સરુ ત મહાનગરપાલિકા
હાઈડ્રોલિક ડીપાર્ટ મેન્ર્
પાણીના નમુનાની 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 - ૨૦૧૬
ઝોન

િેવાયેિા નમુનાઓ

ફીટ નમુનાઓ

અનફીટ નમુનાઓ

નોથટ

૧૧૨૮

૧૦૮૭

૪૧

ઈસ્ર્

૧૧૭૭

૧૧૫૭

૨૦

વેસ્ર્

૧૧૭૮

૧૧૩૭

૪૧

સેન્્િ

૯૭૨

૯૫૭

૧૫

સાઉથ વેસ્ર્

૧૦૬૦

૧૦૩૦

૩૦

સાઉથ

૧૫૩૮

૧૫૩૨

૬

સાઉથ ઈસ્ર્

૯૬૪

૯૪૦

૨૪

કુ િ

૮૦૧૭

૭૮૪૦

૧૭૭

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
૦૧-૦૭-૨૦૧૬

સરનામાની વવગત
બી-૫૮, કુ બેરનર્ર સોસા. વવ. -૨, વેડ દરવાજા.
૩૮, સાંત્યસાાંઇ સોસા., કાંતારે શ્વર મહાદે વ પાસે, કતારર્ામ.

૦૨-૦૭-૨૦૧૬

૭૧ & ૩૧, બાપુનર્ર વસાહત, અખાંડ આનાંદ સામેનો રોડ-વેડરોડ (બે નમુના).

૦૪-૦૭-૨૦૧૬

૧૫-કાંતારે શ્વર સોસા. & ૩-હરર હરર સોસા.-૧, બાળઆશ્રમ રોડ-કતારર્ામ (બે નમુના).
૩૧, કૈ િાસનર્ર સોસા., ડર્ોિીર્ામ રોડ.

૦૫-૦૭-૨૦૧૬

જા.નળ, દરબારનર્ર-હળપતીવાસ, વેડરોડ (બે નમુના).
જા.નળ, બહચ
ુ ર માતા માંરદર, વેડરોડ (ત્રણ નમુના).

૦૭-૦૭-૨૦૧૬

૧૫, કાંતારે શ્વર સોસા., બાળાશ્રમ રોડ - કતારર્ામ.
૧૫, કાંતારે શ્વર સોસા., બાળાશ્રમ રોડ - કતારર્ામ.

૧૧-૦૭-૨૦૧૬

૪૧ & ૪૩, સત્ય સાાંઈ સોસા. કાંતારે શ્વર મહાદે વ પાસે. કતારર્ામ (બે નમુના).
૪૦ & ૪૩, સત્ય સાાંઈ સોસા. કાંતારે શ્વર મહાદે વ પાસે. કતારર્ામ (બે નમુના).

નોર્થ

૧૩-૦૭-૨૦૧૬

૨૧, કાંતારે શ્વર સોસા., બાળાશ્રમ રોડ - કતારર્ામ.
બી- ૧૩૩, બહચ
ુ રનર્ર સોસા. હરીઓમ વમિ સામે, વેડ રોડ.

૧૪-૦૭-૨૦૧૬

૨, કેશવપાકટ સોસા. પાંડોળની સામે. વેડ રોડ.

૧૫-૦૭-૨૦૧૬

૪૧ & ૪૩, સત્ય સાાંઈ સોસા., કાંતારે શ્વર મહાદે વ પાસે, કતારર્ામ (બે નમુના).

૧૮-૦૭-૨૦૧૬

૧૮૭, અંલબકાનર્ર વવ.-૨, કતારર્ામ આરોગ્ય કે ન્દ્ર રોડ.

૧૯-૦૭-૨૦૧૬

૧૭૪, ૬૧ & ૬૩, માધવાનાંદ સોસા., ધનમોરા-વેડ રોડ (ત્રણ નમુના).

૨૧-૦૭-૨૦૧૬

ુ ડેરી રોડ-કતારર્ામ.
૪, અલ્કાપુરી સોસા., સુમિ

૨૩-૦૭-૨૦૧૬

૧૦૪, ૧૦૬ & ૧૦૮, માધવાનાંદ સોસા. ચીકુ વાડી, કતારર્ામ (ત્રણ નમુના).

૨૪-૦૭-૨૦૧૬

જાહેરનળ, ર્ાાંકી મોહલ્િો, કોસાડ. & ૧૯, ર્ીરનાર સોસા., અમરોિી (બે નમુના).

૨૫-૦૭-૨૦૧૬

૨.૩૪ & ૨.૪૦, કુ ાંર્ાર ફળીયુ, ફુિપાડા રોડ. (બે નમુના).

૨૭-૦૭-૨૦૧૬

એ-૬૭, બહચ
ુ રનર્ર સોસા., હરીઓમ વમિ સામે, વેડ રોડ.

૨૮-૦૭-૨૦૧૬

૩૬-ર્ોવવિંદજીનર્ર & ૧૦-વ ાંદાવન સોસા., ડર્ોિી રોડ (બે નમુના).

નોર્થ

૩૦-૦૭-૨૦૧૬

એ -૧૩૨, કુ બેરનર્ર સોસા.-૨, કતારર્ામ.

૩૧-૦૭-૨૦૧૬

૬૫, વવશ્રામનર્ર & ૫૨, વત્રભુવનનર્ર સોસા. વેડ રોડ. (બે નમુના).

૦૩-૦૭-૨૦૧૬
૦૪-૦૭-૨૦૧૬

ઈસ્ટ

૫૩, રામનર્ર & ૬૦૦૯, તારની વાડી & ૧૨૪, રાણાપાંચ ની ચાિ, એ.કે .રોડ (ત્રણ નમુના).
૧૭, અંકુ રપાકટ & બી-૪૩, સાંતિાિ સોસા. & ૨૦, પ્રમુખપાકટ & પારકિર્-શ્રીજી કોમ્પિેક્ષ, એ.કે .રોડ (ચાર નમુના).

ઠાકોરર્ાઇ, તાસની વાડી, એ.કે.રોડ.
ર્ાળા ર્ાઇપ (િાઇન ફ્િશીંર્), વનિમનર્ર સોસા., પ ૂણા.

૦૫-૦૭-૨૦૧૬

૧૭,૧૯, આર.કે. ઇન્ડસ્રીઝ, કાપોદ્રા.

૧૬-૦૭-૨૦૧૬

૧૫૦, મરઘા કેન્દ્ર. ચાંચળનર્ર, કાપોદ્રા.

૧૭-૦૭-૨૦૧૬

૩૯, ર્ીરધરપાકટ સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ.

૧૯-૦૭-૨૦૧૬

બી-૬૬ થી ૭૯ ની શેરી, રૂક્ષ્મણી વવ.-૨, પ ૂણાર્ામ.

૨૦-૦૭-૨૦૧૬

એ-૨૦, સાંતિાિ સોસા., એ.કે.રોડ.

૨૨-૦૭-૨૦૧૬

૨, લચત્રકુ ર્ સોસા., વરાછા રોડ.
૧૨૭, સાર્ર એસ્ર્ે ર્ & ૧૮, હીરાનર્ર, એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૨૮-૦૭-૨૦૧૬

૬, મણીનર્ર સોસા. એ. કે. રોડ.

૨૯-૦૭-૨૦૧૬

૭૬, િક્ષ્મીનર્ર & ૬, રદનેશ વનવાસ, િાંબે હનુમાન રોડ (બે નમુના).
૧૫૪-આમિી મોહલ્િો & ૧૮-મર્નનર્ર, પાિનપુરર્ામ (બે નમુના).

૦૧-૦૭-૨૦૧૬

સીંધુર્વન એપાર્ટ , રામનર્ર & ૨૦-પરીમિ સોસા., જહાાંર્ીરપુરા, રાાંદેર (બે નમુના).

૬/૧૭૪, નાનાબજાર, રાાંદેર.
૦૪-૦૭-૨૦૧૬

પારકિંર્, વશવાાંજિી કોમ્પ. પાિનપુરર્ામ.
૧૬, પરીશ્રમપાકટ સોસા. અડાજણ.
૭, જીલ્િા પાંચાયત સોસા., તાડવાડી.

૦૭-૦૭-૨૦૧૬

૨૩, હેતિનર્ર સોસા. & B - હેતિનર્ર એપા., તાડવાડી (બે નમુના).
૧, તીરૂપવત સોસા., પાિનપુર.
૧૫૦, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર રોડ.

૦૯-૦૭-૨૦૧૬
૧૨-૦૭-૨૦૧૬

વેસ્ટ

૪૦, િાિજીનર્ર સોસા., અડાજણ.
૩૩,૩૪,ર્ાયત્રી ર્ાંર્ાનર્ર સોસા., અડાજણ.
એ-૧૪૯ & બી-૫૨, શ્રીનાથ સોસા. & ૫, નવરાં ર્ મોહલ્િો, અડાજણ (ત્રણ નમુના).

૧૩-૦૭-૨૦૧૬

૭, સાાંઇધામ રો હાઉસ, હરીચાંપા પાસે-અડાજણ.

૧૪-૦૭-૨૦૧૬

બી-૫૪, શ્રીનાથ સોસા., અડાજણ.

૧૫-૦૭-૨૦૧૬

૪૪, ઠાકોરદ્વાર સોસા., પાિનપુર રોડ.

૧૬-૦૭-૨૦૧૬

એ-૭૬, શ્રીનાથ સોસા., અડાજણ.
૭૫, પાંકજનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.
૧૩, ર્ાયત્રી સોસા. અડાજણ.

૧૯-૦૭-૨૦૧૬

૬૬-દત્તાત્રેય સોસા. & ૩૧-િાિાનર્ર સોસા., જહાાંર્ીરપુરા (બે નમુના).
ર્ે ઉરામ આશ્રમ, રામનર્ર.

૨૦-૦૭-૨૦૧૬

૪૪ & ૫૯, ઠાકોરદ્રાર સોસા. પાિનપુર (બે નમુના).

૨૩-૦૭-૨૦૧૬

૩૪, વત્રિોકનર્ર સોસા., પાિનપુર.

૨૪-૦૭-૨૦૧૬

સી-૨૬, શ્રીનાથજી સોસા.અડાજણ ર્ામ

૨૬-૦૭-૨૦૧૬
૨૮-૦૭-૨૦૧૬
૨૯-૦૭-૨૦૧૬

૧૦, ર્ાંર્ાજમના રો હાઉસ, અડાજણ.
૧૩, આનાંદકુ ાંજ સોસા., અડાજણ.
બી-૨૦૮, રદનદયાળ સોસા., પાિનપુર.
૭, ર્ાંર્ાજમના રો હાઉસ, પાિનપુર.
૭-પ્રભુનર્ર સોસા. તુિસીવન & ૬-વશવાનીપાકટ રો હાઉસ, ર્ે કરાવાળા સ્કુ િની પાછળ (બે નમુના).

૭૯, ૪૮ & ૩, વાડીયાનર્ર સોસા., અડાજણ (ત્રણ નમુના).
વેસ્ટ

૩૦-૦૭-૨૦૧૬

૭૬૦, સાંત તુકારામ સોસા., પાિનપુર.
એ-૨૦, ખોરડયારનર્ર સોસા., અડાજણ.

૦૪-૦૭-૨૦૧૬

૧૧/૩૬૨, પાંડોળની પોળ, નાણાવર્.

૦૫-૦૭-૨૦૧૬

૨/૪૮૯૪, િક્કી સાઈકિ માર્ટ , અબ્બાસ બેલ્ડીંર્ની ર્િી, નવસારી બજાર.

૦૭-૦૭-૨૦૧૬

સેન્ટ્ર્િ

૮/૨૧૨૭, દાઉજીનો ખાાંચો, ર્ોપીપુરા.
૭/૬૯૬/એ-કોઠરા મોહલ્િો & ચાિ-ચુમ્માિીસની ચાિ, રામપુરા (બે નમુના).

૧૦-૦૭-૨૦૧૬

ુ ા શેરી, વાડી ફળીયા.
૯/૯૩૯,તાંબર

૧૩-૦૭-૨૦૧૬

૮/૨૧૩૨, દાઉજીનો ખાાંચો, ર્ોપીપુરા.

૧૪-૦૭-૨૦૧૬

૨/૨૮૭૭, મોર્ી કડીયા શેરી. સૈયદપુરા.

૧૮-૦૭-૨૦૧૬

૫/૧૩૫૬, ઉર્ી સોય શેરી, હરીપુરા.

૧૯-૦૭-૨૦૧૬

૨૦-૦૭-૨૦૧૬

૭/૨૬૨૯, િેખડીયા શેરી, સૈયદપુરા.
૭/૨૮૧૧, વાવ શેરી, સૈયદપુરા.
૨૦૨, સિાર કોમ્પિેક્ષ, આંબાવાડી કાિીપુિ.
એપા., નુરપુરા, ઝાાંપાબજાર.

૨૮-૦૭-૨૦૧૬

૮/૯૬૫ પૈકી, ન્યુ ખ્વાજાદાના રોડ, મોમનાવાડ-ર્ોપીપુરા.

૨૯-૦૭-૨૦૧૬

૮/૧૭૦૯, ડેપ્યુર્ીનો ખાાંચો, ર્ોપીપુરા.
એ-૧૯, પરીક્ષીત સોસા., ઉમરાવનર્ર રોડ.

૦૨-૦૭-૨૦૧૬

૮૪, આદશટ સોસા., અઠવાિાઇન્સ (બે નમુના).
૬૮, પનાસર્ામ કેનાિ રોડ.

૦૪-૦૭-૨૦૧૬
૦૮-૦૭-૨૦૧૬
૧૩-૦૭-૨૦૧૬
૧૪-૦૭-૨૦૧૬

બી-૩૫, જીવકોરનર્ર, જમનાનર્ર રોડ.
પારકિંર્, રાજ રે જન્સી એપા., સીર્ીિાઈર્.
૩૧, સ્વામી ગુણાાંતીતનર્ર, ર્ર્ાર રોડ.
૧૬૬, અંલબકા ઇન્ડ. સોસા.-૨, ઉ.મ.રોડ.
એ-૧૦૭, પતાશાવાળી શેરી, અંબાનર્ર.
૧૨, અંલબકા ઇન્ડ. સોસા.- ૧, ઉ.મ.રોડ & ૬૦, વકીિ શેરી, અંબાનર્ર રોડ (બે નમુના).
૪, સોમનાથ સોસા., અંબાનર્ર રોડ.

૧૫-૦૭-૨૦૧૬

૬૨, વકીિ શેરી, અંબાનર્ર રોડ.
૬૬, આદશટ સોસા., અઠવા ઝોન પાસે.

સાઉર્ વેસ્ટ

૧૮-૦૭-૨૦૧૬

બી-૩૫, જીવકોરનર્ર, જમનાનર્ર રોડ.

૨૦-૦૭-૨૦૧૬

બી-૭૮, જીવકોરનર્ર, જમનાનર્ર રોડ.

૨૧-૦૭-૨૦૧૬

૨૩-૦૭-૨૦૧૬
૨૬-૦૭-૨૦૧૬

ઝુિેિાિ સોસા., ઉમરાવનર્ર રોડ.
૨૪, વસધ્ધી શેરી, ઉમરાવનર્ર રોડ.
એ-૩, EWS આવાસ, યુ.પી.નર્ર, સીર્ીિાઇર્.
૯૯, વસધ્ધી શેરી, ઉમરાવનર્ર રોડ.
૧૨૦, સોમનાથ સોસા., ઉ.મ.રોડ.
બી-૮૯, જનતાનર્ર, અંબાનર્ર.

૨૭-૦૭-૨૦૧૬

શૈિષ
ે માંડપ, ૩૫-ઝુિેિાિ સોસા., સોનિ એપા. & ૧૦૦-વસધ્ધી શેરી, ઉમરાવનર્ર (ચાર
નમુના).

૨૮-૦૭-૨૦૧૬
૨૯-૦૭-૨૦૧૬

૧૭૧ & ૪૩, સોમનાથ સોસા., ઉ.મ.રોડ (બે નમુના).
૫૧૩, ર્ોકુ િનર્ર, ર્ર્ાર.
૨૩, શ્રી શક્તત શેરી, ઉમરાવનર્ર.

સાઉર્

૦૬-૦૭-૨૦૧૬

૩૫૧, આવવર્ાટ વ સોસા. વવ-૨, પાાંડેસરા.

૧૩-૦૭-૨૦૧૬

૩૬૩ & ૩૩૦, હરીઓમનર્ર, બમરોિી રોડ. (બે નમુના).

૨૬-૦૭-૨૦૧૬

૨૦૦, ર્ોપાિનર્ર, બમરોિી રોડ.

૨૯-૦૭-૨૦૧૬

હરીશર્ાઇ પર્ે િ, સ્કુ િ ફળીયુ,ાં રદપિી.

૩૦-૦૭-૨૦૧૬

૩૩૦, હરીઓમનર્ર, બમરોિી રોડ.

૦૧-૦૭-૨૦૧૬

૧૬૯, રઝાનર્ર-૧૮૧, ર્ાઠેના.

૦૨-૦૭-૨૦૧૬

૨૯૫, આસપાસનર્ર -૧, નીિર્ીરી રોડ.

૦૩-૦૭-૨૦૧૬

સાઉર્ ઈસ્ટ

૧૪૬, નરોત્તમનર્ર & ૧૩૦, રદપકનર્ર & ૬૫, તુિસીધામ, નવાર્ામ (ત્રણ નમુના).

૧૦૬, મોદી સ્રીર્ & ૩૯, ર્ાયત્રીનર્ર-૧, નવાર્ામ (બે નમુના).

૦૫-૦૭-૨૦૧૬

૧૫૦, બુધ્ધ સોસા., ઉધના યાડટ .

૧૧-૦૭-૨૦૧૬

૧૨, વવકાસ રોડ, લિિંબાયત.

૧૪-૦૭-૨૦૧૬

ફારૂકી મસ્જીદ & ૧૪૭, અમન સોસા. - ૧, ર્ાઠેના (બે નમુના).

૧૬-૦૭-૨૦૧૬

૧૧૦, ૧૬૨ & ૧૩૦ બુધ્ધ સોસા., ઉધનાયાડટ (ત્રણ નમુના).

૧૮-૦૭-૨૦૧૬

૧૪૭, અમન-૧, ર્ાઠેના.

૨૧-૦૭-૨૦૧૬

૩૧૪, શીવહીરાનર્ર, નવાર્ામ.

૨૩-૦૭-૨૦૧૬

૭૧, નસરવાનજી પાકટ , ર્ાઠેના.

૨૮-૦૭-૨૦૧૬

૧૪-ઉષાનર્ર સોસા. & ૨૫-ડાયમાંડનર્ર, ર્ાઠેના (બે નમુના).
૯/૧-ર્ાવનાનર્ર & ૧૪/૧-ઇચ્છાબા સોસા., ઉધનાયાડટ (બે નમુના).

૨૯-૦૭-૨૦૧૬

૫૨, ર્ોપાિનર્ર, ડુ ર્
ાં ાિ.

૩૦-૦૭-૨૦૧૬

૧૧૦ & ૧૫૦, બુધ્ધ સોસા., ઉધનાયાડટ (બે નમુના).

