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વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

1.1 ઘર��/ુરહ�ણા�ંકય જોડાણો (ચા� ુમીટર) સ�ંયા NA NA

1.2 ઘર��/ુરહ�ણા�ંકય જોડાણો (બધં મીટર) સ�ંયા NA NA

1.3 ઘર��/ુરહ�ણા�ંકય જોડાણો (મીટર વગરના)ં સ�ંયા 16791 17007

ઘર��/ુરહ�ણા�ંકય જોડાણો (�ુલ) સ�ંયા 16791 17007

1.4 જ�થામા ંથતા પાણી�ુ ંિવતરણ-એપાટ�મે�ટ (ચા� ુમીટર) સ�ંયા NA NA

1.5 જ�થામા ંથતા પાણી�ુ ંિવતરણ-એપાટ�મે�ટ (બધં મીટર) સ�ંયા NA NA

1.6 જ�થામા ંથતા પાણી�ુ ંિવતરણ-એપાટ�મે�ટ (મીટર વગરના)ં સ�ંયા NA 0

જ�થામા ંથતા પાણી�ુ ંિવતરણ-એપાટ�મે�ટ (�ુલ) સ�ંયા 0 0

1.7 જ�થામા ંથતા પાણી�ુ ંિવતરણ- સોસાયટ�/લે-આઉટ (ચા� ુમીટર) સ�ંયા NA NA

1.8 જ�થામા ંથતા પાણી�ુ ંિવતરણ- સોસાયટ�/લે-આઉટ (બધં મીટર) સ�ંયા NA NA

1.9 જ�થામા ંથતા પાણી�ુ ંિવતરણ- સોસાયટ�/લે-આઉટ (મીટર વગરના)ં સ�ંયા NA 0

જ�થામા ંથતા પાણી�ુ ંિવતરણ- સોસાયટ�/લે-આઉટ (�ુલ) સ�ંયા 0 0

1.10 અ�ય - િવગત દશા�વવી (ચા� ુમીટર) સ�ંયા NA NA

1.11 અ�ય - િવગત દશા�વવી (બધં મીટર) સ�ંયા NA NA

1.12 અ�ય - િવગત દશા�વવી (મીટર વગરના)ં સ�ંયા NA 0

અ�ય - િવગત દશા�વવી (�ુલ) સ�ંયા 0 0

�ુલ પાણી �રૂવઠાના ંજોડાણો- રહ�ણા�ંકય સ�ંયા 16791 17007

પાણી સેવાનો �યાપ- નળ કનેકશન �ારા આવર� લેવાયેલ િવ�તાર
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

1.13 નળ કનેકશન �ારા આવર� લેવાયેલ રહ�ઠાણો સ�ંયા 16808 17103

1.14 જ�થામા ંપાણી િવતરણ થતા - રહ�ઠાણો/એપાટ�મે�ટ સ�ંયા NA 0

1.15 જ�થામા ંથતા પાણી�ુ ંિવતરણ - સોસાયટ�/લે-આઉટ રહ�ઠાણો સ�ંયા NA 0

પાણી �રૂવઠા સાથ ેઆવર� લેવાયેલ �ુલ રહ�ઠાણો સ�ંયા 16808 17103

* � રહ�ઠાણોમા ંપોતાનો �ોત �વા ક� �ુવા, હ��ડપ�પનો સમાવેશ થશે ન�હ.

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017
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2.1 જમીન ઉપરના ંપાણી �ોત માટ� વોટર ��ટમે�ટ �લા�ટની �થાિપત ઊ�પાદન �મતા એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

2.2 જમીન ઉપરના ંપાણી �ોત �ારા ઉ�પ� થતો પાણીનો �ુલ જ�થો એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

2.3 �ગૂભ� જળ માટ� વોટર ��ટમે�ટ �લા�ટના �થાિપત ઉ�પાદન �મતા એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

2.4 �ગૂભ� જળ(પ�પ પાવર આધા�રત) �ારા ઉ�પ� થતો પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. 10.87 10.87

2.5 અ�ય �ોત �ારા ઉ�પ� થતો પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

�ુલ �થાિપત �મતા એમ.એલ.ડ�. 0.00 0.000

�ુલ ઉ�પા�દત થતો પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. 10.87 10.870

પાણીનો વપરાશ
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

2.6 રહ�ણા�ંકય જોડાણો �ારા �બલ�ગ થતો પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. 6.7 7.65

2.7 જ�થામા ંથતા પાણી� ુિવતરણ-એપાટ�મે�ટ માટ� �બલ�ગ થતો પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

2.8 જ�થામા ંથતા પાણી� ુિવતરણ-એપાટ�મે�ટ માટ� �બલ�ગ થતો પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

2.9 �બન-રહ�ણાકં�ય માટ� �બલ�ગ થતો પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. 0.15 0.19

2.10 �હ�ર નળ માટ� �બલ�ગ થતો પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

2.11 અ�ય �ોત �ારા �બલ�ગ થતો પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

�ુલ �બલ�ગ થતો પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. 6.85 7.84

�ુલ �બલ�ગ ના થતો પાણીનો જ�થો (મફત િવતરણ - �હ�ર નળ �ારા) એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

�ુલ �બલ�ગ ના થતો હોય તેવો પાણીનો જ�થો (મફત નળ જોડાણ - કોઈ ધાિમ�ક સ�ંથામાટ�) એમ.એલ.ડ�. 0.03 0.03

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

3.1 �ુલ પાણીનો ઉ�પા�દત થતો જ�થો એમ.એલ.ડ�. 10.87 10.870

3.2 �ુલ �બલ�ગ થતો પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. 6.85 7.84

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

4.1 �બન રહ�ણા�ંકય - �યાવસાિયક- ઔધો�ગક સ�ંથા �વા ં(ચા� ુમીટર) સ�ંયા NA NA

4.2 �બન રહ�ણા�ંકય - �યાવસાિયક- ઔધો�ગક સ�ંથા �વા ં(બધં મીટર) સ�ંયા NA NA

4.3 �બન રહ�ણા�ંકય - �યાવસાિયક- ઔધો�ગક સ�ંથા �વા ં(મીટર વગર) સ�ંયા 447 483

�બન રહ�ણા�ંકય - �યાવસાિયક- ઔધો�ગક સ�ંથા(�ુલ) સ�ંયા 447 483

4.4 �હ�ર નળ (ચા� ુમીટર) સ�ંયા NA NA

4.5 �હ�ર નળ (બધં મીટર) સ�ંયા NA NA

4.6 �હ�ર નળ (મીટર વગર) સ�ંયા NA 0

�હ�ર નળ (�ુલ) સ�ંયા 0 0

�ુલ ચા� ુઅને કાય�રત જોડાણોની સ�ંયા (�થાિનક, જ�થાબધં �રુવઠો, અ�ય) સ�ંયા NA NA

�ુલ પાણી િવતરણના ંજોડાણોની સ�ંયા સ�ંયા 17238 17490

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

5.1 માસમા ંપાણી િવતરણના ં�દવસો સ�ંયા 30 30

5.2 �દવસમા ંક�ટલા �ુલ કલાક કલાક 1.25 1.25

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

6.1 વષ� દર�યાન આવતી ફ�રયાદો સ�ંયા 1152 997

3. �બન ઉપ�વ પાણીની મા�ા

4. મીટરવાળા પાણી �રૂવઠાના ંજોડાણો

5. પાણી �રુવઠાની િનરંતરતા

પાણી િવતરણની મા�ા

6. �ાહક ફ�રયાદ િનવારણની કાય��મતા

�ાહક સેવાઓ



7/9/2017 PAS - ડ�ટા એ���

http://www.pas.org.in/web/ceptpas/dataentry?p_p_id=SLBDataEntryScreen_WAR_Portal&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_… 3/5

6.2 વષ� દર�યાન ૨૪ કલાકમા ંઉક�લાતી ફ�રયાદો સ�ંયા 1125 950

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

7.1 ર�સીડ�અુલ કલોર�ન - વોટર ��ટમે�ટ �લા�ટના ંપાણીના ં�વક �થળે ઊપરથી લેવાયેલ સે�પલની સ�ંયા
(વષ�મા)ં

સ�ંયા 0 0

7.2 ર�સીડ�અુલ કલોર�ન- વચગાળાનંા ં�થળ ઊપરથી લેવાયેલ સ�ંયા (વષ�મા)ં સ�ંયા 3600 3689

7.3 વપરાશકારના ં�થળેથી લેવાયેલ સ�ંયા (વષ�મા)ં સ�ંયા 1440 1694

7.4 �ુલ ર�સીડ�અુલ કલોર�ન ટ��ટ માટ� લેવાયેલ સ�ંયા (જો દશા�વલે �થળો �માણેના ંસે�પલ ન હોય તો) સ�ંયા 0 0

�ુલ ર�સીડ�અુલ કલોર�ન ટ��ટ માટ� લેવાયેલ સ�ંયા સ�ંયા 5040 5383

7.5 �ુલ પાસ થયેલ સે�પલોની સ�ંયા સ�ંયા 5040 5320

7.6 �ફઝીકલ અને ક�મીકલ ટ��ટ - વોટર ��ટમે�ટ �લા�ટના ંપાણી �વક �થળ ઊપરથી- ટ��ટ માટ� લેવાયેલ
સે�પલની સ�ંયા(વષ�મા)ં

સ�ંયા 0 0

7.7 �ફઝીકલ અને ક�મીકલ - વચગાળાનંા ં�થળ ઊપરથી ટ��ટ માટ� લેવાયેલ સે�પલની સ�ંયા(વષ�મા)ં સ�ંયા 0 0

7.8 �ફઝીકલ અને ક�મીકલ - વપરાશકારના ં�થળેથી ટ��ટ માટ� લેવાયેલ સે�પલની સ�ંયા(વષ�મા)ં સ�ંયા 0 0

7.9 �ુલ �ફઝીકલ અને ક�મીકલ ટ��ટ માટ� લેવાયેલ સે�પલની સ�ંયા(જો દશા�વલે �થળો �માણેના ંસે�પલ ન હોય
તો)

સ�ંયા 0 0

�ુલ �ફઝીકલ અને ક�મીકલ ટ��ટ માટ� લેવાયેલ સે�પલની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

7.10 �ુલ પાસ થયેલ સે�પલોની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

7.11 બેકટ��રયોલો�કલ - વોટર ��ટમે�ટ �લા�ટના ં પાણી �વક �થળ ઊપરથી લેવાયેલ સે�પલોની
સ�ંયા(વષ�મા)ં

સ�ંયા 0 0

7.12 બેકટ��રયોલો�કલ - વચગાળાનંા ં�થળ ઊપરથી લેવાયેલ સે�પલોની સ�ંયા(વષ�મા)ં સ�ંયા 0 0

7.13 �ુલ બેકટ��રયોલો�કલ ટ��ટ માટ� લેવાયેલ સે�પલોની સ�ંયા (વષ�મા)ં સ�ંયા 0 0

7.14 �ુલ બેકટ��રયોલો�કલ ટ��ટ માટ� લેવાયેલ સે�પલોની સ�ંયા(જો દશા�વલે �થળ �માણેના ંસે�પલ ન હોય
તો)

સ�ંયા 0 0

�ુલ બેકટ��રયોલો�કલ ટ��ટ માટ� લેવાયેલ સે�પલોની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

7.15 પાસ થયેલ સે�પલની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

�ુલ બેકટ��રયોલો�કલ ટ��ટ માટ� લેવાયેલ સે�પલોની સ�ંયા સ�ંયા 5040 5383

પાસ થયેલ સે�પલની સ�ંયા સ�ંયા 5040 5320

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

8.1 વ�હવટ� અને કાયમી �ટાફ ખચ� �. લાખ 28.21 32.86

8.2 આઉટ સોસ� / કો���ાકટ �ટાફ ખચ� �. લાખ 0.0 0.0

8.3 વીજ ખચ� /�ધણ ખચ� �. લાખ 137.72 86.56

8.4 ક�મીકલ ખચ� �. લાખ 14.36 27.27

8.5 મરામત અને િનભાવ ખચ� �. લાખ 10.72 19.32

8.6 જ�થામા ંલેવાતા (રૉ/��ટ�ડ) પાણીનો ખચ� �. લાખ 18.72 22.07

8.7 અ�ય ખચ� �. લાખ 3.08 3.05

�ુલ સચંાલન ખચ� �. લાખ 212.81 191.13

નાણાક�ય મા�હતી- મહ��લૂી આવક
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

8.8 વષ�ના ંઆરંભે ગઈસાલ�ુ ંબાક� લે�ું �. લાખ 98.53 119.65

8.9 પાણી વરેા થક� માગં�ું �. લાખ 0.0 0.0

8.10 ટ��/સેસ - (ફકત પાણી માટ�નો) માગં�ું �. લાખ 66.02 66.02

7. પાણી �રુવઠાની �ણુવ�ા

��ુધ થયેલ પાણી �ણુવ�ાની ચકાસણી

8. પાણી �રુવઠા સેવા ખચ�ની વ�લુાત

નાણાક�ય મા�હતી- વાિષ�ક સચંાલન ખચ�
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8.11 અ�ય માગં�ુ ં(દા.ત. કનેકશન ખચ�, અ�દુાન િવ.) �. લાખ 0.0 0.0

�ુલ વાિષ�ક મહ��લુી માગં�ું �. લાખ 66.02 66.02

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

9.1 ગત વષ��ુ ં�ુલ માગં�ું �. લાખ 66.02 66.02

9.2 બાક� લેણા સામેની વ�લુાત �. લાખ 16.16 17.64

9.3 ચા� ુમાગં સામેની વ�લુાત �. લાખ 42.89 43.96

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

10.1 સીનીયર મેનેજમે�ટ (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 0 0

10.2 સીનીયર મેનેજમે�ટ (ભરાયેલ) સ�ંયા 0 0

10.3 એ��િનયર (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 0 0

10.4 એ��િનયર (ભરાયેલ) સ�ંયા 2 1

10.5 કલાક�/એકાઉ�ટ�ટ (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 1 1

10.6 કલાક�/એકાઉ�ટ�ટ (ભરાયેલ) સ�ંયા 1 1

10.7 વક� ઈ��પેકટર/મીટર ર�ડર (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 0 0

10.8 વક� ઈ��પેકટર/મીટર ર�ડર (ભરાયેલ) સ�ંયા 0 0

10.9 ઈલેક���યન અને ફ�ટર (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 0 0

10.10 ઈલેક���યન અને ફ�ટર (ભરાયેલ) સ�ંયા 0 0

10.11 લાઈનમેન/�લ�બર (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 6 0

10.12 લાઈનમેન/�લ�બર (ભરાયેલ) સ�ંયા 20 24

10.13 મ�ૂર (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 0 0

10.14 મ�ૂર (ભરાયેલ) સ�ંયા 10 14

�ુલ (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 7 1

�ુલ (ભરાયેલ) સ�ંયા 33 40

પાણી જોડાણો માટ� જોડાણ ખચ�
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

10.15 રહ�ણાકં - સામા�ય �. 600 600

10.16 રહ�ણાકં - શહ�ર� ગર�બી �. 600 600

10.17 સ�ંથા�કય �. 600 600

10.18 �યાવસાિયક �. 1500 1500

10.19 ઔ�ો�ગક �. 3000 3000

પાણી ટ�ર�ફ માળ� ુ- સીધો ટ�ર�ફ ચા�
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

10.20 રહ�ણાકં - સામા�ય �./માસ 50.0 50.0

10.21 રહ�ણાકં - શહ�ર� ગર�બી �./માસ 50.0 50.0

10.22 સ�ંથા�કય �./માસ 50.0 50.0

10.23 �યાવસાિયક �./માસ 125.0 125.0

10.24 ઔ�ો�ગક �./માસ 250.0 250.0

પાણી ટ�ર�ફ માળ� ુ- વો��મેુ��ક ટ�ર�ફ
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

10.25 રહ�ણાકં - સામા�ય �./�ક.લી. NA

NA

9 પાણી �રુવઠા દર વ�લુાતની �મતા

10 વધારાની મા�હતી (વૈક��પક)

�ટાફની મા�હતી
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10.26 રહ�ણાકં - શહ�ર� ગર�બી �./�ક.લી. NA NA

10.27 સ�ંથા�કય �./�ક.લી. NA NA

10.28 �યાવસાિયક �./�ક.લી. NA NA

10.29 ઔ�ો�ગક �./�ક.લી. NA NA

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

Remarks

Remarks

 અપડ�ટ

સામા�ય મા�હતી

પાણી �રુવઠા

��અુર�જ અને ��નેજ

ઘન કચરા�ુ ં�યવ�થાપન

ઈકવીટ�ને લગતી મા�હતી

આધાર�તૂતા

Go to Top

Home | About us | Resources | Disclaimer
Best Viewed in IE 7 & above and Google Chrome

Copyright © 2009-2016 CEPT University.
સવા�િધકાર �રુ��ત

Powered by Tata Consultancy Services Limited

 
 

javascript:getScreen(1);
javascript:getScreen(2);
javascript:getScreen(3);
javascript:getScreen(4);
javascript:getScreen(5);
javascript:getScreen(6);
http://www.pas.org.in/web/ceptpas/home
http://www.pas.org.in/web/ceptpas/aboutus
http://www.pas.org.in/web/ceptpas/resources
http://www.pas.org.in/c/document_library/get_file?uuid=1e5fd1b7-8835-483d-ae17-61d455548fe8&groupId=10122
http://www.tcs.com/

