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रा ीय बायोगॅस िवकास योजना सन 20   -20 

ित, 

मा.गटिवकास अिधकारी वग -1 

पंचायत सिमती ------------------- 

 

 िवषय :- रा ीय बायोगॅस िवकास व खत व थापन योजना सन 20   /20   

                             अंतगत बायोगॅस अज कारणेबाबत------ 

महोदय, 

         मी ---------------------- गावचा रिहवाशी असून मी नवीन बोयागॅस बांधलेला आहे. 

(लाभाथ चे नांव --------------------------------------- रा.-------------------------

ता.-------------) 

ाची कागदप े खालील माणे 
1. पंचायत सिमती कडील मंजूरी आदेश 
2. बायोगॅस सयं ा◌ा ा अनुदानाबाबत करावया ा मागणी अज 
3. बायोगॅस संय  पुण ाचा दाखला 
4. बायोगॅस बांधकाम करणा या गवंडयाचे हमीप  
5. बांधकाम सु  असलेले फोटो ( गंवडीसह ) 
6. ित ाप  
7. समजूतीचा नकाशा 
8. रा ीय बायोगॅस िवकास काय म सन 20  -20    असे ऑईलप  ने िलहीलेला 

लाभाथ , गंवडी यांचा फरशीसह फोटो 
9. घराचा उतारा 
10. आधार काड िलंक असले ा बॅक पासबुक ची झेरॉ , रशनकाड झेरॉ , आधार 

काड झेरॉ  तरी सदर अजाचा कार ावा. ही न  िवंनती. 
 
 
लाभाथ  नांव व सही      ामसेवक सही िश ा 
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रा ीय बायोगॅस िवकास योजना सन 20   -20 

कृिष िवभाग िज ा प रषद ------------------- 

बायोगॅस सयं ा ा बांधकामाबाबत करावयाचा मागणी अज 

1. संपूण नांव -------------------------------------रा.-------------ता.------------ 

2. जात -------------------- आधारकाड ं . ------------------------------- 

3. मोबाईल ं माक --------------------- 

4. घरातील ीची सं ा – मोठी -----------लहान ---------------एकूण--------- 

5. जनावरे  मोठी -----------------लहान ----------------एकूण-------------- 

6. सयं  बाधकामास घराजवळ त:ची जागा आहे का ?   होय / नाही 

7. बायोगॅस सयं ास शौचालय जोडणार आहे काय ?   होय / नाही 

8. आपण आिदवासी, मागासवग य जातीपैकी आहात काय ?  होय / नाही 

9. कजाची आाव कता असलेस जवळ ा बँकेचे नांव ------------------- 

 

                        सयं  धारकाची सही 

दाखला 

  दाखला देणेत येतो की, ी/ ीमती ------------------------------रा-------------- यांचेकडे------
---------जनावरे असून बायोगॅस सयं ा बांधकामासाठी घराजवळ पुरेशी जागा आहे तसा घरठाण 
प ाकाचा उतारा सोबत जोडलेला आहे. ांनी या पुव  सदर योजनेचा लाभा घेतलेला नाही सदरचा 
दाखला  पाहणी क न देणेत आला आहे. 
सोबत :-  
घरठाण प क जोडले आहे.                                    ामसेवक / ामिवकास अिधकारी 
 

पंचायत सिमतीची मंजूरी 

 ी. ीमती --------------------------------रा------------ता------------िज-------यांचे अजाची 
छाननी करणेत आली असून ांचेकडील उपल  जनावरे व शौचालय वापर करणा या ीची सं ा 
िवचारात घेता ापासून ितिदनी ---------- घ.मी. मतेचा बायोगॅस चालू शकेल. ांनी यापूव  सदर 
योजनेचा लाभ घेतलेला नाही. याची खा ी केलेली आहे. तरी ांना बायोगॅस बांधकामास मंजूरी देणेत येत 
आहे. 
 
मंजूरी आदेश मांक / िदनांक   मंजुरी देणा या अिधका याची सही व िश ा 
 
िटप :- सदरचा मागणी अज घरठाणप कासह गोबरगॅसचा खडडा पुण झालेनंतर लाभाथ ने 7 
िदवसांत कृिष िवभाग, पंचायत सिमती ---------- कडे जमा करावा. 
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कृिष िवभाग िज ा प रषद ------------------- 

बायोगॅस सयं ा ा बांधकामाबाबत करावयाचा मागणी अज 

अ) संपूण नांव -------------------------------------रा---------------ता--------------िज---------- 

ब) विडलांचे / पतीचे नांव -------------------------------------------- 

 दुर नी / मोबाईल मांक 

क) जात ---------------------- ड) आधारकाड मांक---------------------------------- 

ई) आधारकाड संल  बँकचे नाव व प ा----------------------------------- 

फ ) बँकचे खाते मांक --------------------------------------आयएफसीकोड-------------------- 

 

महाशय, 

1) मी खाली सही करणार ी/ ीमती. ----------------------------------------------सन 20   

/20        म े बायोगॅस सयं  बांधून चालू के ाबददल .------------------ तसेच या संयं ास 

शौचालय जोडले बददल  -----------------असे एकूण ----------------- अनुदान 

िमळणेसाठी अज करीत आहे. 

2) मी-------- घ.मी. मतेचे बायोगॅस सयं  बाकधकाकसाठी  .----------------व शौचालय 

बांधणेसाठी------------ . खच केले आहेत. 

3) मी बायोगॅस बांधकामसाठी -------------------------या बँक शाखेकडून कज घेतले आहे. 

4) मी या दारे बँकेचे शाखािधकारी यांना मंजूर झालेली अनुदानाची र म मा ा कज खाती जमा 

करणेचा अिधकार देत आहे. 

5) मी मागणी केले ा अनुदानाची आगाऊ ॅ  पावती जोडलेली आहे. 

6) माझेकडे ------------------ जनावरे असून घरी ------------------ ी आहेत. 

7) माझा बायोगॅस ----------------------------- या सं थे ा देखरेखीखाली बांधलेला आहे. 

8) मी माझा बायोगॅस पूण झाले नंतरचे मा ा सोबतचे छायािच  सोबत जोडलेले आहे. तरी मला 

अनुदानाची र म मंजूर ावी ही िवनंती आहे. 

 

िदनांक :-      /      /20 
थळ :- ---------------------------    आपला िव ासू  
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आगाऊ ॅ  पावती 

 

मा. कृिष िवकास अिधकारी, िज ा प रषद, को ापूर यांचेकडून बायोगॅस सयं ा◌ासाठी 

र म .----------------व संय ास शौचालय जोडले बाबत र म  ----------------या 

माणे एकूण र म  --------------( अ री पये ------------------------------ 

अनुदान िमळाले . 

 

 

                                       सही  
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प  14 

निवन रा ीय बायोगॅस आिण स ीय खत व थापन काय म सन 20   - 20 

बायोगॅस सयं  पुण ाचा दाखला 

(पुण नावे नमुद करावीत )  

 माणीत करणेत येते की, ामिवकास िवभाग, महारा  शासन यां ाकडील निवन रा ीय बायोगॅस 
आिण स ीय खत व थापन काय मांतगत सदरची बायोगॅस सयं  बांधकाम करणेस आले आहे. सदर 
सयं ाची मता / 1/2/3 घ.िम. असुन ाचा कायम पी सयं  कोड मांक ---------------------आहे. 
तसेच ाची नोदं पंचायत सिमती------------कडील मा र रिज र         सन 20-      20-   म े पान 

..------- वर या नअु मांकाने घेणेत आली आहे. 

 ी.-----------------------------------------------------------------घर ं .) न.नं 8अ नुसार )-
--------------------गांव ------------------ता -------------िज.------------------ यां ा सदर 
शौचालय जोडले ा / शौचालय न जोडले ा सयं ावर बोयागॅस खत / गांडुळखत/ नॅडेप इ.----------- या 
स ीय खताचे -----------खत खडडे जोडलेले आहेत. सदर संय ाचे बांधकाम हे -------------------------
---------------------- िव ार आिधकारी (कृषी ) कृषी अिधकारी पं.सं.----------- यां  देखरेखीखाली 
करणेत आले आह. तसेच सदरचे सयं  बांधकाम हे लाभा ाचे संपुण समाधान करीत आहे. 

 आ ी माणीत क न देतो की सदरची संय  िदनांक     /      /20     पासुन समाधनकारकपणे 
कायरत असुन ाच कज अनुदान / अनुदान र म ---------------- पंचायत सिमती -----------न ◌ेअदा 
करणेत आले आहे. सदरचे सयं  क  शासना ा उजा मं ा◌ालया दारे मा ता असले ा-----------------
------- नावाचे असून ी फॅि केटेड / एचडीपीई/ तरंग ा टाकीचे / थर घुमटाकार कारचे आहे. 
सदर ा सयं ाक रता िज ा प रषदे ा अिधकृत मंजुरीनंतर आिण या पुण ा ा दाख चा ा कृतीनंतर 
इतके ------------ अनुदान डीबीटी दारे लाभाथ ा  नावे अदा करणेत आले आहे. 

 

सयं  पुण ाची तारीख :- 

पुण ाचा दाखला अदा केलेची तारीख :-      ामसेवक / ामिवकास अिधकारी 

 

सयं  धारकाची सही     िव ार अिधकारी (कृषी) / कृिष अिधकारी 

          पंचायत सिमती -------------- 

दोन सा ीदारां ा सहया 

1. सयं  धारकां ा शेजारील नाग रकांची ा री 
 

2. ामपंचायत सद / सरपंच ा री    गटिवकास अिधकारी वग -1 
 

पंचायत सिमती ------------------ 
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बायोगॅस बांघकाम करणा या गवंडयाचे हमी प  

 

मी खाली सही करणार बायोगॅस िशि त गवंडी ी.----------------------------------------------

रा. ----------------------तालुका -----------------------िज ा--------------------- हमी प  िल न 

देतो की, मी बायोगॅस िश ण पूण केले असून मला बायोगॅस बॉधकामाचा पूण अनूभव आहे. मी सन 20    

/20     म े ी----------------------------------------------------------  रा.--------------------

ता.----------------------, िज ा --------------------- हमी प  िल न देतो की, मी बोयागॅसचे िश ण 

पूण केले असून मला बायोगॅस बांधकामाचा पूण अनुभव आहे. मी सन 20    /20    म े ी.---------------

-------------------------- रा.------------------------ तालुका ---------------,िज-------------------- 

यांचा िदनबंधू काराचा 2/3/4 घ.मी. मतेचा बायोगॅस खालील अटीस अिधन रा न पूण केला आहे. 

1) बायोगॅस बांधकाम नवीन केलेले आहे. ( जुना दु  केलेला नाही ) 

2) बायोगॅस मोजमापे िनयमा माणे आहेत. 

3) बांधकामासाठी सािह  यो  कारचे व दजाचे वापरलेले आहे. 

4) बोयागॅसचे आऊटलेटवर यो  कारचे झाकण घातलेले आहे. 

5) बायोगॅसचे बांधकामावर रा ीय बायोगॅस िवकास योजना सन 20    /20    िज. प. -------------- 

असे कोरलेले आहे. 

6) बायोगॅसचा वापर व िनगा या बाबत लाभाथ स पूण माहीती िदलेली आहे. 

7) बायोगॅसचे पुण ाचे दाख ावर मी त: सही केलेली आहे. 

 

वरील बायोगॅस बांधकामातील तांि क दोषामुळे बंद पडला अगर बांधकाम िनयमानुसार न 

 केलेचे िदसून आलेस होणा या कायवाहीस मी पा  राहीन यांची मला जाणीव आहे. णून िल न िदले 
हमीप  असे. 

 

िदनांक :-   /     /      गंवडयाचे नांव व सही 

        मोबाईल नंबर 
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ित ाप  

 

मी ी.---------------------------------------------------रा-------------------तालुका--------------- 

िज ा--------------------------- को ापूर वय वष ------------- धंदा -------------------मी स  

ित ेवर िल न देतो की,  

 सदरचा बोयागॅस मी सन 20     /20     म े बायोगॅसचे िशि त गवंडी ी.-------------------------

--------------------- रा.-------------------तालुका --------------------------- यांचे कडून 

बांधकाम क न घेतला असून तो सु थतीत असून कायरत आहे. 

 सदर बायोगॅसवर मी अगर माझे कुटंुबातील कोण ाही ीने यापूव  िज.प. अथवा अ  सं थेकडून 

अनुदानाचा लाभ घेतलेला नाही. तसे आढळून आलेस सदरचे अनुदान हे शासकीय येणे समजून 

मा ाकडून वसूल करणेचा अिधकार िज.प.ला राहील याची मला जाणीव आहे. 

 सदरचा बायोगॅस सुरळीत चालू रहावा यांसाठी ाला आव कते माणे शेण पाणी िनयिमत घालून 

सयं  कायरत ठेवणेची हमी देत आहे. 

 सदर बायोगॅस सुरळीत चालू रहावा यासाठी ाला आव कते माणे शेण पाणी िनयिमत घालून सयं  

कायरत ठेवणेची हमी देत आहे. 

 मी मागासवग य असलेबाबत स म अिधकारी यांचा दाखला जोडला आहे. 

 माझेकडे ---------------------जनावरे व माझे घरी -------------------- ी आहेत. 

 मला 1 मे 2001 नुतर ितसरे अप  नाही. 

 िज ा प रषदे ा ितिनधीला मी िनयकालीक िनरी ण कर ास मुभा देईन. 

 

सदरचे ित ाप ामधील सव मजकूर खरा व बरोबर असून चुकीचे काही आढळून आलेस भारतीय 

दंड िवधनाच कलम नं 199,200 व 193(2) तरतुदी नुसार होणा या िश ेस व दंडास मी वैय ीक र ा पा  

राहीन णून केले स  ित ेवर िल न िदले असे. 

 

िदनांक :-    /    /  

थळ :- ------------------      लाभाथ चे सही 
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1. जागा िनि तीचा फोटो िचकटिवणे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  बांधकाम चालू फोटो िचकटवणे 
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3. बांधकाम पूण कामाचा ( फरशीसह व योजनेचे नांव ऑईल प ने िलिहलेला ) फोटो 
िचकटिवणे 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  यंपाक करतानाचा शेगडीसह फोटो िचकटिवणे 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

नांव :- ---------------------------------------------- 

रा.-------------------------------ता.---------------------                              ( ामसेवक सही ) 
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माणप  

 

मािणत करणेत येते की, ी.--------------------------------------------मु.पो.-----------------------

ता.----------------------  यांचे आमचे -------------------------------- बँक शाखा ------------------ 

IFSC कोड नं .-------------------------------- येथे खाते ं .:- ---------------------------------------

असून सदर खा ास आधार काड ं .------------------------------------------ हे जोडलेला आहे. 

 

                                शाखािधकारी  


