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વિષમો

અભાયા સ ૂચનો

કવભટી પોકસ

કન્સનન
ભાગન દવશિકા /
ધોયણો / વનમભો

1.

એસ.ટી.ી.

EC ની સાભાન્મ

(સીિેજ

આિશ્મકતાઓ

ળશેયોભાં નલીનતાઓ વાથે શ્રેષ્ઠ યીતે ફેસ્ટ

ટ્રીટભેન્ટ

ુ ફ, દયે ક અને
મજ

લોટય ટ્રીટભેન્ટ સુધલધા ધલકવાલી છે ને

પ્રાન્ટ)

દયે ક વ્મક્તતગત

સવુ િધા

તેના દ્વાયા તેઓ ફામોગેવ જેલી ઈર્જા ઈત્ન્ન

પ્રોજેતટને તેભના

કયે છે .

વિકાસ રયસયભાં





ભાયા વંફધં ધત ળશેયી સ્થાધનક વંસ્થાઓએ

ટ્રીટભેન્ટથી વીધા ગટયના ાણીનો ઈમોગ

તેભની ોતાની

યીવામકર પ્રોવેવ, ુનઃ ઈમોગ કયે છે ને

ગટય શદ્ધુ િકયણ

તેના ઈમોગ ભાટે ઔદ્યોગગક ધલસ્તાયોભાં

પ્રાન્ટ સવુ િધા

ાણીનો વપ્રામ કયે છે . ળશેયી સ્થાધનક

વિકસાિિી જોઈએ.

વંસ્થાઓ સ્થાધનક રોકો ાવેથી અ
સુધલધાઓ ભાટે શેરાથી જ ધભરકત લેયો રે
છે .


વ્મક્તતગત વીલેજ ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્્વ લધુ
લધુ રાંફા વભમ સુધી વાયી યીતે કામાયત
યશેતા નથી ને તેનાથી તે અ ધલકધવત
સુધલધાઓને વય કયળે ને ધલકધવત
ધવસ્ટભની કામાક્ષભતાના સ્તયને ઘટાડળે.

2.

પામય

સંફવં ધત સત્તા

વનમભન

દયે ક ળશેયી સ્થાધનકભાં પયજજમાત પ્રાન

(ગુજયાત પામય

ાસેથી પામય

ાવ પ્રક્રિમા શોમ છે જેભાં તભાભ પામય એન્ડ

ધપ્રલેન્ળન એન્ડ

અને

અભબપ્રામ /

વેફ્ટી કામદા , ધાયાધોયણો, ધનમભો ને

રાઇપ વેપટી ભેજવા

સંચારન

યે ખાંકનોની ભાંગ.

ધનમભન દયે ક પ્રોજેતટના પ્રસ્તાલક દ્વાયા

એતટ – ૨૦૧૩ –

નુવયવુ ં પયજજમાત છે તે ધલના કોઇ ણ

ધલથ યે ગ્યુરેળ –

મોજના વત્તાલાાઓ ભંજુય કયતા નથી.

૨૦૧૬)





અલા ધલમો પ્રક્રિમાને વય કયે છે ને
લધુ વભમ રે છે તેના કયતા

EC ળયતોભાં

પયજીમાતણે જરૂક્રયમાત શોમ તેલી
કંડીળનભાં લધાયે ધ્માન અી ળકામ.
3.

CER
પ્રવ ૃવત્તઓ

CER ભાટેની ડીભાન્ડ 

(કોોયે ટ વોશ્મર ક્રયસ્ોક્ન્વગફગરટી ોગરવી)

ઓક્રપવ ભેભોયે ન્ડભ

પ્રોજેતટ કોસ્ટના ૨%

ધનમભો, ૨૦૧૪ પતત ત્માયે જ ભરભાં અલે

GOI દ્વાયા તા

ડીભાન્ડ અને તેની

છે જ્માયે કંનીઓ ઓયે ક્રટિંગ પ્રોજેત્વ

1/5/2018 F.NO

ભાટે પ્રોજેતટના

ધયાલે છે ને ચોખ્ખો નપો કયે છે તેભ જ

22-65/2017- IA.

તભાભ રહસાફો અને

ઈયોતત ધધધનમભ ને ધનમભોભાં

III માાલયણ

રીગર ડોક્યુભેન્્સ

વભાધલષ્ટ ન્મ ળયતોને અધધન છે .

ભંત્રારમ, લન ને

ભે પ્રાયં ગબક તફક્કે બાધલ ક્રયક્સ્થધતઓની

અફોશલા ક્રયલતાન

અગાશી કયી ળકતા નથી ને વં ૂણા

વય અકાયણી

ફામપકે વન કયલા ને કાન ૂની ધલધળષ્ટતા

ધલબાગ.

આિાના હોમ છે .



ભાટે તે થોડું જક્રટર ણ છે . કાયણ કે
ક્રયક્સ્થધત ફદરાઆ ળકે છે ને અ પ્રવ ૃધત્તઓ
વં ૂણા યીતે ભેલેરા ચોખ્ખા નપા ય
અધાક્રયત છે ને ખચાના 2% પ્રોજેતટ ખચાને
ફદરે ચોખ્ખા નપાના ખચાભાંથી કાલા
જોઇએ.


કાન ૂની ધલધળષ્ટતા ને ફામપકે વનની
ભાંગણી થલી જોઇએ નશીં કાયણ કે અ પતત
બધલષ્મની ક્સ્થધત અધાક્રયત મોજના છે .

4.

ારકિંગ

પતત નેશનર

ળશેયી ધલકાવ ને ળશેયી અલાવ ધલબાગ

ળશેયી ધલકાવ ને

ભફલ્ડિંગ કોડ

દ્વાયા પ્રકાધળત. - ગુજયાત યાજ્મ તેના

ળશેયી ગૃશ ધનભાાણ

(એનફીસી) ના

અમોજન, ધાયાધોયણ, ધનમભો ધયાલે છે

ધલબાગ દ્વાયા

ધોયણો ય પોકસ

(કોમ્પ્પ્રીશેન્વીલ જનયર ડેલરોભેન્ટ કંટ્રોર

પ્રકાધળત, વ્માક

યે ગ્યુરેળન-૨૦૧૭ જે ઓતટોફય, ૨૦૧૯

વાભાન્મ ધલકાવ

સુધીભાં સુધાયે ર છે ).

ધનમંત્રણ ધનમંત્રણ

ઘણા યાજ્મોભાં તેના ોતાના અમોજન

ધનમભો- 2017

ધનમભો શોમ છે ને ભાયા સ ૂચન મુજફ

ઓતટોફય 2019 સુધી

યાજ્મોના ધનમભોને શેરા ધ્માનભાં રેવ ુ ં

સુધાયે ર છે .





જોઇએ ને એનફીવીના ધોયણો એલા
સ્થો/યાજ્મોભાં રાગુ શોલા જોઇએ કે જેભાં
કોઇ જનયર અમોજન ધનમભો નથી.


યાજ્મના અમોજનના ધનમભો ધલકાવ ભાટે
વચોટ ને તે મુજફ યચલા જોઇએ. જે
કદાચ ટીક્ુરય
ં
યાજ્મના ધનમભો ને
ળયતો વાથે થઇ ળકે.



GDCR મુજફ જ ાક્રકિંગનો અગ્રશ યાખલો.

