સરુ ત મહાનગરપાલિકા
હાઇડ્રોલિક ડીપાર્ટ મેન્ર્
પાણીના નમ ૂનાની ચકાસણી
શહેર પાણી પુરવઠા અંતર્ટત અિર્ અિર્ વવસ્તાર /ઝોનમાાંથી પાણી સપ્િાય દરમ્યાન શહેરીજનોના ઘરનાાં નળમાાંથી
એકત્રીતકરવામાાં આવેિા પાણીનાાં સેમ્પિોનાાં ર્ે સ્ર્ીંર્ રીપોર્ટ ની માહીતી નીચે મુજબ છે .
માસ :- સપ્ટે મ્બર - ૨૦૧૪
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નોંધ: િેબોરે ર્રી દ્રારા િેવાયેિ તમામ વોર્ર વકટ સ તેમજ જળવવતરણ મથકોની ભ ૂર્ર્ટ ર્ાાંકીઓનાાં નમુનાઓ નો સમાવેશ કરવામાાં
આવેિ નથી.
ઝોન

અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ
૦૨-૦૯-૨૦૧૪
૦૩-૦૯-૨૦૧૪

૧૨-૦૯-૨૦૧૪
૧૩-૦૯-૨૦૧૪
૧૫-૦૯-૨૦૧૪
૧૬-૦૯-૨૦૧૪
૧૭-૦૯-૨૦૧૪
નોર્થ

સરનામાની વવગત
બી/૧૨-ભુિાર્ાઇ દે સાઇ પાકટ સોસા. & બી/૧-શ્રીજી પાકટ સોસા., કાંતારે શ્વર માંદદરથી રાશીચક્રથી ર્ામ તળાવ રોડ (બે નમુના).
૪૩૫-અંજીરાવાડી ઝુપડપટ્ટી & પાકીંર્-વવનસ ડાયમાંડ, વસ્તાદે વડીથી કતારર્ામ ઝોન ઓફીસથી પીપલ્સ ર્ે કરો રોડ (બે નમુના).
૧૫૧૯/૧૧/૩૮-પર્ે િ ફળીયુાં & જી/૩-ઇશ્વરનર્ર સોસા., વસ્તાદે વડીથી કતારર્ામ ઝોન ઓફીસથી પીપલ્સ ર્ે કરો રોડ (બે નમુના).

મોહનર્ાઈ પર્ે િ & પાંકજબહઈ જરીવાિા, વસ્તા દે વડી રોડ (બે નમુના).
૩૧૪-એ, કહાન ફળીયુ, કતારર્ામ ર્ામતળ.
૩૦, સાાંસ્કુ ત રો-હાઉસ, અમરોિી.
૩૦૫, રણછોડજીપાકટ -૧, િલિતા ચોકડી-કતારર્ામ.
પાકીંર્, પ્રવવણર્ાઇ જરીવાિા, સુપર કાંપાઉન્ડ-વસ્તાદે વડી રોડ.
૧૭-અંલબકાપાકટ સોસા. & ૨૧-નવી પુષ્પકુ ાંજ સોસા., કતારર્ામ (બે નમુના).
સી/૧૪, રીવર વ્યુ સોસા., ફુિવાડીથી ફર્ાકડાવાડી-વેડ રોડ.
સી/૨૪-રીવર વ્યુ સોસા. & ૧૦-નહેરૂનર્ર વસાહત, ફુિવાડીથી ફર્ાકડાવાડી-વેડ રોડ (બે નમુના).

૧૮-૦૯-૨૦૧૪

આઇ-૧, રીવર વ્યુપાકટ સોસા., ર્રીમાતા.

૧૯-૦૯-૨૦૧૪

૩૯૯, ૪૦૯ & ૫૧૨ રહેમતનર્ર ઝુપડપટ્ટી, પાંડોળની પાછળ-વેડ રોડ (ત્રણ નમુના).

૨૩-૦૯-૨૦૧૪

૩૫૨, દકલ્િા દે સાઈની ખડકી-૨, કતારર્ામ ર્ામતળ.

૨૪-૦૯-૨૦૧૪
૨૫-૦૯-૨૦૧૪

૨૧૪, વશવકૃપા સોસા., અખાંડ આનાંદ કોિેજ પાછળ, વેડરોડ.
૫૫, ઉદયનર્ર -૨, વેડ રોડ.
૧૫/૧૮૪૨ & ૧૫/૩૨૭, મર્ન વલ્િર્ની વાડી, કાાંસાનર્ર (બે નમુના).
ુ ડેરી રોડ (બે
સી-યોર્ીચરણ & ૫૪-રોયિપાકટ સોસા., અલ્કાપુરી બ્રીજ પાસે-સુમિ

૨૬-૦૯-૨૦૧૪

નમુના).
બી-૪૫, શ્રધ્ધા સોસા., કતારર્ામ વોર્ર વકટ સ પાસે.

૨૯-૦૯-૨૦૧૪

૧/૩, કાાંસાનર્ર વસાહત, કતારર્ામ.
૯૦૦/૧/૧, બક્ષી ફળીયુ,ાં કાાંસાનર્રની પાછળ.

ઈસ્ટ

વેસ્ટ

૦૧-૦૯-૨૦૧૪

૮૭, મહાદે વનર્ર સોસા., નાના વરાછા.

૦૪-૦૯-૨૦૧૪

પાકીંર્, શ્યાણી એપા. & ૭૭, સૌરાષ્ર સોસા.-૨, એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૦૯-૦૯-૨૦૧૪

૧૦, વતરૂપવત સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ.

૧૨-૦૯-૨૦૧૪

૩૧, શ્વેતરાજહાંસ સોસા., ખોડીયારનર્ર રોડ.

૧૮-૦૯-૨૦૧૪

૩૨, નમટદનર્ર સોસા., હીરાબાર્ રોડ.

૦૪-૦૯-૨૦૧૪

૧૦૮, હરીઓમનર્ર સોસા., અડાજણ.

૧૨-૦૯-૨૦૧૪

બી/૧૦, જ્ઞાનદીપ સોસા. & ૧૨, ર્ાગ્યોદય સોસા., પાિનપુર રોડ (બે નમુના).

૧૮-૦૯-૨૦૧૪

૧૮/૨/૫૦, બોકડ ફળીયા, રાાંદેર.

૧૯-૦૯-૨૦૧૪

૮/૫૦, દકનારા સ્રીર્, રાાંદેર ર્ામતળ.
૧, સુિતાનીયા જીમખાના, કોઝ વે રોડ.

૦૬-૦૯-૨૦૧૪

૫/૧૧૪૦, કોન્રાક્ર્રનો ખાાંચો & ૫/૧૩૩૩, કળજુ ર્ મહોલ્િો, હરીપુરા (બે નમુના).

૧૫-૦૯-૨૦૧૪

૬/૩૫૫, હનુમાન શેરી, માંછરપુરા.

૧૬-૦૯-૨૦૧૪
૧૮-૦૯-૨૦૧૪

૪/૨૪૧૮, સિાબતપુરા મેઈન રોડ, બેર્મપુરા.
૭/૨૨૬૮, નાની કડીયા શેરી, રામપુરા.
૭/૩૯૫૦, મેઇન રોડ, રૂઘનાથપુરા.
૩/3૧૫૬, હરીજનવાસ, ઇન્દરપુરા.
૩/૩૧૭૭, હરીજનવાસ & ૩/૧૧૩૮, ર્ધેવાન, ઇન્દરપુરા (બે નમુના).

સેન્ટ્ર્િ

૨૫-૦૯-૨૦૧૪

૮/૪૨, કુ ાંર્ારવાડ, ર્ોપીપુરા.
૩/૨૮૮૫, માળીની વાડી, સિાબતપુરા.
૭/૩૫૯૪, ચોકી શેરી, રામપુરા.

૨૬-૦૯-૨૦૧૪

સાઉર્ વેસ્ટ

સાઉર્

સાઉર્ ઈસ્ટ

૩/૧૩૬૯, બારડોિી પીઠા, સિાબતપુરા.
૧૧/૬૮૦, સીંધીવાડ, ચોકબજાર.

૨૭-૦૯-૨૦૧૪

૭/૨૯૦૫, નાની કડીયા શેરી, સૈયદપુરા.

૨૮-૦૯-૨૦૧૪

૬/૪૭૩, ખરાદી શેરી, માંછરપુરા.

૨૯-૦૯-૨૦૧૪

શ્રી બાિાજી, માળીની વાડી-૧, સિાબતપુરા.

૩૦-૦૯-૨૦૧૪

૧૨/૧૯૦૬, સૈયદવાડા રોડ, સૈયદવાડા.

૦૧-૦૯-૨૦૧૪

૨, ૨૩ & ૨૭, વસુધ
ાં ારા સોસા., બીર્ બજાર પાછળ - વેસ ુ (ત્રણ નમુના).

૩૦-૦૯-૨૦૧૪

૧૦૧, ર્ોકુ િનર્ર, આઝાદનર્ર-ર્ર્ાર રોડ.

૧૦-૦૯-૨૦૧૪

ુ ાનર્ર સોસા., ખરવરનર્ર.
બી-૧૪, રે ણક

૧૬-૦૯-૨૦૧૪

૧૬, વશવનર્ર સોસા., ર્ેસ્તાન.

૨૭-૦૯-૨૦૧૪

૫૩, કૈ િાશ નર્ર, ઉધના.

૦૧-૦૯-૨૦૧૪

ડી/૨/૨૨, ર્ે નામેન્ર્, ડુ ર્
ાં ાિ.

૦૪-૦૯-૨૦૧૪

ડીંડોિી ર્ાાંકી, ૨૦, જુ નો હળપતીવાસ & ૯, ર્ાયત્રીનર્ર-૧, ડીંડોિી (ત્રણ નમુના).

૦૫-૦૯-૨૦૧૪

ડી-૨/૨૫, ર્ે નામેન્ર્િ, ડુ ર્
ાં ાિ.

૦૭-૦૯-૨૦૧૪

ડી-૨/૨૫, ર્ે નામેન્ર્િ, ડુ ર્
ાં ાિ.

૨૫-૦૯-૨૦૧૪

બી-૬૮, પુષ્પાનર્ર સોસા., ર્ાઠેના.

૨૬-૦૯-૨૦૧૪

ડી-૩/૬, ર્ે નામેન્ર્, ડુ ર્
ાં ાિ.

૨૮-૦૯-૨૦૧૪

ડી/૮/૭, ડી/૮/૨૨ & ડી/૭/૧૨, ર્ે નામેન્ર્, ડુ ર્
ાં ાિ (ત્રણ નમુના).

