
સરુત મહાનગરપાલકા  
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્  

ાણીના નમનૂાની ચકાવણી 
ળશયે ાણી યુલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશયેીજનોના  ઘયનાાં નભાાંથી 

એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની  ભાશીતી નીચે મજુફ છે.  
માસ :- -  જાન્યઆુરી -  ૨૦૧૩   

 ઝોન ેવાયેા નમનુાઓ ફીટ નમનુાઓ અનફીટ નમનુાઓ  

 નોથટ ૯૦૨ ૮૭૧ ૩૧  

 ઈસ્ર્ ૭૪૫ ૭૧૭ ૨૮  

 લેસ્ર્ ૭૪૦ ૭૩૮ ૨  

 વેન્્ર ૫૪૫ ૫૨૪ ૨૨  

 વાઉથ લેસ્ર્ ૧૨૩૪ ૧૨૨૪ ૧૦  

 વાઉથ  ૧૦૨૪ ૧૦૨૧ ૩  

 વાઉથ ઈસ્ર્ ૭૯૮ ૭૮૯ ૧૧  

 કુ ૫૯૮૮ ૫૮૮૧ ૧૦૭  

નોંધ: રેફોયેર્યી દ્રાયા રેલામેર તભાભ લોર્ય લકટવ તેભજ જવલતયણ ભથકોની ભગૂબટ ર્ાાંકીઓનાાં  નમનુાઓ નો વભાલેળ કયલાભાાં 
આલેર નથી.  

ઝોન 
અનફીટ સેમ્પની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૧/૦૧/૨૦૧૩ ૪૫૨, ૩૫૬, ૬૩૭ & ૫૪૦, નલી જી.આઇ.ડી.વી., અભયોરી જકાતનાકા યોડ (ચાય નમનુા). 
૦૮/૦૧/૨૦૧૩ ૨૨, શ્રધ્ધા વોવા., અરકાયુી બ્રીજ ાવે - સમુરુ ડેયી યોડ.  
૧૦/૦૧/૨૦૧૩ ૩૦, શ્રધ્ધા વોવા., અરકાયુી બ્રીજ ાવે - સમુરુ ડેયી યોડ.  

૧૧/૦૧/૨૦૧૩ 
૩૪, ૩૧, ૩૦ & ૨૩, શ્રધ્ધા વોવા., અરકાયુી બ્રીજ ાવે - સમુરુ ડેયી યોડ (ચાય નમનુા).  
૭૪, ગામત્રી રયલાય વોવા., ધનભોયા-કતાયગાભ. 

૧૨/૦૧/૨૦૧૩ ૨૨, ૩૦, ૩૦, ૨૩ & ૨૨, શ્રધ્ધા વોવા., અરકાયુી બ્રીજ ાવે - સમુરુ ડેયી યોડ (ાાંચ  નમનુા). 

૧૫/૦૧/૨૦૧૩ 
૯૬, કાંતાયેશ્વય વોવા. વલ.-૩, ભગનનગય ાછ - વીંગણોય ચાય યસ્તા.  
૨૫, બાગ્મરક્ષ્ભી વોવા.-૨, વીંગણોયગાભ. 

૧૬/૦૧/૨૦૧૩ ૧૦૯, કુફેયાકટ વોવા., કતાયગાભ. 
૧૭/૦૧/૨૦૧૩ ૧૦, જરાયાભનગય વોવા., કતાયગાભ ફાાશ્રભ યોડ. 
૨૧/૦૧/૨૦૧૩ જી-૧, યીભર એા. વલ.-૨, ઘાાંચી ળેયી - કતાયગાભ. 

૨૯/૦૧/૨૦૧૩ 

૭,ભેશતાનગય વોવા. લેડ યોડ. 
જા.ન. નાની ફહચુયાજી ભાંરદય, લેડ યોડ.  
ફી-૬, ફી-૪, ફી-૮ & ફી-૭, વત્મભ વોવા. ધોકીમા ગાડટનની વાભે, કતાગાભ. (ાાંચ નમનુા).  
૫૧ & ૫૪, યામરી પે્રવ, રાર દયલાજા. ગયનાા યોડ,. (ફે નમનુાાં). 

૩૧/૦૧/૨૦૧૩ ૬૯, ભાધલાનાંદ વોવા., કતાયગાભ - ધનભોયા યોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૧/૦૧/૨૦૧૩ ૭૦, અર્રજીનગય વોવા., એ.કે.યોડ. 
૦૭/૦૧/૨૦૧૩ ૨૪૭૭, અળોકનગય ઝુડટ્ટી, એ.કે.યોડ. 

૧૧/૦૧/૨૦૧૩ 
૨૨૦૪ & ૨૪૬૪, અળોકનગય, એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 
૨૪૬ & ૨૪૨, અર્રજીનગય, એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 

૧૨/૦૧/૨૦૧૩ 
૨૨૦૪, અળોકનગય ઝુડટ્ટી, એ.કે.યોડ. 
૧-૨, રશિંભતનગય વોવા., રશયાફાગ - લયાછા યોડ. 

૧૫/૦૧/૨૦૧૩ વાંજમ વલનામાક ાર્ીર, યાભનાથ ભાંરદય, એ. કે. યોડ. 

૧૮/૦૧/૨૦૧૩ 
૧૭૨, અબમનગય વોવા., લયાછા યોડ. 
૨૫ & ૩૯, રશિંભતનગય વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 

૨૦/૦૧/૨૦૧૩ ૭૮, ૬ & એ-૨૪, ખોડીમાયનગય વોવા., નાના લયાછા (ત્રણ નમનુા). 

૨૨/૦૧/૨૦૧૩ 
૫૬, વૌયાષ્ટ્ર વોવા.-૨, એ.કે.યોડ. 
૧૩૪ & ૧૭૨, અબમનગય વોવા., લયાછા (ફે નમનુા). 

૨૩/૦૧/૨૦૧૩ ૧૯ & ૧૭, ધભટજીલન વોવા., નાના લયાછા (ફે નમનુા). 
૨૪/૦૧/૨૦૧૩ ૧,૨(ફોયીંગ) & ૭(ફોયીંગ), ફજયાંગનગય વોવા., નાના લયાછા (ફે નમનુા). 



૨૯/૦૧/૨૦૧૩ ફોયીંગ, સ્ોર્ટવ કોમ્રેક્ષ. એ.કે. યોડ. (ફે નમનુા).  

૩૧/૦૧/૨૦૧૩ 

સ્ોર્ટવ કોમ્રેક્ષ, H.T. - એ.કે.યોડ. 
૩૫, વત્તાધાયકૃા વોવા., H.T. - એ.કે.યોડ. 
૧૦, રદનફાંધ ુવોવા., H.T. - એ.કે.યોડ. 
૫૧૦, લાટ વોવા. વલ.- ૨, H.T. - એ.કે.યોડ. 

વેસ્ટ 
૧૨/૦૧/૨૦૧૩ ૩૦, જરાયાભ યો-શાઉવ, ગાંગેશ્વય ભશાદેલ યોડ. 
૧૩/૦૧/૨૦૧૩ ૧૭૧, અગીમાયી ભોશલ્રો, અડાજણગાભ. 

સેન્્ 

૦૪/૦૧/૨૦૧૩ 
ભાંરદય, નાની છીલાડ, લાડીપીમા. 
૭/૨૪૫૩, અન્નણુાટ એા., ચોકી ળેયી, વૈમદયુા. 

૦૮/૦૧/૨૦૧૩ ૭/૨૦૫૨, કાાંકયા ભોશલ્રો, શોડીફાંગરા. 
૧૧/૦૧/૨૦૧૩ ૪/૭૨૦, ભોચીની ચાર, ભશીધયયુા. 
૧૨/૦૧/૨૦૧૩ ૭/૮૬૮,૬૯ & ૭/૮૪૯, નયુી ભોશલ્રો, યાભયુા (ફે નમનુા). 
૧૩/૦૧/૨૦૧૩ ૧૪, વનકુાંજ વોવા., નાનયુા. 
૧૪/૦૧/૨૦૧૩ ૧૦/૮૧૩, અંફાજી યોડ. 
૧૫/૦૧/૨૦૧૩ ૧૦, વનકુાંજ વોવા., કદભલ્રીની ફાજુભાાં. 
૧૭/૦૧/૨૦૧૩ ૭/૨૦૦૨, ફાધતલાડી, રોખાત શોસ્સ્ર્ર - યાભયુા. 
૧૮/૦૧/૨૦૧૩ ૭/૧૧૧૪, ટુાંકીયુા, યાભયુા. 
૧૯/૦૧/૨૦૧૩ ૧૦/૧૨૭૧, વભસ્તત ,જૈન દેયાવયની ગરી, ગોીયુા. 
૨૧/૦૧/૨૦૧૩ જાશયે ન, આઇ. ી. વભળન સ્કુર, મગુરીવયા. 
૨૨/૦૧/૨૦૧૩ ૧૧/૫૩૩, લડાચૌર્ા, મગુરીવયા. 

૨૪/૦૧/૨૦૧૩ 
૩/૯૧૪, હવેુની તૈમફબાઈ કરાભી, ઠાણલાડા, દેલડી ાવે, નલાયુા. 
૧૧/૧૮૨૬, વીયગય એા., વોદાગયલાડ. 

૨૫/૦૧/૨૦૧૩ ૫/૪૯૫, ભવીદીમા ળેયી, કાાંવકીલાડ. 
૨૮/૦૧/૨૦૧૩ ૧/૨૯૮૪, વાાંઇફાફા ભાંરદયની ગરી, નાનયુા. 

૨૯/૦૧/૨૦૧૩ 
૫/૯૦૧, ઘીમા ળેયી, ભરશધયયુા.  
૬/૧૧૭૮, દાીમા ળેયી, ભરશધયયુા.  

૩૦/૦૧/૨૦૧૩ 
૫/૧૩૦૭, વોમ ળેયી - ૧, શયીયુા. 
૫/૧૩૩૩, કજુગ ભશોલ્રો. શયીયુા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૨/૦૧/૨૦૧૩ ૬૦, શતીલાવ, લેસુાં. 

૧૩/૦૧/૨૦૧૩ 
૧૦૯, ગણેળ પીયુાં, આબલા. 
૪૩, કબતુયખાના, ડુમ્ભવ. 

૧૫/૦૧/૨૦૧૩ 
૩૩, કેલરનગય વોવા., બયથાણા. 
૫ - લડ પીયુાં & ૬૧ - રે્ર પીયુાં, બીભયાડ (ફે નમનુા). 

૧૬/૦૧/૨૦૧૩ 
એ-૫, કેળલાકટ વોવા., ાયરે ોઇન્ર્. 
૧૦૩, આદળટ વોવા., અઠલારાઇન્વ. 

૧૭/૦૧/૨૦૧૩ ૧૪૦, રે્ર પીયુાં, વયવાણા. 
૧૮/૦૧/૨૦૧૩ ૮૬, ભોર્ો ભોશલ્રો, બીભોય. 

સાઉર્ 
૦૧/૦૧/૨૦૧૩ ૪-તાલ પીયુાં & ૧૬-કુાંબાય પીયુાં, જીઆલ (ફે નમનુા). 
૨૯/૦૧/૨૦૧૩ ૭૧, કાળીનગય વોવા., ઉધના. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૧૧/૦૧/૨૦૧૩ ૪૯, ડી.કે.નગય, ગોડાદયા. 
૧૨/૦૧/૨૦૧૩ ૧૨૦, નવયલાનજી ાકટ વોવા., બાઠેના. 
૧૪/૦૧/૨૦૧૩ ૭૦, અંલફકાનગય વોવા., ડુાંબાર. 

૧૭/૦૧/૨૦૧૩ 
૧૫૪ & ૧૮૭, અભન - ૧, બાઠેના (ફે નમનુા). 
૧૧૭, યાભદેલનગય વોવા., બાઠેના. 

૨૦/૦૧/૨૦૧૩ ૫, ફરલાડી પીય,ુ ભગોફ. 

૨૨/૦૧/૨૦૧૩ 
૫૫, લફલરમાનગય, નલાગાભ. 
૩૪, રક્ષ્ભણનગય, પાર્કાવે – નલાગાભ. 

૨૪/૦૧/૨૦૧૩ ૨, આવાવનગય - ૧, ગોડાદયા. 
૨૫/૦૧/૨૦૧૩ ડી/૭/૪, ડી-રે્નાભેન્ર્, ડુાંબાર. 



 


