
                                                                               તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૨ 
                                                                                                                 સભમ  સવાયે – ૧૨-૦૦ વાગ્મા સધુી 

વરસાદનો રીપોર્ટ  
 તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૨ ના યોજ  ફોયે ૧૨-૦૦ વાગ્માથી તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૨ ફોયે ૧૨-૦૦ વાગ્મા 

સધુી યાજકોટ શહયેભા ભોસભનો કુર સયેયાશ વયસાદ ૮.૬૬ ભી.ભી. (૦.૩૪ ઇંચ) જેટરો નોંધામેર 
છે. તેભજ હારની સસઝનનો કુર વયસાદ ૯૬૩.૩૩ ભી.ભી. (૩૭.૯૨ ઇંચ) જેટરો નોંધામેર છે.  

 યાજકોટ શહયેના જુદા જુદા ઝોનભા તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૨ ના યોજ ફોયે ૧૨-૦૦ વાગ્માથી 
તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૨ સવાયના ૧૨-૦૦ વાગ્મા સધુી ભોસભનો કુર વયસાદ નીચે મજુફ નોંધામેર 
છે.  

ઝોન તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૨ ફોયે 
૧૨-૦૦ વાગ્માથી 

તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૨ સવાયના 
૧૨-૦૦ વાગ્મા સધુીનો વયસાદ 

(ભી.ભી.) 

તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૨ સવાય 
૧૨-૦૦ વાગ્મા સધુીનો કુર 
ભોસભ વયસાદ (ભી.ભી.) 

ઇસ્ટ ઝોન  ૭ ૮૪૮ 

વેસ્ટ ઝોન  ૮ ૯૯૨ 

સેન્ટ્રર ઝોન ૧૧ ૧૦૫૦ 

સયેયાશ વયસાદ (ભી.ભી.) ૮.૬૬ (૦.૩૪ ઇંચ) ૯૬૩.૩૩ (૩૭.૯૨ ઇંચ) 
 ન્ટ્માયી ડભે – ૧ ની હારની સાટી ૨૪.૬૦ ફુટ છે. ાણીનો જથ્થો ૧૨૪૮.૩૫ MCFT છે. 
 આજી ડભે – ૧ ની હારની સાટી ૨૯.૦૦ ફુટ છે. ાણીનો જથ્થો ૯૩૩.૩૬ MCFT છે. 
 ચાલ ુવયસાદના સભમે તતં્ર દ્વાયા શહયેના જુદા જુદા સવસ્તાયભા ત્વયીત કાભગીયી કયી સભમસય 

ાણીનો સનકારની કામયવાહી કયવાભા ંઆવે છે. તેભજ નાગયીકોની સરાભસત ભાટે ૪ (ચાય) 
અન્ટ્ડયાસ (૧) રક્ષ્ભીનગય અન્ટ્ડયાસ (૨) ભહહરા કોરેજ અન્ટ્ડયાસ (૩) યેરનગય અન્ટ્ડયાસ 
(૪) આમ્રારી અન્ટ્ડયાસ,) સપંણુય યીતે કામયયત છે.  

 ચાલ ુવયસાદ સભમે તતં્ર દ્વાયા સિભ ઝોનભા ં જીવસંતકાનગય, ભાયવાડીવાસ, રાબહદ સોસામટી , 

શાસંતનગય, યોમર ાકય શેયી ન.ં-૩ તથા ૪ , યાધા ાકય શેયી ન.ં-ય , સવષ્ણ ુસવહાય સોસા. શેયી ન.ં-૩ 
તથા , સવભરનગય શેયી ન.ં-૫ કોનયય, સ્ી ડવેર ચોક થી સગનુ ચોક આ તભાભ એયીમાભા ૪૮.૦૦ 
ચોયસ ભીટય એયીમાભા ભોયભ/ભેટર ેચ કયવાભા ંઆવેર છે. 

 ચાલ ુવયસાદ સભમે તતં્ર દ્વાયા પવુય ઝોનભા ં સોરવન્ટ્ટ સવસ્તાય , સભુગંર ાકય , સોરવન્ટ્ટ સવસ્તાય , 
સભુગંર ાકય  આ તભાભ એયીમાભા ૭૩.૦૦ ચોયસ ભીટય એયીમાભા  ભોયભ/ભેટર ેચ કયવાભા ં
આવેર છે. 

 તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૨ ફોયે ૧૨-૦૦ વાગ્માથી તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૨ ફોયે ૧૨-૦૦ સધુી યાજકોટ 

શહયેના દયેક ઝોનભાથી મખુ્મ કન્ટ્રોર રૂભ ખાતે નોંધામેર પયીમાદોની સખં્મા નીચે મજુફ છે. 

પયીમાદ ઝોન સનકાર કાભગીયી 



ચાલુ ં
ભધ્મ પવુય સિભ કુર   

વયસાદી ાણી  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બ્રેકડાઉન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
યોડ સેટરભેન્ટ્ટ  ૦ ૪ ૬ ૧૦ ૧૦ ૦ 
ઝાડ ડમા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
બમજનક ભકાન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 


