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

ઝોન

ઝોન

ેવાયેા નમુનાઓ

ફીટ નમુનાઓ

અનફીટ નમુનાઓ

નોથટ

૧૩૮૧

૧૩૨૭

૫૪

ઈસ્ર્

૯૬૮

૯૫૫

૧૩

લેસ્ર્

૧૨૧૯

૧૨૦૫

૧૪

વેન્્ર

૧૦૧૧

૯૯૬

૧૫

વાઉથ લેસ્ર્

૧૦૪૯

૧૦૨૯

૨૦

વાઉથ

૧૦૭૮

૧૦૬૯

૯

વાઉથ ઈસ્ર્

૧૨૬૧

૧૨૪૭

૧૪

કુ 

૭૯૬૭

૭૮૨૮

૧૩૯

અનફીટ સેમ્પની વવગત
તારીખ
૦૨/૦૨/૨૦૧૯

૦૫/૦૨/૨૦૧૯

૦૬/૦૨/૨૦૧૯

સરનામાની વવગત
એ-૫, કલ્તરૂ વોવા. ધોકીમા ગાડટ ન વાભે.
૧ & ૨૨, વલલેકાનાંદ વોવા. ધોકીમા ગાડટ ન વાભે. (ફે નમુના).
૧૫, પ્રગવતનગય વોવા., ફાાવીતાયાભ ચોક.
૫૪, ફોયડી પીયુ, અશ્વનીકુ ભાય ાવે , ફુરાડા.
૨૫, વનભાટ ણ ઈન્ડસ્રીમર, અશ્વનીકુ ભાય વાભે-ફુરાડા. યોડ.
૧૩, ગીતાનગય, ફુરાડા ગાભત.

૦૭/૦૨/૨૦૧૯

એ/૧૦ & એ/૬, બક્તતનગય વોવા., ધનભોયા યોડ (ફે નમુના).

૦૮/૦૨/૨૦૧૯

૧૩૦, વત્રરોકનગય વોવા., અખાંડ આનાંદ સ્કુ ર ાવે , લેડ યોડ.

૧૧/૦૨/૨૦૧૯

૪૨૩, ગાાંધીચોક, અંફાજી ભાંદદય ાવે , કતાયગાભ.
ાદકિંગ, ગામત્રીભાતા ભાંદદય & ાદકિંગ, ળાંકય વલજમ દર્મ્ફય ભાર્ટ , લસ્તાદે લડી યોડ (ફે નમુના).

ાદકિંગ, સુયત ભકટ ન્ર્ાઈર ફેંક & ાદકિંગ, ગામત્રીભાતા ભાંદદય, લસ્તાદે લડી યોડ (ફે

૧૨/૦૨/૨૦૧૯

નમુના).
ગજાનાંદ દર્મ્ફય ભાર્ટ & ળાંકય વલજમ દર્મ્ફય ભાર્ટ , લસ્તાદે લડી યોડ (ફે નમુના).
ફી-૩૪, જેયાભ ભોયાની લાડી & ૩૪, ળાંકયનગય વોવા., ીલ્વ ચાય યસ્તા, કતાયગાભ (ફે નમુના).

નોર્થ

એ/૧૦, બક્તતનગય વોવા., ધનભોયા યોડ.
૧૩/૦૨/૨૦૧૯

ફી-૧૪, જરાયાભ યો શાઉવ વોવા., પ્રાણનાથ શોક્સ્ર્ર ાછ, લેડ યોડ.
૧૫, ૯ & ૩, વલલેકાનાંદ વોવા., કતાયગાભ ોરીવ સ્ર્ે ળન વાભે (ત્રણ નમુના).

૧૪/૦૨/૨૦૧૯

૧૮૪, વશજાનાંદ વોવા., વીંગણોયગાભ.
૧૩૭, ફહચ
ુ યનગય વોવા., શયીઓભ વભર વાભે , લેડ યોડ.
૨૧૧-એ, સ્મ ૃતી વોવા. ગજેયા વકટ ર યોડ.

૧૬/૦૨/૨૦૧૯

ાદકિંગ, ગામત્રીભાતા ભાંદદય & ાદકિંગ, ળાંકય વલજમ દર્મ્ફય ભાર્ટ , લસ્તાદે લડી યોડ (ફે નમુના).

૧૪, ગામત્રીનગય વલ-૫, ગાા ર્ાઈ, ાયવ ભાકે ર્ યોડ.
૧૮/૦૨/૨૦૧૯

૧૯/૦૨/૨૦૧૯
૨૧/૦૨/૨૦૧૯

૬ & ૪, વલલેકાનાંદ વોવા., કતાયગાભ ધોકીમા ગાડટ ન વાભે (ફે નમુના).
૧૩, વલલેકાનાંદ વોવા., કતાયગાભ ધોકીમા ગાડટ ન વાભે.
૫૬, પ્રભુનગય વોવા. વલ.-૧, લેડ યોડ-પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાછ.
એ-૬૪, પ્રભુનગય વોવા. વલ.-૧, લેડ યોડ-પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાછ.
૧૨૬ & એ/૪૪, યભણનગય, લાીનાથ ચોક (ફે નમુના).

ાકીંગ, ગામત્રીભાતા ભાંદદય, લસ્તાદે લડી યોડ.
ાકીંગ, ગામત્રીભાતા ભાંદદય, લસ્તાદે લડી યોડ.
૩૩, દદવ્મજ્મોત વોવા. & ી-૭૯૧, ન્યુ GIDC, ફુરાડા, કતાયગાભ (ફે નમુના).
૨૨/૦૨/૨૦૧૯

૨૩/૦૨/૨૦૧૯

૫૦, લચત્રકુ ર્ વોવા.-૨, યાળી વકટ ર ાવે.

૨૭/૦૨/૨૦૧૯

૪૬૫, નલી GIDC, ગજેયા સ્કુ ર ાવે.
૫૦, ૪૧ & ૪૮ લચત્રકુ ર્ વોવા.-૨, યાળી વકટ ર યોડ, કતાયગાભ (ત્રણ નમુના).
૨૩ & ૨૫, કરાી વલ.-૨, શાથીલાા ભાંદદય ાવે, કતાયગાભ (ફે નમુના).

૦૯/૦૨/૨૦૧૯

૧૬૫ & ૧૨૫, ગીતાનાય-૨, વીતાનગય ચોકડી - પુણાગાભ યોડ. (ફે નમુના).

૧૧/૦૨/૨૦૧૯

ફી-૨૭, વળલનગય વોવા., કયાં જ.

૧૩/૦૨/૨૦૧૯

ળેયી નાં.૫, ઘનશ્માભનગય, કયાં જ.

૧૮/૦૨/૨૦૧૯

૨૩, લારભનગય, ધયભનગય યોડ.

૧૯/૦૨/૨૦૧૯

૨૫૨, ગીયનાય વોવા., નાના લયાછા.

૨૨/૦૨/૨૦૧૯

૫૩ & ૫૭, અંલફકાવલજમ, લયાછા યોડ (ત્રણ નમુના).

૨૫/૦૨/૨૦૧૯

૧૩૯, વલળારનગય વોવા., એ.કે.યોડ.

૨૬/૦૨/૨૦૧૯

૧૬, બ્રોક નાં. ૧૬, ગુ. શા. ફોડટ , રાંફે શનુભાન યોડ.

૨૭/૦૨/૨૦૧૯

૧૭ & ૩૨૦, ગીયનાય વોવા., નાના લયાછા (ફે નમુના).

૨૮/૦૨/૨૦૧૯

૧૩૯, વલળારનગય વોવા., એ.કે.યોડ.

૦૧/૦૨/૨૦૧૯

૮૫, ૬૧ & ૭૮, વાંકલ્ યો- શાઉવ, ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ (ત્રણ નમુના).

૦૭/૦૨/૨૦૧૯

૩૨, વીતાયાભનગય વોવા., અડાજણ.

૧૩/૦૨/૨૦૧૯

સેન્ટ્ર્

૧, યભણનગય વોવા., ધનભોયા યોડ.

૭ & ૨૯, કરાીનગય વોવા. શાથીલારા ભાંદદય યોડ. (ફે નમુના).

૦૮/૦૨/૨૦૧૯

વેસ્ટ

૫૧, વનવતનબાઇ, ગીતાનગય, ફુરાડા યોડ.

૨૬/૦૨/૨૦૧૯

૨૮/૦૨/૨૦૧૯

ઈસ્ટ

૩૩, યાધાદિષ્ણા વોવા. & ૧૨૬, અખાંડ આનાંદ વોવા., ડબોરી યોડ (ફે નમુના).

ફી-૧૭, EWS આલાવ, િોભા વેન્ર્યની ાછ, અડાજણ.
૭૨, વાંકલ્ યો શાઉવ, ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ.
૩૨, દે લ આવળ વોવા., યાભનગય.
૬, ગાંગાનગય, ઉગત.

૧૪/૦૨/૨૦૧૯

૨૧, ીયાભીડ ર્ાઉનળી, જશાાંગીયાફાદ.

૧૫/૦૨/૨૦૧૯

૫૩૫, યાભનગય કોરોની, યાભનગય.

૧૮/૦૨/૨૦૧૯

૨૦૮, ૨૦૯, દદનદમા વોવા., ારનપુય.

૨૬/૦૨/૨૦૧૯

ફી-૨૩, આનાંદનગય વોવા. યાભનગય યોડ.

૨૭/૦૨/૨૦૧૯

૩૪૭, બાંડાયીલાડ, અડાજણ.

૨૮/૦૨/૨૦૧૯

૩૫, જમઅંફે વોવા., અડાજણ.

૦૬/૦૨/૨૦૧૯

૩/૬૨૫, કયલા યોડ, નલાપુયા.

૧૧/૦૨/૨૦૧૯

૧/૩૯૫૯ & ૧/૩૯૫૬, સુયતી ફાયાશાાંડીનો ર્ે કયો, ફડેખા ચકરા. (ફે નમુના).

૧૨/૦૨/૨૦૧૯

૭/૨૧૫૪, છડાઓર, યાભપુયા.

૧૩/૦૨/૨૦૧૯

૧/૨૮૮, ગોરાંદાઝની ળેયી, નાનપુયા.

૧૫/૦૨/૨૦૧૯

૧/૩૯૩૧, ફગદાદીીયની ગરી, ફડેખા ચકરા.

૧૬/૦૨/૨૦૧૯

૧/૩૯૩૧, સુયતી ફાયાશાાંડીનો ર્ે કયો, ફડેખા ચકરા.
૧/૩૫૮૬, ફગદાદીીયની ગરી, ફડેખા ચકરા.

૧૯/૦૨/૨૦૧૯

૨/૨૦૫૮, ગજજય ળેયી & ૨/૨૨૩૮, ડાશી પીયુ,ાં રૂદયપુયા (ફે નમુના).

૨૧/૦૨/૨૦૧૯

નલાફ ર્ી વેન્ર્ય, ળાશોય ચાય યસ્તા.

૨૨/૦૨/૨૦૧૯

૧૨/૯૩૦, ખાર્કીલાડ, ળાશોય.

૨૬/૦૨/૨૦૧૯

૨/૧૨૭૦, શયીલાંળીની ળેયી, વગયાભપુયા.

૨૭/૦૨/૨૦૧૯

૧/૨૦૭, ખયાદી ળેયી, નાનપુયા.

સ્ર્ાપ તલાર્વટ , વોદાગયલાડ, ળાશોય.
૦૨/૦૨/૨૦૧૯
૦૫/૦૨/૨૦૧૯
૦૬/૦૨/૨૦૧૯

સાઉર્ વેસ્ટ

૨૧, વાાંઈનાથ ળેયી, અંફાનગય યોડ.
૧૨, જભનાનગય, ઉભયાગાભ.
ર્ીનુફેન મુનાબાઈ યાઠોડ, શતીલાવ, બયથાણાગાભ.
૭૪, લકીર ળેયી, અંફાનગય યોડ.
લફીનબાઈ યાઠોડ, શતીલાવ, બયથાણાગાભ.

૦૭/૦૨/૨૦૧૯

૬૨, વવધ્ધી ળેયી, ઉભયાલનગય, બર્ાય.

૦૮/૦૨/૨૦૧૯

૩૩, વદયતાદળટન વોવા., ઉભયાગાભ.

૦૯/૦૨/૨૦૧૯

૧૮, વાાંઈનાથ ળેયી, અંફાનગય યોડ.

૧૩/૦૨/૨૦૧૯

ભાંગરદી એા., એર. ફી. - બર્ાય યોડ.

૧૪/૦૨/૨૦૧૯
૧૯/૦૨/૨૦૧૯

૧૨૪, વોભનાથ વોવા., જુ ના બર્ાય યોડ.
૩૭, થ્થયલાી ળેયી & ૫૫, શ્રીયાભ ળેયી, અંફાનગય યોડ.(ફે નમુના).
૬૫, લકીર ળેયી, અંફાનગય યોડ.
અન્નપુણાટ ર્ી વેન્ર્ય, કાંચન ગાંગા એાર્ટ & ૨૬, ભશેવાણા ભોશલ્રો, આઝાદનગય યોડ, બર્ાય ચાય યસ્તા (ફે નમુના).

૨૧/૦૨/૨૦૧૯

૬૯, શ્રીયાભ ળેયી, અંફાનગય યોડ.
ુ ભોશલ્રો, ઉભયાગાભ.
જીતેન્રબાઇ, ઉભયીગય, વાંભજી

સાઉર્

૨૩/૦૨/૨૦૧૯

અન્નપુણાટ ર્ી વેન્ર્ય, કાંચન ગાંગા એા. & ૪, ભેઘભલ્શાય ફાંગરો, બર્ાય ચાય યસ્તા (ફે નમુના).

૨૬/૦૨/૨૦૧૯

ુ ભશોલ્રો, ઉભયા.
ફાલુબાઈ,ળાંભજી

૦૧/૦૨/૨૦૧૯

૧૦૩, ભીયાનગય, ઉધના.

૦૨/૦૨/૨૦૧૯

૬૭, ગામત્રી વોવા.-૧, ઉધના.

૦૪/૦૨/૨૦૧૯

૩૩૮, આવલયબાલ વોવા.-૧, ાાંડેવયા.

૧૩/૦૨/૨૦૧૯

વાાંઈ ેરેવ & ૭૮, વલનમનગય, ઉધના (ફે નમુના).

૧૮/૦૨/૨૦૧૯

વાાંઈ જ્મોવત એા., ગુરૂનગય, ઉધના.

૨૨/૦૨/૨૦૧૯

વાાંઈ જ્મોવત એા., ગુરૂનગય, ઉધના.

૨૬/૦૨/૨૦૧૯

૦૧/૦૨/૨૦૧૯

૦૨/૦૨/૨૦૧૯

સાઉર્ ઈસ્ટ

૫૫, વલષ્ણુનગય વલ-૧, ઉધના.
૫૧, બગલતીનગય, ઉધના.
ડી/૨૭ -૧૦૪, અક્ષયર્ાઉનળી, ડુ બ
ાં ાર યોડ.
૨૧, જરાયાભનગય-૩, નલાગાભ.
૨૬૧ & ૨૦૦, શ્રીનાથજીનગય, નલાગાભ. (ફે નમુના).
૫૭, શ્રીનાથજીનગય, નલાગાભ

૦૯/૦૨/૨૦૧૯

૪૯૮, રક્ષ્ભીનાયામણનગય-૨, ડીંડોરી.

૧૧/૦૨/૨૦૧૯

૧૦, શ્રી વનલાવ, નલાગાભ.

૧૨/૦૨/૨૦૧૯

૩૩ & ૫૦, યાભનગય, ડીંડોરી (ફે નમુના).

૧૩/૦૨/૨૦૧૯

૫, ગોવલિંદનગય, લરિંફામત.
૨૮ & ૫૩, યાભદે લનગય, નલાગાભ (ફે નમુના).

૨૧/૦૨/૨૦૧૯

૯૦, રક્ષ્ભીનાયામણ-૨, ડીંડોરી.

૨૨/૦૨/૨૦૧૯

૧૩૯, નયોત્તભનગય, નલાગાભ.

