીખ મુિત કરો.
1માિણકરણમાં હતાEર કરવામાં િનRફળ જવાથી અર અપૂણ હોવાનું ગણવામાં આવશે. આ અપૂણતા અર નકારવામાં
પિરણમશે.

