
                                                                               તા. ૧૪/૦૭/૨૦૨૨૨ 
                                                                                                                 સભમ  સલાયે – ૧૨-૦૦ લાગ્મા સધુી 

લયસાદનો યીોર્ટ  
 તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૨ ના યોજ  ફોયે ૧૨-૦૦ લાગ્માથી તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૨ ફોયે ૧૨-૦૦ લાગ્મા 

સધુી યાજકોર્ ળહયેભા ભોસભનો કુર સયેયાળ લયસાદ ૩.૬૬ ભી.ભી. (૦.૧૪ ઇંચ) જેર્રો નોંધામેર 
છે. તેભજ હારની સસઝનનો કુર લયસાદ ૫૬૬.૦૦ ભી.ભી. (૨૨.૨૮ ઇંચ) જેર્રો નોંધામેર છે.  

 યાજકોર્ ળહયેના જુદા જુદા ઝોનભા તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૨ ના યોજ ફોયે ૧૨-૦૦ લાગ્માથી 
તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૨ સલાયના ૧૨-૦૦ લાગ્મા સધુી ભોસભનો કુર લયસાદ નીચે મજુફ નોંધામેર 
છે.  

 ન્માયી ડભે – ૧ ની હારની સાર્ી ૧૭.૭૧ ફુર્ છે. ાણીનો જથ્થો ૬૨૯ MCFT છે.  

 અજી ડભે – ૧ ની હારની સાર્ી ૨૩ ફુર્ છે. ાણીનો જથ્થો ૫૬૬.૧૧ MCFT છે  
ઝોન તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૨ ફોયે 

૧૨-૦૦ લાગ્માથી 
તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૨ સલાયના 
૧૨-૦૦ લાગ્મા સધુીનો લયસાદ 

(ભી.ભી.) 

તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૨ સલાય 
૧૨-૦૦ લાગ્મા સધુીનો કુર 
ભોસભ લયસાદ (ભી.ભી.) 

આસ્ર્ ઝોન  - ૫૧૨ 

લેસ્ર્ ઝોન  ૭ ૫૫૫ 

સેન્રર ઝોન ૪ ૬૩૧ 

સયેયાળ લયસાદ (ભી.ભી.) ૩.૬૬ (૦.૧૪ ઇંચ) ૫૬૬.૦૦ (૨૨.૨૮ ઇંચ) 
 તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૨ ફોયે ૧૨-૦૦ લાગ્માથી તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૨ ફોયે ૧૨-૦૦ લાગ્મા સધુી 

રયધ્ધી સસધ્ધી સોસામર્ી ઢેફય યોડ તથા ગોંડર યોડ ચોકડી એભ ૨ જગ્માએ ડી લોર્યીંગ મ્થી 
ાણી સનકારની ઝોનર ઓરપસ ને પામય બ્રિગેડ દ્વાયા કાભગીયી કયલાભા અલેર છે. 

 ચાલ ુલયસાદના સભમે તતં્ર દ્વાયા ળહયેના જુદા જુદા સલસ્તાયભા ત્લયીત કાભગીયી કયી સભમસય 
ાણીનો સનકારની કામટલાહી કયલાભા ંઅલે છે. તેભજ નાગયીકોની સરાભસત ભારે્ ૪ (ચાય) 
ન્ડયાસ ( (૧) રક્ષ્ભીનગય ન્ડયાસ (૨) ભરહરા કોરેજ ન્ડયાસ (૩) યેરનગય ન્ડયાસ 
(૪) અમ્રારી ન્ડયાસ,) સપંણુટ યીતે કામટયત છે. 

 ચાલ ુલયસાદ સભમે તતં્ર દ્વાયા લેસ્ર્ ઝોનભા ં અરા ગ્રીન સીર્ી ાસે ળાસંત સનકેતન એલન્યડુલાા 

યસ્તાાા ય, ગ ાતભનગય ભેઆન યોડ, નલો ૧૫૦  ફુર્ યીંગ યોડ , યસુનલસીર્ી યોડ-ોસ્રે્ ઓરપસ ાસે , 

સળલ્ાન યેસીડને્સીગ, પષુ્ક્રધાભ  હોકસટ ઝોન ાસે , ઘનશમાા્ભનગય ને નદંી ાકટ ભેઆન યોડ , 

સદગરુૂનગય ભેઆન યોડ , રે્રપોન એકસચેન્જક સકટર, સતરૂસત-૧(), લગડ ચોક  થી ા યોડ , 

સળલસાગય હોર , ગોાર ાકટ યોડ  અ તભાભ એયીમાભા ૩૫૪.૬ ચોયસ ભીર્ય એયીમાભા  

ભોયભ/ભેર્ર ેચ કયલાભા ંઅલેર છે. તેભજ યૈમાધાય સ્ર ભ કલાર્ય, યાણીભા-ંરૂડીભા ંચોકભા ંફાફા 

ાનલાી ળેયી , યાભદેલીય ચોકડી , અય.સી.કે. ાકટ , શમાયભનગય, ક્ષયનગય, રાબરદ સોસા. , 



ભાયલાડી ભપતીમાયા, જીલતંીકાનગય ભેઆન યોડ, ક્ષયનગય ભેઆન યોડ, રાખના ંફગંરાલાો ભેઆન 

યોડ, ૧૫૦ ફુર્ યીંગ યોડ-સભન ભાગટ કોનટય, ફીગ ફજાય ચોક, નાનાભલા ચોક યૈમા ભેઆન યોડ, સાધ ુ

લાસલાણી યોડ  ૧૫૦ ફુર્ યીંગ યોડ-ભોદી સ્કુયર , યસુનલસીર્ી યોડ-દોળી પ્રાભઝા, યાલરનગય-૫, 

યાજાયાભ ભોહનયામ સ્કુ૧ર ાસે (સ્ોભર્ટ સકુંર) જમ બાયત સ્કુયર, સલશ્વકભાટ સોસામર્ી-લાલડી  સલગેયે 

જગ્માએ ાણી સનકારની કાભગીયી કયલાભા અલેર છે.  

 ચાલ ુલયસાદ સભમે તતં્ર દ્વાયા સેન્રર ઝોનભા ંળીતર ાકટ , ભાધાય ચોકડી, ગોલ્ડન ોર્ીકો યોડ 

ભાધાય ાસ,ે ગીત ગરુ્જયી મ્ીંગ સ્રે્ળન ાસે, ગોકુીમા યાની ગોાઆ, કોર્ટ ચોક ભોચીફજાય 

ર્ાગોય યોડ, ફાલાજીયાજ યોડ ને ગોંડર યોડ દ્મકંુલયફા વધૃ્ધાશ્રભ ાસે, સત્રકોણ ફાગ ઢેફય યોડ 

લન લ,ે ીડીએભ પાર્ક ાસ,ે ગોંડર યોડ હુડંાઆ ાસે, ગોંડર યોડ એસ ર્ી લકટળો ાસે, ગોંડર યોડ 

ફામ ાસ યોડ, પસુનત આ એસ અય યોડ, અનદં ફગંરા ચોક, સોયઠીમા લાડી સકટર, ઢેફય યોડ 

ર્ીકા પાર્ક કોંગ્રેસ કામાટરમ ાસે, અ તભાભ એયીમાભા ૯૮.૨ ચોયસ ભીર્ય એયીમાભા  

ભોયભ/ભેર્ર ેચ કયલાભા ંઅલેર છે.  

 ચાલ ુલયસાદ સભમે તતં્ર દ્વાયા આસ્ર્ ઝોનભા ંગ્રીન રેન્ડ ચોકડી, ાયેલડી ચોક, ૫૦ ફુર્ યોડ રારયી 

મ્ીંગ સ્રે્ળન, સતં કફીય નારા ાસે , ભછંાનગય, ભારૂસતિ ૫૦ ફુર્ યોડ , સતં કફીય યોડ , સાદંીની 

સ્કુર, દુધસાગય યોડ , ગજંીલાડા ૨૬ , ખોડીમાયયા અજી લસાહત – ૭ , કોર્ઃઅયીમા ચોકડી 

સસલિસયોડ,  જગંરેશ્વય – ૩૧ , સ્લાસત ાકટ ભેઆન યોડ , રયધ્ધી સસધ્ધી નાલુ , કોઠાયેમા ભેઆન યોડ , 

કોઠાયીમા ગાભ ત ,  અ તભાભ એયીમાભા ૫૧૩ ચોયસ ભીર્ય એયીમાભા  ભોયભ/ભેર્ર ેચ 

કયલાભા ંઅલેર છે.   

 તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૨ ફોયે ૧૨-૦૦ લાગ્માથી તા.૧૪/૭/૨૦૨૨ ફોયે ૧૨-૦૦ સધુી યાજકોર્ 

ળહયેના દયેક ઝોનભાથી મખુ્મ કન્રોર રૂભ ખાતે નોંધામેર પયીમાદોની સખં્મા નીચે છે. 

 

પયીમાદ  ઝોન સનકાર કાભગીયી 
ચાલુ ં

ભધ્મ પલુટ  સિભ કુર   

લયસાદી ાણી  ૨ ૩ ૨૩ ૨૮ ૨૮ ૦ 
િેકડાઉન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
યોડ સેર્રભેન્ર્  ૧૯ ૧૮ ૧૨ ૪૯ ૪૪ ૫ 
ઝાડ ડમા ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 
બમજનક ભકાન ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ 

         


