સબસીડી મયાની અ ીમ રસીદ
રસીદ
ગુજરાત એ ો ઈડીઝ કોપરે શન લી. !ારા ______ ઘ.મી.નો ________________________________________િડઝાઈનનો
બાયોગેસ (લાટ બનાવેલ/થાપેલ છે . તેની સરકાર.ીની સબસીડીની રકમ /_______________ (1કે /િપયા _____________
__________ ________________________પુરા)મને ગુજરાત એ ો ઈડીઝ કોપરે શન િલ. અમદાવાદ તરફથી મળે લ છે . તેની
અ ીમ પહ9ચ આપવામાં આવે છે .
લાભાથ>ની સહી / (X)

રે વયુ

ડેરી /એન
એન.
એન.?.ઓ./
.//
/ સંથા/
થા/ વાવલંબી.
ી.બા.
બા.સુપ. !ારા આપેલ બાયોગેસ (લાટ પ ૂણDતાનું FમાણપG
આથી Fમાિણત કરવામાં આવે છે કે, ઉપરોIત હકીકત મારી ચકાસણી મુજબ સાચી છે .
.ી

________________________________________

ગામ

_______________,

તા.______________,

?._____________________નો ______ઘનમીટરનો ____________________________ Fકારનો બાયોગેસ(લાટ તારીખ
______________ના રોજ પ ૂણD થઈ ચાલુ થયેલ છે , N મO તપાયો છે અને મારા મતે પ ૂણD થઈ સંતોષકારક ચાલે છે .
ઉપરોIત બાયોગેસ (લાટનું સુપરિવઝન મO કરે લ છે લાભાથ>નું FમાણપG મેળવેલ છે . આ બાયોગેસ (લાટની દે ખરે ખ સંચાલન તથા
દુ રતી માટે િનયમ મુજબ હું હવે પાંચ વષD માટે જવાબદાર Sં. તેની બાંહેધરી આપું Sં. સદર Iલેઈમના સુપ.ચાUના નાણાં મO વસુલ કયાD
ે રી આપું Sં.
નથી. તેની હું બાંહધ
FમાણપG આપનારની સહી તથા િસVો.
/એન.
થા/
/ વાવલંબી.
ડેરીી/
એન.?.ઓ./ટ
./ટ/
ટ/સંથા
વાવલંબી.બા.
બા.સુપ.ની અ ીમ રસીદ
રસીદ
કે W સરકારની યોજના મુજબ મારી દેખરે ખ અને સુપરિવઝન હેઠળ ઉપરોIત લાભાથ>નો બાયોગેસ (લાટ બનાવેલ છે N માટે
સુપરિવઝન ચાUની રકમ /. ___________ (1કે /િપયા ___________________________________ પ ૂરા) મને ગુજરાત એ ો
ઈડીઝ કોપરે શન લી. અમદાવાદ તરફથી મયા છે . તેની આ પહ9ચ આપવામાં આવેલ છે .
સહી તથા િસVો ____________________________
િનગમના એ ો સિવYસ સેટર તરફથી FમાણપG
આથી Fમાિણત કરવામાં આવે છે કે મારી ચકાસણી મુજબ ઉપરોIત લાિભતનો બાયોગેસ(લાટ મO થળ પર જઈ તપાસેલ છે અને તે
પ ૂણD થઈ સંતોષકારક ચાલે છે .
_________________________________________
બાયોગેસ(લાટ તપાસ કરતા કમDચારી/
ારી/અિધકારીની સહી
એ ો સિવYસ સેટર
ટર,, ___________________
આસી.
ે ર (એ
એ.એસ.)
ઇચાUની
ની સહી :_________________
આસી. મેનજ
એસ.)/
.)/સેટર ઇચાU
એ ો સિવYસ સેટર
ટર,, ________________

