બાયોગેસ માટે સરકાર ીની આિથક સહાય મેળવવાનું લેઈમ પક
અર

નં. __________________

વષ$ ________________

લેઈમ નં. __________________
__________________
લાભાથ' નું પ(યવહારનું સરનામું

નામ _______________________________________________
_______________________________________________
ઠેકાણું ______________________________________________
______________________________________________
ગામ.
ગામ. ___________,
___________, તાલુકો.
તાલુકો. ___________,
___________, િજ1લો.
િજ1લો. __________
પીન કોડ નંબર
ર.. _______________ ફોન નં._________________
_________________
4િત,
4િત
ડીવીઝનલ મેનેજર(
ર(એનજ' ),
એનજ' સેલ,
ગુજરાત એ;ો ઈ<ડ=>ીઝ કોપ?રે શન િલ.
િલ.,
઼ ી હાઈકોટ$ સામે,
ખેત ઉDોગ ભવન,
ભવન જુ ન
નવરંગપ ૂરા,
ૂરા અમદા
અમદાવાદ
દાવાદ - ૧૪.
૧૪.
મહોદય,
મહોદય
સરકાર ીની બાયોગેસ િવકાસ યોજના હેઠળ મL નીચે સહી કરનારે _______________________________________4કારનો
_______ ઘ.મી.ની Oમતાવાળો બાયોગેસPલા<ટ બંધાવેલ/=થાપેલ છે . S માટે મને મળવા પા સરકાર ીની આિથક સહાય મેળવવા
માટે આ અર

સાથે નીચેની િવગતો આપું Tં. તો િનયમ 4માણેની આિથક સહાય મંજૂ઼ર કરવા િવનંતી છે . મને બાયોગેસ ખાતર Pલા<ટ

ે છે . તેમાં દશા$વવામાં આવેલા નીિત-િનયમોનું પાલન
િવષેની “સમ ને =થાપો- કાળ થી ચલાવો” પુિ=તકા મળે લ છે , તે મL વાંચલ
ે ા ચાલુ રાખીશ તેની ખાી આપું Tં.
કરીશ અને બાયોગેસPલા<ટ હંમશ

(1)
(2)
(3)

નામ________________________ િપતાનું નામ________________________ અટક _______________________
મારો બાયોગેસ Pલા<ટ _________________________________ 4કારનો __________ ઘનમીટરની Oમતા વાળો છે .
મારો બાયોગેસ Pલા<ટ મL =વખચX બનાવેલ છે ./ ______________________________સં=થાએ Z.__________ની
લોનસહાય માલસામાન/બાયોગેસ Pલા<ટ પેટે આપેલ છે .

(4)
(5)

મારી [ાિત 4માણે હું ____________________ તરીકે ની કેટેગરી ધરાવું Tં.
મારા બાયોગેસ Pલા<ટના બાંધકામની દે ખરે ખ/=થાપના ^ગેની કાય$વાહી ____________________________________
(યિત/સં=થાએ કરે લ છે .

(6)
(7)

મારા બાયોગેસ Pલા<ટનું બાંધકામ તાિલમી ડીયા

ી _______________________________ એ કરે લ છે .

ે રી આપું Tં કે , (૧) ગુજરાત એ;ો ઈ<ડ=>ીઝ કોપ?રે શન લી.ના મા<ય 4િતિનિધને વખતોવખત Pલા<ટ તપાસ
હું આથી બાંહધ
કરવા દઈશ તથા માં_યા મુજબનો અહેવાલ આપીશ. (૨) જો બાયોગેસ Pલા<ટ હું સફળતાપ ૂવ$ક નહa ચલાવું તો સહાયની રકમ
પરત કરી દેવા માટે બંધાઉ T. જો હું પરત ન કZ તો, સરકાર વતી ગુજરાત એ;ો ઈ<ડ=>ીઝ કોપ?રે શન લી. રે વ<યુ રાહે પણ
પરત મેળવવા હકદાર રહેશે.

(8)
(9)

હાલ મારો બાયોગેસ Pલા<ટ પ ૂણ$ થઈ સંતોષકારક ચાલુ છે .
અગાઉ આ બાયોગેસ Pલા<ટ પર મL કોઈપણ સં=થા પાસેથી સબસીડી લીધેલ નથી તેની ખાી આપું Tં.
લાભાથ'ની સહી / (X) _______________________

