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વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

1.1 �લમ વસાહતોની સ�ંયા સ�ંયા 19 19

1.2 �લમની વ�તી સ�ંયા 6490 6790

1.3 �લમના રહ�ઠાણો સ�ંયા 1297 1384

1.4 �લમના રહ�ઠાણોની સાઈઝ ર�િશયો 5.0 4.9

1.5 રાજય �ારા નોટ�ફાઈડ �લમની સ�ંયા સ�ંયા NA NA

1.6 ચા� ુવષ�મા ંડ�નોટ�ફાઈડ થયેલા �લમની સ�ંયા સ�ંયા NA NA

�લમ માટ�ની િનતીની જોગવાઈ
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

1.7 �ુ ંનગરપા�લકા તરફથી �લમમા ં�ય�કતગત ધોરણે નળ કનેકશન અપાયેલ છે? હા/ના YES YES

1.8 આમા ં�બન અિધ�ૃત �લમ િવ�તારનો સમાવશે થાય છે? હા/ના NO NO

1.9 �લમ સેટલમે�ટ ને િમ�કતવરેામા ંએસેસમે�ટ આવર� લીધે� ુછે ? હા/ના YES YES

1.10 જો હા, તો ક�ટલા �લમના ંસ�યો િમ�કતવરેામા ંએસેસમે�ટ આવર� લીધે� ુછે ? સ�ંયા 11 11

1.11 �લમ િવ�તારમા ંસેવા �રૂ� પાડવા માટ� નગરપા�લકામા ંખાસ કોઈ િવભાગ ક� સેલ સમાજ સગંઠન (e.g.
UCD) અ��ત�વ ધરાવ ેછે?

હા/ના YES YES

1.12 �લમ િવ�તારમા ંસેવા �રૂ� પાડવા માટ� સામા�ક સ�ંથા (NGOs) ક�(CBOs) કામ કર� છે? હા/ના YES YES

1.13 નગરપા�લકા �ારા �દાજમા ં(બ�ટ) ગર�બો માટ� નાણા�ંકય જોગવાઈ કરવામા ંઆવ ેછે? હા/ના YES YES

1.14 બ�ટમા ંસૌથી ગર�બ માટ�ની ��િૃતઓ માટ� ફંડ ફાળવવામા ંઆ�યા છે? (ટકાવાર�) ટકાવાર� 20 20

1.15 �દાજના ં�ુલ ખચ� સામે �લમ િવ�તારમા ંસેવા �રૂ� પાડવાના ખચ�નો �શ ટકાવાર�માં ટકાવાર� 20 20

1.16 �ુ ં�લમ રહ�ઠણો પાસે જોડાણનો ચા� હ�તેથી આપી શક� તેવો િવક�પ છે ? હા/ના NO NO

1.17 �લમમા ંપાણી/ગટરના ંજોડાણ મેળવવા માટ� જ��રયાતના ંડોક�મુે�ટ િન�ૃ�ટ �પમા ંરાખવા. Property tax bill Property tax bill

1.18 �લમમા ંસેવા �રૂ� પાડવા/વધારવા માટ� કોઈ �ો�ામના ંભાગ �પે સવ� હાથ ધરવામા ંઆ�યો છે. હા/ના NO NO

1.19 જો હા, તો �ો�ામ/�ક�મ જણાવો �ના હ�ઠળ સવ� કરવામા ંઆ�યા હોય.  

શહ�રના �લમ એ�રયામા ંસેવા
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

1.20 � એક �ત�રક પાણીની અ�િૂત� નેટવક� �મા ંછે તેવા �લમ િવ�તારોની સ�ંયા સ�ંયા 11 11

1.21 �લમમા ં�ય�કતગત પાણીના ંજોડાણો (કને�શ�સ)ની સ�ંયા સ�ંયા 1243 1243

1.22 �લમમા ંચા� ુવષ� આપવામા ંઆવલે નવા નળ જોડાણોની સ�ંયા સ�ંયા ND
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1.23 �લમમા ંસ��ુકહ નળ જોડાણોની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

1.24 �લમમા ંચા� ુવોટર �ટ��ડ પો�ટની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

1.25 ચા� ુવોટર �ટ��ડ પો�ટના ંસા��ૂહક નળ જોડાણમા ંફ�રવાયા હોય તેની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

1.26 �લમમા ં�ય�કતગત સડંાસની સ�ંયા સ�ંયા 1014 1166

1.27 �લમમા ંચા� ુવષ�મા ં�ય�કતગત બધંાયેલ સડંાસની સ�ંયા સ�ંયા 14 152

1.28 �લમમા ંપે એ�ડ �ઝુ ટોયલેટની સીટની સ�ંયા સ�ંયા 40 6

1.29 �લમમા ંવપરાશમા ંઆવતા હોય તેવા �હ�ર �જ�ની સીટની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

1.30 વ�તીઓ � એક �ત�રક �ગુભ�મા ંગદંા પાણી અ�િૂત� નેટવક� હોય તેવા �લમ િવ�તારોની સ�ંયા સ�ંયા 9 9

1.31 �લમમા ંગટર જોડાણોની સ�ંયા સ�ંયા 1014 1166

1.32 �રુ��ત િનકાલ �યવ�થા વગરના ં�હ�ર અને પે એ�ડ �ઝુ સડંાસો (ચા� ુસડંાસ) સ�ંયા 0 0

1.33 �ાથિમક ઘનકચરા એકિ�કરણ �યવ�થામા ંઆવર� લેવાયેલ �લમ રહ�ઠાણોની સ�ંયા સ�ંયા 1158 1384

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

2.1 ટંક મેઈનની �ુલ લબંાઈ �ક.મી. 0.0 0.0

2.2 �ા�સમીશનની મેઈનની �ુલ લબંાઈ �ક.મી. 12.0 12.0

2.3 �ુલ લબંાઈમા ંકયાયં પણ સમારકામ થ� ુહોય તો તેની લબંાઈ �ક.મી. 0.0 0.0

2.4 �ડ�����સુશન નેટવક�ની �ુલ લબંાઈ �ક.મી. 75.0 75.0

2.5 ચા� ુવષ�મા ં�ટૂ�લી પાઈપની સ�ંયા સ�ંયા 125.0 125.0

2.6 પાણી િવતરણ નેટવક�નો �ુલ િવ�તાર ચો. �ક.મી. 15.29 15.29

2.7 શહ�રના ર�તાના નેટવક�ની �ુલ લબંાઈ �ક.મી. 80.0 80

�ોત �તરની મા�હતી
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

2.8 �ગુભ�જળમા ંથતો પાણી િવતરણમા ંસર�રાશ દ� િનક વધારો એમ.એલ.ડ�. 10.9 10.87

2.9 સફ�સ (પોતાનો �ોત)મા ંથતો પાણી િવતરણમા ંસર�રાશ દ� િનક વધારો એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

2.10 ખર�દાયેલ રૉ-વોટરના જ�થામા ંથતો પાણી િવતરણમા સર�રાશ દ� િનક વધારો એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

2.11 ��ટ�ડ વોટર ખર�દાયેલ પાણીના જ�થામા ંથતો પાણી િવતરણમા સર�રાશ દ� િનક વધારો એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

2.12 અ�ય �ોતમા ંથતો પાણી િવતરણમા સર�રાશ દ� િનક વધારો એમ.એલ.ડ�. NA 0.0

2.13 �ોત માથંી �રૂ� પાડવામા ંઆવતા ંપાણીની �ુલ દ� િનક મા�ા એમ.એલ.ડ�. 10.90 10.870

2.14 સર�રાશ દ� િનક પાણી િવતરણ ક���ો ઊપરથી િવપર�ત થતા ંપાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. 10.87 10.8

2.15 પાણી િવતરણ �ોતમાથંી પાણીના ંિનકાલના દબાણ�ુ ં�માણ મીટર 15.0 15.0

2.16 ઉપભોકતાને પાણી મળે તે છેવાડ� દબાણ�ુ ં�માણ મીટર 0.5 0.5

2.17 �ુ ંનગરપા�લકા �ડ�લેશન �ટ�ટમે�ટ �ારા �ોતની ઊપલ�ધતાની િનયિમત ચકાસણી કર� છે? હા/ના NO NO

2.18 આગામી �ણ વષ� માટ� હાલના ંિવતરણમા ંથનાર �મતા વધારો - �ો�કટ/�ક�મ/બ�ક પરચેઝ એમ.એલ.ડ�.  

ઓ�ડટ
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

2.19 નગરપા�લકા �ાથિમક અથવા ઓ�ડટ માટ� પાણીની િવગતનો અ�યાસ કય� છે? હા/ના NO NO

2.20 નગરપા�લકા એ એનજ� ઓ�ડટ માટ�નો અ�યાસ કય� છે? હા/ના NO NO

2.21 પાણીના ં�ોત, ��ુ�કરણ અને િવતરણ પોઈ�ટના ં�ુલ પ�પની સ�ંયા સ�ંયા 13.0 13.0

2.22 ચા� ુવષ�મા ંપ�પ બદલી આપેલ/ ર�પેર કર�લની સ�ંયા સ�ંયા 5.0 5.0

મીટર�ગ
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

2.23 � ચા� ુમીટર તેવા વપરાશકારના મીટરની સ�ંયાની ટકાવાર� ટકાવાર� NA NA

2.24 ચા� ુવષ�મા ંવપરાશકારના ંમીટરોની સ�ંયા ક� � બદલી આપેલ/ ર�પેર કર� આપેલ છે. સ�ંયા NA NA

2. પાણી િવતરણ

નેટવક�  િવગત
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2.25 વપરાશી મીટર �માણે પાણનો જ�થો (જયા ંવપરાશકારના ંમીટર ચા� ુછે) એમ.એલ.ડ�. NA NA

2.26 િમ�કતવરેો/પાણીના ં�બલમા ં�ટ આપેલ છે તેવા જોડાણોની સ�ંયા. સ�ંયા 107 107

ફ�રયાદ િનવારણની પ�ધિત
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

2.27 �ુ ંનગર પા�લકા �ા�ત થતી ફ�રયાદો� ુિનવારણ અને �ોપટ� મેઈ�ટ�ન કર� છે હા/ના NO NO

2.28 �ુ ંિનયિમત આધાર પર ફ�રયાદો માટ� િનવારણ પ�ધિતની િનગરાની અને િવ�લેષણ કર� છે? હા/ના NO NO

�બન અિધકાર� જોડાણો
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

2.29 �ુ ંનગરપા�લકા ગેરકાયદ�સર કનેકશનો િનયમ અ�સુાર િનયિમત કર� છે? હા/ના NO NO

પાણી િવતરણ માટ�
2.30 ગેરકાયદ�સર કનેકશ�સ સ�ંયા NA NA

2.31 �બનકાયદ�સરમાથંી કાયદ�સર થયેલ કનેકશનોની ટકાવાર� ટકાવાર� NA NA

ગદંાપાણી માટ�
2.32 ગેરકાયદ�સર કનેકશ�સ સ�ંયા NA NA

2.33 �બનકાયદ�સરમાથંી કાયદ�સર થયેલ કનેકશનોની ટકાવાર� ટકાવાર� NA NA

�યવ�થાનો �કાર
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

3.1 �ુ ંનગરપા�લકા પાસે �ગૂભ� પાઈપો� ુનેટવક� છે હા/ના YES YES

3.2 �ગૂભ� ગટર નો �ુલ �યાપ/�ે�ફળ �ક.મી. 101.0 104.0

3.3 �ગૂભ� ગટર નો �ુલ �યાપ/�ે�ફળ ચો. �ક.મી. 15.29 15.29

3.4 નગરપા�લકામા ંબધં ગટર છે? હા/ના NO NO

3.5 બધં ગટરના નેટવક�ની લબંાઈ �ક.મી.  

3.6 બધં ગટરના ંનેટવક�મા ંઆવર� લેવાયેલ �ે�ફળ ચો. �ક.મી.  

3.7 નગરપા�લકાએ ��ુલી ગટર નેટવક�ને આવર� લીધેલ છે? હા/ના YES YES

3.8 ��ુલી ગટરના ંનેટવક�ની લબંાઈ �ક.મી. 5.5 2.5

3.9 ��ુલી ગટરના ંનેટવક�ને આવર� લેવાયેલ �ે�ફળ ચો. �ક.મી. 3.2 1.2

��ૃ�ધ અને નેટવક�ની �મતા
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

3.10 ગટર �યવ�થામા ં�ધુાર/�મતા વધારવા માટ� કોઈ િનયોજન? હા/ના YES YES

3.11 ગટર �યવ�થાના િનભાવ/મરામત માટ� કો��ાકટ પ�ધિત છે? હા/ના NO NO

3.12 શહ�રમા ં�ય�કતગત સડંાસ ધરાવતા રહ�ઠાણોની સ�ંયા સ�ંયા 16566 20717

3.13 શહ�રમા ંગટર સાથ ેજોડાયેલ શૌચાલયો ધરાવતા �ંુ�ંુબોની સ�ંયા સ�ંયા 7323 14982

3.14 શહ�રમા ંગટર કનેકશન ધરાવતા રહ�ઠાણોની સ�ંયા સ�ંયા 7323 14982

3.15 શહ�રમા ંગટર કનેકશન ધરાવતા �બનરહ�ઠાણોની સ�ંયા સ�ંયા 542 485

3.16 શહ�રમા ંઆવલેા સા�દુાિયક શૌચાલયોની સીટોની �ુલ સ�ંયા સ�ંયા 0

3.17 શહ�રમા ંઆવલેા ચા� ુહાલતમા ંહોય તેવા સા�દુાિયક શૌચાલયોની સીટોની �ુલ સ�ંયા સ�ંયા NA NA

3.18 ગટર સાથ ેજોડાયેલા ચા� ુહાલતમા ંહ�ોય તેવા સા�દુાિયક શૌચાલયોની સીટોની સ�ંયા સ�ંયા 0

3.19 ચા�વુષ�મા ંગટર ઊભરાતી હોય તેવા ર�પોટ� કયા�ની સ�ંયા સ�ંયા ND 28

3.20 નગરપા�લકા પાસે ગદંાપાણીના ં��ુ�કરણ �લાટં છે? હા/ના NO NO

3.21 જો હા, તો ��ુ�ધકરણનો �કાર દશા�વો NA

ગદંા પાણીનો �નુઃઉપયોગ
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

3.22 �ધુાર�લા/�બન �ધુાર�લા ગદંા પાણીનો �નુઃવપરાશ પર નગરપા�લકા ચા� કર� છે? હા/ના NO NO

3.23 જો હા, તો �બન�ધુાર�લ પાણીનો દર જણાવો �./એમ.એલ.ડ�.  

3. સીવરજ અને/અથવા સલેજ નેટવક�
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3.24 જો હા, તો ��ુધ થયેલ વપરાશી પાણીનો દર જણાવો �./એમ.એલ.ડ�.  

3.25 �ુ ં��ટ થયા વગરના ંપાણીનો �નુઃ વપરાશ થાય છે? હા/ના NO NO

3.26 જો હા, �નુઃવપરાશ થયેલ પાણીનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. NA  

3.27 જો હા, હ�� ુદશા�વો  

ગદંા પાણીનો િનકાલ
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

3.28 સલેજ (બાથ�મ-રસોડામાથંી િનકળ� ુવપરાશી પાણી) on land

3.29 ��ટમે�ટ વગર�ુ ંગ�ું પાણી on land

3.30 ��ટમે�ટ કર�� ુગ�ું પાણી NA

સીવર�જ/��નેજ નેટવક�  િસવાયના નગરપા�લકાના ંિવ�તારો
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

3.31 સે�ટ�ક ટ�ક સાથ ેજોડાયલ �દા�ત િમલકતોની સ�ંયા સ�ંયા 0.0 5735.0

3.32 સે�ટ�ક ટ�ક સાથ ેજોડાયેલા શૌચાલયો ધરાવતા �ંુ�ંુબોની સ�ંયા સ�ંયા 0 5735

3.33 �ટા�ડડ� �માણે �ડઝાઇન થયેલા સે�ટ�ક ટ�ક સાથ ેજોડાયેલા શૌચાલયો ધરાવતા �ંુ�ંુબોની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

3.34 સેટલ િસવર/��ઇન સાથ ેજોડાયેલ શૌચાલયો ધરાવતા �ંુ�ંુબોની સ�ંયા સ�ંયા 0 0

3.35 શોષખાડો અને સે�ટ�ક ટ�ક સાથ ેજોડાયેલા શૌચાલયો ધરાવતા �ંુ�ંુબોની સ�ંયા સ�ંયા 0 5735

3.36 એક ખાડા (સ�ગલ પીટ) સાથ ેજોડાયેલા શૌચાલયો ધરાવતા �ંુ�ંુબોની સ�ંયા સ�ંયા 8341 0

3.37 બે ખાડા (�ુ પીટ) સાથ ેજોડાયેલા શૌચાલયો ધરાવતા �ંુ�ંુબોની સ�ંયા સ�ંયા 902 0

3.38 અ�ય �રુ��ત િસ�ટમ સાથ ે જોડાયેલા શૌચાલયો ધરાવતા �ંુ�ંુબોની સ�ંયા (ઝીરો ડ��ચા�, ઈકોસેન
શૌચાલયો , �ધુાર�લ / પેક�જ સે��ટક ટ��ક , એડવા�સ ઓનસાઈટ સારવાર, Johkasou , વગેર�

સ�ંયા 0 0

3.39 અ�ય અ�રુ��ત િસ�ટમ સાથ ેજોડાયેલ શૌચાલય ધરાવતા �ંુ�ંુબોની સ�ંયા ( નાઇટ સોઇલ , વગેર�) સ�ંયા 0 0

3.40 નગરપા�લકામા ં�દા�ત સે�ટ�ક ટ�કની સ�ંયા સ�ંયા 0.0 5735.0

3.41 સાફ કરાયેલ સે�ટ�ક ટ�કની વાિષ�ક�દા�ત સ�ંયા સ�ંયા 0.0 60.0

3.42 �ુુલ સે�ટ�જ�ુ ંઉ�પાદન ઘન મીટર/વષ� 6595

3.43 સે�ટ�જ સક�ગ મશીનની સર�રાશ �મતા ઘન મીટર/વષ� NA 3

3.44 બધા સે�ટ�જ સક�ગ મશીન �ારા એક વષ�મા ંથયેલ �વાસો ની સ�ંયા સ�ંયા NA 60

3.45 સે�ટ�જ સક�ગ મશીન �ારા એક�ીત કરવામા ંઆવલે �ુલ સે�ટ�જનો જ�થો ઘન મીટર/વષ� NA 180

3.46 સેટલ િસવરથી/��ઇનથી ભેગા કર�લા એ��અુ�ટ / ��ટમે�ટ �લા�ટના ઇનલેટ પર આવતા એ��અુ�ટ /
�ડ�પોજલ �થળપર આવતા એ��અુ�ટ

એમ.એલ.ડ�. 0.00

3.47 એજ�સી �ારા શહ�રની �દર ખાડ�વૂો સાફ કરવાનો ચા� �./��પ NA 800

3.48 એજ�સી �ારા શહ�રની બહાર ખાડ�વૂો સાફ કરવાનો ચા� �./��પ NA NA

3.49 નગરપા�લકાને સે�ટ�જ ��ુધ કરવાની �િુવધા છે? હા/ના NO NO

3.50 જો હા હોય તો, ��ટમે�ટના �કાર દશા�વો  

3.51જો હા, તો સે�ટ�જ ��ટમે�ટ �લા�ટની �થાિપત �મતા ઘન મીટર/વષ�  

3.52 જો હા, તો સે�ટ�જ �લા�ટ પર આવતો કચરાનો �ુલ જ�થો ઘન મીટર/વષ�  

3.53 જો હા, તો ��ટમે�ટ બાદ �નુઃ વપરાતો ��ટ�ડ સે�ટ�જનો જ�થો �કલો�ામ/વષ�  

3.54 વષ� દરિમયાન ચકસાયેલા સે�ટ�જના ન�નૂાઓની સ�ંયા સ�ંયા  

3.55 વષ� દરિમયાન પાસ કરાયેલા સે�ટ�જના ન�નૂાઓની સ�ંયા સ�ંયા  

3.56 સે�ટ�ક ટ�કના ંકચરાના ંિનકાલની જ�યા  

3.57 ગ�ુંપાણી (�ે વોટર)ના ��ુધીકરણ માટ�/ સેટલ સીવરથી એક�ીત થ�ુ ં એ��અુ�ટ/��ઇન માટ�ની
નગરપા�લકા પાસે �યવ�થા છે?

હા/ના NO NO

3.58 જો હા હોય તો, ��ટમે�ટના �કાર દશા�વો NA NA

3.59 જો હા હોય તો, ��ુધીકરણ �લા�ટની �થાિપત �મતા એમ.એલ.ડ�. NA

3.60 જો હા હોય તો ��ુધીકરણ �લા�ટ �ધુી આવતા એ��અુ�ટનો �ુલ જ�થો એમ.એલ.ડ�. NA NA
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3.61 જો હા હોય તો, ��ુધ થયા બાદ ફર� વપરાશમા ંઆવતો એ��અુ�ટનો જ�થો એમ.એલ.ડ�. NA NA

3.62 વષ� દર�યાન ��ુધ થયેલા એ��અુ�ટ સે�પલના ટ��ટની સ�ંયા સ�ંયા  

3.63 વષ� દર�યાન ��ુધ થયેલા અને ટ��ટ પાસ થયેલા એ��અુ�ટ સે�પલની સ�ંયા સ�ંયા  

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

4.1 શહ�રમા ં�ુલ વોડ�ની સ�ંયા સ�ંયા 9 9

�ુલ વોડ� �મા ંઘનકચરાનો �ાથિમક એક�ીકરણ થ� ુહોય

4.2 નગરપા�લકા સ�ંયા 0 0

4.3 ખાનગી એજ�સી સ�ંયા 9 9

4.4 રહ�ણાકંવાસીઓ� ુસગંઠન સ�ંયા 0 0

4.5 એન.�.ઓ/સી.બી.ઓ. સ�ંયા 0 0

4.6 સફાઈ કામદારોની સ�ંયા સ�ંયા 70 70

4.7 સફાઈ થતી હોય તેવા ર�તાઓની �ુલ લબંાઈ �ક.મી. 53.0 53.0

4.8 ક�ટ�નરની �ુલ સ�ંયા સ�ંયા 63.0 63.0

4.9 ક�ટ�નરની �મતા ટન 1.25 1.25

4.10 કચરાની ��તીય એક�ીકરણની મા�ા �દવસો 3.0 3.0

નગરપા�લકામા ંઘનકચરા સેવાઆ માટ� (નીચે �જુબ)કો��ાકટ પ�ધિત

4.11 ��તીય એક�ીકરણ? હા/ના YES YES

4.12 પ�રવહન? હા/ના YES YES

4.13 ��ુ�ધકરણ? હા/ના NA NO

4.14 િનકાલ? હા/ના NO NO

આવક અને ખચ�
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

5.1 �ુલ ક�પીટલ �ા�ટની આવક �. લાખ 1301.19 1321.27

5.2 લોન �ારા �. લાખ 0 0

5.3 અ�ય �. લાખ 0.0 0.0

�ુલ �. લાખ 1301.19 1321.27

નગરપા�લકાનો �ુલ ક�પીટલ ખચ�
5.4 પાણી િવતરણ �. લાખ 169.71 67.04

5.5 ગદંા પાણી? �. લાખ 0.49 0.0

5.6 ઘનકચરો �. લાખ 0.0 0.0

5.7 અ�ય �. લાખ 780.81 1575.35

�ુલ �. લાખ 951.01 1642.39

નગરપા�લકાની �ુલ ર�વ�� ુઆવક
5.8 �ુલ કરવરેા વ�લુાતની આવક �. લાખ 304.62 392.07

5.9 કરવરેા િસવાયની �ુલ મહ��લૂી આવક �. લાખ 31.26 100.74

5.10 ર�વ�� ુ�ા�ટ અને ફાળોર�વ�� ુ�ા�ટ અને ફાળો �. લાખ 425.63 465.74

�ુલ �. લાખ 761.51 958.55

નગરપા�લકાનો �ુલ ર�વ�� ુખચ�
5.11 નગરપા�લકાનો �ુલ મહ�કમ ખચ� �. લાખ 335.31 334.7

5.12 નગરપા�લકાનો �ુલ મરામત અને િનભાવણી ખચ� �. લાખ 448.26 268.45

5.13 નગરપા�લકાનો આઉટ સોસ�/ કો��ાકટ �ારા થયેલ �ુલખચ� �. લાખ 0.0

0.0

4. ઘનકચરા �યવ�થાપન

5. નગરપા�લકા માટ� નાણા�ંકય િવગત
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5.14 અ�ય �. લાખ 249.08 144.56

�ુલ �. લાખ 1032.65 747.71

5.15 નગરપા�લકાની �ુલ અસાધારણ આવક �. લાખ 23.21 0.0

5.16 નગરપા�લકાની �ુલ અસાધારણ ખચ� �. લાખ 67.58 0.0

િમલકતવેરાની મા�હતી
5.17 વષ�ના ંઆરંભે ગઈસાલ�ુ ંબાક� લે�ું �. લાખ 68.06 71.94

5.18 ચા� ુવષ��ુ ં�ુલ માગં�ું �. લાખ 126.94 226.94

5.19 બાક� લેણા સામેની વ�લુાત �. લાખ 31.18 33.31

5.20 ચા� ુમાગં સામેની વ�લુાત �. લાખ 114.2 210.91

નગરપા�લકાની જવાબદાર�ઓની િવગત
5.21 �ુલ માગંતા રાજય િવજળ� બોડ�ને બાક� રહ�લ િવજળ� �બલ અને દંડ �. લાખ ND 0

5.22 �ુલ માગંતા રાજય િવજળ� બોડ�ને બાક� રહ�લ િવજળ� �બલ અને દંડ �. લાખ ND 0

5.23 વષ� દર�યાન ભરપાઇ કર�લ લોન �. લાખ 0.0 0.0

5.24 અ�ય �. લાખ 0.0 0.0

5.24 Total �. લાખ 0.00 0.00

ઊઘરામણી માટ�ની કાય��મતા
વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

નીચે �જુબ સેવાઓ માટ� નગરપા�લકા કોઈપણ �તનો ચા�/ટ��/વપરાશી ફ� િવગેર� વ�લૂ કર� છે

5.25 પાણી િવતરણ? હા/ના YES YES

5.26 ગદંા પાણી? હા/ના YES YES

5.27 ઘનકચરો? હા/ના YES YES

5.28 વરસાદ� પાણી ��નેજ? હા/ના NO NO

5.29 બ�ક �ારા �બલ �કૂવણી થાય તેવી �િુવધા નગરપા�લકાને છે? હા/ના NO NO

5.30 નગરપા�લકા �બલોની ઊઘરામણી માટ� વોડ� ક�ાએ િવિવધ �યવ�થા છે? હા/ના NO NO

5.31 નગરપા�લકા �બલોની ઊઘરામણી માટ� ખાનગી એજ�સીને કામ આપે છે? હા/ના NO NO

5.32 મોડ� રકમ �કૂવ ેતેને માટ� ક�ટલો દંડ છે? % 18 18

વ�� ુ એકમ 2015-2016 2016-2017

Remarks
no septage

management by ulb

city has no vaccum emptier . private operator cleaned 
septic tanks

Remarks

સામા�ય મા�હતી

પાણી �રુવઠા

��અુર�જ અને ��નેજ

ઘન કચરા�ુ ં�યવ�થાપન

ઈકવીટ�ને લગતી મા�હતી

આધાર�તૂતા
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