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 .
માસ :- ઓક્ટોબર - ૨૦૧૩
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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

સરનામાની વવગત

૦૧/૧૦/૨૦૧૩

૧૮, ઋવિકેશ સોસા., કતારર્ામ - સીંર્ણપોર રોડ.

૦૮/૧૦/૨૦૧૩

પાર્કિંર્-ર્ોકુ િ એપા. & જી-૧-સાાંઈઘામ એપા., વેડ રોડ (બે નમુના).
૫૧૬ & ૪૩૩, રહેમતનર્ર વસાહત, ર્રીમાતા રોડ, વેડ રોડ (બે નમુના).

૧૦/૧૦/૨૦૧૩

૫૧૭, ૪૩૦, ૪૨૬, ૪૧૦, ૪૫૭ & ૪૬૫, રહેમતનર્ર વસાહત, ર્રીમાતા
રોડ, વેડ રોડ (છ નમુના).
૪૩૦, ૩૩૬, ૩૧૨, ૪૩૫, ૫૧૬, ૧૧૬, ૪૧૧, ૩૮૭ & ૪૦૩, રહેમતનર્ર વસાહત,

૧૧/૧૦/૨૦૧૩

ર્રીમાતા રોડ, વેડ રોડ (નવ નમુના).

પાકીંર્, વશવ કોમ્પિેક્ષ, કતારર્ામ.
૧૨/૧૦/૨૦૧૩

પાકીંર્, સૌરર્ ચેમ્બસટ, વેડ રોડ.
૫ & ૩૫, દત્તવવજય સોસા., કતારર્ામ હેલ્થ સેન્ર્રથી અંલબકા ર્ી.પી. રોડ
(બે નમુના).

નોર્થ

૧૪/૧૦/૨૦૧૩

૫૮, વવશાિનર્ર સોસા. વવ.-બી, કતારર્ામ હેલ્થ સેન્ર્રથી અંલબકા ર્ી.પી.
રોડ
૪૭ & ૮૩-૮૪, પ્રાણનાથ સોસા., પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ પાસે, વેડ રોડ (બે
નમુના).

૧૭/૧૦/૨૦૧૩
૧૮/૧૦/૨૦૧૩
૨૧/૧૦/૨૦૧૩

૨૭, પ્રાણનાથ સોસા., પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ પાછળ, વેડ રોડ.
૬૫, પ્રાણનાથ સોસા., પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ પાછળ, વેડ રોડ.
૪૭૮, ફુિવાડી ઝુપડપટ્ટી, ફુિવાડી ર્રીમાતા રોડ.
બી-૧૦, બહચ
ુ રનર્ર સોસા. વવ-૧, વેડ રોડ.
પાર્કિંર્, વ ાંદાવન ચેમ્બસટ, વેડ રોડ.
૨૬, ૧૭, વોચમેન કેબીન & ૩૫, ડી.એમ.પાકટ સોસા., કતારર્ામ સીંર્ણપુર

૨૫/૧૦/૨૦૧૩

રોડ (ચાર નમુના).
પાકીંર્ ર્ાાંકી, રાધીકા ફ્િેટ્સ, કતારર્ામ સીંર્ણપુર રોડ.

૨૮/૧૦/૨૦૧૩
ઈસ્ટ

પાર્કિંર્, વ ાંદાવન ચેમ્બસટ, વેડ રોડ.
૬૬, કુ બેરપાકટ સોસા., વેડ રોડ.

૧૧/૧૦/૨૦૧૩

૭૮, રામનર્ર સોસા., ખોડીયારનર્ર રોડ.

૨૬/૧૦/૨૦૧૩

૨૩૦, ર્ીરનાર સોસા., નાના વરાછા.

વેસ્ટ

૦૭/૧૦/૨૦૧૩

૧૧, ર્હદાયતનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.

૧૦/૧૦/૨૦૧૩

૨૫૯, ર્દનદયાળ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૨૦/૧૦/૨૦૧૩

૧૦૩૯, િસણ ફળીયુ,ાં અડાજણર્ામ.

૦૧/૧૦/૨૦૧૩

૭/૨૭૫૫, ચાંપકિાિ શેઠની શેરી, સૈયદપુરા.
૬/૨૬૮૩, બોધાની ચાિ, િાિદરવાજા.

૦૯/૧૦/૨૦૧૩

જાહેરનળ, વારસી ર્ે કરો, હોડી બાંર્િા.

૧૫/૧૦/૨૦૧૩

૭/૩૧૩૪, શ્રાવક શેરી, સૈયદપુરા.
રૂમ નાં. ૪. સ્ર્ાફ કવાર્સટ, સોદાર્રવાડ.

૧૮/૧૦/૨૦૧૩

૧૧/૧૮૨૬, સીરર્ર એપા.ની ર્િી, સોદાર્રવાડ.
૭/૧૧૧૪, ટુાંકીપુરા, રામપુરા.
૬/૧૯૯૫, હાર્ ફળીયુ,ાં મહીધરપુરા.

૧૯/૦૩/૨૦૧૩

૬/૧૫૪૪, મણીયારા શેરી, મહીધરપુરા.
૬/૧૩૦૧, ભુત શેરી, મહીધરપુરા.

સેન્ટ્ર્િ

૨૦/૧૦/૨૦૧૩

૨/૪૩૪૩-સી, છાપર્ર શેરી, સર્રામપુરા.

૨૧/૧૦/૨૦૧૩

૭/૨૮૧૨, મોર્ી કડીયા શેરી, સૈયદપુરા.
૫/૧૩૦૭-સોય શેરી-૧, ૫/૧૨૭૯-સોય શેરી-૨ & ૫/૧૩૩૧-કળજુ ર્

૨૩/૧૦/૨૦૧૩

મોહલ્િો, હરીપુરા (ત્રણ નમુના).
૭/૧૯૯૮-મસાિજીવાડ, & ૭/૨૨૦૧-પસ્તાર્ીયા શેરી, હોડી બાંર્િા (બે
નમુના).
૩/૩૪૫૨-હનુમાન ર્ે કરા-૧ & ૩/૩૫૨૭-વચિી શેરી-૨, નવાપુરા (બે

૨૪/૧૦/૨૦૧૩

નમુના).
૧૨/૧૧૭૫, માછિીપીઠ રોડ, શાહપોર.

૨૮/૧૦/૨૦૧૩

૭/૭૭૧, રોહીત ફળીયુ,ાં રામપુરા.
૫/૮૬૦-૬૧, ઘીયા શેરી, મહીધરપુરા.
૧૧/૩૨૬, પાંડોળની પોળ, નાણાવર્.

૩૦/૧૦/૨૦૧૩

૭/૧૧૧૩, ટુાંકીપુરા, રામપુરા.
૭/૮૭૩, નુરી મોહલ્િો, રામપુરા.

સાઉર્ વેસ્ટ

૦૮/૧૦/૨૦૧૩

૧૦૧, સાંત તુકારામ સોસા. વવ.-૩, જમનાનર્ર કેનાિ રોડ.

૧૭/૧૦/૨૦૧૩

બી-૫૩, યોર્ી કપા, શ્રીરામ માંર્દર પાસે, ર્ર્ાર રોડ.

૨૩/૧૦/૨૦૧૩

૪૫, આમ્રકુ ાંજ સોસા., ઘોડદોડ રોડ.

૦૯/૧૦/૨૦૧૩

૧૩૪, આશાનર્ર, ઉધના.
૫૭-ર્ર્ેણીર્ામ, ૪૦૧-રાજુ મહોલ્િો & ૧૨૧-શાસ્ત્રી મહોલ્િો, ર્ર્ેણી (ત્રણ

૧૩/૧૦/૨૦૧૩

૩-ર્ાાંકી ફળીયુ & ૧૯-માછીવાડ, બુડીયા (બે નમુના).

સાઉર્
૨૮/૧૦/૨૦૧૩
૩૦/૧૦/૨૦૧૩
૦૫/૧૦/૨૦૧૩
૧૩/૧૦/૨૦૧૩
સાઉર્ ઈસ્ટ

નમુના).

૧૫/૧૦/૨૦૧૩

૧૩૪, જી.આઇ.ડી સી., ખર્ોદરા.
૬૦, જી.આઇ.ડી સી., ખર્ોદરા.
૧૮૧, સ્વામીનારાયણનર્ર, બમરોિી રોડ.
૩૯૬, સુર્ાિનર્ર, લિિંબાયત.
૧૮, શીવાજીનર્ર, લિિંબાયત.
૧૦૩, એમ.બી. નર્ર સોસા., ર્ાઠેના.
ડી/૨/૯ & ડી/૨/૨૧, ર્ે નામેન્ર્, ડુ ર્
ાં ાિ (બે નમુના).
ડી/૧/૨૫, ર્ે નામેન્ર્, ડુ ર્
ાં ાિ.

૧૯/૧૦/૨૦૧૩

૧૦૩, એમ.બી. નર્ર સોસા., ર્ાઠેના.

૨૧/૧૦/૨૦૧૩

૩૩, જિારામનર્ર, નવાર્ામ.

