સરકારીની યોજના હેઠળ બાયોગેસ(ગોબરગેસ) લાટ થાપવા માટેની અર
અરજદારે પાસપોટ*
િત,
િત
અસીટંટ મેનજ
ે ર
ર((એ.એસ.)/
એસ.)/સે
.)/સેટર ઇચા)*
ગુજરાત એ-ો ઈડ0ીઝ
ઈડ0ીઝ કોપ3રે
કોપ3રે શન િલ.
િલ.,
ખેત સેવા કે7,
7,
________________

સાઇઝનો ફોટો
લગાડીને ઉપર સહી
કરવી.
તારીખ
તારીખ:
રીખ: ____________

મહોદય,
મહોદય
હું મારા કુ ટુંબની રસોઈ બનાવવા માટે, બ?ી ચલાવવા માટે , ખાણદાણ બાફવા માટે અને સારું સેિDય ખાતર બનાવવા માટે નીચે (
)
ે
દશા*વલ
કારનો બાયોગેસ લાટ બનાવવા/થાપવા માંગ ું Eં.
• દીનબંધુ મોડેલનો Gટો અને આર.સી.સી.ના ચણતરવાળો બાયોગેસલાટ. ( )
• HDPE મટીરીયલનો, ીફેIીકેટેડ , KVIC કારનો તરતા ડોમવાળો બાયોગેસલાટ. ( )
• ફેરો િસમેટની પાચન કુ ંડી અને FRP ના ગેસ હોJડર સાથેનો KVIC કારનો તરતા ડોમવાળો બાયોગેસલાટ.( )
બાયોગેસલાટ બનાવવા / થાપવા માટે મારી અને મારા કુ ટુંબ િવષે જLરી િવગતો નીચે મુજબ છે .

(1)

અરજદાર તરીકે ન ું નામઃ _______________________ િપતાનું નામ ____________________ અટક _________
ઠેકાણું ____________________, ગામ ______________, તાલુકો ______________, િજJલો _______________.
ફોન નં._________________________

(2)
(3)
(4)

હું ________________ તરીકેની કે ટેગરી ધરાવું Eં. (જનરલ/અનુ.Vિત/અનુ.જન Vિત)
અમારા ઘરમાં નોકર સાથે કુ લ ________ માણસો છીએ. મારે બાયોગેસલાટ સાથે VજL જોડવું છે ./ નથી.
અમારે Xયાં _________ પશુઓ છે . )ના [ારા દૈ િનક આશરે ______ િકલો છાણ મળે છે . )થી હું

_____ ઘનમીટર

બાયોગેસલાટ થાપવા માંગ ું Eં. તેમજ બાયોગેસલાટ માટે જLરી મીઠા પાણીનો પ ૂરતો જ`થો મળી શકે તેમ છે .

(5)
(6)
(7)
(8)

હું અમારી માિલકીની જમીનમાં બાયોગેસલાટ બનાવીશ તેની ખાaી આપું Eં. જો બાયોગેસલાટ બનાવેલી જbયાના માિલકી
હc dગે ભિવfયમાં કોઈપણ િવવાદ થશે તો તેથી ઉપિથત થતી તમામ જવાબદારી મારી રહેશે.
બાયોગેસલાટના કદના આધારે નcી થયેલ લોન/સહાય મને મળનાર છે તે ઉપરાંતનો તમામ ખચ* હું પોતે ભોગવવા બંધાi
Eં.
બાયોગેસલાટ સંપ ૂણ* રીતે ચાલુ થયા પછી િનયત પajમાં સબસીડીનો jલેઈમ રજૂ઼ કરતી વખતે િનયમ
સબસીડીની ) રકમ મળવાપાa હશે તે રકમ વીકારવા બંધાi Eં. )ની હું લેિખતમાં ખાaી આપું Eં.
આ પહેલાં મm તેમજ મારા કુ ંટુંબે બાયોગેસલાટ માટે બી) nાંયથી સહાય લીધી નથી તેની ખાaી આપું Eં.

માણે તે સમયે

બાયોગેસલાટ િવષે મને માિહતી મળે લ છે અને બાયોગેસલાટના ફાયદા હું સમજયો Eં. તેથી મારે Xયાં હું વેoછાએ બાયોગેસ-ખાતર
ે ા ચલાવીશ તેની
લાટ થાપવા ઈoEં Eં. બાયોગેસ-ખાતરલાટ થાપીને હું સાLં ખાતર અને બાયોગેસ ઉXપાદન કરીશ અને તે હંમશ
ખાaી આપું Eં. સહાય મqયા બાદ હું બાયોગેસલાટ ન ચલાવું તો સરકારી તરફથી મને આપવામાં આવેલ સહાયની રકમ પરત કરી
દે વા માટે હું બંધાi Eં.
અરજ
અરજદારની સહી.
સહી. (X) _________________________
સ ૂચના :
ં
ં ઓળખપaક
(1)
અરજ
અરજદારે અર
અર સાથે ભારત સરકારના
સરકારના ચુટણીપંચનુ
ઓળખપaક અથવા tાઈવuગ લાઈસસની નjલ સામેલ કરવાની
કરવાની
રહેશે.
(2)
અરજ
અરજદાર જો અનુસ ૂિચતV
ૂિચતVિત/
િત/અનુસ ૂિચત જનVિતની કે ટેટેગરીમાં આવતા હોય તો તે dગેના માણપaની નjલ સામેલ
કરવાની
કરવાની રહેશે.

બાયોગે
બાયોગેસલાટ બનાવવા/થાપવા
બનાવવા થાપવા dગેનો ટે કિનકલ અિભ ાય :
(૧)
(૨)
(૩)

અરજદારને Xયાં થળ ઉપર જઈ ટે કિનકલ રીતે બધા પાસા જોતા તેમની અરમાં જણાwયા મુજબ _______ ઘ.મી.ની
xમતાવાળો ______________________________________ કારનો બાયોગેસલાટ થાપવા ભલામણ કરું Eં.
અરજદારને Xયાં બાયોગેસલાટ બનાવેલ નથી તેની તપાસ કરે લ છે તેમજ અરજદારે જણાવેલ છે કે તેમના કુ ંટુંબીજનો માંથી
અગાઉ બાયોગેસલાટ માટે નાણાકીય સહાય મેળવેલ નથી.
બાયોગેસલાટ માટેની િવગતો અને થનાર ખચ* તેમજ મળવાપાa સહાયની સમજ (માિહતી) અરજદારને આપવામાં આવેલ
છે .

ડેરી/
ી/એન.
એન..ઓ./0ટ
./0ટ/
0ટ/સંથા/
થા/વાવલંબી.
ી.બા.
બા.સુ.ની સહી તથા િસcો.
િસcો.

બી
બીએસ/
એસ/બી
બીઓની સહી.
સહી. ________________________
આસી.
ે ર
ર((એ.એસ.)
આસી.મેનજ
એસ.)/
.)/સેટર ઇચા{ની
ઇચા{ની સહી.
સહી. ________________________
ખેત સેવા કે7,
7, _____________________

