અિધકાર પ /સંમિત પ ક
લાભાથનું નામ __________________________________
ઠેકાણું _________________________________________
ગામ.
ગામ. ___________, તાલુકોો.. _________, િજ!લો..
િજ!લો.._______
.._______
પીન કોડ નંબર.
ર. _____________ ફોન નં.______________
&િત,
&િત
ડીવીઝનલ મેનજ
ે ર(
ર(એનજ ),
એનજ સેલ,
ગુજરાત એ/ો ઈ1ડ23ીઝ કોપ4રે શન િલ.
િલ.,
ખેત ઉ9ોગ ભવન,
઼ ી હાઈકોટ> સામે,
ભવન જુ ન
ૂરા, અમદાવાદ - ૧૪.
નવરં ગપ ૂરા
૧૪.
હુ ં નીચે સહી કરનાર Fી _________________________________________________
_________________________________________________,
____________________, આથી લખી આપુ H કે,
મI ________ ઘ.મી.
મી.નો ________________________________________
________________________________________ &કારનો બાયોગેસLલા1ટ 2થાપેલ છે .
N માટે બાયોગેસ Lલા1ટ 2થાપવા માટેના જOરી માલસામાન પેટે/બાયોગેસ Lલા1ટ પેટે O._________________
_________________ની
_______ની
લોનસહાય મને ________________________________
____________________________________
_________________
____________
________ સં2થા તરફથી મળે લ છે .
આથી હુ ં સંમિત લખી આપુ H કે, મને સરકારFી તરફથી મળવાપા સબસીડીની રકમ O. ____________માં
____________માંથી
ઉપરોQત િવગતે લોનસહાય આપનાર સં2થા ___________________________________________ને
___________________________________________ને
O.____________ ચુકવવા અને બાકી રહેતી રકમ O.
H..
O. _____________ મને ચુકવવા સંમિત આપુ H
હX,, દાવો,
સં2થાને ચુકવેલ રકમ મને મSયા બરાબર છે અને તે માટે હુ ં ભિવTયમાં કોઇ પણ Wતનો હX
દાવો, તકરાર કરીશ
H..
નહY તેની ખા ી આપુ H

_________________________
લાભાથની સહી /Zગુ
Zગુઠાનુ િનશાન

૧) લોન સહાય આપનાર સં2થાનો િસXો અને સહી.
સહી. ________________________________________
૨) 2વા.
રવાઇઝર/
/એજ1સીની સહી ____________________________________________
2વા. બા.
બા.ગે. સુપરવાઇઝર
૩) ખેત સેવા કે1^ ખાતે બાયોગેસની કામગીરી સંભાળતા અિધકારી/
અિધકારી/કમચ
___________________
> ારીની સહી ___________________
૪) આસી2ટંટ મેનજ
ે ર(
ર(એ.એસ.)/
એસ.)/સે
.)/સે1ટર ઇ1ચા_ની સહી.
સહી. _____________________________________

લાભાથનું નામ Fી _______________________________________
_______________________________________
સરનામું _______________________________________________
ગામ _____________તાલુકો
_____________તાલુકો ___________િજ!લો
___________િજ!લો ______________
&િત,
&િત

તારીખ
તારીખ ____________

આસી.
ે ર
ર((એ.એસ.)
આસી. મેનજ
એસ.)/
.)/કે 1a ઈ1ચા_
એ/ો સિવbસ સે1ટર
ટર,
િવષય :- સરકારFીની
સરકારFીની સબસીડી સામે ઉધાર માલસામાન આપવા બાબત.
બાબત.
આથી હું નીચે સહી કરનાર Fી _______________________________________ની નf અરજ છે કે મI મારે gયાં
બાયોગેસLલા1ટના બાંધકામ માટે ગુજરાત એ/ો ઈ1ડ.કોપ4.િલ.ને અરh કરે લ છે અને હું Lલા1ટ બાંધવા માંગ ુ Hં. મI જOરી ખોદકામ
ે રી આપું
પ ૂણ> કરે લ છે . તેમજ iટો અને રે તી 2થળ પર હાજર રાખેલ છે અને મારો બાયોગેસLલા1ટનું બાંધકામ પ ૂણ> કરી આપવાની બાંહધ
Hં. તો િનયમાનુસાર મને મળવાપા સબસીડી સામે ઉધાર માલ-સામાન આપવા મહેરબાની કરશોh.
બાયોગેસLલા1ટ બાંધકામ માટે મને N િસમે1ટ મળશે તેનો અને રો-મટીરીયલ તેનો ઉપયોગ હું બાયોગેસLલા1ટ બાંધકામ માટે જ કરીશ
તેન ું ખા ી આપું Hં.
લાભાથની સહી/
સહી/Zગુઠાનું િનશાન __________________
2વા.
2વા. સુપરવાઈઝરનું &માણપ .
ઉપર જણાવેલ િવગતો હકીકત સાચી છે . મI OબO 2થળ ઉપર અરજદારને gયાં તપાસ કરે લ છે . ગેસ Lલા1ટ માટે ખાડો ખોદાયેલ છે .
iટો, રે તી, Qપચી તથા માલસામાન 2થળ ઉપર હાજર રાખેલ છે . અરજદારની હકીકત સાચી છે . આ Lલા1ટનું માલસામાન આLયાની
તારીખથી વધુમાં વધુ ૩૦ િદવસમાં બાંધકામ પ ૂણ> કરવાની જવાબદારી મારી છે . તો લાિભતને સહાય સામે ઉધાર બીલ બનાવીને
સામાન આપવા ભલામણ કરું Hં. લાિભતને અપાયેલ માલસામાનની તારીખથી ણ મહીનાની Zદર જો કોઈપણ કારણસર Lલા1ટનું
બાંધકામ કરી ગેસ ચાલુ ન થઈ શકે તો ઉપરોQત લાિભતને મારી ભલામણથી અપાયેલ માલસામાન/માલસામાનની રકમ િનગમને
ભરપાઈ કરી /કરાવી આપવા માટે હું બંધાn Hં. Nથી તેઓને સહાયની રકમની મયા>દામાં O. _________________ (Zકે Oિપયા
_________________________________પુરા)નો માલ સામાન આપવા િવનંતી છે .
________________________________
2વાવલંબી બાયોગેસ સુપરવાઈઝરની સહી
ભલામણ કરનાર BGS/BGO ની સહી.
સહી.
એ/ો સિવbસ સે1ટર
ટર,, ______________
ે ર(એ.એસ.
એસ.)ની સહી.
સહી.
મંજુ ર
઼ કરનાર ઈ1ચા_
ઈ1ચા_/આસી.
આસી.મેનજ
એ/ો સિવbસ સે1ટર
ટર,, ____________________
ઉપરોQત િકંમતનો માલસામાન મને સંપ ૂણ> સારી હાલતમાં મSયો છે . આ માલસામાન હું નXી થયા મુજબ બાયોગેસLલા1ટના બાંધકામ
ે રી આપું Hં. જો નXી કયા> મુજબ સgવરે બાંધકામ નહY કરું
માટે જ વાપરીશ, અ1ય કોઈ હેત ુ માટે દુ રુપયોગ નહY કરું તેની આથી બાંહધ
તો ગમે તેવા સંજોગોમાં િનગમે આ આપેલ માલસામાન સંપ ૂણ> સારી હાલતમાં કોઈપણ Wતના કારણ કે નોિટસ આLયા િવના લઈ લેવા
હકદાર છે . જો માલ પરત નહY આપું તો તેની િકંમત હું િનગમને ચુકવવા બંધાયેલો Hં. તેમ કરવામાં િનTફળ જઈશ તો િનગમ
કાયદેસરની ફોજદારી કે રે વ1યુ રાહે કાય>વાહી કરી આ રકમ વસુલ કરી શQશે.
ે રી મને મારા કોઈપણ વારસદાર કે નીચે સહી કરનાર મારા Wમીનને લાગુ પડે છે .
ઉપરોQત બાંહધ
Wમીનની સહી : __________________________

__________________________________

મોN
મોN ગામ

(લાિભતની
લાિભતની સહી અથવા Zગુઠાનું િનશાન)
િનશાન)

: ___________________________

