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 :- ઓક્ટોબર - 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
૦૧-૧૦-૨૦૧૪

૧૫૪, પર્ે િ નળવાળા કાંપાઉન્ડ, વેડ રોડ પાંડોળ પાછળથી વેડ દરવાજા રોડ.

૦૨-૧૦-૨૦૧૪

૧૦, ર્ાયચાંદ નર્ર સોસા., કતારર્ામ પારસથી વેડ દરવાજા રોડ.

૦૭-૧૦-૨૦૧૪

૭૦, શ્રધ્ધા સોસા., કતારર્ામ પાણીની ર્ાાંકી પાસે.

૦૯-૧૦-૨૦૧૪

૯૬, હરે કૃષ્ણ સોસા., વેડ રોડ.

૧૧-૧૦-૨૦૧૪

નોર્થ

સરનામાની વવગત

૫૩, કાાંસાનર્ર, કોસાડ.
૧૦૮, િલિતાપાકટ સોસા., િલિતા ચોકડી-કતારર્ામ.

૧૬-૧૦-૨૦૧૪

ુ ડેરી રોડ.
એ-૧-૫, વનિકાંઠનર્ર સોસા., સુમિ

૧૭-૧૦-૨૦૧૪

બી-૪, ઇશ્વરનર્ર સોસા., પીપલ્સ ચાર રસ્તા પાસે-કતારર્ામ મેઇન રોડ.

૧૮-૧૦-૨૦૧૪

પાર્કિંર્, હર્રશર્ાઇ કાલચવાિા, નાંદુડોશીની શેરી, વસ્તાદે વડી રોડ.
૬૦૦ & ૬૧૪, લુહાર ફલળયુ, કતારર્ામ ર્ામતળ (બે નમુના).

૨૧-૧૦-૨૦૧૪

૨૪, સત્યમ સુદરમ
ાં
સોસા., ડર્ોિીર્ામ રોડ.

૨૭-૧૦-૨૦૧૪

૪૪, કોહિીવાડ, કોસાડ.

૨૯-૧૦-૨૦૧૪
૩૧-૧૦-૨૦૧૪

૧, િક્ષ્મીનારાયણ સોસા., કતારર્ામ.
એ-૨૦, ભુિાર્ાઇ દે સાઇ પાકટ સોસા., કતારર્ામ.
૧૭,વવરપ્રભુ ઇન્ડસ્રીયિ સોસા. વસ્તાદે વડી રોડ ( બે નમુના)

૧૦-૧૦-૨૦૧૪

ઈસ્ટ

૨૭, સત્તાધારકૃપા, એ.કે.રોડ.

૨૦-૧૦-૨૦૧૪

જુ ન ુ પે & યુઝ લિજની નીચે, પર્ે િનર્ર, એ.કે.રોડ.

૨૭-૧૦-૨૦૧૪

બી-૨૨૫, વર્ાટ સોસા. વવ.-૧, કરાં જ-વરાછા.

૧૮-૧૦-૨૦૧૪

૨૨, સાાંઈ સ્કે વર સોસા., હનીપાકટ રોડ.

૨૮-૧૦-૨૦૧૪

પ્િોર્-૪, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર.

૦૨-૧૦-૨૦૧૪

૧૨/૧૯૪૩, સૈયદવાડા.

૦૬-૧૦-૨૦૧૪

૩/૧૩૬૧, બદરમીયા સ્રીર્, સિાબતપુરા.

૧૬-૧૦-૨૦૧૪
૧૭-૧૦-૨૦૧૪
૧૮-૧૦-૨૦૧૪
૩૦-૧૦-૨૦૧૪

સાઉર્

સાઉર્ ઈસ્ટ

૧૧, વવક્રમનર્ર, એ.કે.રોડ.
એ-૨, ડાહીમાનર્ર સોસા., દાાંડી રોડ.

૦૯-૧૦-૨૦૧૪

સાઉર્ વેસ્ટ

૩૧, સૌરાષ્ર સોસા.-૧, નાના વરાછા.

૧૭-૧૦-૨૦૧૪

૦૭-૧૦-૨૦૧૪

સેન્ટ્ર્િ

૧૪-રૂપસાર્ર-૧ & ૩૪-રતનજીપાકટ , એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૧૩-૧૦-૨૦૧૪

૨૮-૧૦-૨૦૧૪

વેસ્ટ

૫૭, જુ ની આંબાવાડી, િાંબેહનુમાન રોડ.

૧૨/૨૩૭૨, સૈયદવાડા રોડ, સૈયદવાડા.
૧૨/૧૫૪૨-બી, િહ્માપોળ & ૧૧/૧૭૭૪-એ, માછિીપીઠ, શાહપોર (બે નમુના).
૫/૧૧૪૬, તરતીયા હનુમાન શેરી, હર્રપુરા.
૪/૨૦૩, અિાઇની વાડી & ૪/૪૩૫, મપારા શેરી, બેર્મપુરા (બે નમુના).
૪/૪૯૪, ઘાાંચી શેરી, બેર્મપુરા.
૫/૧૦૮૪, ગુર્જર ફળીયુ,ાં હરીપુરા.
૭/૨૦૮૨, િોખાત હોસ્પીર્િ પાસે, રામપુરા.
૧૧/૪૯૫, નર્રશેઠની પોળ, નાણાવર્.
૧૨/૯૭, કાછીયા શેરી, ૧૨/૩૦૫૫, પારસી શેરી & ૧૨/૮૪, ડબર્રવાડ, રાણીતળાવ. (ત્રણ
નમુના).

૦૧-૧૦-૨૦૧૪

૧૫૫, મુકતાનાંદ સોસા., વેસ.ુ

૦૮-૧૦-૨૦૧૪

૨, જમનાનર્ર, ઉમરાર્ામ.

૨૦-૧૦-૨૦૧૪

૬૮૧, આસોપાિવ મોહલ્િો, અઠવાર્ેર્.

૧૮-૧૦-૨૦૧૪

૩૭-વવજયનર્ર સોસા. & જાહેર નળ-નેહર પાસે, ર્ેસ્તાન (બે નમુના).

૦૯-૧૦-૨૦૧૪

૧૪૮-જયરાજનર્ર & ૧૩૫-શુર્મ રે સીડેન્સી-૧, નવાર્ામ (બે નમુના).

૧૩-૧૦-૨૦૧૪

૧૬૬, ર્ણેશનર્ર, નીિર્ીરી - લિિંબાયત.

૧૪-૧૦-૨૦૧૪

૫૯, એમ.બી.નર્ર સોસા., ર્ાઠેના.

૧૮-૧૦-૨૦૧૪

ડી/૬/૨૨, ર્ે નામેન્ર્, ડુ ર્
ાં ાિ.

