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 :- જુન - ૨૦૧૩
ઝોન

િેવાયેિા નમુનાઓ

ફીટ નમુનાઓ

અનફીટ નમુનાઓ

નોથટ

૭૯૯

૭૭૩

૨૬

ઈસ્ર્

૭૨૦

૬૯૭

૨૩

વેસ્ર્

૬૯૫

૬૭૨

૨૩

સેન્્િ

૫૧૦

૪૯૭

૧૩

સાઉથ વેસ્ર્

૧૧૮૮

૧૧૭૪

૧૪

સાઉથ

૧૦૧૮

૧૦૧૦

૮

સાઉથ ઈસ્ર્

૭૫૭

૭૪૦

૧૭

કુ િ

૫૬૮૭

૫૫૬૩

૧૨૪

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
૦૪/૦૬/૨૦૧૩

૧, મર્ન નર્ર સોસા - ૧, કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ.

૦૫/૦૬/૨૦૧૩

૬, રામજીનર્ર, વેડ રોડ.

૦૭/૦૬/૨૦૧૩

એ-૫૬, એ-૧૯૦ & બી-૭૧, બહુચરનર્ર સોસા., હરીઓમ મીિ સામે, વેડ રોડ (ત્રણ નમુના).

૧૧/૦૬/૨૦૧૩

૧૮ & ૧૩, ર્ર્તનર્ર સોસા., કતારર્ામ પોિીસ સ્ર્ે શન રોડ (બે નમુના).

૧૨/૦૬/૨૦૧૩

નોર્થ

સરનામાની વવગત

૧૩/૦૬/૨૦૧૩

જાહેરનળ, દરબારનર્ર, વેડ રોડ.
પાકીંર્, રામેશ્વર કોમ્પિેક્ષ, વેડ રોડ.
૮ & ૫, બળદે વનર્ર સોસા., વાળીનાથ ચોક રોડ (બે નમુના).
૨૧ & ૩૧, વનિકાંઠેશ્વર સોસા., કતારર્ામ G.I.D.C. રોડ (બે નમુના).

૧૭/૦૬/૨૦૧૩

૪૯, ઇદર્ાહવાડ, કતારર્ામ દરવાજા.

૨૧/૦૬/૨૦૧૩

૮, ૫ & ૮, બળવાંતનર્ર સોસા., કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ (ત્રણ નમુના).

૨૫/૦૬/૨૦૧૩

૬ & ૨૧, ર્ર્તનર્ર સોસા., કતારર્ામ પોિીસ સ્ર્ે શન સામેનો રોડ (બે નમુના).

૨૬/૦૬/૨૦૧૩

ુ ડેરી - નવી GIDC રોડ (ચાર નમુના).
ડી-૩૧, સી-૪૨, સી-૪૭ & સી-૮૭, વનિકાંઠ સોસા., સુમિ

ુ ડેરી - નવી GIDC રોડ.
ડી-૩૭, વનિકાંઠ સોસા., સુમિ
૨૭/૦૬/૨૦૧૩

ુ ડેરી રોડ.
૨૩, જુ ની પુષ્પકુ ાંજ સોસા., સુમિ
ુ ડેરી રોડ.
૧૮, આભુષણ બાંગ્િોઝ, સુમિ

ઈસ્ટ

૦૩/૦૬/૨૦૧૩

૧૯, ધમટજીવન સોસા., નાના વરાછા.

૦૪/૦૬/૨૦૧૩

જાહેરનળ & ૪૧૦૧, પાર્ીની ચાિ ઝુપડપટ્ટી, નરવસિંહ માંદદર, િાંબે હનુમાન રોડ (બે નમુના).

૦૬/૦૬/૨૦૧૩

૮ & ૧૦, કોહીનુર સોસા., કોહીનુર રોડ, વરાછા (બે નમુના).
૨૯, ૩૯ & ૨૫, દહિંમતનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ (ત્રણ નમુના).

૧૦/૦૬/૨૦૧૩

૧૧૫, આનાંદનર્ર સોસા., હીરાબાર્ રોડ.
૪૨ & ૩૨, પુવી સોસા., હીરાબાર્ રોડ (બે નમુના).

૧૧/૦૬/૨૦૧૩

૯૦, સોહમનર્ર સોસા. વવ.-૨, વરાછા રોડ.
એ-૬૫, શ્રીરાં ર્ અવધુત સોસા., કરાં જ-વરાછા.

૧૪/૦૬૨૦૧૩

૨૧, જુ ની શક્તતવવજય સોસા., વરાછા.
૮, કોહીનુર સોસા., કોહીનુર રોડ, વરાછા.
૧ & ૨૨, કમિબાર્ સોસા., ખોડીયારનર્ર રોડ (બે નમુના).

૨૦/૦૬/૨૦૧૩

સાંર્મ ર્ીફ્ર્ કિેતશન, બરોડા વિસ્ર્ે જ, વરાછા.
સાહેબરાવ પાર્ીિ, બાલુ મહારાજ નો ર્ે કરો, એ. કે. રોડ.

૨૧/૦૬/૨૦૧૩

૮૧, યોર્ેશ્વર સોસા., એ.કે.રોડ.

૨૫/૦૬/૨૦૧૩

એ-૨૯, રતનજીપાકટ સોસા., એ.કે.રોડ.

૨૮/૦૬/૨૦૧૩

શ્રી ર્ાયત્રી માંદદર ર્ૌશાળા, એ.કે.રોડ.

૦૩/૦૬/૨૦૧૩

એ-૧૪૧, િભુદશટન રો હાઉસ, ઉર્ત.

૦૪/૦૬/૨૦૧૩

૧૪૩, રાધેપાકટ સોસા. દાાંડી રોડ.

૦૬/૦૬/૨૦૧૩

૧૭૧, દે વ આવશષ સોસા., મોરા ર્ાર્ળ.

૧૧/૦૬/૨૦૧૩
૧૩/૦૬/૨૦૧૩
૧૪/૦૬૨૦૧૩

વેસ્ટ

૬૪, સોહમનર્ર વવ.-૨, વરાછા.

૩, રવવછાયા રો હાઉસ, અડાજણ.
૨૦, દદવાળીબાર્ સોસા., અડાજણ રોડ
૧૮/૪/૩૯, જહાાંર્ીરપુરા સ્રીર્, રાાંદેર.
૧૮/૪/૫૦, જહાાંર્ીરપુરા સ્રીર્, રાાંદેર.
બી-૫૭, શ્રીનાથ સોસા., અડાજણર્ામ.
૯૪, મેઘવમિાપ સોસા., જહાાંર્ીરપુરા.

૧૭/૦૬/૨૦૧૩

૧૮, ઘનશ્યામનર્ર સોસા., રાાંદેર રોડ.

૧૯/૦૬/૨૦૧૩

૨૨, આવશષ સોસા., નવયુર્ કોિેજ પાછળ.

૨૦/૦૬/૨૦૧૩

૧૯૯ & ૧૬૧, વસિંધી કોિોની, રામનર્ર (બે નમુના).

૨૧/૦૬/૨૦૧૩

એ-૮૧, ર્ાંર્ાનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.

૨૨/૦૬/૨૦૧૩

૧૭૭, દદપાાંજિી સોસા., પાિનપુર રોડ.

૨૪/૦૬/૨૦૧૩
૨૫/૦૬/૨૦૧૩

૧૮૫, દદપાાંજિી સોસા., પાિનપુર રોડ.
૪, જીવનવવહાર સોસા., રાાંદેર રોડ.
૧૨, ર્ોકુ િપાકટ સોસા., અડાજણ રોડ.
૩૬, દિષ્ણા દશટન સોસા., પાિ.
બી-૨૪, એવરગ્રીન સોસા., પાિનપુર રોડ.

૨૬/૦૬/૨૦૧૩

૨૮, મહાદે વ કોિોની, અડાજણ.
૬૬, સુલ્તાનીયા જીમખાના, રાાંદેર.

૨૭/૦૬/૨૦૧૩

૧૬૫, દદપાાંજિી સોસા., પાિનપુર રોડ.

૧૧/૦૬/૨૦૧૩

૬/૨૦૭૯ & ૫/૧૧૮૮, ઘી કાાંર્ા રોડ, હરીપુરા (બે નમુના).

૧૨/૦૬/૨૦૧૩

સેન્ટ્ર્િ

૬/૨૬૮૩, બોધાની ચાિ, િાિ દરવાજા.
૧૨/૧૫૫૯,૬૧, િાકડાવાળા કાંપાઉન્ડ, શાહપોર.

૧૩/૦૬/૨૦૧૩

૭/૨૯૩૩ & ૭/૫૦૪૯, વાવ શેરી, સૈયદપુરા (બે નમુના).

૧૫/૦૬/૨૦૧૩

૭/૨૬૩૩, િેખડીયા શેરી, સૈયદપુરા.

૨૧/૦૬/૨૦૧૩

૭/૧૧૪, ટુાંકીપુરા, રામપુરા.
૮/૧૮૭૭-બી, રામજીની પોળ, ર્ોપીપુરા.

૨૬/૦૬/૨૦૧૩

૭/૩૦૩૮, નાર્ોરીવાડ ચાર રસ્તા, સૈયદપુરા.
૭/૩૪૫૪, નાર્ોરી ચાિ, સૈયદપુરા.

૨૭/૦૬/૨૦૧૩

૬/૧૨૭૨, ભુત શેરી, મહીધરપુરા.

૨૮/૦૬/૨૦૧૩

૫/૧૨૭૯, સોય શેરી-૨, હરીપુરા.

૦૧/૦૬/૨૦૧૩
૧૨/૦૬/૨૦૧૩
૧૪/૦૬૨૦૧૩
સાઉર્ વેસ્ટ

પાકીંર્, ઉમાંર્ એપા., પારિે પોઇન્ર્.
૮, કોિા સ્રીર્, વાાંર્ા.
૩૦૮, પનાસર્ામ, સીર્ીિાઇર્ પાછળ.
૨૩, સુર્ાષનર્ર, જમનાનર્ર રોડ.
૧૭, શબરીધામ, ર્ીમપોર.

૨૧/૦૬/૨૦૧૩

પાકીંર્, રત્નાનસ એપા., વેસ.ુાં

૨૨/૦૬/૨૦૧૩

લબલ્ડીંર્ નાં. ૭, િકઝરી એપા., જમનાનર્ર રોડ.

૨૪/૦૬/૨૦૧૩

૪, જિદશટન સોસા., ઉમરા રોડ.

૨૮/૦૬/૨૦૧૩

૪૫, જનતાનર્ર, ડી. કે.પાકટ , ર્ર્ાર રોડ.
૩૯, બેડવાડી સ્રીર્, મર્દલ્િા.

૩૦/૦૬/૨૦૧૩

૧૮, બાપુનર્ર, મર્દલ્િા.
૧૩૬, પાદર સ્રીર્, મર્દલ્િા.
૯૧ & ૯૩, પર્ે િ ફળીયુ,ાં રાંઢ (બે નમુના).

૧૨/૦૬/૨૦૧૩
૧૩/૦૬/૨૦૧૩
સાઉર્

૧૭/૦૬/૨૦૧૩

૧, વાંદના -૧, ર્ેસ્તાન.
૨૧, વનશાળ ફળીયુ,ાં વડોદ.
૩૭, વડોદર્ામ, વડોદ.
૩૯, આશાપુરી-૧, બમરોિી રોડ.
૬૯, સ્વામી નારાયણનર્ર, બમરોિી રોડ.

૨૨/૦૬/૨૦૧૩

જાહેરનળ - રામજી માંદદર & ૮૮ - વડોદ ર્ામતળ, વડોદ (બે નમુના).

૨૭/૦૬/૨૦૧૩

આરોગ્ય કેન્દ્ર, ખર્ોદરા.

૦૮/૦૬/૨૦૧૩

ડી/૮/૪ & ડી/૯/૬, ડી - ર્ે નામેન્ર્, ઉમરવાડા (બે નમુના).

૧૨/૦૬/૨૦૧૩

૧૦૭, આશીવાટ દ રો-હાઉસ, ર્ાઠેના.
૪૭, શીવર્ાઉનશીપ, ર્ાઠેના.

૧૩/૦૬/૨૦૧૩

૪૨ & ૪, સુવવધાનર્ર, ર્ાઠેના (બે નમુના).
૪૮, હરીહરનર્ર, નવાર્ામ.

૧૮/૦૬/૨૦૧૩
સાઉર્ ઈસ્ટ

૨૦/૦૬/૨૦૧૩
૨૧/૦૬/૨૦૧૩
૨૬/૦૬/૨૦૧૩

૬૨, કેશવનર્ર, ર્ોડાદરા.
૬ & ૯૪, હળપવતવાસ, મર્ોબ (બે નમુના).
૧૮૩, વીર દશટન સોસા., પરવત.
૧૪૧, રામદે વનર્ર, ર્ાઠેના.
૪૮, રામદે વનર્ર, ર્ાઠેના.
૬૧, રામદે વનર્ર, ર્ાઠેના.

૨૭/૦૬/૨૦૧૩

૨૧૦, રામનર્ર, નીિર્ીરી.

૨૮/૦૬/૨૦૧૩

૬૪ & ૪૮, રામદે વનર્ર, ર્ાઠેના (બે નમુના).

