સરુ ત મહાનગરપાલિકા
હાઈડ્રોલિક ડીપાર્ટ મેન્ર્
પાણીના નમુનાની 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 .
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અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ
૦૧/૦૮/૨૦૧૭
૦૨/૦૪/૨૦૧૭

સરનામાની વવગત
૫૦ & ૧૧, વવજયનર્ર સોસા. વવ.-૨, વેડ રોડથી કતારર્ામ દરવાજા (બે નમુના).
બી/૧૨૯ & બી/૯૧/જી-૧, કુ બર
ે નર્ર સોસા. વવ.-૨, વેડ રોડથી કતારર્ામ દરવાજા (બે નમુના).

૩૦, ૩૪, ૧૫, ૪૪ & ૫૦ વવજયનર્ર સોસા. વવ.-૧ વેડ દરવાજા (પાાંચ નમુના).
૧૬૫ & ૨૧૧, વ ાંદાવન સોસા. ડભોિી ચાર રસ્તા (બે નમુના).

૦૩/૦૮/૨૦૧૭

૩, નવજીવન સોસા. ડભોિી ચાર રસ્તા.
એ-૧૩ ધવતારક સોસા. હરીઓમ વમિ સામે-વેડ રોડ
૬૮ & ૮૪ ધવતારક સોસા. હરીઓમ વમિ સામે-વેડ રોડ (બે નમુના).

નોર્થ

૦૪/૦૮/૨૦૧૭

રઘુવીર એપાર્ટટ, એ-૮૨, બી-૮૨, ૬૮, ૭૪ & એ-૮૭, ધવતારક સોસા., હરીઓમ વમિ સામે-વેડ રોડ ( છ નમુના).

૦૫/૦૮/૨૦૧૭

૮૮, જમનાપાકટ સોસા., કોઝવે રોડ.

૦૮/૦૮/૨૦૧૭

૯, અશોકનર્ર સોસા., કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ.

૨૦/૦૮/૨૦૧૭

૩૧૬, વ ાંદાવન સોસા. ડભોિી ચાર રસ્તા.

૨૨/૦૮/૨૦૧૭

એફ-૯,૧૦, રાધેશ્યામ સોસા., વાળીનાથ ચોક.
બી-૯, રાં ર્ દશટન સોસા., ઘનમોરા.

૨૩/૦૮/૨૦૧૭

૩૩ & ૧૧, નાંદનવન સોસા., કોઝવે રોડ (બે નમુના).

૨૬/૦૮/૨૦૧૭

૧/૪૯, ૩૯ & ૭૪, ખરી મહોલ્િો, ફુિપાડા. (ત્રણ નમુના).

૨૭/૦૮/૨૦૧૭

૧૨૩, વવશ્રામનર્ર સોસા. અખાંડ આનાંદ સ્કુ િ સામે.

૨૮/૦૮/૨૦૧૭

૧/૪૯, ૧/૪૬, ૧૦૫, ૧/૪૯, ખરી મહોલ્િો & ૧/૬૪, ૧/૭૨, ૧/૫૫, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા-કતારર્ામ (સાત નમુના).

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

૨, ર્ોપીનાથ રો હાઉસ સોસા., હરીઓમ વમિ સામે-વેડ રોડ.
૧૧૮, ઘનશ્યામનર્ર વવ.-૧, શેરી-૧, બરોડા વિસ્ર્ે જ.

૦૨/૦૮/૨૦૧૭

૨૫૩, અર્િજીનર્ર, હહરાબાર્ રોડ
એમ-૨૭, જાડાબાવાનો ર્ે કરો & ૧૨, હીરાનર્ર, એ.કે.રોડ (બે નમુના).
૪, કમિબાર્ સોસા., વરાછા રોડ.

ઈસ્ટ

૦૩/૦૮/૨૦૧૭

૧૬૨, ખાડી મહોલ્િો, બોમ્બે માકે ર્ રોડ.
૩૨/૬૦/૩૫, માળીની વાડી & જાહેરનળ, મારૂવતકોમ્પિેક્ષ-૧, ઉવમયાધામ રોડ, એ.કે .રોડ (બે

૦૪/૦૮/૨૦૧૭

નમુના).
બી-૧૯,પર્ેિનર્ર & ૩૭, એ-૧૯, મણીનર્ર સોસા. & ૧૩, ૬, રૂપસાર્ર સોસા., એ.કે.રોડ (પાાંચ નમુના).

૦૫/૦૮/૨૦૧૭

૬૦, અવિન સોસા. વવ.-૧, વરાછા રોડ.

૦૬/૦૮/૨૦૧૭

પાહકિર્, શ્રીજી કોમ્પિેક્ષ, એ.કે.રોડ & ૫૨, રૂપાિી સોસા., હીરાબાર્ રોડ. (બે નમુના).

૧૦/૦૮/૨૦૧૭

૯૨, ર્ીતાનર્ર -૨, સીતારામ ચોકડી પાસે, પુણાર્ામ.

૧૧/૦૮/૨૦૧૭
૧૪/૦૮/૨૦૧૭

બ્િોક-ઇ, સ્મીમેર હોક્સ્પર્િ.
પાહકિર્, ભક્તતધામ એપાર્ટ ., એ.કે.રોડ & ૧૩, વવિકમાટ સોસા., હીરાબાર્રોડ (બે નમુના).

૩૨/૬૦/૩૫, માળીની વાડી, એ.કે.રોડ.

૨૦/૦૮/૨૦૧૭

૨૮, વશતિપાકટ સોસા., હહરાબાર્ રોડ & ૮૪, વર્ાટ સોસા.-૧, િાંબહ
ે નુમાન રોડ (બે નમુના).

૨૩/૦૮/૨૦૧૭

સ્વામીરસ રધુવવર લબલ્ડીંર્, બરોડા વિસ્ર્ે જ.

૨૫/૦૮/૨૦૧૭

૯, મોદી મોહલ્િો, એ.કે.રોડ.

૨૭/૦૮/૨૦૧૭

૧૨૫, રાણાપાંચની ચાિ, એ.કે.રોડ.

૨૮/૦૮/૨૦૧૭

એમ-૮૧, જાડાબાવાનો ર્ે કરો, એ.કે.રોડ.

૨૯/૦૮/૨૦૧૭

૨૫૩, અર્િજીનર્ર, એ.કે.રોડ.

૩૦/૦૮/૨૦૧૭

સ્વામીરસ, બરોડા વિસ્ર્ે જ.

૦૪/૦૮/૨૦૧૭
૦૫/૦૮/૨૦૧૭

૪૭, ડોતર્રપાકટ સોસા., & બ્િોક નાં ૧ & ૨૪ EWS આવાસ, સુભાર્ ર્ાડટ ન રોડ, જહાાંર્ીરપુરા (ત્રણ નમુના).

બી-૯, શ્રી શ્રધ્ધા સોસા., સુભાર્ ર્ાડટ ન રોડ, જહાાંર્ીરપુરા.
૧૮, અપનાધર સોસા., પાિનપુર રોડ. & ૩૧૬, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર (બે નમુના).

૧૦૩, વનશાાંત સોસા., અડાજણ.
૮૯, કસ્તુરબા સોસા., પાિનપુર રોડ.

૦૮/૦૮/૨૦૧૭

૪, સરીતા રો- હાઉસ, અડાજણ.

૧૪/૦૮/૨૦૧૭

૨૩, સાંર્ના સોસા., અડાજણ રોડ.

૧૮/૦૮/૨૦૧૭

આઈ, વનશાાંત એપા., અડાજણ. & ૩૨, ખોહડયારનર્ર સોસા., રાાંદેર રોડ (બે નમુના).

૨૨/૦૮/૨૦૧૭

આઈ, વનશાાંત એપા., અડાજણ. & ૩૯, ઉવમયાઆવશર્ સોસા., મોરાભાર્ળ (બે નમુના).

૨૩/૦૮/૨૦૧૭

૨૦/૨૧, ઉવમયાઆવશર્ સોસા., મોરાભાર્ળ.

૨૫/૦૮/૨૦૧૭

સેન્ટ્ર્િ

૧૪૮, મધુવન સોસા., સીતાનર્ર રોડ, પુણાર્ામ. & ૧૩૨, ભક્તતનર્ર સોસા. વવ.-૧, એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૧૬/૦૮/૨૦૧૭

૦૩/૦૮/૨૦૧૭

વેસ્ટ

૭૨ & ૫૩, મધુવન સોસા., સીતાનર્ર રોડ, પુણાર્ામ (બે નમુના).

બી-૩, જ્યોવતનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.
બી-૪, જ્યોવતનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.

૨૮/૦૮/૨૦૧૭

૨૭૫, દે વાઅવશર્ સોસા. & ૩૯, ઉવમયાઆવશર્ સોસા., મોરાભાર્ળ (બે નમુના).

૨૯/૦૮/૨૦૧૭

૨૭૫, દે વાઅવશર્ સોસા. & ૨૨/૨૩, ઉવમયાઆવશર્ સોસા., મોરાભાર્ળ (બે નમુના).

૩૦/૦૮/૨૦૧૭

૮/૧૨૬, માજમજમાદાર સ્રીર્ & ૯/૭૦-બી, બોરવાડા, ર્ામતળ રાાંદેર (બે નમુના).

૦૩/૦૮/૨૦૧૭

૩/૪૨/૧-હાફીઝીની ર્િી & ૩/૫૮-ર્િીયારા શેરી, ભાર્ળ ચાર રસ્તા (બે નમુના).

૦૯/૦૮/૨૦૧૭

૮/૨૪૩, મોઢેિરીમાતાની પોળ, ર્ોપીપુરા.

૧૫/૦૮/૨૦૧૭

૮/૩૦૬, રાજકુ માર બાંગ્િાની ર્િી, ર્ોપીપુરા.

૧૯/૦૮/૨૦૧૭

૫/૧૪૮, ખાઉધરા ર્િી, હરીપુરા.

૨૩/૦૮/૨૦૧૭

૩/૩૧૫૬-૧, હરીજનવાસ, ર્ોપીતળાવ.

૨૫/૦૮/૨૦૧૭

૮/૭૨૯- દલક્ષણી મોહલ્િો & ૮/૬૪૩-ભરવાડ ફળીયુ,ાં ર્ોપીપુરા (બે નમુના).

૨૮/૦૮/૨૦૧૭

૧૧/૨૦૦૮, જુ ની િાઇન, દહરયામેિની ર્િી, મુર્િીસરા.
૩૯ & ૧૨, ર્ણેશકપા સોસા. ઈચ્છાનાથ. (બે નમુના).
૨૫, રાધેનર્ર સોસા. ઈચ્છાનાથ.

૦૧/૦૮/૨૦૧૭

જૈન દે રાસર સામે, અઠવાર્ેર્ પાસે.
એ- નાર્ેિર બાંર્િો, અઠવાર્ેર્ પાસે.
વિયા હોર્િ પાસે, અઠવાર્ેર્ પાસે.

સાઉર્ વેસ્ટ

ઘી સુરત પારસી જીમખાના, અઠવાર્ેર્ પાસે.
૦૨/૦૮/૨૦૧૭
૦૪/૦૮/૨૦૧૭
૦૫/૦૮/૨૦૧૭
૦૬/૦૮/૨૦૧૭

વૈભવ એપા., અઠવાર્ેર્ પાસે.
વૈભવ એપા.ની સામેથી & જૈન દે રાસર, અઠવાર્ેર્ પાસે (બે નમુના).
વૈભવ એપા.ની સામેથી, અઠવાર્ેર્ પાસે.
નાર્ેિર બાંર્િો, અઠવાર્ેર્ પાસે. & ૧૦, નવીવસાહત, સરસાણા (બે નમુના).
વૈભવ એપા.ની સામેથી,નાર્ેિર બાંર્િો, અઠવાર્ેર્ પાસે (બે નમુના).
૫, ઇન્રજીત એપાર્ટ , એિ.બી, ભર્ાર રોડ.

૦૭/૦૮/૨૦૧૭

છર્નભાઇની ચાિમાાંથી, ભરથાણા.

૦૮/૦૮/૨૦૧૭

૫, ઇન્રજીત એપાર્ટ , એિ.બી, ભર્ાર રોડ.

૦૯/૦૮/૨૦૧૭

જૈન દે રાસર, અઠવાર્ેર્ પાસે.

૧૦/૦૮/૨૦૧૭
૧૧/૦૮/૨૦૧૭

૧૬, સરકારી વસાહત, ઉમરાર્ામ.
૫૭, ર્ીરધરદ્વાર સોસા., વવ.-૩, નવા ભર્ાર પાસે.
૫૭, ર્ીરધરદ્વાર સોસા., નવા ભર્ાર પાસે.
૧, શ્રીનાથજી સોસા., યુનીયન પાકટ રોડ.
૨૫, ર્ણેશકપા સોસા., ઈચ્છાનાથ રોડ.

૧૨/૦૮/૨૦૧૭

૫૭, ર્ીરધરદ્વાર સોસા., વવ.-૩, નવા ભર્ાર પાસે.
૫, ઇન્રજીત એપાર્ટ , એિ.બી, ભર્ાર રોડ.

૧૪/૦૮/૨૦૧૭

૨૫, નમટદનર્ર, અઠવાવોડટ ઓફીસ પાસે, અઠવાિાઈન્સ રોડ.

૧૮/૦૮/૨૦૧૭

૫, ઇન્રજીત એપાર્ટ , એિ.બી, ભર્ાર રોડ.
૪૨ & ૪૪, શ્રી દશટન સોસા., જમનાનર્ર રોડ (બે નમુના).
૪૨-સીમા રો હાઉસ, ધોડદોડ રોડ & ૫-ઇન્રજીત એપાર્ટ , એિ.બી, ભર્ાર રોડ (બે નમુના).

૨૦/૦૮/૨૦૧૭

૩૮, શ્રી દશટન સોસા. જમનાનર્ર રોડ.

૨૧/૦૮/૨૦૧૭

૪૨, શ્રી દશટન સોસા. જમનાનર્ર રોડ.

૨૯/૦૮/૨૦૧૭
૩૦/૦૮/૨૦૧૭

૧૦, આદશટ સોસા. ર્ોકુ િમ ડેરી પાસે.
૨, આદશટ સોસા. ર્ોકુ િમ ડેરી પાસે.
પાહકિંર્, તવીન પેિેસ, પાિે પોઈન્ર્.
૨૦ & ૫, ર્ોપાિ કષ્ણ સોસા. પાિે પોઈન્ર્. (બે નમુના).

૩૧/૦૮/૨૦૧૭

૫૧, સાંકલ્પ સોસા. જમનાનર્ર રોડ.

૦૨/૦૮/૨૦૧૭

૧૫૮, દત્તકુ ર્ીર, ચીકુ વાડી રોડ.

૦૪/૦૮/૨૦૧૭

પ્િોર્ નાં.-૩૪, પરર્ોત્તમનર્ર, વડોદ & ૩૧૦, ૩૩૮, હહરઓમનર્ર, બમરોિી રોડ (ત્રણ નમુના).

૧૯/૦૮/૨૦૧૭

૩૨-સાાંઈ જિારામ સોસા. & ૧૯-આશાનર્ર-૧, ઉધના રોડ (બે નમુના).

૨૪/૦૮/૨૦૧૭

૧૪૮, આશાનર્ર-૧, ઉધના.

૦૧/૦૮/૨૦૧૭

૧૫, મર્ોબર્ામ, મર્ોબ.

૦૪/૦૮/૨૦૧૭

સાઉર્ ઈસ્ટ

૧૯/૨૦, સાાંઈનાથ શેરી, અંબાનર્ર રોડ.

૧૭/૦૮/૨૦૧૭

૧૯/૦૮/૨૦૧૭

સાઉર્

૩/૪ & ૧, શ્રીનાથજી સોસા., યુનીયન પાકટ રોડ (બે નમુના).

૧૨૬ & ૧૧૨-બુધ્ધ સોસા. & ૧૪/૧-ઈચ્છાબા સોસા., ઉધનાયાડટ (ત્રણ નમુના).
૯૭, ગહિક્ષ્મીનર્ર & ૧૩૭, ર્ણપવતધામ-૧, નવાર્ામ (બે નમુના).

૦૯/૦૮/૨૦૧૭

આંર્ણવાડી પાસે, દરબારનર્ર, મર્ોબ.

૧૧/૦૮/૨૦૧૭

૩૯, ર્ોવધટનનર્ર-૨, નવાર્ામ.

૧૨/૦૮/૨૦૧૭

૩૨, શાસ્ત્રીચોક (ર્ાાંધીચોક), લિિંબાયત.

૧૭/૦૮/૨૦૧૭

૫૬૩ આંબેડકરનર્ર, આંજણા.

૨૭/૦૮/૨૦૧૭

બી-૧૦, અવિનીપાકટ , નવાર્ામ.

૨૮/૦૮/૨૦૧૭

૯૬, ૧૪૧, આર.ડી.નર્ર & ૮૧, ૬૦, જયેશનર્ર, નર્ાર્ામ (ચાર નમુના).
૨-જયરણછોડનર્ર & ૧૫૬-રામદે વનર્ર & ૪૫-અંલબકાનર્ર & ૯૬-પર્ેિનર્ર, નર્ાર્ામ (ચાર નમુના).

૬૮, ખોડીયારનર્ર & ૧૧, સુવવધાનર્ર, ભાઠેના. (બે નમુના).
૩૦/૦૮/૨૦૧૭

૯૨-પર્ેિનર્ર, ૪૬-અંલબકાનર્ર, ૧૬૨-ગહિક્ષ્મીનર્ર & ૫૮-બીિીયાનર્ર-૨, નવાર્ામ (ચાર નમુના).

૫, જીગ્નાનર્ર, નવાર્ામ.

