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 :- જુિાઈ - ૨૦૧૩
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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
૦૨/૦૭/૨૦૧૩
૦૫/૦૭/૨૦૧૩
૦૮/૦૭/૨૦૧૩

સરનામાની વવગત
૧૫૭, રે િ રાહત કોિોની, કતારર્ામ ર્ોરે ન્ર્ પાવર સામે.
૩૧/૧૩/૭૮, પર્ે િ ફળીયુ, કતારર્ામ ઝોન પાછળ.
પાકીંર્, વવનસ લબલ્ડીંર્ & હરે કૃષ્ણ લબલ્ડીંર્, કતારર્ામ જુ ની પીપલ્સ બેન્ક ર્ેકરા પાસે (બે નમુના).

પાકીંર્, જિારામ લબલ્ડીંર્, કતારર્ામ જુ ની પીપલ્સ બેન્ક ર્ે કરા પાસે.
૧૮૨, સાંત જિારામ સોસા., વેડ રોડ.
પાકીંર્, વવનસ લબલ્ડીંર્ & જિારામ લબલ્ડીંર્, કતારર્ામ પીપલ્સ બેન્ક રોડ (બે નમુના).

૬૧ & ૬૨, ર્ીતાનર્ર સોસા., કતારર્ામ ફુિપાડા રોડ (બે નમુના).
૦૯/૦૭/૨૦૧૩

૧૨, ર્ીતાનર્ર સોસા., કતારર્ામ ફુિપાડા રોડ.
ુ ડેરી-કતારર્ામ (ત્રણ નમુના).
૩૨, ૫૫ & ૩૦, નીિકાંઠ સોસા., સુમિ
ુ ડેરી-કતારર્ામ.
૫૫, નીિકાંઠ સોસા., સુમિ

નોર્થ

૧૦/૦૭/૨૦૧૩
૧૧/૦૭/૨૦૧૩
૧૩/૦૭/૨૦૧૩

ુ ડેરી.
ડી-૨૯, નીિકાંઠ સોસા., જુ ની GIDC રોડ - સુમિ
ુ ડેરી.
સી-૬૯, નીિકાંઠ સોસા., જુ ની GIDC રોડ - સુમિ
૧/૧૭૨, પર્ે િ ફલળયુ, ડર્ોિી ર્ામ.
૨-ઈન્દીરાનર્ર વસાહત & ૬૧-પ્રાણનાથ સોસા., વેડ રોડ (બે નમુના).
ુ ડેરી - જુ ની GIDC રોડ (પાાંચ નમુના).
ડી-૩૦, સી-૫૦, સી-૬૦ & એ-૯૬, વનિકાંઠ સોસા., સુમિ

૧૭/૦૭/૨૦૧૩

૩૪, ૩૭૧, ૩૧૩, ૮૭ & ૨૮૪ સહજાનાંદ સોસા., સીંર્ણપુરર્ામ ક્રોઝ વે રોડ (પાાંચ નમુના).

૧૯/૦૭/૨૦૧૩

બી-૪૯, સાબરીનર્ર સોસા., ફુિવાડી રોડ.

૨૦/૦૭/૨૦૧૩

૪૦, ૩૮ & ૩૬, પ્રભુનર્ર સોસા. વવ-૧, વેડ રોડ (ત્રણ નમુના).
૪૦-ર્ોપીનાથ રો-હાઉસ & ૧૮-વવજયનર્ર સોસા., વેડ રોડ (બે નમુના).

૨૨/૦૭/૨૦૧૩

૪૦, ૩૪, ૮૭ & ૮૬, પ્રભુનર્ર સોસા. વવ-૧, વેડ રોડ (ચાર નમુના).

૨૩/૦૭/૨૦૧૩

૧૧, વવષ્ણુનર્ર સોસા., સીંર્ણપોર ચાર રસ્તાથી ડર્ોિી ચાર રસ્તા રોડ (બે નમુના).

૨૪/૦૭/૨૦૧૩

પાકીર્, શાિીર્દ્ર એપા., લુહાર ફળીયુ,ાં કતારર્ામ.

૨૪/૦૭/૨૦૧૩

૬૨૫-ર્ે કરા ફળીયુ,ાં ૭૨૬-વાિાવાડી મોહલ્િો & ૭૧૧-નવુાં ફળીયુ,ાં કતારર્ામ (ત્રણ નમુના).
ઇ/૯૧, વત્રિોકનર્ર સોસા., ૧૮, ઇશ્વરનર્ર સોસા. & ૬૮, ઉદયનર્ર સોસા., વેડ રોડ (ત્રણ નમુના).
૮, ૬, ૧૦ & ૮, વવષ્ણુનર્ર સોસા., સીંર્ણપોર ચાર રસ્તાથી ડર્ોિી ચાર રસ્તા રોડ (ચાર નમુના).

નોર્થ
૨૫/૦૭/૨૦૧૩

૮૩-રહેમતનર્ર, ૨-ઇન્દીરાનર્ર વસાહત & જાહેર નળ-દરબારનર્ર, વેડ રોડ (ત્રણ નમુના).
૧૩, ૧૩, ૯, ૬, ૪૭, ૩૮, ૧૭ & ૬૨, ર્ીતાનર્ર, કતારર્ામ ફુિપાડા - અશ્વનીકુ માર રોડ (આઠ
નમુના).

ઈસ્ટ

૦૧/૦૭/૨૦૧૩

મુકેશ, િાકડાની વખારની બાજુ માાં, પાર્ી ચાિ.

૦૮/૦૭/૨૦૧૩

૧૮, સૌરાષ્ર સોસા., વવ.-૧, ખોડીયારનર્ર રોડ.

૦૯/૦૭/૨૦૧૩

જાહેર નળ, દાનર્ીર્ેવ સોસા. & મુક્તતધામ સોસા., પુણાર્ામ (બે નમુના).

૨૨/૦૭/૨૦૧૩

જાહેરનળ, શ્રીજી કોમ્પેક્ષ પાસે, મોદી મહોલ્િો, એ.કે.રોડ.

૨૫/૦૭/૨૦૧૩

ર્ાયત્રીબેન, બાલુ મહારાજનો ર્ે કરો.

૦૫/૦૭/૨૦૧૩

૧, સારાં ર્ સોસા., રામનર્ર.
૭૪,૭૫, મુતતાનાંદ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૦૬/૦૭/૨૦૧૩

બી-૩૪, એવરગ્રીન સોસા., પાિનપુર રોડ.
૧૮, હહદાયતનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.

વેસ્ટ

૦૮/૦૭/૨૦૧૩

૩૦૩૨, શાહર્ાર્ળ, રાાંદેર

૦૯/૦૭/૨૦૧૩

૩, શ્યામસુદર
ાં
સોસા., મોરાર્ાર્ળ.

૧૭/૦૭/૨૦૧૩

૧૮૧, હદપાાંજિી સોસા., પાિનપુર રોડ.

૨૨/૦૭/૨૦૧૩

૨, સાંસ્કૃતી રો હાઉસ, ર્ાંર્ેશ્વર મહાદે વ રોડ.

૨૪/૦૭/૨૦૧૩

૨૯-રૂદ્રધામ સોસા., ૧૦-શાિીગ્રામ સોસા., પાકીંર્-કૃ ષ્ણકુ ાંજ એપા, ૨૬-કૃ ષ્ણમુરારી સોસા. & ૧૮-િીિા વવહાર સોસા., ર્ોરાર્ રોડ (પાાંચ નમુના).

૨૬/૦૭/૨૦૧૩

૯૨, ર્વેન્દ્રનર્ર સોસા., જહાાંર્ીરપુરા.

૩૦/૦૭/૨૦૧૩

૧-૨, રાં ર્ીિાપાકટ સોસા., ર્ાંર્ેશ્વર મહાદે વ રોડ.

૦૫/૦૭/૨૦૧૩
૦૮/૦૭/૨૦૧૩

૧૨/૧૫૫૧-અ, બ્રહ્માપોળ, શાહપોર.
રૂમ નાં.-૨, નસીમન એપા., શાહપોર.
૭/૨૬૭૩, બોરડી શેરી, સૈયદપુરા.
૭/૩૦૯૫, ચાંદુિાિ શેઠની શેરી, સૈયદપુરા.
૫/૧૧૮૯, વૈદર્ાઇની શેરી, હરીપુરા.

૦૯/૦૭/૨૦૧૩

૫/૧૧૧૦, સોમનાથ મહાદે વની શેરી, હરીપુરા.
૫/૧૧૪૦, કોન્રાકર્રનો ખાાંચો, હરીપુરા.
એપા., ડેપ્યુર્ીનો ખાાંચો, હરીપુરા.
૪/૫૨૯, રાણા શેરી, બેર્મપુરા.

સેન્ટ્ર્િ

૧૦/૦૭/૨૦૧૩

૧૧/૧૮૨૬, સીરર્ર એપા. ર્િી, સોદાર્રવાડ.
૧૨/૧૧૬૮, માછિીપીઠ રોડ, સોદાર્રવાડ.

૧૧/૦૭/૨૦૧૩

૧૨/૧૨૪૧, સર જે.જે. સ્કુ િ પાસે, શાહપોર.

૧૩/૦૭/૨૦૧૩

૯/૧૬૮૬, સાાંઇબાબામાંહદરની ર્િી, ચૌર્ાબજાર.

૧૪/૦૭/૨૦૧૩

૫/૧૪૮૦-કાાંસકીવાડ & ૫/૨૩-સોય શેરી-૧, હરીપુરા (બે નમુના).

૧૮/૦૭/૨૦૧૩
૨૦/૦૭/૨૦૧૩
૨૨/૦૭/૨૦૧૩
૨૩/૦૭/૨૦૧૩

૫/૮૫૧, ઘીયા શેરી, મહીધરપુરા.
૬/૧૧૬૫, વાણીયા શેરી, મહીધરપુરા.
૭/૧૭૪૩, ર્ાંડારીવાડ, હોડી બાંર્િા.
૬/૨૦૪૦-ર્ોજાર્ાઈની શેરી, ૬/૧૮૯૨-બિી શેરી & દુ કાન-હીરાબજાર રોડ, મહીધરપુરા (ત્રણ
નમુના).

૫/૧૨૭૯, સોય શેરી-૨, હરીપુરા.

૫/૪૪૩, મસીદીયા શેરી, હરીપુરા.
સેન્ટ્ર્િ

૨૩/૦૭/૨૦૧૩

૭/૨૭૮૭, વાવ શેરી, સૈયદપુરા.

૨૬/૦૭/૨૦૧૩

૭/૩૧૦૧, ચાંદુિાિ શેઠની શેરી, સૈયદપુરા.

૨૯/૦૭/૨૦૧૩

૨/૧૧૬૮, ઝાંડા શેરી, સર્રામપુરા.

૦૧/૦૭/૨૦૧૩
૦૫/૦૭/૨૦૧૩

૪૯, વાત્સલ્ય બાંગ્િોઝ, વેસ.ુાં
માનવ માંહદર એપા., પારિે પોઇન્ર્.
બી-૭૯, જીવકોરનર્ર, જમનાનર્ર રોડ.
વનવતનર્ાઇ મેહતા, સૌરર્ એપા., ઘોડદોડ રોડ.

૦૬/૦૭/૨૦૧૩
સાઉર્ વેસ્ટ

૪૧ & ૧૫૫, પાદર સ્રીર્, મર્દલ્િા (બે નમુના).
૧૦/૦૭/૨૦૧૩

૧૬, ચાઇના ર્ાઉન-ર્ાયત્રી માંહદર, ઉધના-મર્દલ્િા રોડ.

૧૨/૦૭/૨૦૧૩

૨૯, સાંતતુકારામ વવ.-૩, જમનાનર્ર રોડ.

૧૫/૦૭/૨૦૧૩

૨૦, રવવરાજ સોસા., ન્યુસીર્ીિાઇર્ રોડ.

૧૬/૦૭/૨૦૧૩

૮૮, પુનમનર્ર, જમનાનર્ર રોડ.

૧૭/૦૭/૨૦૧૩

સાઉર્

૧, સૌરર્ સોસા., ઘોડદોડ રોડ.

બી-૫૦, આદશટ સોસા., અઠવાિાઇન્સ.
નવિ બાંર્િો, આઠવાિાઇન્સ.

૧૮/૦૭/૨૦૧૩

સ્પાન ફેતરી, ર્ીમનર્ર રોડ નાં-૬, ઉધના.

૨૬/૦૭/૨૦૧૩

૧૨૬, કાશીનર્ર, ઉધના.

૦૧/૦૭/૨૦૧૩

ડી-૬/૨૩, ર્ે નામેન્ર્, ડુ ર્
ાં ાિ.

૦૩/૦૭/૨૦૧૩

૮૨, રામદે વનર્ર, ર્ાઠેના.

૦૫/૦૭/૨૦૧૩

૬, નસરવાનજી સોસા., ર્ાઠેના.
૮૦, ૭૩ & ૧૦૪, શીવશાંકર સોસા., ર્ાઠેના ( ત્રણ નમુના).

૧૧/૦૭/૨૦૧૩

૬, ર્ોવધટન નર્ર, નવાર્ામ.
૧૭૨, વશવહીરાનર્ર, નવાર્ામ.

સાઉર્ ઈસ્ટ

૧૫/૦૭/૨૦૧૩

૨૯ & ૪૬, હરીજનવાસ, મર્ોબ (બે નમુના).

૧૬/૦૭/૨૦૧૩

૨૫, મહાપ્રભુનર્ર, લિિંબાયત.

૧૯/૦૭/૨૦૧૩

૧૨૨ & ૮૫, શીવશાંકરનર્ર, ર્ાઠેના (બે નમુના).

૨૨/૦૭/૨૦૧૩

૨૫, મહાપ્રભુનર્ર, લિિંબાયત.

૨૪/૦૭/૨૦૧૩

૭૪-રામદે વનર્ર & ૬૨-લબિીયાનર્ર, નવાર્ામ (બે નમુના).
૧૩૦, ર્ણપતીધામ, નવાર્ામ.
૧૦૩, અમીધારા નર્ર, ડીંડોિી.

૨૭/૦૭/૨૦૧૩

૫, હળપવતવાસ ડીંડોિી.
૨, વોડટ ઓફીસ સામે, ડીંડોિી.

૨૯/૦૭/૨૦૧૩

૫૫, રઘુકુિ નર્ર, ડીંડોિી.

૩૦/૦૭/૨૦૧૩

૨૪ & ૧૪૭, શ્રીહહરહર નર્ર, ડીંડોિી (બે નમુના).
૭૦, અમન સોસા.-૩, ર્ાઠેના.

૩૧/૦૭/૨૦૧૩

૧૦૦, ઉષાનર્ર, ર્ાઠેના.
ડી-૩/૫, ર્ે નામેન્ર્, ડુ ર્
ાં ાિ.

