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 :- - જાન્યુઆરી - ૨૦૧૪
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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
૦૨/૦૧/૨૦૧૪

નોર્થ

સરનામાની વવગત
પાકીંર્, વવનસ લબલ્ડીંર્, હનુમાન માંદદર ર્ે કરા પાસે - કતારર્ામ જુ ની પીપલ્સ.
પાકીંર્, વવનસ લબલ્ડીંર્, હનુમાન માંદદર ર્ે કરા પાસે - કતારર્ામ જુ ની પીપલ્સ.

૦૭/૦૧/૨૦૧૪

૧૮૨, વવશ્રામનર્ર સોસા., વાળીનાથ ચોક પાસે - વેડ રોડ.

૧૩/૦૧/૨૦૧૪

પાકીંર્ - ગુરૂકૃપા કોમ્પ. & ૧૦૨ - નરવસિંહનર્ર સોસા., કતારર્ામ (બે નમુના).

૨૦/૦૧/૨૦૧૪

ુ ડેરી રોડ (ત્રણ નમુના).
૯૬ & ૯૨, વનિકાંઠેશ્વર સોસા. વવ.-ડી, કતારર્ામ સુમિ

૨૬/૦૧/૨૦૧૪

૨, ઈન્દીરાનર્ર વસાહત & ઈ-૧, નવદુ ર્ાટ કોમ્પિેક્ષ, વેડ રોડ (બે નમુના).

૨૭/૦૧/૨૦૧૪

૧૦૫-પવનપુત્ર એપા. & ૧૦૨-સાાંઈધામ કોમ્પિેક્ષ, વેડ રોડ (બે નમુના).

૨૯/૦૧/૨૦૧૪

પાદકિંર્, માત ૃછાયા કોમ્પિેક્ષ, કતારર્ામ.
બોર, હનુમાન માંદદર ઢાળ ઉપર, કતારર્ામ પીપલ્સ બેંક ચાર રસ્તાથી રે િ રાહત કોિોની.

૩૦/૦૧/૨૦૧૪

બોર, કતાર્ામ મેઈન રોડ તરફ, કતારર્ામ પીપલ્સ બેંક ચાર રસ્તાથી રે િ રાહત કોિોની.
પાદકિંર્, વવનસ લબલ્ડીંર્ ડાયમાંડ, કતારર્ામ પીપલ્સ બેંક ચાર રસ્તાથી રે િ રાહત કોિોની.

ઈસ્ટ

૩૧/૦૧/૨૦૧૪

બી-૧૩૦, નર્ીનાવાડી-૪, કતારર્ામ.

૦૪/૦૧/૨૦૧૪

૧૫૬, ધવમિષ્ઠાપાકટ સોસા., નાના વરાછા રોડ.

૦૮/૦૧/૨૦૧૪

૧૫૫ & ૧૫૬, ધવમિષ્ઠાપાકટ સોસા., નાના વરાછા (બે નમુના).

૧૦/૦૧/૨૦૧૪

૩૬, અંકુ ર સોસા., એ.કે.રોડ.

૧૯/૦૧/૨૦૧૪

૬૬, પુવી સોસા. વવ-૧, શેરી નાં. ૨, વરાછા રોડ.
૧૭, બજરાં ર્નર્ર, વરાછા રોડ.

વેસ્ટ

૦૮/૦૧/૨૦૧૪

૬૭, સાાંઈ આવશષ સોસા., તાડવાડી રોડ.

૧૦/૦૧/૨૦૧૪

૧૦, દપટણ સોસા., અડાજણ રોડ.

૧૩/૦૧/૨૦૧૪

૧૭૪, વવવેકાનાંદ ર્ાઉનશીપ, પાિનપુર જકાતનાકા.

૧૪/૦૧/૨૦૧૪

૧૭૪, વવવેકાનાંદ ર્ાઉનશીપ, પાિનપુર જકાતનાકા.
૪૧, શાાંવતકુ ાંજ સોસા., પાિનપુર જકાતનાકા.

૧૫/૦૧/૨૦૧૪

૧૦, પરીબ્રહ્મા સોસા., તાડવાડી.

૧૬/૦૧/૨૦૧૪

૧૭૪ & ૧૫૩, વવવેકાનાંદ ર્ાઉનશીપ, પાિનપુર જકાતનાકા (બે નમુના).

૨૧/૦૧/૨૦૧૪

૧૦, પરીબ્રહ્મા સોસા., તાડવાડી.

૦૯/૦૧/૨૦૧૪

૭/૨૬૨૭, વાયદા શેરી, સૈયદપુરા.

૧૦/૦૧/૨૦૧૪

૭/૨૦૭૪, વરીયાવા વાડી, રામપુરા.

૧૬/૦૧/૨૦૧૪

૬/૨૫૩૫, િીંબુ શેરી, મહીધરપુરા.

૧૯/૦૧/૨૦૧૪
૨૦/૦૧/૨૦૧૪

૬/૨૫૩૫, િીંબુ શેરી, મહીધરપુરા.
૬/૨૪૭૪- ૭૫, ખાન સાબનો ડેિો. મહીધરપુરા.
એ-૮-પોિીસ િાઇન & હોસ્ર્ે િ-અશક્તા હોસ્પીર્િ, રામપુરા (બે નમુના).
૫/૨૪૦, દુ કાળ પોળ, હરીપુરા.

સેન્્િ

૨૧/૦૧/૨૦૧૪

૭/૨૩૭૦-મેઇન રોડ & સાયકિ સ્ર્ે ન્ડ-અશક્તા હોસ્પીર્િ, રામપુરા (બે નમુના).
૭/૨૭૫૫, ચાંદુિાિ શેઠની શેરી, સૈયદપુરા.

૨૩/૦૧/૨૦૧૪

૭/૩૪૬૩, મીયાજીની ચાિ, રામપુરા.

૨૪/૦૧/૨૦૧૪

૭/૩૩૪૯, નાર્ોરીવાડ મેઇન રોડ, રામપુરા.

૨૬/૦૧/૨૦૧૪

૩/૬૭૯, કરવા રોડ, નવાપુરા.

૨૯/૦૧/૨૦૧૪

૧૧/૩૫૮-પાંડોળની પોળ-નાાંણાવર્ & ૧૧/૭૪૫-કબુતરખાના, ચોક (બે નમુના).

૩૧/૦૧/૨૦૧૪

સાઉર્ વેસ્ટ

સાઉર્ ઈસ્ટ

૭/૨૮૭૭, મોર્ી કડીયા શેરી, સૈયદપુરા.

૧૪/૦૧/૨૦૧૪

૧૪, યુ.પી.નર્ર, સીર્ીિાઇર્.

૨૦/૦૧/૨૦૧૪

૮૪, દિષ્ણા સ્રીર્, રૂાંઢ.

૨૧/૦૧/૨૦૧૪

૩ & ૪, દદવાળીબાર્, અઠવાર્ેર્ (બે નમુના).

૨૩/૦૧/૨૦૧૪

૨૦૬, ઉમા ઈન્ડ. સોસા., આઝાદ નર્ર રોડ - ર્ર્ાર.

૨૮/૦૧/૨૦૧૪

૩, દદવાળીબાર્, અઠવાર્ેર્.

૨૯/૦૧/૨૦૧૪

૧૭, સોમનાથ સોસા., અંબાનર્ર રોડ.

૩૧/૦૧/૨૦૧૪
સાઉર્

૭/૨૬૨૭, વાયદા શેરી, સૈયદપુરા.

૧૮, પાદર સ્રીર્, મર્દલ્િા.
૧૪૫, પાદર સ્રીર્, રૂાંઢ.

૨૪/૦૧/૨૦૧૪

૩૪૩, આશાપુરી-૨, બમરોિી રોડ.

૧૬/૦૧/૨૦૧૩

૫૩, શીવહીરાનર્ર, નવાર્ામ.

૨૦/૦૧/૨૦૧૪

૫૦, ખોડિકૃપા, નવાર્ામ.

૨૫/૦૧/૨૦૧૪

૩૦, દરબારનર્ર, મર્ોબ.

