
Sr.No Proposed Indicator Benchmark
Present Status 

2017-18

Target in Year 

2018-19

1

1.1
Coverage of water supply connections

પાણી પરુવઠા ના જોડાણો દ્વ્રારા આવરી લેવાયેલ વવસ્તાર (ટકા) 100.0% 95 97

1.2
Per capita supply of water

માથા દીઠ પાણી પરુવઠો (લીટર)
135 lpcd 131 135

1.3
Extent of metering of water connections

પાણી જોડાણ (કનેક્શન) ની મીટરની વ્યવસ્થા (ટકા) 100.0% 0 10

1.4
Extent  of non revenue water (NRW)

બિન ઉપજાવ પાણી પ્રમાણ (ટકા) 20.0% 16 15

1.5
Continuity of water supply

પાણી પરુવઠાની વનરંતર સમય-મયાાદા (કલાકમા)ં 24 hours 0.35 0.4

1.6
Efficiency in redressal of customer complaints

ગ્રાહક ફરીયાદ વનવારણની કાયાક્ષમતા (ટકા) 80.0% 100 100

1.7
Quality of water supplied

પાણી પરુવઠાની ગણુવત્તા (ટકા) 100.0% 99 100

1.8
Cost recovery in water supply services

પાણી પરુવઠા પાછળ થયેલ ખર્ા સામે ખર્ાની વસલુાત(ટકા) 100.0% 56 65

1.9
Efficiency  in collection of water supply - related charges

પાણી પરુવઠાના ર્ાર્જ વસલુ કરવાની ક્ષમતા (ટકા) 90.0% 85 90

2

2.1
Coverage of toilets

જાજરૂ (શૌર્ાલય) નો વ્યાપ (ટકા) 100.0% 100 100

2.2
Coverage of sewage network services

ગદંાપાણીના ંવનકાલ વ્યવસ્થાના ંનેટવકાની સેવા (ટકા) 100.0% 41 50

2.3
Collection efficiency of sewage network

ગદંાપાણીનો સગં્રહ કરવા માટેની કાયાક્ષમતા (ટકા) 100.0% 39 45

2.4
Adequacy of sewage treatment capacity

ગદંાપાણીના શદુ્ધીકરણનુ ંપરુતાપણુ ં(ટકા) 100.0% 90 100

2.5
Quality of sewage treatment

ગદંાપાણી શદુ્ધીકરણની ગણુવત્તા (ટકા) 100.0% 100 100

2.6
Extent of reuse and recycling of sewage

શદુ્ધીકરણ થયેલ પાણીનો પનુ:ઉપયોગ અને પનુ:પ્રક્રિયાનો વવસ્તાર (ટકા) 20.0% 0 15

2.7
Extent of cost recovery in sewage management

ગટર વ્યવસ્થાના ખર્ા વસલુાતની આંવશક ક્ષમતા (ટકા) 100.0% 59 65

2.8
Efficiency in redressal of customer complaints

ગદંાપાણીને લગતી ફરીયાદ વનવારણ (ટકા) 80.0% 73 95

2.9
Efficiency in collection of sewage charges

ગટરના ર્ાર્જ વસલૂ કરવાની ક્ષમતા (ટકા) 90.0% 38 60

3

3.1
Household level coverage of solid waste management services

ઘરદીઠ ઘન કર્રા વ્યવસ્થાપન સેવાનો વ્યાપ (ટકા) 100.0% 100 100

3.2
Efficiency of collection of municipal solid waste

ઘન કર્રા એકત્રીકરણ કરવાની કાયાક્ષમતા (ટકા) 100.0% 100 100

3.3
Extent of segregation of municipal solid waste

ધન કર્રો છુટૉ પાડવા (પથુ્થકરણ) ની માત્રા (ટકા) 100.0% 0 10

3.4
Extent of municipal solid waste recovered

ધન કર્રામાથંી પનુ:ઉપયોગ માટેનો વવસ્તાર (ટકા) 80.0% NA 10

3.5
Extent of scientific disposal of municipal solid waste

ધન કર્રાનો વૈજ્ઞાવનક રીતે વનકાલ કરવાનો વ્યાપ (ટકા) 100.0% NA NA

3.6
Extent of cost recovery in SWM services

ધન કર્રાના સેવા સરં્ાલન પાછળ થયેલ ખર્ાની વસલુાત (ટકા) 100.0% 8 10

3.7
Efficiency in redressal of customer complaints

જન ફરીયાદ વનવારણની કાયાક્ષમતા (ટકા) 80.0% 100 100

3.8
Efficiency in collection of SWM charges

ધન કર્રાના ર્ાર્જ વસલુ કરવાની કાયાક્ષમતા (ટકા) 90.0% 32 50

4

4.1
Coverage of storm water drainage network

વરસાદી પાણીના વનકાલ માટે આવરી લેવાયેલ વવસ્તાર (ટકા) 100.0% 0 2

4.2
Incidence of water logging/flooding 

પાણી ભરાવા/પરૂ િનાવોની સખં્યા (સખં્યા) 0.0% 0 0

5

5.1 Coverage of Water Supply (24 X 7) in all Public/Community Toilets 100.0% 100 100

14th Finance Commission, Government of India

SERVICE LEVEL BENCHMARK AT A GLANCE (SLB)

Name of Municipality :-Jamnagar                                       District :Jamnagar                       Municipal Corporation

WATER SUPPLY SERVICES 

 પાણી પરુવઠો

WASTE WATER MANAGEMENT (SEWERAGE AND SANITATION) 

 ગદંા પાણીની વ્યવસ્થા ( ગટર અને શૌચાલય)

SOLID WASTE MANAGEMENT 

 ઘન કચરા વ્યવસ્થા

STORM WATER DRAINAGE 

 વરસાદી પાણીનો નનકાલ

ULB providing water connection to Public and Community Toilets 
 

Note : N.A : Not Applicable, N.D : No Data


