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 :- જૂન - ૨૦૧૬
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૯

કુ િ
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૭૫૯૯

૧૦૦

અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ
૦૨-૦૬-૨૦૧૬

પાર્કિંર્-E, સોહમ રે સીડેન્સી, કતારર્ામ િાિ દરવાજા રોડ.

૦૩-૦૬-૨૦૧૬

૯૨ & ૮૭, હર્રહર્ર સોસા. વવ.-૨, કતારર્ામ બાળઆશ્રમ રોડ (બે નમુના).

૦૪-૦૬-૨૦૧૬

નોર્થ

સરનામાની વવગત

૪૯, ૬૯ & ૭૭, ગુરૂકૃપા સોસા., સીંર્ણપોર તરણકુ ાંડ રોડ (ત્રણ નમુના).
૧૪૩, પર્ે િવાડી વવ-૧, િાિ દરવાજા.

૦૬-૦૬-૨૦૧૬

૧૭, શાાંવતનર્ર સોસા., હર્રઓમ વમિ સામે-વેડ રોડ.

૦૭-૦૬-૨૦૧૬

એ-૧૮ & એ-૧૯, િક્ષ્મીનર્ર સોસા., કતારર્ામ બસ સ્ર્ે ન્ડ પાસે.(બે નમુના).

૦૮-૦૬-૨૦૧૬

૧૭, વવરપ્રભુ ઇન્ડસ્રીયિ સોસા., વસ્તાદે વડી રોડ.

૦૯-૦૬-૨૦૧૬

૨૧, શાાંવતનર્ર સોસા., હર્રઓમ વમિ સામે-વેડ રોડ.

૧૧-૦૬-૨૦૧૬

૧૮ & ૧૯, િક્ષ્મીનર્ર સોસા. વવ- A, કતારર્ામ - સીંર્ણપોર રોડ (બે નમુના).

૧૩-૦૬-૨૦૧૬

એ-૧૮, િક્ષ્મીનર્ર સોસા., કતારર્ામ બસ સ્ર્ે ન્ડ પાસે.
૧૯૪, માધવાનાંદ સોસા., ધનમોરા ચાર રસ્તા પાસે.

૧૪-૦૬-૨૦૧૬

૧૭ & ૧૬, વવરપ્રભુ ઇન્ડ. સોસા., વસ્તાદે વડી રોડ (બે નમુના).

૨૨-૦૬-૨૦૧૬

જાહેરનળ, હરીજનવાસ-દરબારનર્ર, વેડ રોડ.

૨૩-૦૬-૨૦૧૬

૨૭, મવનષનર્ર સોસા. વેડ રોડ.
૧૭, શાાંવતનર્ર સોસા., ચીકુ વાડી-કતારર્ામ.

૨૭-૦૬-૨૦૧૬

૨૦, દત્ત વવજય સોસા., અંલબકા ર્ી.પી.-કતારર્ામ.

૨૯-૦૬-૨૦૧૬

૮-પ્રભુનર્ર સોસા.-૨ & બી/૧૨૯-કુ બર
ે નર્ર સોસા.-૧, કતારર્ામ દરવાજા (બે નમુના).

૨, રામજીનર્ર સોસા. વેડ રોડ.
૩૦-૦૬-૨૦૧૬

૪૧ & ૩૫, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા. (બે નમુના).
૪૪ & ૯૦, હર્રહર્ર સોસા. વવ.-૧, કતારર્ામ બાળઆશ્રમ પાસે. (બે નમુના).

૦૧-૦૬-૨૦૧૬

ઈસ્ટ

૧૨૧, ગુરૂનર્ર સોસા. વરાછા રોડ.
૬૫, પુવી સોસા. & ૧૫, હર્ર ઓમ સોસા. એ. કે. રોડ. (બે નમુના).

૦૮-૦૬-૨૦૧૬

એ-૩૯, સૈફી સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ.

૧૩-૦૬-૨૦૧૬

૧૯, રામકૃ ષ્ણ, િાંબે હનુમાન રોડ.

૧૪-૦૬-૨૦૧૬

એ-રાધે રે સીડેન્સી & ૧-ખોર્ડયારનર્ર, મોર્ા વરાછા (બે નમુના).
૧૧, દે વજીનર્ર વવ.-૨, એ.કે.રોડ.

૧૬-૦૬-૨૦૧૬

૩૧, શ્વેતરાજ હાંસ સોસા. ખોડીયારનર્ર રોડ.

૨૨-૦૬-૨૦૧૬

૧૫, ગુ.હા.બોડટ , િાંબેહનુમાન રોડ.

૨૩-૦૬-૨૦૧૬

૮૩, કોહીન ૂર સોસા., કોહીન ૂર રોડ.

૨૭-૦૬-૨૦૧૬

એ-૩૯, સૈફ સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ.

૨૯-૦૬-૨૦૧૬

૬-મણીનર્ર સોસા., એ.કે .રોડ & ૧૭,૧૯- આર.કે .ઇન્ડસ્રીઝ, કાપોદ્રા રોડ (બે નમુના).

વેસ્ટ

૦૭-૦૬-૨૦૧૬

૪૦, ર્ોપાિકૃષ્ણ સોસા. પાિનપુર.

૦૮-૦૬-૨૦૧૬

૪૫, પુષ્પકુ ાંજ સોસા., ઉર્ત.

૧૧-૦૬-૨૦૧૬

૨૦૮, ર્દનદયાળ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૧૪-૦૬-૨૦૧૬

૯, ઓમકાર સોસા., અડાજણ.

૧૫-૦૬-૨૦૧૬

બી-૫૯, મહાવીર રો- હાઉસ, અડાજણ.

૧૬-૦૬-૨૦૧૬

એ-૩૩, ખોડીયારનર્ર સોસા. & ૪૮૩, કોળીવાડ, અડાજણ. (બે નમુના).

૧૭-૦૬-૨૦૧૬

કે -વનશાાંત એપાર્ટ , તાડવાડી.

૧૮-૦૬-૨૦૧૬

એ-૩૩, ખોર્ડયારનર્ર, અડાજણ.

૨૧-૦૬-૨૦૧૬

૧૯૨, કૃષ્ણકુ ાંજ સોસા. પાિનપુર રોડ.
૨૭, ઘનશ્યામ નર્ર સોસા., અડાજણપાર્ીયા.

૨૫-૦૬-૨૦૧૬

૧૯૪, કૃષ્ણકુ ાંજ સોસા., પાિનપુર.
૧૨૨, ભાગ્યોદય સોસા., પાિનપુર.

૨૮-૦૬-૨૦૧૬
૨૯-૦૬-૨૦૧૬
૦૧-૦૬-૨૦૧૬
૧૪-૦૬-૨૦૧૬
૧૫-૦૬-૨૦૧૬
સેન્ટ્ર્િ

૩૩, વવશ્વકમાટ સોસા. રામનર્ર.
૧૦, અંકુ રપાકટ સોસા., જહાાંર્ીરપુરા.
૧૦૬, િાિજીનર્ર સોસા. અડાજણ.
૨૫ & ૨૪ હર્રધામ સોસા. & સી/૧૦-વદાવનપાકટ
ાંૃ
સોસા. જહાાંર્ીરપુરા (ત્રણ નમુના).

૮/૧૬૯૫, ર્ીમ્બાનો ર્ે કરો, ર્ોપીપુરા.
રૂમ નાં.-૧૪, પ્રેરણા સોસા., રામપુરા.
૭/૩૦૯૧-ચાંદુિાિ શેઠની શેરી & ૭/૩૧૯૬-કાછીયા શેરી, સૈયદપુરા (બે નમુના).
રૂમ નાં.-૩ & રૂમ નાં.- ૭, પ્રેણા સોસા., રામપુરા (બે નમુના).
૭/૧૦૨૪- પૈકી, આદમની વાડી, રામપુરા.
૮/૨૪૦૯-એ, ક્ષેત્રપાળની શેરી, ર્ોપીપુરા.

૧૬-૦૬-૨૦૧૬

અરબ માંલઝિ & કાિીબાવા એપા. સૈયદવાડા. (બે નમુના).
દુ કાન, કુ ાંભારવાડ, શાહપોર.

૧૮-૦૬-૨૦૧૬

ર્ેરેજ, સુફીબાર્, સ્ર્ે શન રોડ.

૨૦-૦૬-૨૦૧૬

૭/૩૨૨૦, કાછીયા શેરી, સૈયદપુરા.

૨૫-૦૬-૨૦૧૬

૨૦૨ & ૩૦૨, સાિાર કોમ્પ., ર્ે કરાવાળી મસ્જીદ સામે, આંબાવાડી-કાિીપુિ (બે નમુના).

૦૩-૦૬-૨૦૧૬

સી-૮, આદશટ સોસા., અઠવાઝોન પાસે.

૧૩-૦૬-૨૦૧૬
સાઉર્ વેસ્ટ

સાઉર્

સાઉર્ ઈસ્ટ

િક્ષ્મીનારાયણ એપાર્ટ , રામચોક પાસે.
રત્નરાજ એપાર્ટ , મીિાપ રે સીડેન્સી & સન ર્ે રેસ એપાર્ટ , વેસ ુ કે નિ રોડ (ત્રણ નમુના).

૧૪-૦૬-૨૦૧૬

િક્ષ્મીનારાયણ એપાર્ટ , રામચોક પાસે.

૧૮-૦૬-૨૦૧૬

પાંચમ ર્ાવર, વેસ ુ કે નાિ રોડ.

૨૧-૦૬-૨૦૧૬

એચ-૪, જય જિારામકૃપાનર્ર, પીપિોદ.

૨૮-૦૬-૨૦૧૬

૧૫ & ૫, જયર્હન્દ વસિંધી સોસા., એક્ષ્પરીમેન્ર્િ સ્કુ િની સામે-પીપિોદ રોડ (બે નમુના).

૩૦-૦૬-૨૦૧૬

૩૮-જીવકોરનર્ર, જમનાનર્ર રોડ & ૭-વશવશક્તત શેરી, ઉમરાવનર્ર રોડ.(બે નમુના).

૧૫-૦૬-૨૦૧૬

મનોજભાઇ ચીમનભાઇ પર્ે િ, માંર્દર ફળીયુ, જીઆવ.

૧૬-૦૬-૨૦૧૬

૩૩, હેર્ડેવાડ વવ. - ૨, ઉધના.

૦૬-૦૬-૨૦૧૬

૨૧૧, ર્ોવવિંદનર્ર, લિિંબાયત.

૧૩-૦૬-૨૦૧૬

૧૧૦, એકતાનર્ર, પરવત.

૧૪-૦૬-૨૦૧૬

૧૮, અંલબકાનર્ર, ર્ડિંડોિી.

૨૦-૦૬-૨૦૧૬
૨૨-૦૬-૨૦૧૬
૨૯-૦૬-૨૦૧૬

૧૧૯, બાખડ મહોલ્િો, માન દરવાજા.
૧૨, બિવારી ફળીયુ, મર્ોબ.
૧૬૧, નસરવાનજીપાકટ સોસા., ભાઠેના.
૮-રાધા સ્વામીનર્ર & ૨૩-રામદે વનર્ર, નવાર્ામ (બે નમુના).
૩૯, ર્ાયત્રીનર્ર-૧, નવાર્ામ.

