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 - ૨૦૨૦

ઝોન

ઝોન

ેવાયેા નમુનાઓ

ફીટ નમુનાઓ

અનફીટ નમુનાઓ

નોથટ

૧૬૦૬

૧૫૭૧

૩૫

ઈસ્ર્-એ

૧૧૫૮

૧૧૪૬

૧૨

ઈસ્ર્-ફી

૪૧૮

૪૧૬

૨

લેસ્ર્

૧૪૫૩

૧૪૨૫

૨૮

વેન્્ર

૧૨૧૨

૧૧૯૭

૧૫

વાઉથ લેસ્ર્

૧૨૪૨

૧૨૧૭

૨૫

વાઉથ

૧૧૭૮

૧૧૫૫

૨૩

વાઉથ ઈસ્ર્

૧૪૮૫

૧૪૬૪
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૯૫૯૧

૧૬૧

અનફીટ સેમ્પની વવગત
તારીખ

સરનામાની વવગત

૦૧/૦૧/૨૦૨૦

૫૧૫ & ૫૧૪, યશેભતનગય વોવા., લેડ યોડ ાંડો ાછ (ફે નમુના).

૦૩/૦૧/૨૦૨૦

ગેર્ નાં-૧, ળેરૂ જેમ્વ, કોમ્યુનીર્ી શોર વાભે.

૦૪/૦૧/૨૦૨૦

કૈ રાવ ડામભન્ડ & વભથન ડામભન્ડ, લસ્તા દે લડી યોડ. (ફે નમુના)
ગેર્ નાં-૧, ળેરૂ જેમ્વ, લસ્તા દે લડી યોડ. (ફે નમુના).

૦૬/૦૧/૨૦૨૦

ફી-૧૫, યાભેશ્વય ઈન્ડ. વોવા. બયીભાતા યોડ.

૦૭/૦૧/૨૦૨૦

ાર્કિંગ, ળેરૂ જેમ્વ,ગેર્ નાં-૧, કોમ્યુનીર્ી શોર વાભે.
ાર્કિંગ, ળેરૂ જેમ્વ,ગેર્ નાં-૩, કોમ્યુનીર્ી શોર વાભે.

૦૯/૦૧/૨૦૨૦

ાર્કિંગ, ળેરૂ જેમ્વ,ગેર્ નાં-૧, કોમ્યુનીર્ી શોર વાભે.
ાર્કિંગ, ખોડીમાય ર્ીમ્ફય ભાર્ટ , તયણકુ ાંડ યોડ.

૧૧/૦૧/૨૦૨૦

નોર્થ

૧૮૮ & ૨૬૪, નાયામણનગય, કાંતાયે શ્વય ભાંર્દય (ફે નમુના).
૧૮૬, કુ ફેયાકટ વોવા. & એ/૫, જરાયાભ યો શાઉવ વોવા., ર્યરામન્વ ભાર્ટ વાભે, લેડ યોડ (ફે નમુના).

૧૩/૦૧/૨૦૨૦

ાર્કિંગ, ળેરૂ જેમ્વ,ગેર્ નાં-૧, કોમ્યુનીર્ી શોર વાભે.

૧૮/૦૧/૨૦૨૦

ાર્કિંગ, ળેરૂ જેમ્વ,ગેર્ નાં-૩, કોમ્યુનીર્ી શોર વાભે.

૨૦/૦૧/૨૦૨૦

૧૭૦, યશેભતનગય વોવા., ાંડો ાછ.

૨૧/૦૧/૨૦૨૦
૨૨/૦૧/૨૦૨૦

ાર્કિંગ, ળેરૂ જેમ્વ,ગેર્ નાં-૧, કોમ્યુનીર્ી શોર વાભે.
૨૧૭, ફહચ
ુ યનગય વોવા. શયીઓભ ભીર વાભે , લેડ યોડ.
૧૭૫, નાયામણનગય વોવા., ધનભોયા યોડ.
એ-૧૩૮ & એ-૧૩૯, ળીલછામા વોવા. અખાંડાનાંદ કોરેજ - લેડ યોડ. (ફે નમુના).

૨૭/૦૧/૨૦૨૦

૧૧૩, ળાાંવતનગય વોવા. ધનભોયા યોડ.
એ-૯૬, પ્રભુનગય વોવા.-૨, લેડ દયલાજા.

ઈસ્ટ -એ

૨૮/૦૧/૨૦૨૦

ફી-૧૫, યાભેશ્વય ઈન્ડ. વોવા., ાંડો, ફુરલાડી.

૨૯/૦૧/૨૦૨૦

૧૦૧ & એ-૯૬, પ્રભુનગય વોવા. વલ.-૨, લેડ દયલાજા (ફે નમુના).

૩૦/૦૧/૨૦૨૦

૪, કૈ રાળધાભ વોવા., યાળી વકટ ર યોડ.

૩૧/૦૧/૨૦૨૦

૧૭, ૨૮ ઝુડટ્ટી(નલનાથ વાભે) & ૧૯, ૮, વતરૂતી વોવા. & ૨૭, બગુનગય વોવા., વવિંગણોય યોડ (ાાંચ નમુના).

૦૧/૦૧/૨૦૨૦

૨૪, ઉભી વોવા., એ.કે.યોડ.

૦૭/૦૧/૨૦૨૦

૯૪, કભરફાગ વોવા. ખોડીમાયનગય યોડ.
૧૨૨, વાંતોીકૃા વોવા., ુણા.

૦૮/૦૧/૨૦૨૦

૧૪, શેપ્ી ફાંગ્રોઝ & ૪૧, વત્તાધાય વોવા. વત્રકભનગય યોડ. (ફે નમુના).
૮૮ & ૧૦૨, ભોતીનગય વોવા. કયાં જ યોડ. (ફે નમુના).

૧૦/૦૧/૨૦૨૦

૭૪, વશજ યો શાઉવ, ુણા.

૧૩/૦૧/૨૦૨૦

૭૦ & ૧૨૨, વાંતોીકૃા વોવા., ુણા (ફે નમુના).

૧૮/૦૧/૨૦૨૦
ઈસ્ટ -બી

૭૭, ભણીનગય & ૩૦, યણછોડનગય, વીભાડા. (ફે નમુના).

૦૨/૦૧/૨૦૨૦

૫૬, યાગજીનગય વોવા. વલ.-૨, જશાાંગીયુયા.

૦૩/૦૧/૨૦૨૦

૨૯૦ & ૨૭૮, ભશાદે લનગય કોરોની, અડાજણ (ફે નમુના).

૦૬/૦૧/૨૦૨૦
૦૭/૦૧/૨૦૨૦

૩૪, ાયીજાતનગય વોવા. જશાાંગીયુયા.
૩૦૫, છપ્નીમો ભોશલ્રો, અડાજણગાભ.
૩૦૫, છપ્નીમો ભોશલ્રો, અડાજણગાભ.
૬૧, વીતાયાભનગય વોવા., અડાજણ.
૬૦, વીતાયાભનગય વોવા., અડાજણ.

૦૯/૦૧/૨૦૨૦

૩૬, ગોીનાથનગય વોવા. વલ-૧, જશાાંગીયાફાદ.

૧૨/૦૧/૨૦૨૦

૭, વાાંઇળક્તત યો- શાઉવ, ગોયાર્ યોડ.

૧૩/૦૧/૨૦૨૦

૧૬/૦૧/૨૦૨૦

એ-૩૩, ખોડીમાયનગય વોવા., અડાજણગાભ.
જ્ઞાનદી વોવા. ારનુય.
૧૧૬, મુસ્રીભ પીયુ, અડાજણગાભ.
ભીભ ફ્રેર્વટ , લચરો ભશોલ્રો, યાાંદેય.
ાર્કિંગ, સુમટદળટન એા.-એ, અડાજણ.
૯૦, શીદામતનગય વોવા. & ફી-૬૮, એલયગ્રીન વોવા. & ૨૫, દત્તાત્રેમનગય વોવા.ારનુય યોડ. (ત્રણ નમુના).

૧૭/૦૧/૨૦૨૦

૭૫, ાંકજનગય વોવા., ારનુય યોડ & ૨૩, અંલફકાનગય વોવા., ારનુયગાભ (ફે નમુના).

૨૧/૦૧/૨૦૨૦

૪/૨૬૯, જળોર ગરી, યાાંદય.

૨૩/૦૧/૨૦૨૦

૩૧, ગીયીયાજ વોવા. & ૧૩૨, જમઅંફે વોવા., તાડલાડી (ફે નમુના).
૨૫, યીશ્રભાકટ વોવા., અડાજણ.

૨૭/૦૧/૨૦૨૦

એ-૨-એ, ર્ે રનગય વોવા., દાાંડી યોડ.

૨૯/૦૧/૨૦૨૦

૮/૩૭, સુજાતખાન સ્રીર્, યાાંદેય.

૦૩/૦૧/૨૦૨૦

૧૨/૨૯૧૯, નાયફાંધલાડ, યાણીતાલ.

૦૫/૦૧/૨૦૨૦

૧/૩૪૯, ોર્ ભશોલ્રો, નાનુયા.

૦૬/૦૧/૨૦૨૦

૨/૨૧૫૦, વ્શોયલાડ, રૂદયુયા.

૦૯/૦૧/૨૦૨૦

૮/૧૭૦૪, ડેપ્યુર્ીનો ખાાંચો, ગોીુયા & ૧/૨૮૧૦, જુ ની વવલીર ાછ, નાનુયા (ફે નમુના).

૧૫/૦૧/૨૦૨૦

૮/૭૫૦, ડો.ચાાંદાબાઇ સ્રીર્, ગોીુયા & ૧/૨૭૭૬ ,કશ્ભીયી ભસ્જીદ ગરી, નાનુયા (ફે નમુના).

૧૬/૦૧/૨૦૨૦

૮/૨૧૭૭, ાયવીલાડ, ગોીુયા.

૧૭/૦૧/૨૦૨૦

સાઉર્ વેસ્ટ

૯૩, ગુજયાત શાઉવીંગ ફોડટ & ૧૮, દીભારા વોવા. યાભનગય યોડ. (ફે નમુના).

૦૮/૦૧/૨૦૨૦

૧૫/૦૧/૨૦૨૦

સેંટ્ર

૨૦૨, કભરાકટ વોવા. ભાતાલાડી કયાં જ યોડ.

૦૮/૦૧/૨૦૨૦

૦૪/૦૧/૨૦૨૦

વેસ્ટ

૩૯, જમ મોગેશ્વય વોવા. ુણા.

૮/૨૧૨૮, દાઉજીનો ખાાંચો, ગોીુયા.
૧/૩૦૮૩, પ્રગતી ભાંડ, ફડેખા ચકરા & ૧/૩૭૭૮, ભોર્ી દે વાઈ ો, વોની પીમા (ફે નમુના).

૧૮/૦૧/૨૦૨૦

૪/૩૮૨૬, ખયાદી ળેયી, ફેગભુયા & ૧/૩૭૨૦, ર્શન્દુ ભીરનની ગરી, ગોીુયા (ફે નમુના).

૨૦/૦૧/૨૦૨૦

૨/૧૩૭૦, શનુભાન ળેયી, વગયાભુયા.

૨૭/૦૧/૨૦૨૦

૧૧/૨૧૯૩, કોીલાડ, ધાસ્તીુયા.

૦૨/૦૧/૨૦૨૦

૪૮-એ & ૪૯ એફી, કયીભાફાદ વોવા. ઘોડ દોડ યોડ. (ફે નમુના).
૭, દ્દીનફાંધ ુ વોવા. બર્ાય યોડ.

૦૩/૦૧/૨૦૨૦

ાકીંગ, ભેધ ભયુય એા.-ફી, વનરકભર એા. & ભલ્શાય એા., ઘોડદોડ યોડ (ત્રણ નમુના).

૦૪/૦૧/૨૦૨૦

અલબેકાકટ એા., ાયરે ોઈન્ર્.

૦૭/૦૧/૨૦૨૦

૨૧, ગોારકૃષ્ણ વોવા., ાયરે ોઈન્ર્.

૦૮/૦૧/૨૦૨૦

૧૩, નલયચના વોવા., ડી.કે.ાકટ , બર્ાય યોડ.

૦૯/૦૧/૨૦૨૦

વી/૨, યાજરક્ષ્ભી ફાંગરો, નાવગાભ ાવે.

૧૦/૦૧/૨૦૨૦

એભ, રેખયાજ બલન, આયોગ્મનગય, અઠલાઝોન ાવે.

૧૩/૦૧/૨૦૨૦

ાર્કિંગ, વોનેયી એા., ઘોડ દોડ યોડ.

૧૫/૦૧/૨૦૨૦

૧૬, યવોત્તભનગય, અરથાણગાભ ાવે..

૧૭/૦૧/૨૦૨૦

ર્ી, યાજવતરક એા., નાવગાભ.

૨૦/૦૧/૨૦૨૦

૨૩૯ & ૨૪૨, નાવગાભ, કેનાર યોડ (ફે નમુના).

૨૧/૦૧/૨૦૨૦

ફી-૩૩ & ફી-૩૮, યાજરક્ષ્ભી ફાંગરો, નાવગાભ, કેનાર યોડ (ફે નમુના).

૨૩/૦૧/૨૦૨૦

ફી-૩૩ & ફી-૩૯, યાજરક્ષ્ભી ફાંગરો, નાવગાભ, કેનાર યોડ (ફે નમુના).

૨૫/૦૧/૨૦૨૦

૨૮/૦૧/૨૦૨૦

ફી-૧૯, યાજરક્ષ્ભી ફાંગ્રો, નાવ ગાભ ાવે.
૪૯-ફી, કયીભાફાદ વોવા. ઘોડ દોડ યોડ.
ફી-૮, યાજરક્ષ્ભી ફાંગ્રો, નાવ ગાભ ાવે.

૦૧/૦૧/૨૦૨૦

૯૭૫, પ્રેભનગય ઝુડટ્ટી & ૨૦૬, બેદલાદ,ઝુડટ્ટી બેદલાડ યોડ. (ફે નમુના).

૦૬/૦૧/૨૦૨૦

૨૪, યાભનગય-૨, ઉધના.
૮૭, ૬૯ & ૮૭, વલષ્ણુનગય-૧, ઉધના (ત્રણ નમુના).
૪, જભનાનગય, બેસ્તાન.

૦૯/૦૧/૨૦૨૦

એ-૮, પ્રેભજીની ચાર, ઉધના.

૧૩/૦૧/૨૦૨૦

૩૫, નુયાનીાકટ , ઉન.

૧૬/૦૧/૨૦૨૦

૬૮ & ૧૭૫, બક્તતનગય-૩, ફભયોરી યોડ (ફે નમુના).
૫૧, ભયાઠાનગય-૨ & ૩૭, ગીતાનગય-૨, ફભયોરી યોડ (ફે નમુના).

૧૮/૦૧/૨૦૨૦

૧૫, વળલભનગય, ાાંડેવયા.

૨૧/૦૧/૨૦૨૦

૨૬૩, શેગડેલાય લવાશત-૩, ઉધના.

૨૩/૦૧/૨૦૨૦

સુધા યે સ્ર્ોયન્ર્, વીર્ી ઈન્ડ., ઉધના.

૨૭/૦૧/૨૦૨૦

ચામુડા
ાં ર્ી, નલજીલન ઈન્ડ, ખર્ોદયા.

૨૮/૦૧/૨૦૨૦

૭૭, જાનકી ાકટ , બેસ્તાન.

૨૯/૦૧/૨૦૨૦

૭૬, યણછોડનગય, ઉધના.

૩૧/૦૧/૨૦૨૦

૧૨૫, ૧૬૫, ગણેળનગય & ૮૬, મુક્તતનગય & ૧૮૯, નેભનગય, ફભયોરી યોડ (ચાય નમુના).

૦૩/૦૧/૨૦૨૦

ડી/૩૦/૨૦૮ & ડી/૪૫/૨૦૩, અક્ષય ર્ાઉનળી, ડુ બ
ાં ાર (ફે નમુના).

૦૪/૦૧/૨૦૨૦

૧, ગોવલિંદનગય, લરિંફામત.

૦૭/૦૧/૨૦૨૦

સાઉર્ ઈસ્ટ

૪૪૧, નાવગાભ, કેનાર યોડ.

૨૯/૦૧/૨૦૨૦

૦૮/૦૧/૨૦૨૦

સાઉર્

એ-૪૯, કયીભાફાદ, ધોડદોડ યોડ.

૧૫ & ૨૫, શ્રીનાથજી યે વીડેન્વી, ર્ડિંડોરી (ફે નમુના).
૧૭૬, જરાયાભનગય-૩, ડુ બ
ાં ાર.

૧૧/૦૧/૨૦૨૦

૧૨૨, બક્તત યે વીડેન્વી, ડીંડોરી.

૨૦/૦૧/૨૦૨૦

૨૦ & ૭, જલાશયનગય, ઉભયલાડા. (ફે નમુના).

૨૪/૦૧/૨૦૨૦

૨૭/૦૧/૨૦૨૦
૨૯/૦૧/૨૦૨૦

૫૫, ૨૨, વલજમનગય & ૬૦, જમજરાયાભનગય, ર્ડિંડોરી (ત્રણ નમુના).
૨૧,૩૫,૫૨ & ૬૧, છત્રતીવળલાજીનગય, લરિંફામત (ચાય નમુના).
૧૮૩ & ૧૨૨, દીારી ાકટ , નલાગાભ (ફે નમુના).
એ-૨૭, યાભદે લનગય, નલાગાભ.
૧૨૧-ઉભીમાનગય & ૧૧૪-રક્ષ્ભણનગય, નલાગાભ (ફે નમુના).

