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 :- ઓગસ્ટ - ૨૦૧૪
ઝોન

િેવાયેિા નમુનાઓ

ફીટ નમુનાઓ

અનફીટ નમુનાઓ

નોથટ

૯૯૬

૯૪૦

૫૬

ઈસ્ર્

૭૬૫

૭૫૬

૯

વેસ્ર્

૮૬૪

૮૫૪

૧૦

સેન્્િ

૮૩૦

૭૯૭

૩૩

સાઉથ વેસ્ર્

૮૯૬

૮૯૦

૬

સાઉથ

૯૮૪

૯૭૬

૮

સાઉથ ઈસ્ર્

૭૮૮

૭૭૯

૯

કુ િ

૬૧૨૩

૫૯૯૨

૧૩૧

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
૦૧-૦૮-૨૦૧૪
૦૨-૦૮-૨૦૧૪

સરનામાની વવગત
૩૮-તાપીદશટન & ૨-ર્ણેશપાકટ , ચાંદનર્ેસ ર્ોડાઉનથી નવો કોઝવે રોડ (બે નમુના).
૨૩-ધ્રુવતારક શોપીંર્ & બી-૧૨-ધ્રુવતારક સોસા., વેડ રોડ (બે નમુના).
૮૭, સાંતોષી નર્ર - A, િિીતા ચોકડી, કતારર્ામ.
૯૩-રહેમતનર્ર & ૩૯-હીરામોતી ઇન્ડ. સોસા., પાંડોળની પાછળ-વેડ રોડ (બે નમુના).

૦૩-૦૮-૨૦૧૪

બી-૧૦-બહુચરનર્ર સોસા., ૭૦/૭૧-કુ બર
ે પાકટ સોસા. & ૨-ઇન્દીરાનર્ર વસાહત, વેડ રોડ (ત્રણ
નમુના).

૦૫-૦૮-૨૦૧૪

૩, જુ ની ધરતી સોસા., કતારર્ામ.
સી/૩૧-િક્ષ્મીનર્ર સોસા., ૬૦૦-માંદદર બાજુ માાં બસ સ્ર્ે ન્ડ & શ્યામ આઇસ્રીમ કોલ્ડ દડ્રન્્સ-પેટ્રોિ
પાંપની બાજુ માાં, કતારર્ામ કાંતારે શ્વર માંદદર રોડથી પારસ પોિીસ ચોકી રોડ (ત્રણ નમુના).

નોર્થ

૦૬-૦૮-૨૦૧૪

હેમત
ાં ફેબ્રીક-શ્યામ મારબિ પાસે, દહતેશ પાન સેન્ર્ર-પીપલ્સ બેંકની બાજુ માાં & પરબ-કુ ાંજ ર્િી પારસ
પોિીસ ચોકી સામે, કતારર્ામ કાં તારે શ્વર માંદદર રોડથી પારસ પોિીસ ચોકી રોડ (ત્રણ નમુના).

૧, સહજાનાંદ સોસા., ઘોળકીયા ર્ાડટ ન સામે.
૦૭-૦૮-૨૦૧૪

૫૬ & ૬૫, વવજયનર્ર-૧, કતારર્ામ દરવાજા (બે નમુના).

૦૮-૦૮-૨૦૧૪

૪, માિધારી સોસા., કોસાડ.

૦૯-૦૮-૨૦૧૪

બી-૨૮, ઉદયનર્ર-૨, વેડ રોડ.
૬-પાકીઝા ઇન્ડસ્ટ્રીયિ & ૨૧૭-ફુિવાડી ઝુપડપટ્ટી, ફુિવાડી ર્રીમાતા રોડ-નવો રોડ (બે નમુના).

૧૧-૦૮-૨૦૧૪

૪૫, રોયિ ઇન્ડસ્ટ્રીયિ, ફુિવાડી ર્રીમાતા રોડ-નવો રોડ.
૩૪ & ૯-નહેરૂનર્ર, સી/૨૬-સાબરીનર્ર સોસા., જા.નળ-િાપસીવાળી ચાિ & માર્િાવાળી ચાિ, ૩૯સારાપાકટ સોસા., ફુિવાડી ર્રીમાતા (છ નમુના).

૧૨-૦૮-૨૦૧૪

૬૮-ખોડીયારકૃપા સોસા., ૧૦-માધવકુ ાંજ સોસા., ૧૬૩-દરવરપાકટ સોસા. & પાદકિંર્-તાપીસ્્વેર એપા., સીંર્ણપુર કોઝવે રોડ (ચાર નમુના).

૪૫, રોયિ ઇન્ડસ્ટ્રીયિ સોસા., ફુિવાડી ર્રીમાતા રોડ (બે નમુના).
૧૩-૦૮-૨૦૧૪

૨૮૪, ફુિવાડી ઝુપડપટ્ટી, ફુિવાડી ર્રીમાતા રોડ.
૮૯ & ૩૩૯, રણછોડપાકટ સોસા. વવ-૧, કાંતારે શ્વર મહાદે વ, કતારર્ામ (બે નમુના).
૨૩, અલ્પાનર્ર સોસા., કાંતારે શ્વર મહાદે વ, કતારર્ામ.

૧૬-૦૮-૨૦૧૪
નોર્થ

એન-૧૨, દરવર વ્યુ પાકટ , ર્રીમાતા રોડ.
સી-૧૬, શાબરીનર્ર, ર્રીમાતા રોડ.
જાહેર નળ, રહેમતનર્ર, વેડ રોડ પોિીસ ચોકી સામે.

૧૯-૦૮-૨૦૧૪

સી-૧૬, રીવર વ્યુ પાકટ સોસા., વેડ રોડ.
૩૮૦, ફુિવાડી ઝુપડપટ્ટી, ફુિવાડી વવસ્તાર.
ઈ/૧૦, બી/૨૫ & કે/૭, રીવર વ્યુ પાકટ સોસા., ફુિવાડી ર્રીમાતા રોડ (ત્રણ નમુના).

૨૨-૦૮-૨૦૧૪

૯-નહેરૂનર્ર ઝુપડપટ્ટી & જાહેર િાપસીવાળી ચાિ, ફુિવાડી ર્રીમાતા રોડ (બે નમુના).
૨-નર્ીનાવાડી સોસા.-૧ & ૨૫-શ્રી વનકે તન સોસા., અલ્કાપુરી લબ્રજ પાસે-કતારર્ામ (બે નમુના).

ઈસ્ટ

૩૦-૦૮-૨૦૧૪

૪૯-જે.પી.નર્ર-૨, ૧૯- વવજયનર્ર-૧ & ૫૬-બહચ
ુ રનર્ર-૧, વેડ રોડ (ત્રણ નમુના).

૦૫-૦૮-૨૦૧૪

અચટના વવદ્યાવનકે તન, કરાં જ - વરાછા.

૦૬-૦૮-૨૦૧૪

અચટના વવદ્યાવનકે તન, કરાં જ - વરાછા.

૦૮-૦૮-૨૦૧૪

૧૪૬, કૈ િાસધામ, પ ૂણાર્ામ.

૦૯-૦૮-૨૦૧૪
૨૦-૦૮-૨૦૧૪

૧૯૦, શુર્િક્ષ્મી સોસા., નાના વરાછા.
૨૨, પર્ે િનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ.
૮૪, સાધના સોસા., કરાં જ - વરાછા.

૨૩-૦૮-૨૦૧૪

એ-૨૯, ર્ોવવિંદપાકટ સોસા., સરથાણા જકાતનાકા પાછળ.

૧૨-૦૮-૨૦૧૪

૧૦૭, હરીઓમનર્ર સોસા., ર્ીપી ૩૧-૩૨, અડાજણ.

૧૩-૦૮-૨૦૧૪

૧૦/૨, આરબર્િી, રાાંદેર.
૧૦/૨, આરબ ર્િી, રાાંદેર.
૪/૨૮૮, જસોિ ર્િી, રાાંદેર.

૧૯-૦૮-૨૦૧૪

૩૧, દત્તાત્રેય સોસા., પાિનપુર જકાતનાકા.

૨૦-૦૮-૨૦૧૪

૬-મનોજનર્ર સોસા. & ૩૯-રાધાકૃષ્ણ સોસા., પાિનપુર રોડ (બે નમુના).

૨૧-૦૮-૨૦૧૪

૯૭, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર.

૨૬-૦૮-૨૦૧૪

૧૦૦, હરીઓમનર્ર સોસા., ર્ી.પી. ૩૧-૩૨, અડાજણ.

૨૭-૦૮-૨૦૧૪

એ-૧૦૨, ર્ાંર્ાનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.

૦૪-૦૮-૨૦૧૪

સેન્ટ્ર્િ

૪૨, વવઠ્ઠિનર્ર, વરાછા રોડ.

૨૧-૦૮-૨૦૧૪

૧૬-૦૮-૨૦૧૪
વેસ્ટ

૧૬૭, ધરમનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ.

ફ્િેર્ નાં.-૫, ર્ોપાઝ એપા., સોદાર્રવાડ.
સ્ર્ાફ ્વાર્સટ & ૧૧/૧૮૨૬-સીરર્ર એપા.ની ર્િી, સોદાર્રવાડ (બે નમુના).

૦૬-૦૮-૨૦૧૪

૫/૧૨૫૪ હાાંડીધોયા શેરી હરીપુરા.

૦૭-૦૮-૨૦૧૪

૧૨/૧૦૫-કાાંછીયા શેરી & ૧૨/૨૪૩-પર્વા શેરી, રાણીતળાવ (બે નમુના).

૦૮-૦૮-૨૦૧૪

૬/૧૩૧૮, મેઇન રોડ, મહીધરપુરા.

૦૯-૦૮-૨૦૧૪

રૂમ નાં.-૪ & ૧૦, પ્રેરણા સોસા., રામપુરા (બે નમુના).

૧૧-૦૮-૨૦૧૪

૧૧/૪૭૧, ખાન સાહેબનુ ાં ર્ાઠુ ાં, ધાસ્તીપુરા.
૭/૭૭૪, િાિમીયા મસ્ીદ રોડ, રામપુરા.

૧૨-૦૮-૨૦૧૪

૧/૧૭૦૮ & ૧૨/૧૭૮૩, શાહપોર (બે નમુના).

૧૪-૦૮-૨૦૧૪

૧૧/૧૨૩૧, ધરમનો કાાંર્ો, નાણાવર્.

૧૯-૦૮-૨૦૧૪

સેન્ટ્ર્િ

૭/૭૭૪, િાિમીયા મસ્ીદ રોડ, રામપુરા.

૨૧-૦૮-૨૦૧૪

૬/૨૨૯૫, કાીની વાડી, મહીધપુરા.

૨૨-૦૮-૨૦૧૪

૧૨/૧૦૯, કાાંછીયા શેરી, ડબર્રવાડ.
૩/૪૨૦૪, બુદેાં િાવાડ & ૩/૪૦૭૭, દાળીયા શેરી, નવાપુરા (બે નમુના).

૨૭-૦૮-૨૦૧૪

૫/૯૩૨, ૬/૧૯૩૭ & સુમર્
ાં િ એપા., જદા ખાડી રોડ, મદહધરપુરા (ત્રણ નમુના).
૯/૧૨૪૪, ખરવર શેરી, વાડીફળીયા.
૫/૧૬૮૦ & ૫/૧૬૮૮, હસનીનો ર્ે કરો-૧, હરીપુરા (બે નમુના).

૩૦-૦૮-૨૦૧૪

૭/૨૯૧૭-વાવ શેરી & ૭/૨૫૫૧-ખાડી શેરી, સૈયદપુરા (બે નમુના).

૩૧-૦૮-૨૦૧૪

૭/૨૬૩૨ & ૭/૨૬૩૫ િેખડીયા શેરી, સૈયદપુરા (બે નમુના).

૧૬-૦૮-૨૦૧૪
૨૨-૦૮-૨૦૧૪

૬૬, આનાંદ માંર્િ સોસા., ડી.કે. પાકટ ની ર્િીમાાં, ર્ર્ાર રોડ.
૨૨, નવો મહોલ્િો, ખજોદ.
૧૯, કરૂણાસાર્ર સોસા., ઉમરીર્સ્કુ િ પાસે, ઉમરાર્ામ.
૩૨, જનતાનર્ર, અંબાનર્ર રોડ.
૫૨, પથ્થરવાળી શેરી, અંબાનર્ર રોડ.

૨૮-૦૮-૨૦૧૪

૩૬૧, ર્ોકુ િનર્ર, ર્ારતી સોસા.ની પાછળ, ર્ર્ાર.

૦૭-૦૮-૨૦૧૪

૧, પાણીની ર્ાાંકી, ૩, તળાવ ફળીયુ & ૧૯, માછીવાડ, બુડીયા (ત્રણ નમુના).

૨૦-૦૮-૨૦૧૪

ર્ર્ેણીર્ામ, ર્ર્ેણી (બે નમુના).

૨૨-૦૮-૨૦૧૪

પાણીની ર્ાાંકી, વદરયાવ જુ થ યોજના, બુડીયા.

૨૬-૦૮-૨૦૧૪

૩૧૩, કલ્યાણ કુ ર્ીર, ઉધના.

૨૮-૦૮-૨૦૧૪

ુ ાનર્ર સોસા., ખરવરનર્ર.
બી-૧૪, રે ણક

૦૨-૦૮-૨૦૧૪

સાઉર્ ઈસ્ટ

૧૨/૩૦૫૫, હળદીયા શેરી, રાણીતળાવ.

૨૪-૦૮-૨૦૧૪

૦૬-૦૮-૨૦૧૪

સાઉર્

૧૨/૧૭૨૨, સર જે.જે. સ્કુ િ, પાસે, શાહપોર.

૨૦-૦૮-૨૦૧૪

૨૮-૦૮-૨૦૧૪

સાઉર્ વેસ્ટ

૧૧/૧૮૨૬-સીરર્ર એપા. & ૧૧/૧૬૧૫-ચુડર્ર મસ્ીદ પાસે, (બે નમુના).

૪૪, સાાંઇનાથ સોસા., ર્ાઠેના.
૩, રૂસ્તમપાકટ , લિિંબાયત.

૦૩-૦૮-૨૦૧૪

૫, વદાવન
ાંૃ
સોસા., ડુ ર્
ાં ાિ.

૦૪-૦૮-૨૦૧૪

૬૬, એિ.એન.પાકટ નર્ર, ર્ાઠેના.

૦૫-૦૮-૨૦૧૪

આઇ-૨, ી-૧ & જે-૧, EWS ્વાર્સટ, ઉમરવાડા (ત્રણ નમુના).

૧૯-૦૮-૨૦૧૪

સી/૩/૫, સી ર્ે નામેન્ર્, ઉમરવાડા.

૨૩-૦૮-૨૦૧૪

૩૩૪, ર્ોકુ િનર્ર, પરવત.

