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સંસ્થાકીય બાયોગે સ પ્લાન્ટ માટે ન ંુ અરજીપત્રક
ક્રમ નં
૧

પ્રોજેકટ ન ં નામ

સંસ્થાકીય બાયોગેસ પ્લાન્ટ

લાભાથી સંસ્થાની વિગતો
ક) સંસ્થાન ં નામ
ખ) સંસ્થાના િડાન ં નામ અને હોદ્દો
ગ) ટપાલ માટે પ ૂરં સરનામ ં
ઘ) પીનકોડ
ચ) ટે લલફોન/મોબાઈલ નંબર
છ) ઈ-મેઈલ એડ્રેસ

૨

સ ૂલચત પ્લાન્ટની ભૌગોલલક વિગતો
(ક) સ્થળની વિગત, નામ,ગામ અને સિેનબ
ં ર
(ખ) તાલકો (ગ) જિલ્લો (ઘ) પીનકોડ

૩

પ્રોજેકટ પ્રસ્તાવિત કરનાર એિન્સી/ લાભાથી

સખાિતી/ટ્રસ્ટ /નફો ન કરતી સંસ્થા/ નફો કરતી સરકારી સંસ્થા

એિન્સીનો દરજ્િો
( િો લબન-સરકારી સંસ્થા હોય તો મંડળન ં મેમોરે ન્ડમ/
બંધારણ અને સભ્યોની વિગત તેમિ છે લ્લા ત્રણ
િર્ષના ઓડડટ કરાયેલા ડહસાબની નકલ બીડિી.( લાગ
પડત ં હોય તેણે આ વિગતો બીડિી િરૂરી છે .)
૪

સ ૂલચત બાયોગેસ પ્લાન્ટ માટે િમીનની ઉપલબ્ધધ
ક) િમીન પોતાની માલીકી ની છે કે કે મ?
ખ) િમીન સિેનબ
ં ર વિગતો તથા િમીન ન માપ

હા/ના

(બાયોગેસ ની સ્થાપના માટે ઓછા મા ઓછી ૨૦ x ૨૦
મીટર િમીન હોિી આિશ્યક છે )
૭/૧૨ ની સ્િ પ્રમાલણત નકલ રજૂ કરિી.

હા/ના

૫

સંસ્થામાં ઢોરની સંખ્યા
ક) ભેંસ ખ) ગાય/બળદ ગ) અન્ય
કલ

૬

પ્લાન્ટ સ્થાપિા પાછળનો હેત ં
ક) ઘરો/સંસ્થાની રાંધણ ઊર્જષની િરૂડરયાતને પહોંચી
િળિા
ખ) િીિ ઉત્પાદન માટે ગેસનો ઉપયોગ કરિા

૭

બાયોગેસ પ્લાન્ટ માટે િરૂરી સામગ્રી-પરિઠાની
દૈ વનકધોરણ્રે ઉપલબ્ધધ
ક) છાણ

ડક.ગ્રા.

ખ) રસોડાનો એંઠિાડ

ડક.ગ્રા.

ગ) શાકભાજીનો કચરો

ડક.ગ્રા.

ઘ) િૈકબ્લ્પક અન્ય સામગ્રી

ડક.ગ્રા.
ડક.ગ્રા.

કલ કચરો
૮

સ્થળ અંગે સામાન્ય માડહતી
ક) સ્થળ પર િીિ સવિધા છે ?
ખ) િલસ્રોત ઉપલધધ છે ?
ગ) લાભાથી સંસ્થા દ્વારા પ્રવત માસ
િાપરિામાં આિત ં મખ્ય બળતણ
ઘ) સંસ્થાના પરીસરમાં કલ ઘરોની સંખ્યા

૯

હા/ના
હા/ના
િલાઉ લાકડાં

ડક.ગ્રા.

કેરોસીન

લલટર

એલપીજી

વસલલન્ડર

પ્લાન્ટના બાંધકામ માટે ઉપલધધ પ ૂિષ- િરૂરી સવિધા
ઉપલધધ છે ?
ક) બાંધકામ માટે િરૂરી પાણી

હા/ના

ખ) ફેલિકે શન-બાંધકામ કામગીરી માટે િીિળી

હા/ના

ગ) શરૂઆતમાં નાખિા માટે અને પ્લાન્ટ ચલાિિા
માટે ન ં રોિન ં છાણ –સેબ્ન્દ્વય કચરો
૧૦

સ ૂલચત સ્થળે િમીનની વિગત

૧૧

ગેસનો સ ૂલચત ઉપયોગ

હા/ના
સામાન્ય િમીન/સખત મરમ/સખત ખડકાળ

નંગ

ક) રાંધણ ગેસના િોડાણોની સંખ્યા

ડકલોિોટ

ખ) ડીજી સેટ (ક્ષમતા)

હોર્ષપાિર

ગ) પાણી ઉપર ચઢાિિા (પંપ ની ક્ષમતા)
૧૨

પ્રાયોિનાન ં કલ ખચષ

રૂ.

૧૩

સહાયકી ની વિગતો

રૂ.

૧૪

લાભાથી ફાળો

રૂ.

૧૫

પ્લાન્ટ ચાલ કયાષ પછી સંચાલન-વનભાિ માટે જે
સંસ્થાને સોપિામાં આિનાર હોય તે સંસ્થાની વિગતો
ક) સંસ્થાન ં નામ
ખ) ટપાલ માટે પ ૂરં સરનામ ં
ગ) સંસ્થાના િડાન ં નામ અને હોદ્દ્રો
ઘ) ટે લલફોન/ મોબાઇલ નંબર

સ્થળઃ
તારીખઃ
લાભાથી સંસ્થાના િડાની સહી/નામ

:

હોદ્દો

:

વસકકો :

