
સરુત મહાનગરપાલકા  
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્  

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

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

 ઝોન ેવાયેા નમનુાઓ ફીટ નમનુાઓ અનફીટ નમનુાઓ  

 નોથટ ૮૯૪ ૮૫૭ ૩૭  

 ઈસ્ર્ ૭૩૩ ૭૧૯ ૧૪  

 લેસ્ર્ ૭૭૩ ૭૫૩ ૨૦  

 વેન્્ર ૫૩૫ ૫૨૨ ૧૩  

 વાઉથ લેસ્ર્ ૧૨૬૪ ૧૨૬૦ ૪  

 વાઉથ  ૧૦૪૯ ૧૦૩૯ ૧૦  

 વાઉથ ઈસ્ર્ ૭૯૫ ૭૮૬ ૯  

 કુ ૬૦૪૩ ૫૯૩૬ 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 

નોર્ચ 

૦૨/૦૩/૨૦૧૩ 
૪૧, ભણીફાગ વોવા., કતાયગાભ. 
૩૮,`` કુફેયનગય, કતાયગાભ. 

૦૫/૦૩/૨૦૧૩ 

ફી-૬૮, કુફેયનગય વોવા., ાયવ ભાકેર્ યોડ - કતાયગાભ. 
૭૦, બામચાંદનગય વોવા., ાયવ ભાકેર્ યોડ - કતાયગાભ. 
૧૩૬, શયી ઓભ વોવા., ાયવ ભાકેર્ યોડ - કતાયગાભ. 

૦૬/૦૩/૨૦૧૩ 
૨૦, સુાંદયલન વોવા., કતાયગાભ ફાાશ્રભ યોડ. 
૨૨, સુાંદયલન વોવા., કતાયગાભ ફાાશ્રભ યોડ. 

૦૮/૦૩/૨૦૧૩ ાકીગ, વલનવ જ્લેર, લસ્તા દેલડી યોડ (ફે નમનુા). 
૧૨/૦૩/૨૦૧૩ ાકીગ,વલનવ જ્લેર, લસ્તા દેલડી યોડ. 

૧૩/૦૩/૨૦૧૩ 

ાકીગ, વલનવ જ્લેર, લસ્તા દેલડી યોડ (ફે નમનુા). 
ાર્કિંગ, ીઠાલાા કાંાઉન્ડ. લસ્તા દેલડી યોડ.  
ાર્કિંગ, સુય કાંાઉન્ડ. લસ્તા દેલડી યોડ.  
ાર્કિંગ, સુય કાંાઉન્ડ, લસ્તા દેલડી યોડ. 
ાર્કિંગ, સયુજ કાંાઉન્ડ, લસ્તા દેલડી યોડ. 



    નોર્ચ 

૧૪/૦૩/૨૦૧૩ 

ભેઈન રાઈન ફોય, ભેઘલા કોરોની વાભે, લસ્તા દેલડી યોડ. 
ભેઈન રાઈન ફોય, સયુજ વલરા કાંાઉન્ડ, લસ્તા દેલડી યોડ. 
ાર્કિંગ, ફવીય લેલ્ડીંગ લકટવ, વાગય કાંાઉન્ડ ાછ. 
અંલફકા યેસ્ર્ોયન્ર્, કોમ્યનુીર્ી શોર તયપ. 

૧૫/૦૩/૨૦૧૩ 
ભેઈન રાઈન ફોય, વલનવ, લસ્તા દેલડી-નર્યાજ ર્ોકીઝ યોડ. 
શવમખુ આત્ભાયાભ, સુય કાંાઉન્ડ, કોમ્યનુીર્ી શોર યોડ (ફે નમનુા). 

૧૬/૦૩/૨૦૧૩ 

શવમખુ આત્ભાયાભ, સુય કાંાઉન્ડ, કોમ્યનુીર્ી શોર યોડ. 
ાકીગ, શયીળબાઇ શાથીલાા, કોમ્યનુીર્ી શોર યોડ (ફે નમનુા). 
અવનક યેસ્ર્ોયન્ર્, કોમ્યનુીર્ી શોર યોડ. 

૧૮/૦૩/૨૦૧૩ 
અંલફકાયેસ્ર્ોયન્ર્ & ૪૩૩/૨, સુય કાંમ્ાઉન્ડ, કોમ્યનુીર્ી શોર યોડ (ફે નમનુા). 
૪૩૩/૩, સુય કમ્ાઉન્ડ, કોમ્યનુીર્ી શોર યોડ. 

૧૯/૦૩/૨૦૧૩ 
૪૩૩/૩ & ૪૩૩/૨, સુય કાંમ્ાઉન્ડ, કોમ્યનુીર્ી શોર યોડ (ફે નમનુા). 
દુકાન નાં-૩, વલશાય યેસ્ર્ોયન્ર્, ખોડીમાય ળોીંગ વેન્ર્ય-ર્ોયેન્ર્ ાલયની ફાજુભાાં.  

૨૨/૦૩/૨૦૧૩ 
ાકીગ, ીઠાલારા કાંમ્ાઉન્ડ, નર્યાજ ર્ોકીઝ-લસ્તાદેલડી યોડ. 
૪૩૩/૩, કાાંચીલારા, સુય કાંમ્ાઉન્ડ-કોમ્યનુીર્ી શોર યોડ. 

૨૬/૦૩/૨૦૧૩ 
૨૪૮ & ૨૬૮, નાંદનલન વોવા., રલરતા ચોકડીથી આંફાતરાલડી યોડ (ફે 
નમનુા). 

ઈસ્ટ 

૦૨/૦૩/૨૦૧૩ ૪૪ & ૫૦, કોશીનયુ વોવા., કોશીનયુ યોડ - લયાછા (ફે નમનુા).  
૦૫/૦૩/૨૦૧૩ ૩૭, ૫૦, ૪૩ & ૪૭, કોશીનયુ વોવા., કોશીનયુ યોડ - લયાછા (ચાય નમનુા).  
૦૭/૦૩/૨૦૧૩ વયસ્લતી એા. લૈદયાજ ભાંર્દય , એ.કે.યોડ. 

૦૮/૦૩/૨૦૧૩ 
૨૩૯ & ૨૨૫, લાટ વોવા.-૧, કયાંજ (ફે નમનુા). 
૩૫, રે્રનગય વોવા., એ.કે.યોડ. 

૨૦/૦૩/૨૦૧૩ ૯૦, વોશભનગય વલ.-૨, લયાછા ભેઇન યોડ. 
૨૬/૦૩/૨૦૧૩ એ-૫૬, રે્રનગય, એ.કે.યોડ. 

૨૮/૦૩/૨૦૧૩ 
જાશયેન, નયવવિંશ ભાંર્દય ઝુડટ્ટી, રાંફે શનભુાન યોડ.  
૮૦, ક્ષભા વોવા. એ.કે. યોડ. લયાછા.  

વેસ્ટ 

૦૪/૦૩/૨૦૧૩ ૪૬, પ્રળાાંત વોવા., ારનપયુ યોડ. 

૦૫/૦૩/૨૦૧૩ 

૭૬૦, વાંતતકુાયાભ વોવા. વલ.-૨, ારનપયુ યોડ. 
એ-૪, E.W.S. ક્લાર્વટ, ારનપયુ યોડ. 
૧૩૪, ર્દાાંજરી વોવા., ારનપયુ યોડ. 

૦૬/૦૩/૨૦૧૩ એ-૨૫, ાંચયત્ન વોવા. વલ-૧, અડાજણ યોડ. 
૧૧/૦૩/૨૦૧૩ ૭, સ્ભોરાકટ વોવા., અડાજણ યોડ. 
૧૩/૦૩/૨૦૧૩ ૧૧, શયીધાભ યો-શાઉવ, જશાાંગીયપયુા. 
૧૪/૦૩/૨૦૧૩ ૪૫, યાભદેલનગય વોવા., ારનપયુ યોડ. 



૧૬/૦૩/૨૦૧૩ ૩૪, દેલ આવળ વોવા., ભોયાબાગ. 

     વેસ્ટ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૩ એ, લીયલારા એા., અડાજણ યોડ. 

૧૯/૦૩/૨૦૧૩ 
એ-૨૧૨, કૃષ્ણકુાંજ વોવા., ારનપયુ યોડ. 
એ-૫, પ્રગવત વોવા., તાડલાડી યોડ. 

૨૨/૦૩/૨૦૧૩ 
૩૬, દત્તાતે્રમ વોવા., ભોયાબાગ. 
જી-૪, રક્ષ્ભી વોવા.-૨, ભોયાબાગ. 

૨૩/૦૩/૨૦૧૩ ગોલ્ડનાકટ એા., ારનપયુ યોડ. 

૨૫/૦૩/૨૦૧૩ 
એ-૩૨, ગાંગાનગય વોવા., ારનપયુ યોડ. 
ગોલ્ડનાકટ એા., ારનપયુ યોડ. 

૨૬/૦૩/૨૦૧૩ 
૭૪-૭૫, મકુતાનાંદનગય વોવા., ારનપયુ યોડ. 
૬, ભનોજનગય વોવા., ારનપયુ યોડ. 

૨૮/૦૩/૨૦૧૩ ૭૪-૭૫, મકુતાનાંદનગય વોવા., ારનપયુ યોડ. 

સેન્ટ્ર્ 

૦૫/૦૩/૨૦૧૩ ૪/૩૨૩, દુધાયા ળેયી, ફેગભપયુા. 
૦૮/૦૩/૨૦૧૩ ૭/૮૦૪, દાાંતણીમાલાડ, યાભપયુા. 
૧૪/૦૩/૨૦૧૩ એા., ફદયી યોડ, ઇન્દયપયુા. 
૧૫/૦૩/૨૦૧૩ ૭/૧૦૬૧, ટુાંકીપયુા, યાભપયુા. 
૧૮/૦૩/૨૦૧૩ જી/૨-૩, યાજનગય, જે.ી ચેમ્ફવટ. 

૨૧/૦૩/૨૦૧૩ 
૧૧/૨૨૨૦, કોીલાડ, ધાસ્તીપયુા. 
૫/૧૦૯૬, વોભનાથ ભશાદેલની ળેયી, શયીપયુા. 

૨૨/૦૩/૨૦૧૩ ૬/૧૧૧૨, ગો ળેયી, ભશીધયપયુા. 
૨૩/૦૩/૨૦૧૩ ૨/૨૪૬૪, ભશાદેલ ળેયી, રૂદયપયુા. 

૨૬/૦૩/૨૦૧૩ 

૫/૧૫૯૨, રીભડા ળેયી, શયીપયુા. 
૫/૧૨૬૩, શાાંડીધોમાની ળેયી, શયીપયુા. 
૧૨/૧૪૧૯, ળાશોય. 

૨૯/૩/૨૦૧૩ ૧૦/૧૮૬૭-૬૮, ભશારક્ષ્ભીની ો, વોનીપલમા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૭/૦૩/૨૦૧૩ ૨૪૧, અંલફકા ઈંન્ડસ્રીમર વોવા., ઉ á ભ યોડ. 

૦૮/૦૩/૨૦૧૩ 
ફી-૫૯, મોગીકૃા, યાભ ભાંર્દય વાભે, બર્ાય યોડ. 
લરફર્ી એા., અઠલા ઝોનની ગરી. 

૦૯/૦૩/૨૦૧૩ રતા એા., આદળટ વોવા., અઠલારાઇન્વ. 

સાઉર્ 
૧૨/૦૩/૨૦૧૩ 

૪૦૦-યાજુ ભોશલ્રો & ૬૩-ગબેણી ગાભ, ગબેણી (ફ ેનમનુા). 
૯-નલી લવાશત & ૩૧-સ્કુર પીયુાં, બડુીમા (ફે નમનુા). 
૭-નાયીમેી પીયુાં & ૪૭-જીઆલ ગાભ , જીઆલ (ફે નમનુા). 
૨૯૭ & ૩૧૧, વોનાયી ગાભ, વોનાયી (ફે નમનુા). 

૧૫/૦૩/૨૦૧૩ ૮ & ૨૦, આળાપયુી વોવા.-૧, ફભયોરી યોડ (ફે નમનુા). 



સાઉર્ ઈસ્ટ ૧૧/૦૩/૨૦૧૩ ૧૦૯, યાભદેલનગય, બાઠેના. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૧૨/૦૩/૨૦૧૩ ફી-૮૧, ળીલળક્ક્ત એા., બાઠેના. 
૧૪/૦૩/૨૦૧૩ ડી-૭/૨૫, રે્નાભેન્ર્, ડુાંબાર. 
૧૯/૦૩/૨૦૧૩ ડી-૬/૨, રે્નાભેન્ર્, ડુાંબાર. 

૨૨/૦૩/૨૦૧૩ 
૬૧, યાભદેલનગય, બાઠેના. 
૧૩, અભન-૧, બાઠેના. 

૨૫/૦૩/૨૦૧૩ ૬૪, યાભદેલનગય, બાઠેના. 
૨૬/૦૩/૨૦૧૩ ૬૧, યાભદેલનગય, બાઠેના. 
૨૮/૦૩/૨૦૧૩ ડી-૫/૨૧, રે્નાભેન્ર્, ડુાંબાર. 

 


