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 :- ઓગસ્ટ - ૨૦૧૬
ઝોન

િેવાયેિા નમુનાઓ

ફીટ નમુનાઓ

અનફીટ નમુનાઓ

નોથટ

૧૨૧૦

૧૧૭૧

૩૯

ઈસ્ર્

૧૧૭૯

૧૧૭૩

૬

વેસ્ર્

૧૧૨૯

૧૧૦૯

૨૦

સેન્્િ

૯૪૬

૯૩૪

૧૨

સાઉથ વેસ્ર્

૧૦૪૧

૧૦૨૮

૧૩

સાઉથ

૧૪૫૫

૧૪૩૮

૧૭

સાઉથ ઈસ્ર્

૯૯૧

૯૭૧

૨૦

કુ િ

૭૯૫૧

૭૮૨૪

૧૨૭

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
૦૨-૦૮-૨૦૧૬
૦૪-૦૮-૨૦૧૬

સરનામાની વવગત
સી-૧૮૭, સાંત જિારામ સોસા., વેડ રોડ.
૮૩,૧૮૭ & ૧૮૫, સાંત જિારામ સોસા., વેડ રોડ (ત્રણ નમુના).
૭૮, પ્રભુનર્ર સોસા. વવ.-૨, વેડ દરવાજા.
૩૧ & ૫, વવજયનર્ર સોસા. વવ.-૧, વેડ દરવાજા (બે નમુના).
૨૧-િક્ષ્મીનર્ર & ૩૦-મીરાનર્ર, ડર્ોિી રોડ (બે નમુના).

૧૦-૦૮-૨૦૧૬

૨૨, મામાદે વ સોસા. & ૪, દે વીકૃપા સોસા.& ૧૦૫, વનખાિસ નર્ર, ફુિપાડા કતારર્ામ (ત્રણ નમુના).
૩૧, ખોડીયારકૃપા સોસા. & ૪, અલ્પાનર્ર સોસા., કતારર્ામ કાંતારે શ્વર મહાદે વ માંદદર પાસે (બે નમુના).

૪૭૦, િલિતાપાકટ સોસા., કતારર્ામ કાંતારે શ્વર મહાદે વ માંદદર પાસે.
૧૬-માધવદશટન સોસા. & ૧૫-સત્યમ સોસા., ડર્ોિી રોડ (બે નમુના).
૧૧-૦૮-૨૦૧૬

૧૮ સાંતજિારામ સોસા., વેડ રોડ.
૧૦, સાંતજિારામ સોસા., વેડ રોડ (બે નમુના).

નોર્થ

૧૨-૦૮-૨૦૧૬
૧૬-૦૮-૨૦૧૬

૨૯,૧૦૮ & ૧૩, સાંત જિારામ સોસા., વેડ રોડ (ત્રણ નમુના).
૧૩૩, રણછોડજીપાકટ સોસા.-૨, િલિતા ચોકડી, કતારર્ામ.
૩૫, રણછોડજીપાકટ સોસા.-૧, િલિતા ચોકડી, કતારર્ામ.

૧૯-૦૮-૨૦૧૬

ૃ સોસા., વેડ રોડ (બે નમુના).
બી-૪૯ & બી-૧, માંર્િગપ

૨૦-૦૮-૨૦૧૬

૧૧, ખોદડયારનર્ર સોસા., ધનમોરા રોડ.

૨૨-૦૮-૨૦૧૬

ૃ સોસા., વેડ રોડ (ત્રણ નમુના).
૧૮, ૧૭ & ૫૮, માંર્િગપ

૨૩-૦૮-૨૦૧૬

૬૫, ઉદયનર્ર વવ.-૨, પારસ માકે ર્ રોડ.
૧૭૯ & ૧૩૫, રણછોડપાકટ સોસા., કતારર્ામ કાંતારે શ્વર માંદદર પાછળ (બે નમુના).

૨૪-૦૮-૨૦૧૬

૧૩૩ & ૧૬૮, રણછોડજીપાકટ સોસા.-૨, િલિતા ચોકડી, કતારર્ામ (બે નમુના).
૨૯૩, િલિતાપાકટ સોસા., િલિતા ચોકડી, કતારર્ામ.

૨૯-૦૮-૨૦૧૬

૧૪૩, નાસીરનર્ર ઝુપડપટ્ટી, વેડદરવાજાથી કતારર્ામ દરવાજા.

૩૦-૦૮-૨૦૧૬

પરબ, હનુમાન માંદદર, કતારર્ામ પીપલ્સ ર્ે કરો.

ઈસ્ટ

વેસ્ટ

૦૨-૦૮-૨૦૧૬

૧૧૮ & ૧૨૨, ગુરુનર્ર, વરાછા રોડ (બે નમુના).

૦૭-૦૮-૨૦૧૬

૧૪, રામબાર્ સોસા. & પાદકિંર્, શીવ કોમ્પિેક્ષ., એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૧૦-૦૮-૨૦૧૬

ડાયમાંડપાકટ વવ.-૨, મારૂવત કોમ્પિેક્ષ.

૩૦-૦૮-૨૦૧૬

૨, મણીનર્ર, એ.કે.રોડ.

૦૨-૦૮-૨૦૧૬

૬૬, કુ ષ્ણકુ ાંજ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૦૭-૦૮-૨૦૧૬

૩૭, ર્ાંર્ાજમના રો- હાઉસ, પાિનપુર રોડ.

૦૯-૦૮-૨૦૧૬

૨૯૨, દદનદયાળ સોસા., તાડવાડી.

૧૦-૦૮-૨૦૧૬

૨૭, શીવદશટન સોસા., તાડવાડી.

૧૨-૦૮-૨૦૧૬

૭-પ્રભુનર્ર સોસા. & ૩૧૨-દદનદયાળ સોસા.,પાિનપુર રોડ (બે નમુના).

૧૩-૦૮-૨૦૧૬

૪૦, િાિજીનર્ર, અડાજણ.

૧૪-૦૮-૨૦૧૬

૭, ર્ાયત્રી સોસા. અડાજણ.

૨૦-૦૮-૨૦૧૬

૧, તીરૂપતી સોસા., પાિનપુર.

૨૨-૦૮-૨૦૧૬

૩, વાડીયાનર્ર સોસા., અડાજણ.

૨૩-૦૮-૨૦૧૬

૧૮, મેરૂિક્ષ્મી સોસા. & ૩, સાાંઇશક્તત સોસા., ર્ોરાર્ રોડ (બે નમુના).

૨૯-૦૮-૨૦૧૬

૧૩૬, રણછોડપાકટ સોસા., રામનર્ર (બે નમુના).

૩૦-૦૮-૨૦૧૬

૧૩૮, જય અંબે સોસા. અડાજણ.
બી-૧૨૭, દદનદયાળ સોસા., પાિનપુર રોડ.
૮/૨૯૯, મદાટ નીયાવાડ, ર્ોપીપુરા.

૦૪-૦૮-૨૦૧૬

૧/૨૨૨૪/૧, ખાંડેરાવપુરા, નાનપુરા.

૧૨-૦૮-૨૦૧૬

૮/૪૪, કુ ાંર્ારવાડ, ર્ોપીપુરા.
૧૦/૧૧૭૩, િલ્લુજી મહારાજની ર્િી, ર્ોપીપુરા.
સ્વામી નારાયણ કોમ્પ., મજુ રા ર્ેર્.

૧૮-૦૮-૨૦૧૬

૪/૨૩૪૭, દોઢીયાવાડ, સિાબતપુરા.

૧૯-૦૮-૨૦૧૬

૩/૨૦૩૦, સીધી શેરી, સિાબતપુરા.

૨૫-૦૮-૨૦૧૬

૭/૨૪૮૩, ખાડી શેરી, સૈયદપુરા.

૨૭-૦૮-૨૦૧૬

૭/૭૦૯-રોદહત ફળીયુ ાં & ૭/૧૧૧૧-ટુાંકીપુરા, રામપુરા (બે નમુના).

૨૯-૦૮-૨૦૧૬

૩/૨૩૪૩, ખાાંર્ડ શેરી , સિાબતપુરા.

૩૧-૦૮-૨૦૧૬

૮/૯૬૫, અશરફીર્િી, મોમનાવાડ, ર્ોપીપુરા.

૦૧-૦૮-૨૦૧૬

સાઉર્

K & M, વનશાાંત સોસા., અડાજણ (બે નમુના).

૦૧-૦૮-૨૦૧૬

૧૩-૦૮-૨૦૧૬

સાઉર્ વેસ્ટ

૩૦૭૭, શાહર્ાર્ળ, રાાંદેર.

૨૫-૦૮-૨૦૧૬

૩૧-૦૮-૨૦૧૬

સેન્ટ્ર્િ

૧૨, તીરૂપતી સોસા., પાિનપુર.

૪૩, સોમનાથ સોસા., ઉ.મ.રોડ.
૧૭, સોમનાથ સોસા., ઉ.મ.રોડ.

૦૨-૦૮-૨૦૧૬

૧૨૦, સોમનાથ સોસા., ઉ.મ.રોડ.

૦૩-૦૮-૨૦૧૬

૪૦ & ૭૭, અંલબકા ઈન્ડ. સોસા. ઉ. મ. રોડ (બે નમુના).

૦૪-૦૮-૨૦૧૬

૪૩, સોમનાથ સોસા., ઉ.મ.રોડ.

૧૧-૦૮-૨૦૧૬

૪૫, સીમા રો હાઉસ, ઘોડ દોડ રોડ.

૨૧-૦૮-૨૦૧૬

પાદકિર્, દિએર્સટ કોમ્પિેક્ષ એપાર્ટ , ઘોડદોડ રોડ આદશટ સોસા. પાછળ.

૩૦-૦૮-૨૦૧૬

૫૭, ૫૮ & ૭૧, શ્રી રામ શેરી, અંબાનર્ર રોડ (ત્રણ નમુના).

૩૧-૦૮-૨૦૧૬

ઉત્સવ એપા. & ૯, જિારામ શેરી, અંબાનર્ર રોડ (બે નમુના).

૦૩-૦૮-૨૦૧૬
૧૧-૦૮-૨૦૧૬

૪૮, રાજપુત ફળીયુ, ઉન.
૪, માછીવાડ, ર્ર્ેણી.
૨૦૫, હનીફર્ાઈ, રાહત સોસા., ઉન.

૪૯, રાજપુત ફળીયુ, ઉન.
૧૨-૦૮-૨૦૧૬

૩૧૫, સોનારીર્ામ.
૨૬, નારીયેળી ફળીયુ, જીઆવ.
૫૯, જીિાની સોસા. વવ-૧, ઉન.

સાઉર્

૧૫-૦૮-૨૦૧૬

ઇશ્વરર્ાઇ કેશવર્ાઇ પર્ે િ, માંદદર ફળીયુ,ાં દદપિી.

૧૬-૦૮-૨૦૧૬

૫૫, વવષ્ણુનર્ર વવ.-૧, ઉધના (બે નમુના).

૧૯-૦૮-૨૦૧૬

૨, નવી વસાહત, બુડીયા.

૨૦-૦૮-૨૦૧૬
૨૨-૦૮-૨૦૧૬

૧૧૭, િીમડા ફળીયુ,ાં ઊન.
૧૮, પરષોત્તમનર્ર, વડોદ.
૨૩, મસ્જીદ ફળીયુ, ઉન & ૩૧૫, સોનારી ર્ામ, સોનારી & ૫, પર્ે િ ફળીયુ, વડોદ (ત્રણ નમુના).

૨૮-સી, બ્િોક -H -15. ર્ેસ્તાન.

૦૨-૦૮-૨૦૧૬

ડી/૨/૨૯, ર્ે નામેન્ર્, આંજણા.

૦૫-૦૮-૨૦૧૬

૬૬ & ૪૩, વશવશાંકરનર્ર સોસા., ર્ાઠેના (બે નમુના).
૧૧૮, શીવશક્તતનર્ર, ર્ાઠેના.

૧૦-૦૮-૨૦૧૬

૧૪-ર્ાયત્રીનર્ર, ૯૩& ૫૨-શ્રીહરીનર્ર, દડિંડોિી (ત્રણ નમુના).
૨૯, એકતાનર્ર, પરવત & ૪૧, ર્ણેશનર્ર - ૧ & ૬, મયુર સોસા., નીિર્ીરી રોડ (ત્રણ નમુના).

૧૩-૦૮-૨૦૧૬
સાઉર્ ઈસ્ટ

૪૮૦, િક્ષ્મીનારાયણનર્ર, દડિંડોિી.
ડી-૨/૧૮, ર્ે નામેન્ર્, આંજણા.

૧૬-૦૮-૨૦૧૬

૬૮, ર્ાયત્રી ર્ાઉનશીપ, ડુ ર્
ાં ાિ.

૧૯-૦૮-૨૦૧૬

૫૯, મોદી સ્રીર્-૧ & ૬૮, ર્ોવધટનનર્ર-૧, નવાર્ામ (બે નમુના).

૨૨-૦૮-૨૦૧૬
૨૩-૦૮-૨૦૧૬
૨૮-૦૮-૨૦૧૬

૨૧૧, ર્ોવવિંદનર્ર, લિિંબાયત.
૧૫૭, આસપાસનર્ર -૧, નીિર્ીરી રોડ.
૧૦૭, મોદી સ્રીર્, નવાર્ામ.
જાહેર નળ, વમિનનર્ર, આંજણા.
૨૮, જીગ્નાનર્ર, નવાર્ામ.

