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 - ૨૦૧૭
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કુ િ

૬૫૮૯

૬૪૦૯

૧૮૦

અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ
૦૧/૦૭/૨૦૧૭

સરનામાની વવગત
૧/૨૩, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા રોડ (બે નમુના).
૧/૨૮, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા રોડ.

૦૫/૦૭/૨૦૧૭

શાળા નાં.-૧૭૨, વનમટળ એપા., કતારર્ામ - ફાયર સ્ર્ે શન.

૦૮/૦૭/૨૦૧૭

૬૦, િક્ષ્મીનારાયણ સોસા., ડભોિી ચાર રસ્તા.

૧૦/૦૭/૨૦૧૭

પાર્કિંર્, વશવમ એપા. ધોળકીયા ર્ાડટ ન સામે - કતારર્ામ (બે નમુના).

૧૪/૦૭/૨૦૧૭

૭૯, હરીદ્વાર સોસા.-બી, સીંર્ણપોર કતારર્ામ રોડ.

૧૫/૦૭/૨૦૧૭

બી-૧૮૦, સાંત જિારામનર્ર સોસા. વેડ રોડ.
૧૦૦, કાંતારે શ્વર સોસા. િિીતા ચોકડી.

નોર્થ

૧૭/૦૭/૨૦૧૭

૧/૬૪ & ૧/૭૮, ર્ીતાનર્ર, ફુિપાડા-કતારર્ામ (બે નમુના).
૧૮/૦૭/૨૦૧૭

૬૪-વવશ્વકમાટ સોસા. & ૨૧-સરર્મ સોસા., કતારર્ામથી ચીકુ વાડી રોડ (બે નમુના).

૧૯/૦૭/૨૦૧૭

૪૫, નવજીવન સોસા. ડભોિી ચાર રસ્તા.

૨૦/૦૭/૨૦૧૭

૧૮૩ & ૧૮૩, સાંત જિારામ સોસા., પાંડોળ-વેડ રોડ (બે નમુના).

૨૧/૦૭/૨૦૧૭

૫૩,૪૯, ઇન્ન્દરાનર્ર વસાહત & ૨૧,૫૧, વવજયનર્ર સોસા. વવ.-૨, વેડ રોડ, પ્રાણનાથ હોસ્સ્પર્િ પાછળ ( ચાર નમુના).

૬૪, વવશ્વકમાટ સોસા., લચકુ વાડી રોડ.

૨૫/૦૭/૨૦૧૭

૨૮, ભાવના સોસા., બાપાસીતારામ ચોક પાસે.

૨૮/૦૭/૨૦૧૭

પાકીંર્, માધવ ફ્િેટ્સ, કોઝવે રોડથી સીંર્ણપોર હેલ્થ સેન્ર્ર રોડ.

૩૧/૦૭/૨૦૧૭

૧૦૪-વશવનર્ર ઝુપડપટ્ટી, ૯૧-પ્રભુનર્ર સોસા.-૨, & ૧૨૯-કુ બેરનર્ર સોસા.-૨, વેડ રોડથી કતારર્ામ દરવાજા (ત્રણ નમુના).

૦૪/૦૭/૨૦૧૭
ઈસ્ટ

૧૮૩, સાંત જિારામ સોસા. પાંડોળ-વેડ રોડ (બે નમુના).

૦૯/૦૭/૨૦૧૭
૧૧/૦૭/૨૦૧૭
૧૨/૦૭/૨૦૧૭

એ/૧૬, શ્રી રાં ર્અવધુત સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ.
૩૪૯, શુભિક્ષ્મી સોસા., નાના વરાછા.
૨૦, રતનજીપાકટ , ર્હરાબાર્ રોડ.
૧૮૨, િક્ષ્મીનારાયણ સોસા. હીરાબાર્ - એ. કે. રોડ.
૮૩, વવશાિનર્ર, હીરાબાર્ - એ. કે. રોડ.
૫૯૩, વનશાળ ફલળયુ, મોર્ા વરાછા.

૧૩/૦૭/૨૦૧૭

પર્ે િ શોપીંર્ સેન્ર્ર- ૭, િાભેશ્વર પોિીસ, બરોડા પ્રીસ્ર્ે જ.

૧૪/૦૭/૨૦૧૭

જિારામ માકે ર્, બરોડા પ્રીસ્ર્ે જ, િાંબે હનુમાન રોડ.

૧૫/૦૭/૨૦૧૭

પાકીંર્, અક્ષરધામ એપા. વલ્િભનર્ર, વરાછા રોડ.

૧૭/૦૭/૨૦૧૭

જાહેર નળ, જાડાબાવાનો ર્ે કરો, એ.કે.રોડ.

૧૮/૦૭/૨૦૧૭

૧૩, રામનાથ મહોલ્િો, એ.કે.રોડ.

૧૯/૦૭/૨૦૧૭

ઈસ્ર્

ડી-૧૮, ર્ાંર્ેશ્વરી સોસા. વરાછા રોડ.

૧૩૨, ભસ્તતનર્ર સોસા. વવ.-૧, એ.કે.રોડ.
ર્ી.પી.-૨૦, ભર્વતીકૃપા, પુણાર્ામ.

૨૧/૦૭/૨૦૧૭

૫૬, હાંસ સોસા., વરાછા & ૮૬, શાાંવતવનકે તન સોસા., મરધાકે ન્ર પાસે, કાપોરા (બે નમુના).

૨૪/૦૭/૨૦૧૭

૮૬, ર્ીતાનર્ર સોસા. વવ-૨, પુણા.

૨૫/૦૭/૨૦૧૭

બી-૫૨, શાાંવતવનકે તન સોસા. મરધા કેન્ર પાસે.
એમ-૫૪, ખારવાચાિ, િાંબે હનુમાન રોડ, ર્રનાળા પાસે.

૨૬/૦૭/૨૦૧૭

એ-૨૯, િક્ષ્મણનર્ર, િાંબે હનુમાન રોડ, ર્રનાળા પાસે.
એ-૨૨, સ્વસ્સ્તકપાકટ સોસા, વત્રકમનર્ર, િાંબે હનુમાન રોડ.
કે -૧, મોહનનર્ર સોસા., િાંબેહનુમાન રોડ.

૨૭/૦૭/૨૦૧૭

એ-૨૩ & એ-૧૨, સ્વસ્સ્તકપાકટ સોસા., િાંબેહનુમાન રોડ (બે નમુના).
એ-મહાિક્ષ્મી સોસા. વવ.-એ & એિ/૭,૮-અંલબકાનર્ર સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ (બે નમુના).

૨૯/૦૭/૨૦૧૭
૩૧/૦૭/૨૦૧૭

૨૫૨૩, અશોકનર્ર, એ.કે.રોડ.
એ-૧૮, વત્રકમનર્ર-૧, શેરી નાં.-૨, િાંબે હનુમાન રોડ.

૦૧/૦૭/૨૦૧૭

એ/૩૩, રામદે વનર્ર, પાિનપુર રોડ.

૦૩/૦૭/૨૦૧૭

૧૧, સાાંઈધામ સોસા., અડાજણ રોડ.

૦૪/૦૭/૨૦૧૭

૭/૨૩-જદુ રામ સ્રીર્ & ૨/૨૮૭-ઝાંડા ચોક, રાદે ર (બે નમુના).

૦૫/૦૭/૨૦૧૭

૩૫, શ્રીમાધવ રો-હાઉસ, અડાજણ.

૦૮/૦૭/૨૦૧૭

૩૮ & ૨૦, વશલ્પી સોસા., પાિનપુર (બે નમુના).

૦૯/૦૭/૨૦૧૭
૧૩/૦૭/૨૦૧૭
૧૪/૦૭/૨૦૧૭
વેસ્ટ

૩૨, ર્દવાળીનર્ર સોસા. િાંબે હનુમાન રોડ.

૧૫/૦૭/૨૦૧૭
૧૭/૦૭/૨૦૧૭
૧૮/૦૭/૨૦૧૭

બી-૧૦૦, ર્દનદયાળ સોસા. & ૩૮, વશલ્પી સોસા., પાિનપુર રોડ (બે નમુના).
૧૦, વશલ્પી સોસા., પાિનપુર રોડ.
૩/૧૧/બી & ૧૫, ર્ીમિા સ્રીર્, મોરાભાર્ળ. (બે નમુના).
૧૫, હનુમાન ર્ે કરી, મોરાભાર્ળ.
૩૪, વશલ્પી સોસા., પાિનપુર રોડ & ૬, સાંતકવરરામ સોસા., રામનર્ર રોડ (બે નમુના).

૧૫, ર્ીમિા સ્રીર્ & ૧૫, હનુમાન ર્ે કરી, મોરાભાર્ળ (બે નમુના).
૩૪, વશલ્પી સોસા., પાિનપુર રોડ.
૧, સાંત કવરરામ સોસા. રામનર્ર રોડ.
૧૦/૮૫/I & ૧૦/૮૫/J, મુસ્સ્િમ કુ ાંભારવાડ, ર્ામતળ-રાાંદેર (બે નમુના).
૨૩/૩/૧૦૪, મુસ્સ્િમ કુ ાંભારવાડ, ર્ામતળ-રાાંદેર.
૩૪, વશલ્પી સોસા., પાિનપુર રોડ.
૨૭૫, દે વાઅવશષ સોસા., મોરાભાર્ળ.

૧૯/૦૭/૨૦૧૭

કે , વનશાાંત એપા. અડાજણ રોડ.

૨૦/૦૭/૨૦૧૭

૪, કસ્તુરબા સોસા., પાિનપુર.

૨૬/૦૭/૨૦૧૭

૧૨૬, સાંત તુકારામ સોસા.-૨, પાિનપુર રોડ.

૨૭/૦૭/૨૦૧૭

૩૧૧, ર્દનદયાળ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૩૦/૦૭/૨૦૧૭

૮, ઓમકાર સોસ. અડાજણ.

૩૧/૦૭/૨૦૧૭

૩૧૬, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર રોડ. & ૨૩૩, ૨૨૦, દે વ આવશષ સોસા., મોરાભાર્ળ (ત્રણ નમુના).

૦૩/૦૭/૨૦૧૭
૦૫/૦૭/૨૦૧૭

સેન્ટ્ર્િ

૧૨/૨૦૦૮, બાવડીવાળી હવેિી, સૈયદવાડા.
૧૫, વવજયનર્ર સોસા., સર્રામપુરા.
નવીનચાંર અમ્રતિાિ પ્રજાપવત, ચોર્ાન શેરી, સર્રામપુરા.

૦૮/૦૭/૨૦૧૭

૯/૮૩૩, ખાંભાતીનો ખાાંચો, વાડીફળીયા.

૦૯/૦૭/૨૦૧૭

૧૦/૨૪૬૫, સીંધીવાડ, સોનીફળીયા.

૧૮/૦૭/૨૦૧૭

૧૨/૧૪૪૯, કુ ાંભારવાડ, શાહપોર.

૧૯/૦૭/૨૦૧૭

૧૨/૧૪૫૯-કુ ાંભારવાડ & ૧૨/૧૩૮૬-નરીમન હોિની ર્િી, શાહપોર (બે નમુના).

૨૭/૦૭/૨૦૧૭

૮/૨૪૦૯-એ, ક્ષેત્રપાળની શેરી, ર્ોપીપુરા.
૫/૪૪૩, મસીદીયા શેરી, હર્રપુરા.

૩૦/૦૭/૨૦૧૭

૩/૨૨૧૬, પીપરડી શેરી, સિાબતપરા.

૦૧/૦૭/૨૦૧૭

નરોત્તમ પર્ે િ, ફ્રેન્્સ વવિા, અઠવા વોડટ ઓફીસ પાસે.
પાકીંર્, મે ફ્િાવર એપા., વેસ.ુ

૦૩/૦૭/૨૦૧૭

ઘી સુરત પારસી જીમખાના, અઠવાર્ેર્.
ઇન્રજીત એપા., એિ.બી.રોડ, ભર્ાર.
ઘી સુરત પારસી જીમખાના, અઠવાર્ેર્.

૦૬/૦૭/૨૦૧૭

૮૬-બી, સુભાષનર્ર, જમનાનર્ર રોડ.
૨૦-બી, આદશટ પછાતવર્ટ સોસા. આદશટ સોસા.

૦૯/૦૭/૨૦૧૭

૯, જયર્હિંદસીંધી સોસા. & ૩૦, શસ્તતનર્ર સોસા., અંલબકાનીકે તન માંર્દર પાછળ (બે નમુના).

૧૦/૦૭/૨૦૧૭

૫, ઇન્રજીત એપા., એિ.બી.પાસે, ભર્ાર.

૧૧/૦૭/૨૦૧૭

ઘી સુરત પારસી જીમખાના, અઠવાર્ેર્.

૧૨/૦૭/૨૦૧૭

૫, ઇન્રજીત એપા. & ૩, ઘનશ્યામનર્ર, એિ.બી.પાસે, ભર્ાર (બે નમુના).

૧૪/૦૭/૨૦૧૭

સ્ર્રિીંર્ એપા., અઠવાર્ેર્ પાસે.

૨૦/૦૭/૨૦૧૭
૨૧/૦૭/૨૦૧૭
સાઉર્ વેસ્ટ

૨૨/૦૭/૨૦૧૭

વવનોદભાઈ સોિાંકી, માહ્યાવાંશી મહોલ્િો, અિથાણ ચોકી પાસે.
૧, શ્રીનાથજી સોસા., યુવનયન પાકટ રોડ.
એ, ર્ણેશપ્રસાદ એપા., અઠવાર્ેર્ પાસે.
કીંર્સ કોનટર, યુવનયન પાકટ રોડ.
છર્નભાઈની ચાિ, ભરથાણા.
૧, શ્રીનાથજી સોસા., યુવનયન પાકટ રોડ.

૨૪/૦૭/૨૦૧૭

બી, પોદાર એપા., યુવનયન પાકટ રોડ.
જે, જોર્ાણી નાર્ેશ્વર બાંર્િો, અઠવાર્ેર્ પાસે.

૨૫/૦૭/૨૦૧૭

૧૪, નવાભર્ાર હળપતીવાસ, ઉ.મ.રોડ.
બી-૫૩, સરીતા રો હાઉસ, ઉમરા.
છર્નભાઈની ચાિ, ભરથાણા.
જૈન દે રાસર & શાાંવતસદન એપા., અઠવાર્ેર્ પાસે (બે નમુના).

૨૭/૦૭/૨૦૧૭

ઘી સુરત પારસી જીમખાના, બી/૨-ર્ણેશપ્રસાદ એપા., નાર્ેશ્વર એપા. & ર્ણેશભાઈ ચાવાળા, અઠવાર્ેર્ પાસે (ચાર નમુના).

૫, ઇન્રજીત એપા., એિ.બી.પાસે, ભર્ાર.
૧૧, જમનાનર્ર સોસા., ઉમરાર્ામ.
૨૯/૦૭/૨૦૧૭
૩૦/૦૭/૨૦૧૭
૩૧/૦૭/૨૦૧૭

જૈન દે રાસર & ઘી સુરત પારસી જીમખાના, અઠવાર્ેર્ પાસે (બે નમુના).
જે, વનમટિ એપા., શારદા સ્કુ િની પાછળ, પીપિોદ.
વૈભવ એપા. ની સામે., અઠવાર્ેર્ પાસે.
જૈન દે રાસર & ઘી સુરત પારસી જીમખાના, અઠવાર્ેર્ પાસે (ત્રણ નમુના).
વૈભવ એપા. ની સામે., અઠવાર્ેર્ પાસે.
નાર્ેશ્વર બાંર્િાની સામે, અઠવાર્ેર્ પાસે.

સાઉર્

૦૬/૦૭/૨૦૧૭

૧૪, ઉમ્મીદનર્ર, ભેસ્તાન આવાસ.

૧૨/૦૭/૨૦૧૭

૫, મોતીપાકટ , ઉન.

૧૬/૦૭/૨૦૧૭

પાર્કિંર્, સાાંઈનાથ એપા. ઉધના બમરોિી રોડ.

૧૮/૦૭/૨૦૧૭

૧૭૮, વશવમનર્ર, પ્રમુખપાકટ , ઉધના.

૨૮/૦૭/૨૦૧૭

સી-૨, સીલ્વરપાકટ , ઉન.

૦૧/૦૭/૨૦૧૭
૦૨/૦૭/૨૦૧૭

૪૧, ઠાકોરનર્ર, પરવર્ર્ામ.
૧૭, આસપાસનર્ર-૧, નીિર્ીરી રોડ.
ડી-૧/૭ & ડી-૧/૩૭, ડી ર્ે નામેન્ર્, ડુ ભ
ાં ાિ (બે નમુના).

૦૭/૦૭/૨૦૧૭

૧૦૦, ર્ોવવિંદનર્ર, લિિંબાયત.

૦૮/૦૭/૨૦૧૭

૬૦, રામદે વનર્ર, ભાઠેના.

૧૨/૦૭/૨૦૧૭

૩૧, ઇન્ર્રસીર્ી ર્ાઉનશીપ, પવટત પાર્ીયા.

૧૮/૦૭/૨૦૧૭
સાઉર્ ઈસ્ટ

૬૩-ર્ોવધટનનર્ર-૧, ૨૮-ર્ોવધટનનર્ર-૨, ૧૭૮-સાાંઈનાથ સોસા., ૧૯-શીરડીધામ સોસા. & ૧૨૮-ઉવમયાનર્ર-૨, નવાર્ામ (પાાંચ નમુના).

૨૨/૦૭/૨૦૧૭
૨૩/૦૭/૨૦૧૭

૩૦, ખોડીયારનર્ર, ર્ોડાદરા.
૩૨-નવાનર્ર & ૨૮૬-શ્રીનાથજી સોસા.-૪, નીિર્ીરી રોડ (બે નમુના).
૧૬ & ૩, મર્ોબર્ામ (બે નમુના).
૧૩૬ & ૯૪-૯૫, શ્રીનાથજી સોસા. -૨, નીિર્ીરી રોડ. (બે નમુના).
૧૦૯, શીવકૃ પાનર્ર, નીિર્ીરી રોડ.

૨૪/૦૭/૨૦૧૭

૭૩, કૈ િાસનર્ર, ડુ ભ
ાં ાિ.

૨૬/૦૭/૨૦૧૭

૭૦, િક્ષમણનર્ર, નવાર્ામ.

૨૭/૦૭/૨૦૧૭

૯૭, ઉમીયાનર્ર-૧, નવાર્ામ.

૨૮/૦૭/૨૦૧૭

૬૫, ૧૮, તુિસીધામ & ૧૯૧, નરોત્તમનર્ર, નવાર્ામ. (ત્રણ નમુના).

૨૯/૦૭/૨૦૧૭

૯૬, ૧૧૦ & ૧૭૩, શ્રીનાથજી સોસા. -૨, નીિર્ીરી રોડ. (ત્રણ નમુના).

૩૧/૦૭/૨૦૧૭

૧૫૬, જયરાજનર્ર, નવાર્ામ.
એ-૨૫ & બી-૧૦, અવશ્વનીપાકટ , નવાર્ામ (બે નમુના).

