સરુ ત મહાનગરપાલકા
શાઈડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ાણીના નમુનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી ુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી
એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં ર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટ ની ભાશીતી નીચે મુજફ છે .
માસ :- જાન્યુઆરી - ૨૦૧૯

ઝોન

ઝોન

ેવાયેા નમુનાઓ

ફીટ નમુનાઓ

અનફીટ નમુનાઓ

નોથટ

૧૫૮૫

૧૫૨૨

૬૩

ઈસ્ર્

૧૨૧૯

૧૨૦૪

૧૫

લેસ્ર્

૧૨૫૩

૧૨૩૧

૨૨

વેન્્ર

૧૧૩૯

૧૧૨૯

૧૦

વાઉથ લેસ્ર્

૧૧૫૯

૧૧૩૫

૨૪

વાઉથ

૧૨૪૩

૧૧૯૪

૪૯

વાઉથ ઈસ્ર્

૧૩૭૭

૧૩૬૧

૧૬

કુ 

૮૯૭૫

૮૭૭૬

૧૯૯
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તારીખ

સરનામાની વવગત
૧૨, સુબાનગય-૨, કાંતાયે શ્વય ભાંદદય.

૦૧/૦૧/૨૦૧૯

૮૫, શયીદ્રાય વોવા. ફાા વીતાયાભ યોડ.
વી-૧, ઈશ્વયનગય વોવા. & યફ, શનુભાનજી ભાંદદય, જુ ની ીલ્વ ફેંક ર્ે કયો. (ફે નમુના).

૦૨/૦૧/૨૦૧૯

એ/૪ & એ/૧૦, ફાયડોરીમા પ્રોર્, ગોર્ારાલાડી ર્ે નાભેન્ર્ (ફે નમુના).
ફી - ૭૦, શયીદ્રાય વોવા. વીંગણોય ચાય યસ્તા.

૦૩/૦૧/૨૦૧૯

૮, ાલટતી વોવા. વલ-૨, ફાા વીતાયાભ ચોક યોડ.
૩૮, ફાયડોરીમા પ્રોર્, કુ ાંબાય પીમા, ગોર્ારાલાડી.

૦૫/૦૧/૨૦૧૯
૦૭/૦૧/૨૦૧૯
૦૮/૦૧/૨૦૧૯

નોર્થ

૩, ાલટતીનગય વલ.-૨, ફાાવીતાયાભ ચોક.
ાદકિંગ, શ્રી વદ્દગુરૂ વલદ્યારમ, યાં ગદળટન વોવા., ધનભોયા યોડ.
ાદકિગ, લૈબલ જેમ્વ કોભેન્ર્ ભોર્ય વાભે , કાાંવાનગય યોડ.
૧૬૧, ાલટતીનગય વલ.-૧, ફાાવીતાયાભ ચોક.
એપ-૬, ઇશ્વયનગય વોવા., ગોર્ારાલાડી, કતાયગાભ.

૦૯/૦૧/૨૦૧૯

૪-એ, ફાયડોરીમા ફ્રેર્ & ૨-ઇ, ઉવભમા ાન વેન્ર્ય, કતાયગાભ, ગોર્ારલાડી યોડ (ફે નમુના).

૧૦/૦૧/૨૦૧૯

ુ ડેયી યોડ.
ાદકિગ, મોગીચયણ એાર્ટટ., સુમર

૧૧/૦૧/૨૦૧૯

૧૬૧, ાલટતીનગય વલ.-૧, ફાાવીતાયાભ ચોક.

૧૨/૦૧/૨૦૧૯
૧૫/૦૧/૨૦૧૯

૬૯-ફી, ફહચ
ુ યનગય વોવા,. લેડ યોડ.
ફી-૩૫, ફી-૩૫ & ફી-૪૨, વલળારનગય વોવા. વલ.-૧, કતાયગાભ શેલ્થ વેન્ર્ય (ત્રણ નમુના).

૪૮, ૪૫, ૫૨ & ૮૫, વનત્માનાંદ વોવા.-ફી, રક્ષ્ભીકાાંત આશ્રભ યોડ (ચાય નમુના).
૨૯ & ૧૪, ગામત્રી વોવા. વલ.-૫, ાયવ ોરીવ ચોકી યોડ (ફે નમુના).

૧૬/૦૧/૨૦૧૯

૨૭૩, સ્મ ૃવત વોવા.-એ & ૪૨, દે લીકૃા વોવા., ફુરાડા, કતાયગાભ (ફે નમુના).
૧/૧૨૮, બ્રાહ્મણ પીયુ ાં & ૧૧, વનરકાંઠેશ્વય વોવા., ફુરાડા, કતાયગાભ (ફે નમુના).
૬૧ & ૩૯, યીલયાકટ વોવા., કોઝલે યોડ (ફે નમુના).

૧૭/૦૧/૨૦૧૯

૩૦, વનરકાંઠ વોવા.-ડી, જુ ની GIDC, કતાયગાભ.
૨૮૮ & ૨૩૫, રલરતાાકટ વોવા., કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ાછ (ફે નમુના).

૧૯/૦૧/૨૦૧૯

૪૦, ાલટતીનગય વોવા. વલ.-૨, ફાાવીતાયાભ ચોક.
૯, ાલટતીનગય વોવા. વલ.-૨, ફાાવીતાયાભ ચોક.

૨૩૦, ૨૩૧ & ૨૯૦- રરીતાાકટ વોવા. રરીતા ચોકડી. (ત્રણ નમુના).
૨૧/૦૧/૨૦૧૯

ફી - ૬૦, સ્મ ૃતી વોવા. ગજેયા વકટ ર યોડ.
૨૯, ગામત્રીનગય વોવા. વલ-૫, ાયવ ભાકે ર્ યોડ.

૨૨/૦૧/૨૦૧૯

ફી/૪૪, યભણનગય વોવા., ધનભોયા ચીકુ લાડી યોડ.

૨૩/૦૧/૨૦૧૯

વી/૩૯, દયલયાકટ , કોઝલે યોડ.

૨૪/૦૧/૨૦૧૯
૨૫/૦૧/૨૦૧૯

૪૨, વત્રભ ૂલન વોવા., અખાંડ આનાંદ કોરેજ વાભે , લેડ યોડ.
૨૫ & ૮, કરાી વોવા. વલ.-૨, શાથીલારા ભાંદદય, લેડ યોડ (ફે નમુના).
૧૫, યાભેશ્વય ઈન્ડસ્રીમર-ફી, ફુરલાડીથી ફહચ
ુ યભાતા ભાંદદય યોડ.
૪૮, યભણનગય વોવા. ધનભોયા થી ચીકુ લાડી યોડ.

૨૮/૦૧/૨૦૧૯

ાદકિગ, ગામત્રીભાતા ભાંદદય, દકયણ શોસ્ીર્ર થી લસ્તા દે લડી યોડ (ફે નમુના).
ાદકિગ, સુયત ભકટ ન રાઇન ફેન્ક & ાદકિગ, ળાંકય વલજમ દર્મ્ફય, દકયણ શોસ્ીર્ર થી લસ્તા દે લડી યોડ (ફે નમુના).

૨૯/૦૧/૨૦૧૯

એ-૫, એ-૨, કલ્તરૂ વોવા. & ૨૩, ૧, વલલેકાનાંદ વોવા., કતાયગાભ ધોદકમા ગાડટ ન વાભે (ચાય નમુના).

૧૨૧, વલષ્ણુનગય વોવા. વવિંગણોય ચાય યસ્તા.
૩૦/૦૧/૨૦૧૯

૧૮૪-૧૮૫ ફ્રેર્નાંફય-૧૦૩, ઓભ એાર્ટટભન્ે ર્, શદયઓભ નગય વોવા., શદયઓભ ભીર વાભે.

૬૧ & એ-૧૩, શદયઓભ નગય વોવા., શદયઓભ ભીર વાભે (ફે નમુના).

ઈસ્ટ

૦૫/૦૧/૨૦૧૯

૨૭ & ૫૦, ઘનશ્માભ નગય વોવા. ફયોડા વિસ્ર્ે જ. (ફે નમુના).

૧૨/૦૧/૨૦૧૯

ળેયીનાં.- ૭, ઘનશ્માભ નગય વોવા.

૧૫/૦૧/૨૦૧૯

૧૫, વૌયાષ્ર વોવા. & ૧૦, કભરફાગ વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ (ફે નમુના).

૧૬/૦૧/૨૦૧૯

૩૮૫ & ૬૪૯, શ્રીયાભનગય, કાોદ્રા & ૨૩૩, નાંદનલન વોવા.,  ૂણા (ત્રણ નમુના).

૧૯/૦૧/૨૦૧૯

ધભેળબાઈ, ર્ાાંકરી પીયુ,ાં રાંફે શનુભાન યોડ.
૨૪, તાીદળટન વોવા., નાના લયાછા.

૨૧/૦૧/૨૦૧૯

૩૩, દદનફાંધ ુ વોવા. & ૫, ળાયદાવલશાય વોવા. એ. કે. યોડ. (ફે નમુના ).

૨૩/૦૧/૨૦૧૯

ધભેળબાઈ, ર્ાાંકરી પીયુ,ાં રાંફે શનુભાન યોડ.

૦૨/૦૧/૨૦૧૯

૮/૪૫, સુજાતખાન સ્રીર્, યાાંદેયગાભ.

૦૩/૦૧/૨૦૧૯

ફી-૮૬, ગાંગાનગય વોવા. ારનુય યોડ.

૦૭/૦૧/૨૦૧૯

૨૬/૧/૧૩૩, બાંડાયીલાડ, યાાંદેય.

૧૧/૦૧/૨૦૧૯

એ-૭૦, િભુદળટન વોવા., ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ.
૧૮૩, સુદયલન
ાં
યો શાઉવ, દાાંડી યોડ.

૧૭/૦૧/૨૦૧૯

૧૬, શ્રી શ્માભ સુદય
ાં વોવા., જશાાંગીયાફાદ.
૨૨૨, દે લઆવળ વોવા., ભોયાબાગ.

૧૮/૦૧/૨૦૧૯
વેસ્ટ

૧૯/૦૧/૨૦૧૯
૨૧/૦૧/૨૦૧૯
૨૩/૦૧/૨૦૧૯

૪૭ & એ-૫, દદજ્મોત વોવા., ારનુય યોડ (ફે નમુના).
૨૩, ાયીજાતનગય વોવા., જશાાંગીયુયા.
૨૦, દયશ્રભાકટ વોવા., અડાજણ યોડ.
ઈ/૩, EWS આલાવ, ારનનુય યોડ.
૬, આનાંદનગય વોવા., ભોયાબાગ.

૨૪/૦૧/૨૦૧૯

૯૦, દદભારા વોવા., યાભનગય યોડ.

૨૫/૦૧/૨૦૧૯

૧૦૩, વાંકલ્ યો શાઉવ & ફી/૨૬૧, િભુદળટન વોવા., ઉગત બેંવાણ કે નાર યોડ (ફે નમુના).

૨૯/૦૧/૨૦૧૯

૨૭, અનાઘય વોવા. ારનુય યોડ.

૨૯/૦૧/૨૦૧૯
૩૦/૦૧/૨૦૧૯

સેન્્

એ-૧૩૮, િભુદળટન વોવા., ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ.

૦૧/૦૧/૨૦૧૯
૦૪/૦૧/૨૦૧૯

૧૮૩, સુદયલન
ાં
વોવા., દાાંડી યોડ. & ૧૭, કલ્માણનગય વોવા. & ૨૭, યલજીનગય વોવા., ઉગત (ત્રણ
નમુના).

૧૯૧, ળાયદા ભશોલ્રો, ારનુય ગાભ.
૪/૧૨૬૦, ઝારાલારાનો ર્ે કયો, ફેગભુયા.
૧૦/૩૭૭૪, નાની દે વાઈ ો, વોની પીમા.
૧/૫૨૭/૨/૧૭, જ્ઞાનનગય વોવા., નાનુયા.

૦૫/૦૧/૨૦૧૯

૯/૬૪૭, વવધ્ધભાતાની ળેયી, લાડીપીમા.

૦૮/૦૧/૨૦૧૯

૩/૨૬૧૧, નલાફની ચાર, વરાફતુયા.

૨૧/૦૧/૨૦૧૯

૩/૨૯૭૯, ચરભલાડ, વરાફતુયા.

૨૩/૦૧/૨૦૧૯

૧/૨૮૦, કાંઠા ગરી-૨, નાનુયા.

૨૬/૦૧/૨૦૧૯

૭/ફી, ળાાંવતકુ ાંજ વોવા., શ્રીયાભ ભાંદદય ાવે , બર્ાય યોડ.

૦૭/૦૧/૨૦૧૯

૨૮, વાંતતુકાયાભ વોવા., જભનાનગય યોડ.

૦૮/૦૧/૨૦૧૯

૨૦/ફી, જનતાનગય, અંફાનગય યોડ.
ફી-૬૩, સ્લાભી ગુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ.
૨૮, યીક્ષીત વોવા., ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ.

૧૧/૦૧/૨૦૧૯

ફી-૬૩, સ્લાભી ગુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ & ૭૫, લકીર ળેયી, અંફાનગય યોડ (ફે નમુના).

૧૨/૦૧/૨૦૧૯

એફી-૬૩, સ્લાભી ગુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ.

૧૭/૦૧/૨૦૧૯

૨૧, જનતાનગય, અંફાનગય યોડ.

૧૯/૦૧/૨૦૧૯

૮૫ & ૭૯, ઉત્વલાકટ વાભે , અંફાનગય ભેઈન યોડ (ફે નમુના).

૨૧/૦૧/૨૦૧૯
૨૨/૦૧/૨૦૧૯
૨૩/૦૧/૨૦૧૯

૧૭૧, સુમોગનગય, બર્ાય ર્ે નાભેન્ર્ ાવે & ૮૫, અંફાનગય ભેઈન યોડ (ફે નમુના).
૨૧, જનતાનગય, અંફાનગય યોડ.
૬, શ્રી દળટન વોવા., જભનાનગય યોડ.
૩૨ & ૩૪, ઈશ્વયનગય, બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે (ફે નમુના).
બાણાબાઈ યાઠોડ, શતીલાવ, બયથાણાગાભ & ૧૮, શૃગ
ાં ાય વોવા., જાની પયવાણ ાવે, ાયરે ોઈન્ર્ (ફે નમુના).

૨૪/૦૧/૨૦૧૯

૭૦ & ૬૧, સુરૂચી વોવા., ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ (ફે નમુના).

૨૫/૦૧/૨૦૧૯

૬૩,૬૪, વીધ્ધી ળેયી, ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ.

૨૬/૦૧/૨૦૧૯

૪૫, બાયતી વોવા. આઝાદનગય યોડ - બર્ાય.

૩૦/૦૧/૨૦૧૯

૬૭, વવધ્ધી ળેયી, ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ.

૦૩/૦૧/૨૦૧૯

૪૭, ગામત્રી વોવા. વલ-૧ & ૨૬૩, શેડગેલાડ વલ-૩, ઉધના. (ફે નમુના).

૦૫/૦૧/૨૦૧૯

વાાંઈ ેરેવ, વલનમનગય & જ્મોવત ાન વેન્ર્ય, ગામત્રી વલ.-૧, ઉધના (ફે નમુના).

૦૮/૦૧/૨૦૧૯
૦૯/૦૧/૨૦૧૯
૧૦/૦૧/૨૦૧૯

૧૧/૦૧/૨૦૧૯

સાઉર્

૧૦/૧૨૮૦, વાંબલનાથ દે યાવયની ગરી. ગોીુયા.

૦૪/૦૧/૨૦૧૯

૦૯/૦૧/૨૦૧૯

સાઉર્ વેસ્ટ

૯/૧૫૩૬, ચૌર્ાફજાય ભેઈન યોડ & ૧૦/૨૬૨, તાવની લાડી, ચૌર્ાફજાય. (ફે નમુના),

૧૩/૦૧/૨૦૧૯

જ્મોવત ાન, ગામત્રી વલ.-૧ & વાાંઈ ેરેવ, વલનમનગય, ઉધના (ફે નમુના).
૭૧, વલનમનગય & એ-૧૦૩, ભીયાનગય, ઉધના (ફે નમુના).
૪૪, વાાંઈ વભટણ વોવા., ઉધના.
૪૩, વાાંઈ વભટણ વોવા., ઉધના.
૨૧૪, વાાંઈ વભટણ વોવા., ઉધના.
૧૮૫ & ૧૪૬, ર્ે રનગય, ઉધના (ફે નમુના).
૮૧, ગામત્રી વોવા. વલ.-૧ & વાાંઈ ેરેવ , વલનમનગય, ઉધના (ફે નમુના).
૧૪, ૧૨, ૪૭, ૮૧, ૭૮ & ૩૩, ગામત્રી વોવા. વલ.-૧, ઉધના (છ નમુના).
૭૧, વલનમનગય & ભનવાંદ નાસ્તા વેન્ર્ય, દાગીનાનગય, ઉધના (ફે નમુના).
૭૧, વલનમનગય & જમોતી ાન વેન્ર્ય, ગામત્રી વોવા. વલ-૧ ઉધના. (ફે નમુના).

૧૪/૦૧/૨૦૧૯

૩૩, ૧૨,૧૪ & ૮૧, ગામત્રી વોવા. વલ-૧ ઉધના. (૪ નમુના).
વાાંઈ ેરેવ, વલનમનગય & ભનવાંદ નાસ્તા વેન્ર્ય, ઉધના.(ફે નમુના).

૧૭/૦૧/૨૦૧૯
૧૮/૦૧/૨૦૧૯

૨૮, ગુરુનગય, ઉધના.
૩૯ & ૪૯, ળાાંવતનગય & ૭૦, દાઉદનગય, ઉધના (ત્રણ નમુના).
વાાંઈ ેરેવ, વલનમનગય & ૭૮, ગામત્રી વોવા. વલ-૧, ઉધના (ફે નમુના).

૧૯/૦૧/૨૦૧૯

૩૯૭, શદયઓભનગય, ાાંડેવયા.

૨૨/૦૧/૨૦૧૯

વાાંઈ ેરેવ, વલનમનગય, ઉધના.

૨૫/૦૧/૨૦૧૯

૫૩, ળાાંવતનગય, ઉધના.

૨૯/૦૧/૨૦૧૯

૨૭૨, આવલબાટ લ વોવા. વલ-૧, ાાંડેવયા.

વાાંઈ ેરેવ, વલનમનગય, ઉધના.
૩૦/૦૧/૨૦૧૯
૩૧/૦૧/૨૦૧૯

સાઉર્ ઈસ્ટ

૭૧ & વાાંઈ ેરેવ, વલનમનગય, ઉધના. (ફે નમુના).
વાાંઈ ેરેવ, વલનમનગય & ૯૯, ર્ે રનગય ઉધના. (ફે નમુના).
૧૩૧, વફજેરની ાછ, ખર્ોદયા & ૧૪૭, શેગડેલાય લવાશત-૩ & ૩૪, વલષ્ણુનગય-૧, ઉધના (ત્રણ નમુના).

૦૧/૦૧/૨૦૧૯

૧૬૦, ગણવતધાભ, નલાગાભ

૦૩/૦૧/૨૦૧૯

૭૮, ગશૃ રક્ષ્ભીનગય, નલાગાભ.

૦૬/૦૧/૨૦૧૯

૧૬૬, ગોકુ રનગય & ૧૩૨, યવોત્તભનગય & ૧૧, શ્માભ યો- શાઉવ લટત ગાભ (ત્રણ નમુના).

૦૭/૦૧/૨૦૧૯

૧૩૨, ગશૃ રક્ષ્ભીનગય, નલાગાભ.

૦૯/૦૧/૨૦૧૯

૧૪૬, ગશૃ રક્ષ્ભીનગય, નલાગાભ.

૧૩/૦૧/૨૦૧૯

૧૪૯, આય.ડી.નગય, નલાગાભ.

૧૭/૦૧/૨૦૧૯

૪૦, કૈ રાવનગય, નલાગાભ.

૨૧/૦૧/૨૦૧૯

૧૬૨, કેળલનગય, નલાગાભ.

૨૨/૦૧/૨૦૧૯

૯૮ & ૮૨, ુષ્ાનગય -૨, બાઠેના. (ફે નમુના).

૨૩/૦૧/૨૦૧૯

૧૭૩, જમયાજનગય, નલાગાભ.

૨૫/૦૧/૨૦૧૯

૫૦, આસ્સ્તકનગય-૩, યલર્ગાભ.

૨૬/૦૧/૨૦૧૯

એ-૩૧ & ફી-૧૧૬ - ુષ્ાનગય, બાઠેના. (ફે નમુના).

૩૧/૦૧/૨૦૧૯

૬૫ & ૫૨, લફરીમાનગય-૧, નલાગાભ (ફે નમુના).

