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વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

1.1 ઘરદ�ઠ એક�ીકરણ માટ� આવર� લેવાયેલ રહ�ઠાણોની સ�ંયા સ�ંયા 0.0 20717.0

1.2 ઘરદ�ઠ એક�ીકરણ માટ� આવર� લેવાયેલ હોટ�લ અને ર��ટોર�ટની સ�ંયા સ�ંયા 0.0 0.0

1.3 ઘરદ�ઠ એક�ીકરણ માટ� આવર� લેવાયેલ �યવસાિયક એકમોની (ઓ�ફસ, સ�ંથાઓ સ�હત) સ�ંયા સ�ંયા 0.0 0.0

1.4 ઘરદ�ઠ એક�ીકરણ માટ� આવર� લેવાયેલ અ�ય (માક�ટ સ�હત)સ�ંયા સ�ંયા 0.0 0.0

1.5 �ુલ ઘરદ�ઠ ઘનકચરા એક�ીકરણ માટ� આવર� લેવાયેલ એકમોની સ�ંયા (જો એકમોના ં�કાર �માણે શ�
ન હોય)

સ�ંયા 26721.0 6719.0

�ુલ ઘરદ�ઠ એક�ીકરણમાટ� આવર� લેવાયેલ રહ�ઠાણો અને એકમોની સ�ંયા સ�ંયા 26721 27436

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

2.1 રહ�ણાકંોના ંઘનકચરા�ુ ંઊ�પાદન મે��ક ટન/માસ 0.0 0.0

2.2 ર�તા સફાઈ થક� કચરા�ુ ંઊ�પાદન મે��ક ટન/માસ 0.0 0.0

2.3 હોટ�લ અને ર��ટોર�ટ થક� ઘનકચરા�ુ ંઊ�પાદન મે��ક ટન/માસ 0.0 0.0

2.4 માક�ટ (શાક માક�ટ, મડંળ�) થક� ઘનકચરા�ુ ંઊ�પાદન મે��ક ટન/માસ 0.0 0.0

2.5 �યાવસાિયક એકમો (ઓ�ફસ, સ�ંથાઓ સ�હત) થક� ઘન કચરા�ુ ંઊ�પાદન મે��ક ટન/માસ 0.0 0.0

2.6 અ�ય (માટ�- પ�થર, બાગ-બગીચાનો કચરો િવ.) થક� ઘનકચરા�ુ ંઊ�પાદન મે��ક ટન/માસ 0.0 0.0

2.7 �ુલ ઘન કચરા�ુ ંથયેલ ઉ�પાદન(જો ઉ�પાદનના ં�કાર �માણે શ� ન હોય) મે��ક ટન/માસ 1035.0 1105.0

�ુલ કચરા�ુ ંઉ�પાદન મે��ક ટન/માસ 1035.00 1105.00

કચરા�ુ ંએક�ીકરણ/પ�રવહન -�ોસેસ�ગ / આખર� િનકાલના ં�થળે કચરાની િવગત
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

2.8 �ોસેસ�ગ અને ર�સાયકલ�ગ �થળે આવતા કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ 0.0 0.0

2.9 િનકાલના �થળે આવતા કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ 1005.0 1014.0

�ુલ �ોસેસ�ગ/િનકાલ �થળે આવતો અને �નુઃ���યા થતો �ુલ જ�થો મે��ક ટન/માસ 1005.00 1014.00

કચરા�ુ ંએક�ીકરણ/પ�રવહન -�ોસેસ�ગ/આખર� િનકાલના ં�થળે કચરાની િવગત
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

2.10 કચરા માટ� પ�રવહન કરતા ં�ક ની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

2.11 એક �કની �મતાની િવગત મે��ક ટન 0.0 0.0

2.12 િનકાલના ં�થળે એક �દવસમા ં�ક �ારા કર�લ ��પની સ�ંયા ��પ/�દવસ 0.0 0.0
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0.0

�ક �ારા �ુલ એક�ીત કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ 0.00 0.00

2.13 કચરા પ�રવહન માટ�ના ંડ�પર �લેસરની સ�ંયા સ�ંયા 1 1

2.14 એક ડ�પર �લેસરની �મતા મે��ક ટન 1.25 1.3

2.15 િનકાલના ં�થળે એક �દવસમા ં�ુલ ડ�પર �લેસર �ારા કર�લ ��પની સ�ંયા ��પ/�દવસ 6.0 6.0

ડ�પર �લેસર �ારા �ુલ એક�ીત થતો કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ 225.00 234.00

2.16 કચરા માટ� પ�રવહન કરતા ંમીની લોર�ની સ�ંયા સ�ંયા 13 13

2.17 એક મીની લોર�ની �મતા મે��ક ટન 0.5 0.5

2.18 િનકાલના ં�થળે એક �દવસમા ં�ુલ મીની લોર� �ારા કર�લ ��પની સ�ંયા ��પ/�દવસ 4.0 4.0

મીની લોર� �ારા �ુલ એક�ીત કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ 780.00 780.00

2.19 કચરા પ�રવહન કરતા ���ટર ��ઇલરની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

2.20 એક ���ટર ��ઇલરની �મતા મે��ક ટન 0.0 0.0

2.21 િનકાલના ં�થળે એક �દવસમા ં�ુલ ���ટર ��ઇલર �ારા કર�લ ��પની સ�ંયા ��પ/�દવસ 0.0 0.0

���ટર ��ઇલર �ારા �ુલ એક�ીત કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ 0.00 0.00

2.22 કચરા પ�રવહન કરતા �ટપર �કની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

2.23 એક �ટપર �કની �મતા મે��ક ટન 0.0 0.0

2.24 િનકાલના ં�થળે એક �દવસમા ં�ુલ �ટપર �ક �ારા કર�લ ��પની સ�ંયા ��પ/�દવસ 0.0 0.0

�ટપર �ક �ારા �ુલ એક�ીત કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ 0.00 0.00

2.25 કચરા પ�રવહન કરતા ૩ - વીલવાળ� ઓટો �ટપરની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

2.26 એક ૩ - �હ�લવાળ� ઓટો �ટપરની �મતા મે��ક ટન 0.0 0.0

2.27 િનકાલના ં�થળે એક �દવસમા ં�ુલ ૩ - �હ�લવાળ� ઓટો �ટપર �ારા કર�લ ��પની સ�ંયા ��પ/�દવસ 0.0 0.0

૩ - �હ�લવાળ� ઓટો �ટપર �ારા �ુલ એક�ીત કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ 0.00 0.00

�ુલ એક�ીત થયેલ અને પ�રવહન કર�લ િનકાલના ં�થળે કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ 1005.00 1014.00

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

3.1 �ોસેસ�ગ/િનકાલ �િુવધા �થળે �ટો પાડ�લ અવ�થામા ંઆવતો કચરો મે��ક ટન/માસ 0.0 NA

3.2 વચગાળાના ંપોઈ�ટ પરથી �નુઃ���્રયા માટ� કચરો વીણનારા �ારા ઊપાડવામા ંઆવતા કચરાનો �ુલ જ�થોમે��ક ટન/માસ 0.0 NA

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

4.1 કો�પો�ટ�ગ �લાટંની �થાિપત �મતા મે��ક ટન/માસ NA NA

4.2 કો�પો�ટ�ગ �લાટંમા ં�રૂો પાડવામા ંઆવતો કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ NA NA

4.3 વમ�- કો�પો�ટ�ગ �લાટંની �થાિપત �મતા મે��ક ટન/માસ NA NA

4.4 વમ�- કો�પો�ટ�ગ �લાટંમા ં�રૂો પાડવામા ંઆવતા ંકચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ NA NA

4.5 ર�ફ�સુ ડ�રાઈવડ ફ�એુલની �થાિપત �મતા મે��ક ટન/માસ NA NA

4.6 ર�ફ�સુ ડ�રાઈવડ ફ�એુલમા ં�રૂો પાડવામા ંઆવતો કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ NA NA

4.7 વ�ેટ-�ુ-એનજ�/વીજ ઉ�પાદન માટ�- મીથને ગેસ �લાટંની �થાિપત �મતા મે��ક ટન/માસ NA NA

4.8 વ�ેટ-�ુ-એનજ�/વીજ ઉ�પાદન માટ�- મીથને ગેસ �લાટંમા ં�રૂો પાડવામા ંઆવતો કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ NA NA

4.9 અ�ય �ોસેસ�ગ �િુવધાની �થાિપત �મતા મે��ક ટન/માસ NA NA

4.10 અ�ય �ોસેસ�ગ �િુવધામા ં�રૂો પાડવામા ંઆવતો કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ NA NA

�ોસેસ�ગ �લાટંની �ુલ �થાિપત �મતા મે��ક ટન/માસ NA NA

�ોસેસ�ગ �લાટંમા ં�રૂો પાડવામા ંઆવતો કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ NA NA

4.11 �ોસેસ�ગ �િુવધાના ઈનટ�ક પોઈ�ટ ઊપર �બનઉપયોગી કચરોનો જ�થો મે��ક ટન/માસ NA NA

3. ઘનકચરો �ટો પાડવાની મા�ા

કચરો �ટો પાડવો

4. ઘનકચરા ર�કવર કરવાની મા�ા

કચરા �ોસેસ�ગનો જ�થો
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4.11 �ોસેસ�ગ �િુવધાના ઈનટ�ક પોઈ�ટ ઊપર �બનઉપયોગી કચરોનો જ�થો મે��ક ટન/માસ NA NA

4.12 �ોસેસ�ગ પછ� ડ�પસાઇટ/લૅ�ડ�ફ�સમા ંજતો કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ NA NA

નગરપા�લકા �ારા �ોસેસ થતો �ુલ જ�થો મે��ક ટન/માસ NA NA

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

5.1 કાયદા�કય યો�યતા ધરાવતી લે�ડફ�લ સાઈટ પર થતા ંકચરાના ંિનકાલનો જ�થો મે��ક ટન/માસ NA NA

5.2 ��ુલા ઢગમા ંિનકાલ થતો કચરાનો જ�થો મે��ક ટન/માસ 1005.0 1014.0

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

6.1 વષ� દર�યાન આવતી ફ�રયાદો સ�ંયા 696.0 930.0

6.2 વષ� દર�યાન ૨૪ કલાકમા ંથતી ફ�રયાદોના ંિનવારણની સ�ંયા સ�ંયા 696.0 850.0

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

7.1 વ�હવટ� અને કાયમી �ટાફ �. લાખ 0.0 79.8

7.2 આઉટસોસ� / કો���ાકટ �ટાફ ખચ� �. લાખ 29.66 35.85

7.3 વીજ ખચ� /�ધણ ખચ� �. લાખ 0.0 0.0

7.4 ક�મીકલ ખચ� �. લાખ 0.0 0.0

7.5 મરામત અને �ળવણી ખચ� �. લાખ 0.0 0.0

7.6 �ળવણી કો��ાકટ આપવામા ંપાછળ થતો ખચ� �. લાખ 0.0 0.0

7.7 અ�ય (િવગત દશા�વવી) �. લાખ 0.0 0.0

�ુલ મહ��લૂી ખચ� �. લાખ 29.66 115.65

નાણાકં�ય મા�હતી- ઘન કચરાના ંપાછળના વષ�ની મહ��લૂી આવક ખચ�
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

7.8 પાછળના ંવષ�ના �તે રહ�� ુબાક� લે�ું �. લાખ 15.72 43.25

7.9 ટ��/ સેસ ફકત ઘન કચરા માટ� �. લાખ 19.98 26.88

7.10 વપરાશકાર માટ�નો દર �. લાખ 0.0 0.0

7.11 ઘરવરેા સાથ ેસલં�ન ફ�કસ ચા�/ રાજયનો કર/સેસ/સરચા� �. લાખ 0.0 0.0

7.12 �નુઃ ���યા થક� થયેલ કચરાના વચેાણની આવક �. લાખ 0.0 0.0

7.13 ���યા-કો�પો�ટ�ગ/િવજ ઊ�પાદન થક� થયેલ આવક �. લાખ 0.0 0.0

7.14 રોય�ટ� �. લાખ 0.0 0.0

7.15 અ�ય (િવગત દશા�વવી) �. લાખ 0.0 0.0

�ુલ પાછળના વષ� માટ� ઊઠાવલેી મહ��લુી માગં �. લાખ 19.98 26.88

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

8.1 ગત વષ��ુ ં�ુલ માગં�ું �. લાખ 19.98 26.88

8.2 બાક� લેણા સામેની વ�લુાત �. લાખ 7.32 8.62

8.3 ચા� ુમાગં સામેની વ�લુાત �. લાખ 18.84 19.86

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

9.1 સીનીયર મેનેજમે�ટ - આરો�ય અિધકાર� (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 0 0

5. ઘનકચરાનો વૈ�ાિનક ધોરણે થતા ંિનકાલનો �યાપ

કચરાના ંિનકાલનો જ�થો

6. �ાહક ફ�રયાદ િનવારણની કાય��મતા

�ાહક સેવા

7. ઘન કચરાના �યવ�થાપન લગતા પડતર ખચ��ુ ંવળતર મેળવવાની મા�ા

નાણાકં�ય મા�હતી- ઘનકચરાના ંપાછળના વષ�નો મહ��લૂી ખચ�

8. ઘનકચરાના એક�ીકરણની �મતા

વ�� ુ

9 વધારાની મા�હતી (વૈક��પક)

�ટાફની મા�હતી
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9.2 સીનીયર મેનેજમે�ટ - આરો�ય અિધકાર� (ભરાયેલ) સ�ંયા 0 0

9.3 સેનીટર� ઈ��પેકટર (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 2 2

9.4 સેનીટર� ઈ��પેકટર(ભરાયેલ) સ�ંયા 1 0

9.5 સેનીટર� �પુરવાઈઝર (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 4 4

9.6 સેનીટર� �પુરવાઈઝર (ભરાયેલ) સ�ંયા 4 3

9.7 િમ�ી/સફાઈ કમ�ચાર�(મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 73 73

9.8 િમ�ી/સફાઈ કમ�ચાર�(ભરાયેલ) સ�ંયા 91 122

9.9 કલીનર �ાઈવર(મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 7 7

9.10 કલીનર �ાઈવર(ભરાયેલ) સ�ંયા 6 5

9.11 મ�ૂર (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 0 0

9.12 મ�ૂર (ભરાયેલ) સ�ંયા 2 0

9.13 અ�ય (િવગત દશા�વવી) સ�ંયા 0 0

�ુલ (મ�ુંર થયેલ) સ�ંયા 86 86

�ુલ (ભરાયેલ) સ�ંયા 104 130

9.14 (MSW) ૨૦૦૦ િનયમો આિધન યો�યતા ધરાવતી લે�ડફ�લ સાઈટ ઊપર કચરા જ�થાની થતી આવક
લગતા દ� િનક ર�કોડ� રાખવામા ંઆવ ેછે?

હા/ના NA NA

9.15 �ુ ંલે�ડફ�લ સાઈટ ઊપર વજન કાટંો ઊપલ�ધ છે? હા/ના NA NA

9.16 ��ુલા ઢગ પર આવતા કચરાનો દ� િનક ર�કોડ� રાખવામા ંઆવછેે? હા/ના NO NO

9.17 ડ�પ�ગ સાઈટ ઊપર વજન કાટંો ઊપલ�ધ છે? હા/ના NO NO

વપરાશકાર માટ�નો ચા�
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

9.18 રહ�ણાકં�ય �./માસ 10.0 10.0

9.19 �લમ રહ�ઠાણ �./માસ 10.0 10.0

9.20 �યવસાિયક એકમો �./માસ 18.75 18.75

9.21 િમ�કત વરેા સાથનેો ફ��સ ચા� �./માસ NA NA

9.22 અ�યો �./માસ NA NA

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017
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