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 .
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અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ
૦૩/૦૫/૨૦૧૭
૦૪/૦૫/૨૦૧૭
૦૮/૦૫/૨૦૧૭
૧૦/૦૫/૨૦૧૭
૧૧/૦૫/૨૦૧૭
૧૩/૦૫/૨૦૧૭
૧૬/૦૫/૨૦૧૭

નોર્થ

૧૭/૦૫/૨૦૧૭

સરનામાની વવગત
૯, માધવપાકટ સોસા. સીંર્ણપોર ચાર રસ્તા રોડ.
એ-૧૦૪, એ-૧૧૯, બી-૧૦૫ & એ-૧૨૦ પ્રભુનર્ર સોસા.-૧, હરરઓમ વમિ સામેનો રોડ, વેડ રોડ (ચાર નમુના).

૨૨, કૃષ્ણનર્ર સોસા., કતારર્ામ બાપાસીતારામ ચોક રોડ.
૧૨૭, ૧૭૨, ૧૨૭, ૧૨૩, ૧૩૧ & ૧૮૩, કેશવપાકટ સોસા., પાંડોળની સામે, વેડ રોડ (છ નમુના).
એ-૧૨, એ-૧૨ & બી-૧૨, જેરામમોરાની વાડી, ઘોરડયાપીર દરર્ાહ સામે, કતારર્ામ (ત્રણ નમુના).

બી-૧૨૦, પ્રભુનર્ર સોસા.-૧, હરીઓમ વમિ સામેનો રોડ-વેડરોડ.
૨, રામજીનર્ર સોસા., પાંડોળની સામે-વેડરોડ.
૮૯, જે.કે.પી.નર્ર સોસા., કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ.
૧૦૫ & ૧૧૯, પ્રભુનર્ર-૧, પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િની પાછાળ-વેડ રોડ (બે નમુના).
૩૧/૩૨, ૭૦ & ૯૬, જે.કે.પી.નર્ર સોસા., કતારર્ામ-સીંર્ણપોર રોડ (ત્રણ નમુના).
એ-૩૪, ર્ાયત્રીનર્ર સોસા. કતારર્ામ ધનમોરા રોડ.
૩૬, હરીદ્રાર સોસા. કતારર્ામ રોડ.
બી-૧૩, રાજાનાંદ સોસા., બાપાસીતારામ ચોક-કતારર્ામ.
૯૫, જે.કે.પી.નર્ર સોસા., કતારર્ામ-સીંર્ણપોર રોડ.

૧૯/૦૫/૨૦૧૭

૧૬૭ & ૧૩૫, કે શવપાકટ , પ્રરાણાનાથ હોસ્સ્પર્િની પાછળ-વેડ રોડ (બે નમુના).
જા.નળ & રકશોરભાઈ સુખાભાઈ પર્ેિ, બહુચરાજી માતાજી માંરદર, પાંડોળ-વેડ રોડ (બે નમુના).

૨૦/૦૫/૨૦૧૭

૮૯, જે.કે.પી.નર્ર સોસા., કતારર્ામ,ધનમોરા - સીંર્ણપોર રોડ.

૨૩/૦૫/૨૦૧૭

૩/૨, ડી-ર્ે નામેન્ર્, ર્ોતાિવાડી.

૨૪/૦૫/૨૦૧૭

૧૩૮, ૧૫૭, ૧૨૭ & ૧૩૫, નારાયણમુવન સોસા., ગુરૂકુ ળની બાજુ માાં, મોર્ી વેડ (ચાર નમુના).

૨૫/૦૫/૨૦૧૭
૨૬/૦૫/૨૦૧૭
૩૦/૦૫/૨૦૧૭

૧૩૩, કેશવપાકટ સોસા, પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િની બાજુ માાં, વેડ રોડ.
૭૮/બી, ભુિાભાઇ દે સાઇ પાકટ સોસા., કતારર્ામ રાશી સકટ િ.
૧૭૯-નવો મોહલ્િો & ૨-હળપતીવાસ, મોર્ીવેડ (બે નમુના).
૩૩૯, વદ
ાંૃ ાવન સોસા., ડભોિી ચાર રસ્તા. & ૧૬૨, નારાયણ મુવન સોસા., નાની વેડ (બે નમુના).

૧૮૨ & ૨૪૫ વદાવન
ાંૃ
સોસા., ડભોિી ચાર રસ્તા (બે નમુના).

૦૨/૦૫/૨૦૧૭

ડી-૫, પર્ેિનર્ર & ૨૯, પુષ્પક સોસા. એ.કે.રોડ. & એ-૬, ર્ણેશ કોિોની, વરાછા રોડ. (ત્રણ નમુના).

૦૩/૦૫/૨૦૧૭

એ-૨૨, મણીનર્ર સોસા. & ૨૦, રામબાર્ સોસા., એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૦૫/૦૫/૨૦૧૭

એ-૨૨, મણીનર્ર સોસા. & ૨૦, રામબાર્ સોસા., એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૦૯/૦૫/૨૦૧૭

એ-૨૨, વત્રકમનર્ર વવ.-૧, િાંબે હનુમાન રોડ.

૧૦/૦૫/૨૦૧૭

જી-૧૫, રદવ્યવસુધરા
ાં
& ૫૧, શ્રવણભાઇ, નરવસિંહ માંરદર, િાંબે હનુમાન રોડ (બે નમુના).

૧૧/૦૫/૨૦૧૭

સ્વામી નારાયણ સાંસ્કારધામ સામે, પર્ે િનર્ર, એ.કે.રોડ.
પાકીંર્, રાજ એપા., વરાછા રોડ.

૧૨/૦૫/૨૦૧૭

૧૦, તાપીબાર્ સોસા., વરાછા રોડ.

૧૫/૦૫/૨૦૧૭

૧૪-મણીનર્ર & ૩૪-શ્યાણી સોસા., એ.કે.રોડ (બે નમુના).
એ-૭૨, અવિન સોસા. વવ.-૩, ખોડીયારનર્ર રોડ.

૧૬/૦૫/૨૦૧૭
ઈસ્ટ

૨૮, સરસ્વતી સોસા. એ. કે. રોડ.
૧૪૭, રચના સોસા. કાપોદ્રા રોડ.

૧૮/૦૫/૨૦૧૭

પાકીંર્, ભસ્તતધામ એપા., એ.કે .રોડ.

૧૯/૦૫/૨૦૧૭

૧૦ & ૩૨, સરસ્વતી સોસા., એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૨૧/૦૫/૨૦૧૭
૨૩/૦૫/૨૦૧૭
૨૬/૦૫/૨૦૧૭
૩૦/૦૫/૨૦૧૭
૩૧/૦૫/૨૦૧૭

૮૦, વનિકાંઠ સોસા & ૬૬, શ્રીજીકૃપા સોસા., કાપોદ્રા (બે નમુના).
એ-૪૧, કમિપાકટ સોસા. & ૨૬૦, ચાંચિનર્ર, મરઘા કેન્દ્રા., કાપોદ્રા (બે નમુના).
એ/૧૦, રામબાર્ સોસા., એ.કે.રોડ.
એ/૪૨, રામદે વનર્ર-૧, વરાછા રોડ.
પાકીંર્, રામેિર કોમ્પિેક્ષ, એ.કે.રોડ.
૭૫, વત્રકમનર્ર વવ.-૧, િાંબે હનુમાન રોડ & ૧૪૭, િક્ષ્મીનર્ર સોસા., રાધાકૃષ્ણ માંરદર (બે નમુના).

૪, બજરાં ર્નર્ર સોસા., ખોડીયારનર્ર રોડ & ૨૩, સવોદય સોસા., વરાછા (બે નમુના).

૩૭, મહેિરી સોસા. વરાછા રોડ.
એ-૩૮, સાધના સોસા. િાંબે હનુમાન રોડ.
૧૩, શ્રી માધવ રો હાઉસ, અડાજણ.

૦૨/૦૫/૨૦૧૭

૪૮૧, તપસનર્ર સોસા., પાિનપુર.
૨/૨૨૫, ઝાંડા ચોક સ્રીર્ & ૨/૩૪૭, વાાંકિ સ્રીર્, રાાંદેર. (બે નમુના).

૦૩/૦૫/૨૦૧૭
૦૪/૦૫/૨૦૧૭
૦૬/૦૫/૨૦૧૭

એ-૭, જ્ઞાન સાર્ર રો-હાઉસ, પાિ કે નાિ રોડ.
૨૭૫ & ૧૭૨ દે વઆવશષ સોસા., રામનર્ર (બે નમુના).
૬, પ્રેરણાનર્ર સોસા., અડાજણ.
૨૭, શીવ દશટન સોસા. તાડવાડી રોડ.
૨૧, સુરભી રો-હાઉસ, અડાજણ રોડ.
૨૧, સુરભી રો-હાઉસ, અડાજણ.

૦૯/૦૫/૨૦૧૭
વેસ્ટ

૪૨, માધવ રો-હાઉસ, અડાજણ.
૧૭, ગુિઝાર રો-હાઉસ & ૧૫/૪/૫૨, ખાડી ફળીયા,રાાંદેર (બે નમુના).

૧૦/૦૫/૨૦૧૭

૨૯, માધવ રો-હાઉસ, અડાજણ.

૧૧/૦૫/૨૦૧૭

૧૬, સરીતા રો-હાઉસ, અડાજણ.

૧૨/૦૫/૨૦૧૭

૧૧૧૦, આંબેડકર વસાહત, રાાંદેર.

૧૩/૦૫/૨૦૧૭

૧૬, સરીતા રો-હાઉસ, અડાજણ.

૧૫/૦૫/૨૦૧૭

૨૭૫, દે વઆવશષ સોસા., મોરાભાર્ળ.
પારકિંર્-રિષ્ણા કોમ્પ, ૩૮૨-રામનર્ર કોિોની & બી/૫૨-ભાગ્યિક્ષ્મી સોસા., જહાાંર્ીરપુરા-રામનર્ર રોડ (ત્રણ નમુના).

૧૬/૦૫/૨૦૧૭

૧૯, રાધાકૃ ષ્ણ સોસા., અડાજણ & ૬, પરરબ્રહ્મા સોસા., તાડવાડી (બે નમુના).

૧૭/૦૫/૨૦૧૭

૬૯, આનાંદનર્ર સોસા., મોરાભાર્ળ.

૧૯/૦૫/૨૦૧૭

૯૧, સાંધ્યાવાંદન સોસા., પાિનપુર જકાતનાકા.

૨૫/૦૫/૨૦૧૭

શાાંવત કોમ્પિેક્ષ, તાડવાડી રોડ.

૨૬/૦૫/૨૦૧૭
૨૭/૦૫/૨૦૧૭

૧૫, ર્ાાંધી વસાહત, મોરાભાર્ળ.
શાાંવત કોમ્પિેક્ષ, અડાજણ રોડ.
૯૧, રહદાયતનર્ર સોસા. પાિનપુર રોડ.
એ-આભુષણ એપાર્ટટ., જે-રાજહાંસ ઓરે ન્જ, એમ-રાજહાંસ એપ્પિ, સી-નક્ષત્રવ્યુ રે સીડેન્સી. & સી-ખુશી રે સીડેન્સી,પાિનપુર રોડ (પાચ નમુના).

વેસ્ટ

૨૯/૦૫/૨૦૧૭

૭૯-મથુરાનર્રી,૧-પાંચવતી સોસા., ૨૬-અંબીકાનર્ર સોસા. & ૪૧-તપસનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ (ચાર નમુના).

૭૧-સુભાષ મહોલ્િો & ૬૭૩-શારદા ફળીયુ, પાિનપુર ર્ામ.(બે નમુના).
૧, પાંચવર્ી સોસા. પાિનપુર રોડ.
૩૧/૦૫/૨૦૧૭

૧૫ & ૪, ર્ાાંધી વસાહત, રાાંદેર રોડ. (બે નમુના).
૯/૧૩૦૮, આમિીપુરા & ૫/૧૧, છે લ્િો મહોલ્િો, રાાંદેર રોડ. (બે નમુના).

૦૪/૦૫/૨૦૧૭

૧૨/૧૯૨૫, કાળીબાવા એપાર્ટટ ., સૈયદવાડા.

૧૩/૦૫/૨૦૧૭

૧/૧૦૨૩-૧૦૨૪, ચોકી શેરી, નાનપુરા.

૧૭/૦૫/૨૦૧૭
સેન્ટ્ર્િ

૧૯/૦૫/૨૦૧૭

૫/૧૭૯૩, તુરાવા મોહલ્િો, હરરપુરા.

૨૬/૦૫/૨૦૧૭

૫/૨૩૦, સુખડીયા શેરી, હરરપુરા-ભાર્ળ.

૨૮/૦૫/૨૦૧૭

ુ ા શેરી, વાડીફળીયા.
૯/૯૩૩, તાંબર

૦૨/૦૫/૨૦૧૭

૨, રાધાનર્ર, અઠવા ઝોન પાસે.
બી- અજુ ટન પેિેસ, અઠવા ઝોન પાસે.
૬૮૨, મનસુખિાિ ર્ાવરની ર્િીમાાં, અઠવાર્ેર્.

૦૫/૦૫/૨૦૧૭

પરીમિ પેિેસ, ઉમરાવનર્ર, ભર્ાર રોડ.

૧૬/૦૫/૨૦૧૭

૮૪-સોમનાથ સોસા., અંબાનર્ર રોડ & શ્રી સર્જન સોસા., વી.આઈ.પી. રોડ (બે નમુના).

૧૯/૦૫/૨૦૧૭

પારકિંર્, પારિે એવન્યુ એપા., સીર્ીિાઇર્.
૧૧૨, જીવીબાપાકટ , ન્યુ સીર્ીિાઈર્ રોડ.
૫૧, નાંદનવન સોસા. જમનાનર્ર પાસે.

૨૬/૦૫/૨૦૧૭

બી/૮, રાજિક્ષ્મી બાંર્િો, પનાસર્ામ પાસે.

૦૧/૦૫/૨૦૧૭

૧૩૫, શ્રીરામ નર્ર, બમરોિી રોડ.

૦૩/૦૫/૨૦૧૭

૧૨૬, હરીનર્ર વવ-૨, ઉધના.

૧૯/૦૫/૨૦૧૭

૮, વશવમ રો હાઉસ, બમરોિી રોડ.

૨૨/૦૫/૨૦૧૭

૩૨૪, અમીઝરા, વડોદ.

૨૩/૦૫/૨૦૧૭

૨૩ & ૯૪ સાંર્મ સોસા., ભેસ્તાન (બે નમુના).

૨૪/૦૫/૨૦૧૭

૪૬, વશવમનર્ર, બમરોિી રોડ.

૧૧/૦૫/૨૦૧૭

સાઉર્ ઈસ્ટ

૧/૮૮૭, અથુર્રા મહોલ્િો., નાનપુરા.
૫/૧૮૮, સુખડીયા શેરી, હરરપુરા-ભાર્ળ.

૨૪/૦૫/૨૦૧૭

સાઉર્

૧૨/૨૦૦૮, બાવડીવાળી હવેિી, સૈયદવાડા.

૨૫/૦૫/૨૦૧૭

૦૩/૦૫/૨૦૧૭

સાઉર્ વેસ્ટ

૧૧/૨૧૨૬,૨૭ & ૧૧/૨૧૩૦, ધોરીયા મોહલ્િો, ધાસ્તીપુરા (બે નમુના).

૭૪, અંલબકાનર્ર, નવાર્ામ.
૧૨૩-રિષ્ણાનર્ર & ૫૦-રિષ્ણકુ ાંજ વવ.-૨, ર્ોડાદરા (બે નમુના).

૧૫/૦૫/૨૦૧૭

૩૪, ર્ાંર્ાનર્ર, નવાર્ામ.

૧૭/૦૫/૨૦૧૭

૯૭ & ૧, ભરવાડ ફળીયુ, ઉધનાયાડટ (બે નમુના).

૨૨/૦૫/૨૦૧૭

૯૯ & ૧૩૫, વશવશસ્તતનર્ર, ભાઠેના (બે નમુના).

૩૦/૦૫/૨૦૧૭

પ્િોર્ નાં-૫, રૂમનાં-૧ & શુકિ ડેરી ભરવાડનર્ર, ઉધનાયાનટ રોડ (બે નમુના).
૨૯ & િક્ષ્મી કરરયાણા સ્ર્ોર, રૂપનર્ર, ઉધનાયાનટ રોડ (બે નમુના).

