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વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

1.1 શહ�રમા ં�ુલ િમ�કતોની સ�ંયા સ�ંયા 30865 31865

1.2 �જ� ધરાવતી િમલકતો સ�ંયા 30445 31865

1.3 કાય�રત �હ�ર �જ� પર િનભ�ર રહ�ણાકંો સ�ંયા 0 0

1.4 �ુલ િમ�કતો �જ�ની �યવ�થાવાળા સ�ંયા 30445 31865

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

2.1 શહ�રમા ં�ુલ િમ�કતોની સ�ંયા સ�ંયા 30865 31865

2.2 ગટર કનેકશન ધરાવતી િમ�કત સ�ંયા 7865 15467

2.3 સાઈટ પર (સે�ટ�ક/સોકપીટ) �એુજ િનકાલની �યવ�થા ધરાવતી િમ�કત સ�ંયા 22580 16398

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

3.1 રહ�ણા�ંકય જોડાણ �ારા વપરાશમા ંલેવાતા પાણીનો જ�થો અને �બલ એમ.એલ.ડ� 6.7 7.65

3.2 જ�થામા ંથતા પાણી� ુિવતરણ - એપાટ�મે�ટમા ંવપરાશમા ંલેવાતા પાણીનો જ�થો અને �બલ એમ.એલ.ડ� NA 0.0

3.3 સોસાયટ�/લે-આઉટ �ારા વપરાશમા ંલેવાતા પાણીનો જ�થો અને �બલ એમ.એલ.ડ� NA 0.0

3.4 �બન રહ�ણા�ંકય જોડાણ �ારા વપરાશમા ંલેવાતા પાણીનો જ�થો અને �બલ એમ.એલ.ડ� 0.15 0.19

3.5 મફત િવતરણ - �હ�ર નળ �ારા વપરાશમા ંલેવાતા પાણીનો જ�થો અને(બનંે �બલ અને �બલ િવના) એમ.એલ.ડ� 0.03 0.03

3.6 મફત િવતરણ �ારા વપરાશમા ંલેવાતા પાણીનો જ�થો (અ�ય કનેકશન �ારા) એમ.એલ.ડ� 0.03 0.03

3.7 નગરપા�લકા અ�ય �ોત �ારા વપરાશમા ંલેવાતા પાણીનો જ�થો અને �બલ એમ.એલ.ડ� NA 0.0

3.8 નગરપા�લકા િસવાય અ�ય �ોત �ારા વપરાશમા ંલેવાતા પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ� 0.0 0.0

3.9 �ુલ નગરપા�લકા અને નગરપા�લકા િસવાય અ�ય �ોત વપરાશી પાણી (�બલ આવ� ુહોય અને �બલ ના
આવ�ુ ંહોય)

એમ.એલ.ડ� 6.91 7.90

3.10 રહ�ણા�ંકય વપરાશી પાણી �ારા ઊ�પ� થતા ંગદંાપાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ� 5.36 6.12

3.11 જ�થામા ંથતા પાણી� ુિવતરણ - એપાટ�મે�ટ �ારા ઉ�પ� થતા ંગદંાપાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ� NA 0.00

3.12 જ�થામા ંથતા પાણી� ુિવતરણ - સોસાયટ�/લે-આઊટ �ારા ઉ�પ� થતા ંગદંાપાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ� NA 0.00

3.13 �બન રહ�ણા�ંકય �ારા ઊ�પ� થતા ંગદંાપાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ� 0.12 0.15

3.14 �હ�ર નળ �ારા ઊ�પ� થતા ંગદંાપાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ� 0.02 0.02
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3.15 મફત નળ �ારા ઊ�પ� થતા ંગદંાપાણીનો જ�થો (અ�ય જોડાણો �ારા) એમ.એલ.ડ� 0.02 0.02

3.16 નગરપા�લકા �ારા અ�ય �ોતમાના ંવપરાશી પાણીથી ઊ�પ� થતા ગદંાપાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ� NA 0.00

3.17 �બન નગરપા�લકા એવા અ�ય �ોતમાના ંવપરાશી પાણી �ારા ઊ�પ� થતા ગદંાપાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ� 0.00 0.00

�ુલ ઉ�પ� થતા ંગદંાપાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ� 5.53 6.32

ગદંાપાણી�ુ ંએકિ�કરણ અને ��ુ�કરણ
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

3.18 �ાથિમક ��ુ�કરણ �લા�ટ ઉપર ગદંાપાણીની ઉપર ખર�ખર ���યા થતો જ�થો એમ.એલ.ડ� NA 0.0

3.19 ��િતય ��ુ�કરણ �લા�ટ ઊપર ગદંાપાણીની ઊપર ખર�ખર ���યા થતો જ�થો એમ.એલ.ડ� NA NA

3.20 �ુલ �એુજ ��ુ�કરણ �લાટંમા ંથતા ંગદંાપાણી�ુ ંએકિ�કરણ અને ��ુ�કરણ એમ.એલ.ડ� NA 0.0

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

4.1 �ાથિમક ��ુ�કરણ �લાટંની �થાિપત �મતા એમ.એલ.ડ� NA NA

4.2 ��તીય ��ુ�કરણની �લાટંની �થાિપત �મતા એમ.એલ.ડ� NA NA

4.3 �ુલ �થાિપત �મતા (�ાથિમક + ��તીય ��ુ�કરણ) એમ.એલ.ડ� NA NA

4.4 �ુલ ઉ�પ� થ�ુ ંગ�ું પાણી એમ.એલ.ડ� 5.53 6.32

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

5.1 ��તીય ��ુ�કરણ �લા�ટ ઉપર થતા ગદંાપાણીનો ખર�ખર ���યાવાળો જ�થો એમ.એલ.ડ� NA NA

5.2 ��તીય ��ુ�કરણ બાદ ��ુ થયેલ અને �નુઃ વપરાશમા ંલેવાતા પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ� NA NA

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

6.1 ��ુ�કરણ બાદના ંચકાસણી થયેલ એફ��એુ�ટના ંન�નુા ની સ�ંયા (વષ�મા)ં સ�ંયા NA NA

6.2 ��ુ�કરણ બાદના ંએફ��એુ�ટના ંપાસ થયેલ ન�નુાઓની સ�ંયા (વષ�મા)ં સ�ંયા NA NA

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

7.1 વષ� દર�યાન ગદંાપાણીને લગતી મળેલી ફ�રયાદો સ�ંયા 720 904

7.2 વષ� દર�યાન ૨૪ કલાકમા ંઊક�લાતી �એુજને લગતી ફ�રયાદો સ�ંયા 700 872

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

8.1 વ�હવટ� અને કાયમી �ટાફ �. લાખ 44.31 43.08

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

8.3 વીજ ખચ� /�ધણ ખચ� �. લાખ 5.18 57.98

8.4 ક�મીકલ ખચ� �. લાખ 2.42 5.32

8.5 મરામત અને �ળવણી ખચ� �. લાખ 4.86 14.51

8.6 સચંાલન મરામત માટ�નો કો��ાકટ ખચ� �. લાખ 0.0 0.0

8.7 અ�ય (િવગત દશા�વવી) �. લાખ 6.64 2.2

�ુલ વાિષ�ક સચંાલન ખચ� �. લાખ 63.41 123.09

નાણાકં�ય મા�હતી-વાિષ�ક મહ��લુી આવક
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

8.8 વષ�ના ંઆરંભે બાક� લે�ું �. લાખ 27.77

32.61

4. �એુજ ��ુ�કરણની �મતાની પયા��ત મા�ા

5. ���યા બાદના ગદંાપાણીનો �નુઃ ���યા અને �નુઃ ઊપયોગ

6. ગદંાપાણી ��ુ�કરણની �ણુવ�ા

��તીય �એુજ� ુ��ુ�કરણ પછ� છોડવામા ંઆવતા પાણીની યો�યતા

7. ગદંાપાણીને લગતી ફ�રયાદો અને તે� ુિનવારણ

�ાહક સેવાઓ

8. ગટર �યવ�થાના ખચ� વ�લુાતની �િશક �મતા

મા�હતી- વાિષ�ક સચંાલન ખચ�
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8.9 વરેા થક� માગં�ુ ં- ફકત સીવર�જ માટ� �. લાખ 0.0 0.0

8.10 ટ��/સેસ માગં�ુ ં- ફકત સીવર�જ માટ� �. લાખ 9.37 9.37

8.11 અ�ય માગં�ુ(ંદા.ત. કનેકશન ખચ�, અ�દુાન) �. લાખ 0.0 0.0

�ુલ વાિષ�ક માગં�ું �. લાખ 9.37 9.37

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

9.1 �ુલ વાિષ�ક માગં�ુ ં(પાછળના ંવષ�ની ચા� ુમાગં) �. લાખ 9.37 9.37

9.2 બાક� લેણા સામેની વ�લુાત �. લાખ 1.56 1.78

9.3 ચા� ુમાગં સામેની વ�લુાત �. લાખ 4.34 4.42

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

10.1 ર�તાના ંનેટવક�ની �ુલ લબંાઈ �કલોમીટર 80.0 80.0

10.2 પાક� બધં ગટરની લબંાઈ �કલોમીટર 55.0 55.0

વરસાદ� પાણી ભરાવાની ઘટના
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

10.3 શહ�રમા ંવરસાદ� પાણી ભરાવવાના ં�થળો સ�ંયા 1.0 0.0

10.4 વરસાદ� પાણી ભરાવવાની સર�રાશ મા�ા (ક�ટલી વાર?) સ�ંયા 1.0 0.0

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

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

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

11.3 એ��િનયર (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 1 0

11.4 એ��િનયર (ભરાયેલ) સ�ંયા 0 0

11.5 કલાક�/એકાઉ�ટ�ટ (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 1 0

11.6 કલાક�/એકાઉ�ટ�ટ (ભરાયેલ) સ�ંયા 1 0

11.7 મ�ૂર (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 12 13

11.8 મ�ૂર (ભરાયેલ) સ�ંયા 4 13

�ુલ (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 14 13

�ુલ (ભરાયેલ) સ�ંયા 5 13

સેપટ�જ �યવ�થા(ખાળ �વૂા ઊલેચવાની �યવ�થા)
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

11.9 �ુ ંશહ�રમા ંસે�ટ�જ �યવ�થા છે? હા/ના NO NO

11.10 સે�ટ�જ ઊલેચવાના નગરપા�લકા પાસે મશીનો છે? સ�ંયા NA NA

11.11 શહ�ર �ારા લાયસ�સ અપાયેલ ખાનગી સે�ટ�જ મશીનો સ�ંયા NA NA

સીવર�જ જોડાણ માટ� જોડાણની �ક�મત
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

11.12 રહ�ણાકં - સામા�ય �. 100.0 100.0

11.13 રહ�ણાકં - શહ�ર� ગર�બી �. 100.0 100.0

11.14 સ�ંથા�કય �. 100.0 100.0

11.15 �યાવસાિયક �. 100.0 100.0

11.16 ઔ�ો�ગક �. 100.0

100.0

9. ગટર દર વ�લૂી �મતા

�ાહક સેવાઓ

10. વરસાદ� પાણીના િનકાલની �યવ�થાની મા�હતી

વરસાદ� પાણીના િનકાલની �યવ�થાના ંનેટવક�નો �યાપ

11. વધારાની મા�હતી (વૈક��પક)

�ટાફની મા�હતી
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સીવર�જ ટ�ર�ફ માળ� ુ- સીધો ટ�ર�ફ ચા�
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

11.17 રહ�ણાકં - સામા�ય �./મ�હનો 10.0 10.0

11.18 રહ�ણાકં - શહ�ર� ગર�બી �./મ�હનો 10.0 10.0

11.19 સ�ંથા�કય �./મ�હનો 10.0 10.0

11.20 �યાવસાિયક �./મ�હનો 39.0 39.0

11.21 ઔ�ો�ગક �./મ�હનો 39.0 39.0

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

11.22 રહ�ણાકં - સામા�ય �. / �ક.લી. NA NA

11.23 રહ�ણાકં - શહ�ર� ગર�બી �. / �ક.લી. NA NA

11.24 સ�ંથા�કય �. / �ક.લી. NA NA

11.25 �યાવસાિયક �. / �ક.લી. NA NA

11.26 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/

