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 .
માસ :- મે - ૨૦૧૯
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૩

વાઉથ ઈસ્ર્

૧૩૫૯

૧૩૩૮

૨૧

કુ 

૯૦૭૫

૮૯૬૦

૧૧૫

અનફીટ સેમ્પની વવગત
તારીખ
૦૧/૦૫/૨૦૧૯

વી-૬૩, રક્ષ્ભીનગય વોવા., કતાયગાભ ફવ સ્ર્ે ન્ડ ાવે.
૪૮૯, ફુરલાડી લવાશત, ભદીના ભસ્ીદ ાવે , બયીભાતા યોડ.

૦૨/૦૫/૨૦૧૯

૮, ાયે ખ લાડી, ફડાગણેળ ાવે.

૦૪/૦૫/૨૦૧૯

વી-૬૩, રક્ષ્ભીનગય વોવા., કતાયગાભ ફવ સ્ર્ે ન્ડ ાવે.

૦૫/૦૫/૨૦૧૯

૨૨, DM ાકટ વોવા. ધનભોયા ચાય યસ્તા.

૦૭/૦૫/૨૦૧૯

૮, ર્ે ર ઈન્ડસ્રીઝ, ાયે ખલાડી, ફડાગણેળ ાવે, કતાયગાભ.
વી-૬૩, રક્ષ્ભીનગય વોવા., કતાયગાભ ફવ સ્ર્ે ન્ડ ાવે..

૦૮/૦૫/૨૦૧૯

૮, ર્ે ર ઈન્ડસ્રીઝ, ફડાગણેળ યોડ.

૦૯/૦૫/૨૦૧૯

વી-૧૭, નલી પુષ્કુ ાંજ વોવા., કાાંવાનગય, ફડા ગણેળ યોડ.

૧૦/૦૫/૨૦૧૯

૧ & ૩, ાયે ખલાડી ી.આઇ.ડી.વી, કાાંળાનગય વાભે, ફડા ગણેળ ભાંદદય ાવે (ફે નમુના).

૧૧/૦૫/૨૦૧૯

નોર્થ

સરનામાની વવગત

૧૩/૦૫/૨૦૧૯

૧૪/૦૫/૨૦૧૯

૩૧, વલજમનગય વોવા. વલ-૧, લેડ દયલાજા.
૫૨, પ્રભુનગય વોવા. વલ-૨, લેડ દયલાજા.
૧, ાયે ખલાડી ઈન્ડસ્રીમર, કાાંળાનગય વાભે, ફડા ગણેળ.

ૃ વોવા., પર્ાકડા લાડી વાભે, લેડ યોડ (ફે નમુના).
ફી-૫૧ & ફી-૪૭, ભાંગરગ
૭૩, વનરકાંઠ વોવા. & ૭, વાંતોીનગય, ફાા વીતાયાભ ચોક યોડ (ફે નમુના).
૫૨, પ્રભુનગય વોવા. વલ-૨, લેડ દયલાજા (ફે નમુના).

૧૬/૦૫/૨૦૧૯

૮ & ૪, ાયે ખલાડી ઈન્ડસ્રીમર વોવા., ફડા ગણેળ ાવે (ફે નમુના).

૧૭/૦૫/૨૦૧૯

દુ કાનનાં.-૧૦, ફડાગણેળ ળોીગ ાવે.

૨૦/૦૫/૨૦૧૯

૨, ાયે ખલાડી, GIDC, ર્ે ર ઈન્ડસ્રીમર.

૨૧/૦૫/૨૦૧૯

૮, ાયે ખલાડી, ગુરૂકુ ર વાભે, કાાંળાનગય & ૩, ાયે ખલાડી ીઆઇડીવી,, ફડાગણેળ ભાંદદય તયપ (ફે નમુના).

૨૨/૦૫/૨૦૧૯
૨૫/૦૫/૨૦૧૯

૧, ાયે ખલાડી, ઇન્ડસ્રીમર & ૭, ાયે ખલાડી, ર્ે ર ઇન્ડસ્રીમર, ીઆઇડીવી,ફડાગણેળ ભાંદદય ાવે. (ફે નમુના).

ાદકિગ, એ-૧, વવલિવ વેન્ર્ય, ફડાગણેળ ભાંદદય ાવે.
૨૫, બયતનાથ વોવા., યાળી વકટ ર યોડ.
૯૯, પ્રભુનગય વોવ. લેડ યોડ.

૨૮/૦૫/૨૦૧૯

ડી-૨, દયલયવ્યુ વોવા. પર્ાકડાલાડી, લેડ યોડ.
૨૪, વનત્માનાંદ વોવા. યાળી વકટ ર.

૨ & ૫, કણાટ લતીનગય, વીગણોય ગાભ (ફે નમુના).
૨૯/૦૫/૨૦૧૯

૨૯, વનત્માનાંદ વોવા.-એ, યાળી વકટ ર.
યીંકેળ ર્ે ર , ઝુડટ્ટી, ફા સ્ભળાન ભુવભની ફાજુ ભા. અવિનીકુ ભાય યોડ.
૫૦, વલજમનગય વોવા. -૧, લેડ યોડ.

૦૧/૦૫/૨૦૧૯

૧૫, રૂારી વોવા. & ૭, કભરફાગ વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ (ફે નમુના).

૧૦/૦૫/૨૦૧૯

૨૩, નભટદનગય, લયાછા યોડ & પ્રકાળબાઇ કારીદાવ પ્રજાતી, દલિણી પીયુ,ાં નાના લયાછા (ફે નમુના).

૧૭/૦૫/૨૦૧૯

૩૫, શ્રીી વોવા., વત્રકભનગય યોડ.
૫૮, ભાત ૃળક્તત વોવા. પુણા યોડ.

ઈસ્ટ

૨૦/૦૫/૨૦૧૯

૬૭, ળાયદાવલશાય વોવા. આઈભાતા યોડ.
૧૭૦, લગયધયાકટ વોવા. રાંફે શનુભાન યોડ.
૧૮૯, જુ ની ળક્તત વલજમ વોવા. ફયોડા વપ્રસ્ર્ે જ યોડ.

૨૪/૦૫/૨૦૧૯

૩૪૩, શ્માભધાભ વોવા. વલ.-૧, પુણા-વીભાડા.

૨૫/૦૫/૨૦૧૯

૧૪૧, ઈિયકૃા વોવા., એર.એચ.યોડ.

૨૬/૦૫/૨૦૧૯

૩૯, ર્ે રનગય & ૧૦, નાંદનાકટ વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નમુના).

૦૭/૦૫/૨૦૧૯
૧૦/૦૫/૨૦૧૯

૮ & ૬૯, દિષ્ણાાકટ યો શાઉવ, દાાંડી યોડ (ફે નમુના).
એ-૨૨ & એ-૪, સુદયલન
ાં
યો શાઉવ, દાાંડી યોડ (ફે નમુના).
ાદકિગ, ગાડટ નવ્યુ એાર્ટ -એ, ઉગતબેવાણ યોડ, ફોર્ોનીકર ગાડટ ન ાવે.
ફી-૧૦૦, બાગ્મોદમ વોવા., ારનપુય યોડ.

૧૫/૦૫/૨૦૧૯
વેસ્ટ

૨૩, યાજદળટન યો- શાઉવ, જશાાંગીયાફાદ.
૧૬/૦૫/૨૦૧૯

ાદકિગ, વલષ્ણુ એા., ળાાંવત વદન વોવા., ારનપુય ાર્ીમા.

૧૭/૦૫/૨૦૧૯

૨૩, ભૈત્રી વોવા., અડાજણ.

૨૧/૦૫/૨૦૧૯

૨૮, યાજદળટન યો- શાઉવ, જશાાંગીયાફાદ.

૨૪/૦૫/૨૦૧૯

એ-૧, ળાાંવતવદન એા., ારનપુય ાર્ીમા.

૩૦/૦૫/૨૦૧૯

૧૧, ધનરક્ષ્ભી વોવા., ારનપુય યોડ.

૦૩/૦૫/૨૦૧૯

૧૨/૧૫૪૨-ફી, બ્રશભો & ૧૨/૧૧૬૫, ભાછરીીઠ યોડ, ળાશોય (ફે નમુના).

૦૫/૦૫/૨૦૧૯

૩/૪૦૭૯, દાયીમા ળેયી, નલાપુયા.

૦૬/૦૫/૨૦૧૯

૫/૧૬૭૫, શવનીનો ર્ે કયો, શયીપુયા.

૦૭/૦૫/૨૦૧૯

૫/૧૩૩૩, કજુ ગ ભોશલ્રો, શયીપુયા.

૧૧/૦૫/૨૦૧૯
સેન્ટ્ર્

સાઉર્ વેસ્ટ

૨૨, કલ્માણનગય વોવા. & ફી/૩, ઇ.ડફલ્યુ.એવ આલાવ, જશાાંગીયપુયા (ફે નમુના).

૧૦/૪૧૩, બાતની ીઠ, વોની પીમા.
ભેઘગાંગા એા., ાનાચાંદની લાડી, ગોીપુયા.

૧૩/૦૫/૨૦૧૯

૧૨/૧૪૪૦ & ૧૨/૧૪૪૭, કુ ાંબાયલાડ, ળાશોય (ફે નમુના).

૧૪/૦૫/૨૦૧૯

૧૨/૧૫૫૧, બ્રહ્માો, ળાશોય.

૧૫/૦૫/૨૦૧૯

૧૧/૧૬૭૦, વલઠ્ઠર લાડી, નાણાલર્.

૨૦/૦૫/૨૦૧૯

૩/૫૨૧, ભોયકવ ભોશલ્રો, નલાપુયા.

૨૨/૦૫/૨૦૧૯

૧/૨૮૮, ગોરાંદાજની ળેયી, નાનપુયા.

૨૯/૦૫/૨૦૧૯

૧૨/૧૯૪૨, વૈમદલાડા.

૦૧/૦૫/૨૦૧૯

લફલ્ડીંગ નાં.-૭, રકઝયીમા ફ્રેર્ , જભનાનગય ાવે.

૦૨/૦૫/૨૦૧૯

૪૦, નાંદનલન વોવા., જભનાનગય યોડ.

૦૮/૦૫/૨૦૧૯

૫, શ્રીનગય વોવા. જભનાનગય યોડ.

૧૧/૦૫/૨૦૧૯

એ-૨૦, ધયભ યો શાઉવ, વીર્ીરાઈર્.

૧૮/૦૫/૨૦૧૯

૨૨/૦૫/૨૦૧૯

વી-૨૯, જમવલરા વોવા., અરથાણગાભ ાવે.
ાકીંગ, અભયદી એા., શતીલાવ ાવે , નલા બર્ાય યોડ, ઉધના-ભગદલ્રા.
૧૫૯, નાવગાભ, કેનાર યોડ.
ફી, નેસ્ર્ શાઉવ, ડીઆયફી કોરેજ ાવે.

સાઉર્

સાઉર્ ઈસ્ટ

૨૮/૦૫/૨૦૧૯

૧૪ & ૨૦, આમ્રારી વોવા., ન્યુ વીર્ીરાઇર્ યોડ & ૧૯, ઠાકોયદી વોવા., નલા બર્ાય કે નર યોડ (ત્રણ નમુના).

૩૧/૦૫/૨૦૧૯

૧૪, આમ્રારી વોવા., ન્યુ વીર્ીરાઇર્ યોડ.

૧૦/૦૫/૨૦૧૯

૫૪, ગૌયીનગય, ફભયોરી યોડ.

૨૬/૦૫/૨૦૧૯

૭૬, કૃષ્ણનગય વોવા. & ૪૨૦, વલજ્માનગય, ઉધના યોડ (ફે નમુના).

૦૩/૦૫/૨૦૧૯

૧૯૭ & ૧૮૫, ઉવભમાનગય-૧, નલાગાભ (ફે નમુના).

૦૬/૦૫/૨૦૧૯

૩૪, ૪૫-અંલફકાનગય & ૭૫, ૧૧૩-ગણતીધાભ, નલાગાભ (ચાય નમુના).

૦૭/૦૫/૨૦૧૯

ડી-૧૦, ગુરૂનગય, યલતગાભ.

૦૯/૦૫/૨૦૧૯

૬૯, નયોત્તભનગય, નલાગાભ.

૧૧/૦૫/૨૦૧૯

૩૦, ૪૬-લચત્રકુ ર્ વોવા. & એ/૩૫, એ/૫૩-શ્રધ્ધા વોવા., દડિંડોરી (ચાય નમુના).

૧૩/૦૫/૨૦૧૯
૧૭/૦૫/૨૦૧૯
૨૨/૦૫/૨૦૧૯
૨૯/૦૫/૨૦૧૯

૧૪, એભ.ફી.નગય, બાઠેના.
૩૬ & ૬૭, વયસ્લતીનગય, ડીંડોરી (ફે નમુના).
૨૬૧, જગદાં ફાનગય, ડીંડોરી.
૧૭ & ૪, શ્રીનાથીનગય, નલાગાભ (ફે નમુના).
૨૬૪ & ૨૭૫, આવાવનગય-૨, લરિંફામત (ફે નમુના).
૪૯, વાાંઈ ફાફા નગય, નલાગાભ.

