
સરુત મહાનગરપાલિકા  
હાઈડ્રોલિક ડીપાર્ટમેન્ર્  

પાણીના નમનુાની ચકાસણી 
શહરે પાણી પરુવઠા અંતર્ટત અિર્ અિર્ વવસ્તાર /ઝોનમાાંથી પાણી સપ્િાય દરમ્યાન શહરેીજનોના ઘરનાાં નળમાાંથી 

એકત્રીતકરવામાાં આવેિા પાણીનાાં સેમ્પિોનાાં રે્સ્ર્ીંર્ રીપોર્ટની માહીતી નીચે મજુબ છે.  
માસ :-  ઓગસ્ટ - ૨૦૧૫  

 

ઝોન િેવાયેિા નમનુાઓ ફીટ નમનુાઓ અનફીટ નમનુાઓ 

 

 

નોથટ ૧૧૫૧ ૧૧૧૯ ૩૨ 

 

 

ઈસ્ર્ ૧૩૧૭ ૧૩૦૪ ૧૩ 

 

 

વેસ્ર્ ૧૦૯૬ ૧૦૮૨ ૧૪ 

 

 

સેન્્િ ૯૬૭ ૯૪૨ ૨૫ 

 

 

સાઉથ વેસ્ર્ ૧૧૫૨ ૧૧૨૮ ૨૪ 

 

 

સાઉથ  ૧૪૩૯ ૧૩૯૫ ૪૪ 

 

 

સાઉથ ઈસ્ર્ ૧૧૨૩ ૧૧૦૮ ૧૫ 

 

 

કુિ ૮૨૪૫ ૮૦૭૮ ૧૬૭ 
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આવેિ નથી.  

ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૧-૦૮-૨૦૧૫ ૧૫૦, ૧૪૬, ૧૭૮ & ૧૫૦ નાંદનવન સોસા., બાપાસીતારામ માંદદરની પાછળથી િલિતા આંબાતિાવડી રોડ (ચાર નમનુા). 

૦૩-૦૮-૨૦૧૫ 
૪૭ & ૫૬, જય વશવમ સોસા., સીંર્ણપોર ર્ામ રોડ (બે નમનુા). 

૧/૧૨૮, બ્રાહ્મણ ફળીયુાં, કતારર્ામતળ. 

૦૬-૦૮-૨૦૧૫ બી-૬૩, હરીઓમ સોસા., વેડ રોડ. 

૧૦-૦૮-૨૦૧૫ બી-૨૬૩, અંલબકા સોસા. વવ.-૨, રે્ર્ નાં.-૨, અંલબકા ર્ી.પી.રોડ-કતારર્ામ. 

૧૧-૦૮-૨૦૧૫ ૨૧, ઉદયનર્ર -૨, હરીઓમ મીિ સામે, વેડ રોડ. 

૧૩-૦૮-૨૦૧૫ 

૭૬, પરે્િ વાડી ઝુપડપટ્ટી વવ.-૨, િાિદરવાજા રોડ. 

૭૩, પરે્િ વાડી ઝુપડપટ્ટી વવ.-૨, િાિદરવાજા રોડ. 

૧/૧૫, ૧/૯ & ૧/૭, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા (ત્રણ નમનુા). 

૧૪-૦૮-૨૦૧૫ ૧3, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા. 

૧૭-૦૮-૨૦૧૫ ૧/૨૦, મોતી ફળીય,ુ કોસાડ. 

૧૯-૦૮-૨૦૧૫ ૩૨ & ૧૦, નહરેૂનર્ર વસાહત & ૫૦૮, ફુિવાડી ઝુપડપટ્ટી, ર્રીમાતા માંદદર રોડ. (ત્રણ નમનુા). 

૨૧-૦૮-૨૦૧૫ 
૧/૧૩, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા. 

૧/૯, ૧/૫૬,૧/૬૪, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા (ત્રણ નમનુા). 

૩૧-૦૮-૨૦૧૫ 
૧/૧૩, ૧/૭, ૧/૬૬, ૧/૨૦ & ૧/૯૦/બી, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા (સાત નમનુા). 

૧૪૫, ફુિપાડા ઝુપડપટ્ટી, ર્રીમાતા રોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૩-૦૮-૨૦૧૫ ૧૪૭, િક્ષ્મીનર્ર સોસા., કરાંજ & િાંબે હનમુાન વોડટ ઓદફસ (બે નમનુા). 

૦૬-૦૮-૨૦૧૫ 
૨૪૩૫, અશોકનર્ર ઝુપડપટ્ટી,  એ.કે.રોડ. 
૧૭ & ૬૩, ધમટનાંદન રો- હાઉસ, મોર્ા વરાછા (બે નમનુા). 

૧૦-૦૮-૨૦૧૫ ૭૯, ર્ાાંકિી ફળીયુાં, િાંબેહનમુાન રોડ. 
૧૧-૦૮-૨૦૧૫ ૨૬૦, મરધા કેન્દ્ર સોસા. કપોદ્રા.  
૧૩-૦૮-૨૦૧૫ ૭૮, ખોડીયાર નર્ર સોસા., ચીકુવાડી-નાના વરાછા. 
૧૫-૦૮-૨૦૧૫ ૧૬૦, બોમ્બે કોિોની, કાપોદ્રા, વરાછા રોડ. 

 
૧૮-૦૮-૨૦૧૫ એ-૬૦, ધરમનર્ર સોસા. એ.કે. રોડ. 

 
૧૯-૦૮-૨૦૧૫ સોનેખર રાજેન્દ્રર્ાઇ સોનવણે, બોમ્બે કોિોની- કાપોદ્રા. 



ઈસ્ટ 
૨૦-૦૮-૨૦૧૫ ૩૫, કોહીનરુ સોસા. કોહીનરુ રોડ, વરાછા.  

૨૨-૦૮-૨૦૧૫ સી- ૧૫૭, માતશૃક્તત સોસા.નાના વરાછા. 

વેસ્ટ 

૦૩-૦૮-૨૦૧૫ ૧૬-સી/૬૫, સલુ્તાનીયા જીમખાના, રાાંદેર. 

૦૬-૦૮-૨૦૧૫ ૧૦૮, આનાંદનર્ર સોસા. & ૧૧, િાિાનર્ર સોસા., મોરાર્ાર્ળ (બે નમનુા). 

૦૭-૦૮-૨૦૧૫ 
૧૨, ર્ોકુિપાકટ સોસા., અડાજણ રોડ. 

બી-૩, સન બાંગ્િોઝ, અડાજણ. 

૦૮-૦૮-૨૦૧૫ ૧૭, આનાંદ રો હાઉસ, અડાજણ. 

૧૦-૦૮-૨૦૧૫ ૬૭, દશટન રો હાઉસ & ૩૬, આત્મીયપાકટ સોસા.,જહાાંર્ીરપરુા રોડ (બે નમનુા). 

૧૨-૦૮-૨૦૧૫ ૧૯, હરીઓમ નર્ર સોસા., અડાજણ રોડ. 

૧૩-૦૮-૨૦૧૫ ૨૨, દત્તાતે્રય સોસા. & ૩, ર્ગનુર્ર સોસા., જહાાંર્ીરપરુા (બે નમનુા). 

૨૦-૦૮-૨૦૧૫ ૧૧૦, ર્ર્વાનનર્ર સોસા., ઉર્ત. 

૨૫-૦૮-૨૦૧૫ એ- ૬, િક્ષ્મીકુાંજ સોસા., દાાંડી રોડ, રાદેર. 

૨૮-૦૮-૨૦૧૫ ૧૦/૮૦, રહમેતખાન સ્રીર્, રાાંદેર. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૧-૦૮-૨૦૧૫ 
૧૧/૨૧૯૩, વરીયાવી બજાર રોડ & ૧૧/૨૩૦૬, કોળીવાડ, વરીયાવી બજાર (બ ેનમનુા). 

૧૧/૧૮૭૯ & ૧૧/૧૫૧૯, તકુીવાડ, સોદાર્રવાડ (બે નમનુા). 

૦૩-૦૮-૨૦૧૫ ૧૧/૩૧૦૧, મસુીબતપરુા & ૧૨/૨૨૯૪-એ, કોળીવાડ, ધાસ્તીપરુા (બે નમનુા). 

૦૬-૦૮-૨૦૧૫ 
૧૨/૭૪૧, સોની સ્રીર્, રાણીતળાવ. 

૫/૬૦૨, પાંચોિી શેરી, ર્વાનીવડ-હરીપરુા. 

૦૮-૦૮-૨૦૧૫ ૨/૧૦૩૩, ર્ાઇદાસ મહતેાની શેરી, સર્રામપરુા. 

૦૯-૦૮-૨૦૧૫ ૧૦/૮૧૧, વાડી ફળીયા, અંબાજી રોડ. 

૧૦-૦૮-૨૦૧૫ ૧૨/૬૫૪, ખાર્કીવાડ, રાણીતળાવ. 

૧૧-૦૮-૨૦૧૫ 
મેહબબુ પેિેસ, પીર ખજુરી મસ્જીદ ર્િી, સૈયદપરુા.  

બીજો માળ, આનાંદ માંર્િ એપા. જુના શેર બજાર પાસે, રાણીતળાવ. 

૧૪-૦૮-૨૦૧૫ ૧૧/૧૮૭૯, સોદર્રવાડ. 

૧૭-૦૮-૨૦૧૫ 
૩/૪૦૮૨, ૮૩, તરીયા શેરી, નવાપરુા.  

જીવાણી કોમ્પિેક્ષ, મસ્જીદીયાશેરી, હરીપરુા. 

૧૮-૦૮-૨૦૧૫ માંદદર, વડાચૌર્ા, સીંધીવાડ.  

૨૦-૦૮-૨૦૧૫ ૮/૨૧૨૭, દાઉજીનો ખાાંચો. ર્ોપીપરુા.  

૨૧-૦૮-૨૦૧૫ 
૧/૧૧૦૭, કાિાપેશી મોહલ્િો & ૪, ર્જ્જર લબિડીંર્, ફૂવારા પાસે, નાનપરુા (બે નમનુા). 

૧૧/૧૯૬૪, ચાંપા મસ્જીદની બાજુમાાં વહીવર્ીર્વન પાછળ. 

૨૩-૦૮-૨૦૧૫ 
મદ્રસેા - નાર્રદાસની વાડી પાસે & ૧૨/૧૪૫૯,  કુાંર્ારવાડ, શાહપોર.( ત્રણ નમનુા). 

૧૨/૧૪૦૮, ચીંતામણી દેરાસર પાસે, શાહપોર. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૧-૦૮-૨૦૧૫ પાકીંર્, રાજ રેસીડેન્સી & પાકીંર્, પષુ્પદશટન એપા., સીર્ીિાઇર્ (બે નમનુા). 
૦૨-૦૮-૨૦૧૫ ૨, દરજી મહોલ્િો, સરસાણા. 
૦૩-૦૮-૨૦૧૫ ૧૭૪, વવશાિ સોસા., ર્ર્ાર ચાર રસ્તા પાસે. 
૦૪-૦૮-૨૦૧૫ ૭૨, બ્રાહ્મણ ફળીય,ુ ર્ીમરાડ & પાદકિંર્, અક્ષરમ એપા. સીર્ીિાઈર્ (બે નમનુા). 
૦૫-૦૮-૨૦૧૫ ૪૭, પાદર સ્રીર્, મર્દલ્િા & ૪૩,૬૫, શ્રમજીવી સોસા.- ૧ ઉમરા ( ત્રણ નમનુા). 
૦૭-૦૮-૨૦૧૫ એ-૪૫, પતાશા શેરી, અંબાનર્ર રોડ & ૩૩૯, તડકેશ્વર સોસા., જુના ર્ર્ાર (બે નમનુા). 
૦૮-૦૮-૨૦૧૫ ૨૨૬ & ૨૪૨, સડુા આવાસ, વેસ.ુ (બે નમનુા). 
૧૨-૦૮-૨૦૧૫ ૯૯, િાયા ફળીય,ુ આર્વા. 
૧૬-૦૮-૨૦૧૫ ૭, ર્ોપી ફળીય,ુ ર્ીમરાડ. & ૫૫, હળપવતવાસ, આર્વા. (બે નમનુા).  
૧૮-૦૮-૨૦૧૫ ૨૧, જિારામ સ્રીર્, આર્વા. 
૧૯-૦૮-૨૦૧૫ ૭, મહાવીરનર્ર રો હાઉસ, ર્ાયત્રીમાંદદર પાસે. 
૨૦-૦૮-૨૦૧૫ ૧૫૩, ર્ણેશ ફળીય,ુ આર્વા.  



સાઉર્ વેસ્ટ 

૨૧-૦૮-૨૦૧૫ ૬, મહાવીરનર્ર, ર્ાયત્રી માંદદર પાસે. 
૨૩-૦૮-૨૦૧૫ પાદકિંર્, ધનિક્ષ્મીએપાર્ટ ., ર્ોકુિમ પાસે. 
૨૮-૦૮-૨૦૧૫ ૧૬, જિારામ સ્રીર્, આર્વા. 
૨૯-૦૮-૨૦૧૫ બી/૫૧-૫૨, યોર્ીકૃપા સોસા.,  ર્ર્ાર રોડ. 
૩૧-૦૮-૨૦૧૫ ૭૦, હનમુાન મહોલ્િો, ર્વવયર. 

સાઉર્ 

૦૧-૦૮-૨૦૧૫ ૩૪/૧૨/૪, ખોિી નાં.-૧૦, ખરવરનર્ર. 

૦૨-૦૮-૨૦૧૫ 

૧૬૧, બ્રાહ્મણ ફળીય ુ& ૮૨, લિમડા ફળીય,ુ ઉન (બે નમનુા). 

૪૦૪, રાજીવનર્ર, ર્ર્ેણી & ૧૦, માંદદર ફળીય,ુ જીઆવ (બે નમનુા). 

જા.ન., મામાદેવ માંદદર પાસે, સોનારી & ૬, પરે્િ ફળીય,ુ વડોદ (બે નમનુા). 

૦૩-૦૮-૨૦૧૫ 

૬, પરે્િ મોહલ્િો, ર્ર્ેણી. 

૨, નવી વસાહત & ૧૯, માછીવાડ, બડુીયા (બે નમનુા). 

૩૦૮ & ૩૧૯, સોનારીર્ામ (બે નમનુા). 

૦૪-૦૮-૨૦૧૫ 
૩૪/૧૨/૪, ખોિી નાં.-૧૦, ખરવરનર્ર. 

૮૨, રાજપતુ ફળીય,ુ ઉન & ૩૧૯, સોનારીર્ામતળ, સોનારી (બે નમનુા). 

૦૭-૦૮-૨૦૧૫ 

૧૮, કુાંર્ાર શેરી, ૨૩, મસ્જીદ ફળીયુાં, ઉન & ૪૦૯, રાજીવનર્ર, ર્ર્ેણી (ત્રણ નમનુા). 

ર્ાાંકી, બડુીયા, ૧૦, માંદદર ફળીયુાં, જા.નળ, જીઆવ, (બે નમનુા). 

મામાદેવ માંદદર પાસે, સોનારી, ૬, પરે્િ ફળીયુાં, વડોદ. (બે નમનુા). 

૦૮-૦૮-૨૦૧૫ 
૨, યવુાન સોસા., ઉન. 

૧૧૬, રાધે દકષ્ણા સોસા. બમરોિી રોડ. 

૦૯-૦૮-૨૦૧૫ ૪૨૬, મહાદેવનર્ર, બમરોિી રોડ. 

૧૦-૦૮-૨૦૧૫ બી- ૯, રેણકુાનર્ર સોસા., પરવરનર્ર. 

૧૪-૦૮-૨૦૧૫ ૮ & ૧૩, િાિવાિા કાંપાઉન્ડ, ઉધના (બે નમનુા). 

૧૫-૦૮-૨૦૧૫ ૧૪૮, આશાનર્ર-૧, ઉધના (બે નમનુા). 

૧૭-૦૮-૨૦૧૫ ૨, કુાંર્ાર મહોલ્િો, જીઆવ.  

૧૮-૦૮-૨૦૧૫ 

જાહરે નળ,સડક ફળીય ુ&  ૧૬૧, બ્રાહ્મણ ફળીયુાં, ઉન. (બે નમનુા). 
૧, પાણીની ર્ાાંકી & ૮, માછીવાડ, ર્ર્ણેી. & ૨૬, નાદરયળેી ફળીયુાં, જીઆવ. (ત્રણ નમનુા). 

૪, જુન ુર્ામ, બમરોિી ર્ામ. 

૧, મામાદેવ માંદીર પાસે &  ૩૧૧,  સોનારી ર્ામ, સોનારી. (બે નમનુા).   

૨૦-૦૮-૨૦૧૫ ૫, વડોદર્ામ & ૯, જર્ન્નાથનર્ર, વડોદ. (બે નમનુા). 

૨૫-૦૮-૨૦૧૫ ૧૨, પરે્િફળીય,ુ ર્ર્ેણી.,૧૨, કુાંર્ાર મહલ્િો & ૮, ડેરી મહોલ્િો, જીઆવ. (ત્રણ નમનુા).  

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૩-૦૮-૨૦૧૫ ઓ-૨ & એન-૨, EWS તવાર્સટ, ઉમરવાડા (બે નમનુા). 

૦૬-૦૮-૨૦૧૫ 

બી/૧/૬૩, બી-રે્નામેન્ર્, ઉમરવાડા. 

૧૪૮ & ૧૫૨, બાખડ મહોલ્િો, માન દરવાજા (બે નમનુા). 

૩૯, ર્ારતનર્ર, નવાર્ામ. 

૧૩, રાંર્ીિાનર્ર, નીિર્ીરી. 

૦૮-૦૮-૨૦૧૫ જે-૪, કમરૂનર્ર EWS આવાસ, લિિંબાયત. 

૦૯-૦૮-૨૦૧૫ ૬૫, એમ.બી.નર્ર & ૬૩, િક્ષ્મીનર્ર, ર્ાઠેના. (બે નમનુા). 

૧૦-૦૮-૨૦૧૫ ૫, વ ૃાંદાવન સોસા., ડુાંર્ાિ. & ૫૮, રૂસ્તમપાકટ , લિિંબાયત (બે નમનુા). 

૨૧-૦૮-૨૦૧૫ ૫૦, શીવકૃપા સોસા., નીિર્ીરી - લિિંબાયત. 

૩૧-૦૮-૨૦૧૫ 
૧૫, વ ૃાંદાવન સોસા., ડુાંર્ાિ. 

૭૫, રાધાસ્વામી નર્ર, નવાર્ામ. 
 


