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 :- માર્ચ - ૨૦૧૬

ઝોન

ઝોન

િેવાયેિા નમુનાઓ

ફીટ નમુનાઓ

અનફીટ નમુનાઓ

નોથટ

૧૦૪૮

૧૦૦૩

૪૫

ઈસ્ર્

૯૭૩

૯૫૩

૨૦

વેસ્ર્

૮૯૮

૮૭૮

૨૦

સેન્્િ

૮૫૭

૮૪૫

૧૨

સાઉથ વેસ્ર્

૮૫૬

૮૫૧

૫

સાઉથ

૧૨૫૭

૧૨૫૦

૭

સાઉથ ઈસ્ર્

૭૨૩

૭૧૦

૧૩

કુ િ

૬૬૧૨

૬૪૯૦

૧૨૨

અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ

સરનામાની વવગત

૦૧-૦૩-૨૦૧૬

૧૩, પાવટવતનર્ર સોસા. વવ-૧, કતારર્ામ.

૦૪-૦૩-૨૦૧૬

૨૦૨, હરે કૃષ્ણ સોસા., હરીઓમ વમિ સામે-વેડ રોડ.

૦૮-૦૩-૨૦૧૬

૨, કેશવપાકટ સોસા. વેડ રોડ.

૧૧-૦૩-૨૦૧૬

બી-૫૦, પારસ સોસા. વવ. - ૨, પારસ શાક માકે ર્ પાસે, કતારર્ામ.
૪૭૭ & ૪૮૦, ફુિવાડી ઝુપડપટ્ટી, ભરીમાતા રોડ (બે નમુના).

૧૪-૦૩-૨૦૧૬

આનાંદ કોમ્પ., પારસ સોસા., કતારર્ામ દરવાજા રોડ.
એ-૬૭, પ્રભુનર્ર સોસા.-૧, વેડરોડ.

૧૭-૦૩-૨૦૧૬
૧૮-૦૩-૨૦૧૬

૯૧-નહેરૂનર્ર ઝુપડપટ્ટી, એચ/૭ & આઇ/૧૨-રરવરવ્યુ પાકટ સોસા., ભરીમાતા રોડ-વેડરોડ (ત્રણ નમુના).
૩૭૨ & ૧૪૯-ફુિવાડી ઝુપડપટ્ટી-મદીના મસ્ીદ પાસે & સી/૧૫-સાબરીનર્ર સોસા., ભરીમાતા રોડ-વેડરોડ (ત્રણ નમુના).

પાકીંર્, રત્નમાિા એપા.-બી, ર્જેરા સ્કુ િ પાછળ.
એ-૫૭, કેશવપાકટ સોસા., વેડ રોડ પાંડોળ સામે.

૨૧-૦૩-૨૦૧૬
નોર્ચ

ૃ સોસા.પાંડોળની સામે, વેડ રોડ.(ચાર નમુના).
એ-૧૪, એ-૧૭, એ-૨૮ & બી-૫૮, માંર્િગપ
બી-૬૫, પ્રભુનર્ર સોસા.- ૧, પાંડોળની સામે વેડ રોડ.

૨૨-૦૩-૨૦૧૬

૧૮૮, ૧૭૮ & ૧૨૭, કે શવપાકટ સોસા. વેડ રોડ - પાંડોળ સામે. (ત્રણ નમુના).
૩૧, ૩૬ & ૫૨, પ્રાણનાથ સોસા. પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ પાછળ, વેડ રોડ. (ત્રણ નમુના).

૨૩-૦૩-૨૦૧૬

ી-૧૧, ી -૪ & એમ-૪, રરવરવ્યુ પાકટ સોસા. ભરીમાતા રોડ. (ત્રણ નમુના).
૩૭૨, ફુિવાડી ઝુપડપટ્ટી, મદીના મસ્ીદ પાસે, ભરીમાતા રોડ.

૨૬-૦૩-૨૦૧૬

૧૮૩, કેશવપાકટ સોસા. વેડ રોડ.
૨, રામીનર્ર સોસા. વેડ રોડ.
ૃ સોસા., વેડદરવાજા.
એ/૩૩, માંર્િગપ

૨૮-૦૩-૨૦૧૬

૯, નહેરૂનર્ર વસાહત, ફુિવાડી.
૨૩ & ૩૦, નહેરૂનર્ર વસાહત, ફુિવાડી (બે નમુના).
એબી-૩૨, હરીઓમ સોસા., કતારર્ામ.

૨૯-૦૩-૨૦૧૬

૧૮૩, કેશવપાકટ સોસા., વેડરોડ.

૩૦-૦૩-૨૦૧૬

૪૧, પુરૂષોત્તમનર્ર સોસા., અખાંડ આનાંદ કોિેજની બાજુ માાં, વેડ રોડ.

૩૧-૦૩-૨૦૧૬

૨૯૯-નહેરૂનર્ર ઝુપડપટ્ટી, એમ/૭-રરવરવ્યુ પાકટ સોસા. & ૪૬૯-ફુિવાડી મદીના મસ્ીદ પાસે, ભરીમાતા રોડ (ત્રણ નમુના).

૦૧-૦૩-૨૦૧૬

ઈસ્ટ

૨૦, રામાબાર્ સોસા., એ.કે.રોડ.

૦૪-૦૩-૨૦૧૬

૧૨, હેપ્પી બાંગ્િોઝ, િાંબે હનુમાન રોડ.

૧૧-૦૩-૨૦૧૬

જાહેર નળ, વસાંતભીખાની ચાિ. & ૧૧, વસધ્ધાથટ નર્ર, િાંબે હનુમાન રોડ (બે નમુના).

૧૫-૦૩-૨૦૧૬

૨, તપસીિ સોસા., વરાછા રોડ.

૧૬-૦૩-૨૦૧૬

૧૮-૦૩-૨૦૧૬

૫૮ & ૬૨, ધમટનદ
ાં ન રો હાઉસ, મોર્ાવરાછા (બે નમુના).
૨૨૩૨૨૫, ખારવાચાિ, િાંબે હનુમાન રોડ.
૨૮, અંલબકા વવજય સોસા., નાના વરાછા.
જાહેર નળ, ખાડી મહલ્િો, િાંબે હનુમાન રોડ & ૧૮, બજરાં ર્નર્ર સોસા., ખોડીયારનર્ર રોડ (બે નમુના).
સુષ્માબેન ર્ોહીિ, જિારામ એપાર્ટ , બરોડા વપ્રસ્ર્ે જ & એ-૫૭ વવઠ્ઠિનર્ર સોસા., વરાછા રોડ (બે નમુના).

૨૨-૦૩-૨૦૧૬

૫૭, વવઠ્ઠિનર્ર સોસા., રહરાબાર્.

૨૫-૦૩-૨૦૧૬

૬, મણીનર્ર સોસા. ૭૦, હીરાનર્ર સોસા. & ૧૬, સૌરાષ્ર સોસા., એ.કે .રોડ.(ત્રણ નમુના).

૨૯-૦૩-૨૦૧૬

૮૩, કોહીનુર સોસા.

૦૨-૦૩-૨૦૧૬

૬૯, પાંચવર્ી સોસા. પાિનપુર રોડ.
૫/૧૬૬, બોકડ ફળીયા, રાાંદેર.

૦૪-૦૩-૨૦૧૬

૧૦૦૫, ભર્વાન ફળીયા, અડાજણ રોડ.

૦૫-૦૩-૨૦૧૬

૨૫૭, રદનદયાળ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૦૮-૦૩-૨૦૧૬

૫/૧૬૬, બોકડ ફળીયા, રાાંદેર.

૧૦-૦૩-૨૦૧૬

૧૦, ર્ાંર્ાજમના સોસા., અડાજણ.

૧૧-૦૩-૨૦૧૬

૪૬, દત્તાત્રેય સોસા., મોરાભાર્ળ.

૧૨-૦૩-૨૦૧૬

૪૫, કૃષ્ણકુ ાંજ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૧૬-૦૩-૨૦૧૬

એ-૨, જયજિારામનર્ર સોસા., પાિનપુર.

૧૮-૦૩-૨૦૧૬
૧૯-૦૩-૨૦૧૬
૨૪-૦૩-૨૦૧૬
૨૮-૦૩-૨૦૧૬
૨૯-૦૩-૨૦૧૬

સેન્ટ્ર્િ

૨૩3, ભક્તતનર્ર - ૨, એ.કે.રોડ.

૦૨-૦૩-૨૦૧૬

૧૭-૦૩-૨૦૧૬

વેસ્ટ

૨૩૨, ભક્તતનર્ર - ૨, એ.કે.રોડ.

બી-૫૩, બાિાીકૃપા સોસા., પાિનપુર રોડ.
૪૫૮,ભાંડારીવાડ & ૧૭૧૩, દરર્ાહ કાંપાઉન્ડ, અડાજણર્ામ (બે નમુના).
બી-૭૨, બાિાીકૃપા સોસા., પાિનપુર રોડ.
૧૯૪, સુિતાનીયા ીમખાના. રાાંદેર.
૧૧, સાાંઈ ધામ રો-હાઉસ. સ્ર્ાર બજાર સામે.
૨, િાિીનર્ર સોસા. અડાજણ.
૩૦૫૮ & ૩૨૧૧, શાહભાર્ળ, રાાંદેર (બે નમુના).
બી-૭૨,બાિાીકૃપા સોસા., પાિનપુર.
૭૬, રદનદયાળ સોસા., પાિનપુર.

૦૧-૦૩-૨૦૧૬

નસીમન એપાર્ટ , સૈયદવાડા.

૦૯-૦૩-૨૦૧૬

૧૧/૫૭૮, તાળાવાળાની પોળ, નાણાવર્.

૧૨-૦૩-૨૦૧૬

૧૨/૧૬૩૭, તાાંતવાડા, શાહપોર.

૧૮-૦૩-૨૦૧૬

૨/૨૨૫૨, કોળીવાડ, રૂદરપુરા.

૧૯-૦૩-૨૦૧૬

૯/૧૬૦૮, જુ ના સાાંઇબાબા માંરદરની ર્િી, ચૌર્ાબજાર.

૨૨-૦૩-૨૦૧૬

૨/૯૬૫, અશરફી મોહલ્િો, ર્ોપીપુરા.
૭/૨૫૧૦, ઉભી શેરી, ૭/૨૬૭૦, બોરડી શેરી & ૭/૨૬૨૯, િેખડીયા શેરી., સૈયદપુરા. (ત્રણ નમુના).

૨૩-૦૩-૨૦૧૬

૯/૩૩૪, ચકાવાિાની શેરી, વાડી ફળીયા.

૨૬-૦૩-૨૦૧૬

૧૨/.૧૪૫૭, કુ ાંભારવાડ, શાહપોર.

૨૯-૦૩-૨૦૧૬

૯/૯૮૬, નાની છીપવાડ, અંબાી રોડ.

સાઉર્

૧૨-૦૩-૨૦૧૬

૭૨, આદટ શ સોસા., અઠવાઝોન પાસે.

વેસ્ટ

૧૫-૦૩-૨૦૧૬

૧૯ & ૧૭, પરીક્ષીત સોસા. ઉમરાવનર્ર, ભર્ાર રોડ (બે નમુના).

૩૦-૦૩-૨૦૧૬

૧૭, પરીક્ષીત સોસા., ઉમરાવનર્ર, ભર્ાર રોડ.

૦૧-૦૩-૨૦૧૬

નરે ન્રભાઈ પરાર્ભાઈ સુરતી, હરીજનવાસ, બુડીયા.

૦૮-૦૩-૨૦૧૬

૧૦ & ૪૧, જય રકષ્નાનર્ર, બમરોિી રોડ. (બે નમુના).

૧૫-૦૩-૨૦૧૬

૬૬, ી.આઇ.ડી.સી. કોિોની, ખર્ોદરા.

૧૬-૦૩-૨૦૧૬

બીપીનભાઈ રમેશભાઈ પર્ે િ, આમિી ફળીયુ, ડુ ડ
ાં ી.

૧૯-૦૩-૨૦૧૬

૧૦૭ & ૧૧૩, ગ્રુરૂકૃપાનર્ર, વડોદ. (બે નમુના).

૨૩-૦૩-૨૦૧૬

૭૧, આદટ શ સોસા., અઠવા ઝોન પાસે.

૧૧-૦૩-૨૦૧૬

૧૬૪, ૧૫૦ & ૧૯૬, બુધ્ધ સોસા., ઉધનાયાડટ (ત્રણ નમુના).

૧૨-૦૩-૨૦૧૬

૧૮૦, બુધ્ધ સોસા., ઉધનાયાડટ .

૧૪-૦૩-૨૦૧૬

૯૬ & ૧૪૨, બુધ્ધ સોસા., ઉધનાયાડટ (બે નમુના).

સાઉર્

૧૫-૦૩-૨૦૧૬

૧૫૦, ૧૬૦ & ૧૬૩, બુધ્ધ સોસા., ઉધનાયાડટ (ત્રણ નમુના).

ઈસ્ટ

૧૯-૦૩-૨૦૧૬

૬૪, ઉષાનર્ર સોસા., ભાઠેના.

૨૧-૦૩-૨૦૧૬

ડી-૩/૬, ર્ે નામેન્ર્, આંજણા.

૨૯-૦૩-૨૦૧૬

૯૭, ઉવમયાનર્ર-૨, નવાર્ામ.

૩૧-૦૩-૨૦૧૬

૬/૫, રતનચોક- નવાર્નર્ર, ઉધનાયાડટ .

સાઉર્

