સુરત મહાનગરપાલકા
શાઈડ્ર ોલરક ડ્ીાર્ટ ભેન્ર્
ાણીના નભુનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી ુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ લલસ્તાય /ઝોનભાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાં નભાંથી
એકત્રીતકયલાભાં આલેરા ાણીનાં વેમ્રોનાં ર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટ ની ભાશીતી નીચે ભુજફ છે .
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અનફીટ સેમ્પની લવગત
તારીખ
૦૧-૦૫-૨૦૨૦
૦૩-૦૫-૨૦૨૦
૦૪-૦૫-૨૦૨૦
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નોર્થ

૧૧-૦૫-૨૦૨૦

૧૩-૦૫-૨૦૨૦

૧૪-૦૫-૨૦૨૦
૧૫-૦૫-૨૦૨૦
૧૬-૦૫-૨૦૨૦

સરનામાની લવગત
એ-૪, ફાયડ્ોરી પ્રોર્ & ાલકટ ગ, ઉલભમાાન વેન્ર્ય, ઠાકોયદ્રાય-૧, ીલ્વ શનુભાનજી ભંલદય ર્ે કયા (ફે નભુના).

૧૦, કુ ં જગરી ભોશલ્રો, ીલ્વ શનુભાનજી ભંલદય ર્ે કયા.
૨૨, ૧૫ & ૭, અલ્ાનગય વોવા., કં તાયેશ્વય ભંલદય ાવે (ત્રણ નભુના).
૪૧, ગોલલંદનગય વોવા. લોડ્ટ ઓલપવની વાભે, ડ્બોરી.
ાકકંગ, કુ ં બાયલાડ્, ગોતારાલાડ્ી.
એ-૪, ફાયડ્ોરી પ્રોર્ & ઉલભમાાન વેન્ર્ય, ઠાકોયદ્રાય-૧, ીલ્વ ચાય યસ્તા, કતાયગાભ (ફે નભુના).

૧, અલ્ાનગય વોવા., કં તાયેશ્વય ભંલદય ાવે.
૩૧, અલ્ાનગય વોવા., કં તાયેશ્વય ભંલદય ાવે.
ભશાકાી કર્ીંગ & ૪૩૭-કુ ં જગરી ભોશલ્રો, ગોતારાલાડ્ીથી ીલ્વ ર્ે કયો (ફે નભુના).
ાકકંગ-ઉલભમા ાન વેન્ર્ય, ઠાકોયદ્વાય લલ.-૧ & એ/૪-ફાયડ્ોરીમા પ્રોર્, ગોતારાલાડ્ીથી ીલ્વ ર્ે કયો (ફે નભુના).

૧, અલ્ાનગય વોવા., કં તાયેશ્વય ભંલદય ાવે.
૭૫, પ્રબુનગય વોવા. લલ-૨, પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાછ .
૪૫-૪૬, ૭૫ & ૫૮, પ્રબુનગય વોવા. લલ.-૧, પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાછ (ત્રણ નભુના).
૧૧૫ & ૮૦, લલજમનગય વોવા. લલ.-૨, પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાછ (ફે નભુના).
૯૮, શ્રધ્ધા વોવા.,અરકાુયી વકટ ર, વુભુર ડ્ેયી યોડ્,
૨૨, ગામત્રી યીલાય વોવા. લલ-૩-ફી, ધનભોયા ચાય યસ્તા.
૨૨, ભાધલાનંદ વોવા. ર્ી.ી. યોડ્. ઘનભોયા ચાય યસ્તા.
૨૨, અલ્ાનગય વોવા., કં તાયેશ્વય ભંલદય ાવે.
૯૮, શ્રાધ્ધા વોવા. લલ.-વી, વુભુરડ્ેયી વકટ ર ાવે.
એ-૫૩, ફશુ ચયનગય વોવા. શયીઓભ ભીર વાભે , લેડ્ યોડ્.
એ-૪, ફાયડ્ોરીમા પ્રોર્, ગોર્ારાલાડ્ી ર્ે કયો.
૧૫૬ & ૧૬૧, ળાંતીનગય વોવા. લલ-૨, ફાા વીતાયાભ ચોક. (ફે નભુના).
૪૭, યાધાફાગ વોવા. & ૧૨, ૨૦,૩૦ & ૩૧, ગોીનાથ વોવા. લલ-૨, ફાા વીતાયાભ ચોક. (ાંચ નભુના).

૧૯-૦૫-૨૦૨૦

ડ્ીરક્ષ શેય આર્ટ , આવોારલ એા., ર્ે ર પીમું, ડ્ેયી પીમા યોડ્.
૯૨-ખોલડ્માયકૃ ા વોવા., ૨૯ & ૪૯-વત્મ વાંઈફાફાનગય વોવા., ડ્ેયી પીમા યોડ્ (ત્રણ નભુના).

૨૫૭, યશેભતનગય વોવા., ંડ્ો ાછ.

૨૦-૦૫-૨૦૨૦

૨૨, અલ્ાનગય વોવા. & ડ્ીરક્ષ શેય આર્ટ , ર્ે ર પીમુ, કં તાયેશ્વય ભંલદય ાવે (ફે નભુના).

૧૪ & ૧૯, ભનીનગય વોવા. ડ્બોરી યોડ્. (ફે નભુના).
૨૧-૦૫-૨૦૨૦

૧૯, અલ્ાનગય વોવા., કં તાયેશ્વય ભંલદય ાવે.
૩૬૭, યણછોડ્જીાકટ વોવા.-૧, કં તાયેશ્વય ભંલદય ાવે.

૨૨-૦૫-૨૦૨૦

૧૧, ભશાલીય વોવા., અલ્કાુયી લિજ ાવે.

૨૩-૦૫-૨૦૨૦

૪૧૨, રરીતાાકટ વોવા. કં તાયેશ્વય ભંલદય ાછ.

૨૬-૦૫-૨૦૨૦

૮૯ & ૭, ાલટતીનગય વોવા.-૨, ફાા વીતાયાભ ચોક (ફે નભુના).

૨૮-૦૫-૨૦૨૦

૨૮, અલ્ાનગય વોવા., કં તાયેશ્વય ભંલદય ાવે.

૩૦-૦૫-૨૦૨૦

ઈસ્ટ -બી

ડ્ીરક્ષ શેય આર્ટ , આળોારલ એા. ર્ે ર પીમા યોડ્.
૧૦૬, યણછોડ્જીાકટ વોવા.-૨, કં તાયેશ્વય ભંલદય ાવે.

૦૬-૦૫-૨૦૨૦

૮૧ & ૧૦૭, ક્ષભા વોવા., એ.કે .યોડ્ (ફે નભુના).

૩૧-૦૫-૨૦૨૦

ફાપ્વ સ્લાભી નાયામણ વંસ્કાયધાભ ાવે, ર્ે રનગય, એ.કે .યોડ્.

-

-

૦૬-૦૫-૨૦૨૦

૧૭, લપ્રન્વ ાકટ , યાંદેય.

૧૦-૦૫-૨૦૨૦

૩૫, યાધેશ્માભાકટ વોવા., ઉગત બેવાણ કે નાર યોડ્.
૨૬, ળુબદ્રષ્ટી શોમ્વ, જશાંગીયુયા
૧૮, ળુબદ્રષ્ટી શોમ્વ, જશાંગીયુયા

૧૬-૦૫-૨૦૨૦

ડ્ી-વ્રજ ર્ાઉનળી, જશાંગીયુયા.

૧૯-૦૫-૨૦૨૦

૧૮-દીાંજરી યો શાઉવ & ૨૧-વાંઈરીરા યો શાઉવ, ર્ી.ી.૩૧,૩૨, અડ્ાજણ (ફે નભુના).

૨૨-૦૫-૨૦૨૦

૭૯, સ્નેશસ્ભૃલત વોવા., અડ્ાજણ ાર્ીમા.

૨૫-૦૫-૨૦૨૦
૨૯-૦૫-૨૦૨૦

૨૫, કભરાાકટ વોવા., ારનુય ાર્ીમા.
૩,ળાંતભ યો-શાઉવ, અડ્ાજણ યોડ્.
૮૫, ગણેળકૃ ા વોવા., ારનુયગાભ.
૪૪, વંકલ્ યો.શાઉવ ઉગત બેંવાણ કે નાર યોડ્.
એ-૧૩૦, પ્રબુદળટન વોવા. ઉગત બેંવાણ કે નાર યોડ્.

૩૧-૦૫-૨૦૨૦

૧, આનંદકુ ં જ વોવા. અડ્ાજણ.

૦૩-૦૫-૨૦૨૦

૯/૪૦૦, સ્ર્ોય ળેયી, લાડ્ી પીમા & ૨/૩૪૭, ભોર્ો ભશોલ્રો, રૂસ્તભુયા. (ફે નભુના).

૦૫-૦૫-૨૦૨૦

૦૬-૦૫-૨૦૨૦

સાઉર્ વેસ્ટ

૨૩૫, રલરતાાકટ વોવા., કં તાયેશ્વય ભંલદય ાવે.

૧૦૮, રલરતાાકટ વોવા. & ૨૭૮, ૨૩ & ૧૫૩, યણછોડ્જીાકટ વોવા.-૨, કં તાયેશ્વય ભંલદય યોડ્ (ચાય નભુના).

૨૩-૦૫-૨૦૨૦

સેન્ટટર

૨૨(લાી ગરી), અલ્ાનગય વોવા., કં તાયેશ્વય ભંલદય યોડ્.

૩૧-૦૫-૨૦૨૦

૧૧-૦૫-૨૦૨૦

વેસ્ટ

૧૮૯, રરીતાાકટ વોવા. કં તાયેશ્વય ભંલદય ાછ.

૨૭-૦૫-૨૦૨૦

૨૯-૦૫-૨૦૨૦

ઈસ્ટ -એ

૩, લળલદળટન વોવા., કં તાયેશ્વય ભંલદય વાભે.

૦૭-૦૫-૨૦૨૦

૧૦/૧૨૭૧, શાથીલારા ગરી, ગોીુયા.
૧/૨૭૭૩, કાળભીયી ભસ્જીદ ગરી, નાનુયા.
૬/૭૫૬, ગો ળેયી, ભશીધયુયા & યાભજીની ચાર, ભેઈન યોડ્, ગરેભંદીય (ફે નભુના).
૬/૨૫૩૨, લરંફુ ળેયી, ભશીધયુયા.
૨/૭૪૬-એ, બંડ્ાયીલાડ્, વગયાગભુયા.
૫/૧૭૩૧, તુયાલા સ્ર્ર ીર્, શલયુયા.

૧૬-૦૫-૨૦૨૦

૧/૬૫૮, ફંદય સ્ર્ર ીર્, નાનુયા.

૧૮-૦૫-૨૦૨૦

૨/૩૧૭૦, રુશાય ળેયી, વગયાભુયા.

૨૮-૦૫-૨૦૨૦

૬/૨૫૨૯, લરંફુ ળેયી (ર્ાંકી), ભશીધયુયા.

૨૯-૦૫-૨૦૨૦

૩/૨૨૯૬, ફારાબાઇની ળેયી, વરાફતુયા.

૦૯-૦૫-૨૦૨૦

કલભશ્નય ફંગરો, ાયરે ોઈન્ર્ (ફે નભુના).

૧૨-૦૫-૨૦૨૦

૨૧, જરાયાભ ળેયી, અંફાનગય યોડ્.

૧૪-૦૫-૨૦૨૦

૫, વૌયબ વોવા., જભનાનગય યોડ્.

૨૦-૦૫-૨૦૨૦
૨૪-૦૫-૨૦૨૦
૨૫-૦૫-૨૦૨૦

૨૬-૦૫-૨૦૨૦

ઠાકોયબાઇનાં ઘયેથી,ાયરે ોઇન્ર્.
ગાડ્ટ ન - મ્મુ.કલભશ્નય ફંગરો, & ૩-વુભન આલાવ, અઠલારાઈન્વ (ફે નભુના).
ઠાકોયબાઇ, વુભનાકટ , ાયરે ોઇન્ર્.
ગાડ્ટ ન, મ્મુ.કલભશ્નય ફંગરો, અઠલારાઈન્વ.
૯૪, આમ્રકુ ં જ વોવા., ઘોડ્દોડ્ યોડ્.
૧૪૫, શીના ફંગરો, બયથાણાગાભ.

૨૮-૦૫-૨૦૨૦

વુભનાકટ , ાયરે ોઇન્ર્.
૭૮, આળાનગય- ૨ & ૧૨૪, ઠાકોયનગય, ઉધના. (ફે નભુના).
૧૧૪, યાભનગય, ઉધના યોડ્.

૦૬-૦૫-૨૦૨૦

૩૧, બેદલાડ્, ઉધના-બેદલાડ્ યોડ્.

૧૫-૦૫-૨૦૨૦

૩૬૧, બીડ્બંજન વોવા., ફભયોરી યોડ્.

૧૬-૦૫-૨૦૨૦

૨૦ & ૧૬, ળીલભ યો-શાઉવ, ફભયોરી યોડ્. (ફે નભુના).

૧૯-૦૫-૨૦૨૦

૧૫, ળીલભ યો-શાઉવ, ફભયોરી યોડ્.

૨૧-૦૫-૨૦૨૦

૪, પ્રેભજીની ચાર, ઉધનાગાભ.

૨૭-૦૫-૨૦૨૦

૪, દાગીનાનગય, ઉધના & ૧૫૨, લળલનગય, ાંડ્ેવયા (ફે નભુના).

૨૮-૦૫-૨૦૨૦

૩૨, ગામત્રી લલ.-૧, ઉધના.

૨૯-૦૫-૨૦૨૦

૧૬૫, યાભનગય, ઉધના.
૧૨૦, આલળલાટદ ર્ાઉનળી-૨, ફભયોરી યોડ્.

૦૧-૦૫-૨૦૨૦

૬, ફારાજીનગય, નલાગાભ યોડ્.

૦૨-૦૫-૨૦૨૦

૧૫૪, પ્રબુનગય, નીરગીયી ગોડ્ાદયા યોડ્.

૦૪-૦૫-૨૦૨૦

૬૫ & ૧૨૮, ગીયીયાજનગય, લરંફામત. (ફે નભુના).

૦૫-૦૫-૨૦૨૦

૬, ફારાજીનગય, નલાગાભ.

૦૮-૦૫-૨૦૨૦

૬-જરાયાભનગય & ૬૪-ફરીમાનગય, નલાગાભ યોડ્ (ફે નભુના).

૧૧-૦૫-૨૦૨૦

૧૪-૦૫-૨૦૨૦
સાઉર્ ઈસ્ટ

૫, વૌયબ વોવા., જભનાનગય યોડ્.

૨૭-૦૫-૨૦૨૦

૦૫-૦૫-૨૦૨૦

સાઉર્

૫, વૌયબ વોવા., ભેઈન રાઈન ભાંથી, જભનાનગય યોડ્.

૧૬-૦૫-૨૦૨૦
૨૨-૦૫-૨૦૨૦

૫૯, નવરલાનજીાકટ એસ્ર્ે ર્, બાઠે ના-૫, બાઠે ના.
૧ & ૨, ફોયીંગ, વંતોીનગય, નલાગાભ (ફે નભુના).
૨૬૯ & ૨૫૦, નલાનગય, નીરગીયી (ફે નભુના).
૬, જરાયાભનગય , નલાગાભ યોડ્ .
૬, જરાયાભનગય , નલાગાભ યોડ્ .
૬૦ & ૫, ભારૂલતનગય, લરંફામત (ફે નભુના).
૧૭૫ & ૧, દીારીાકટ , નલાગાભ (ફે નભુના).

૨૩-૦૫-૨૦૨૦

૯૬ & ૬૯, ન્મુ આલળલાટદ ાકટ , બાઠે ના. (ફે નભુના).

૨૬-૦૫-૨૦૨૦

૧, લદારીાકટ , નલાગાભ.

૨૯-૦૫-૨૦૨૦

૪૧, ફરીમાનગય, નલાગાભ.

૩૦-૦૫-૨૦૨૦

૨૯, શલતલાવ & ૩૬, નેભીનાથ વોવા. ડ્ું બાર. (ફે નભુના).

૩૧-૦૫-૨૦૨૦

૫૯, નવરલાનજીાકટ એસ્ર્ે ર્, બાઠે ના.
૭૫, અનલયનગય, બાઠે ના.

