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 :- સપ્ટે મ્બર - ૨૦૧૬
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તારીખ
૦૧-૦૯-૨૦૧૬

એ-૩૧, રાં ર્ દશટન સોસા., ધનમોરા રોડ.

૦૬-૦૯-૨૦૧૬

એમ-૭ & એમ-૬, રીવ્યુપાકટ સોસા., ભરીમાતા રોડ (બે નમુના).

૦૯-૦૯-૨૦૧૬

નોર્થ

ઈસ્ટ

એ & ડી, હરે ક્રિષ્ણ એપાર્ટ ., કતારર્ામ પીપલ્સ રોડ ર્ે કરો (પાાંચ નમુના).
પરબ, હનુમાનજી માંદીર, કતારર્ામ પીપલ્સ રોડ ર્ે કરો.

૧૪-૦૯-૨૦૧૬

૧૨૪, રામજીનર્ર સોસા., વેડ રોડ.

૧૭-૦૯-૨૦૧૬

ુ ડેરી રોડ. (ત્રણ નમુના).
૩, ૧૩ & ૧૬, જુ ની પુષ્પ કુ ાંજ સોસા. સુમિ

૧૮-૦૯-૨૦૧૬

૧૭, વતરૂપવત સોસા. & ૫૫, આંનદપાકટ સોસા., વેડ રોડ (બે નમુના).

૧૯-૦૯-૨૦૧૬

૧૨૩, રામજીનર્ર સોસા. વેડ રોડ.

૨૦-૦૯-૨૦૧૬

ુ ડેરી રોડ (બે નમુના).
૨૬ & ૩, જુ ની પુષ્પ કુ ાંજ સોસા. સુમિ

૨૧-૦૯-૨૦૧૬

પાક્રકિર્, હરે ક્રિષ્ણ એક્ષપોર્-ડી, કતારર્ામ પીપલ્સ રોડ.

૨૩-૦૯-૨૦૧૬

ુ ડેરી, બડા ર્ણેશ માંદીર રોડ.
૧૪, જુ ની પુષ્પકુ ાંજ સોસા., સુમિ

૨૪-૦૯-૨૦૧૬

૩૧/૧૫/૬૭-કુ ાંજર્િી મોહલ્િો & બી-૧, ઇશ્વરનર્ર સોસા., કતારર્ામ દરવાજાથી પીપલ્સ ર્ે કરો (બે નમુના).

૨૭-૦૯-૨૦૧૬

૧૪૫, જિારામ સોસા., અમરોિી.

૨૯-૦૯-૨૦૧૬

૧૨, જુ ની પુષ્પકુ ાંજ સોસા., કતારર્ામ.

૦૨-૦૯-૨૦૧૬

૬, મણીનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ.

૦૬-૦૯-૨૦૧૬

૫૪, અંકુ રપાકટ સોસા., એ. કે. રોડ.

૧૧-૦૯-૨૦૧૬

પાક્રકિર્, મારૂવત કોમ્પિેક્ષ & શ્રીજી કોમ્પિેક્ષ, એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૧૩-૦૯-૨૦૧૬

૪, ર્ોપીનાથજી સોસા., મોર્ા વરાછા.

૧૫-૦૯-૨૦૧૬

૨૭, ચાંદનબાર્ સોસા. & ૬૪, હીરાનર્ર, એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૨૪-૦૯-૨૦૧૬

વેસ્ટ

સરનામાની વવગત

૪૪, હેપ્પી બાંગ્િોઝ, કરાં જ.
૮૦ & ૮૫, કોહીનુર સોસા., વરાછા રોડ (બે નમુના).

૨૯-૦૯-૨૦૧૬

૪૭-વદ
ાં ાવન સોસા., ૧૬-સૌરાષ્ર સોસા., ૧૬-મોદી મોહલ્િો & ૫૬-મીરાનર્ર, એ.કે.રોડ (ચાર નમુના).

૦૧-૦૯-૨૦૧૬

બી-૧૨૭, ક્રદનદયાળ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૦૫-૦૯-૨૦૧૬

૧૫, મણીનર્ર સોસા., પાિનપુર.

૦૬-૦૯-૨૦૧૬
૦૭-૦૯-૨૦૧૬

૪૩, પાકીઝા સોસા., પાિનપુર પાર્ીયા.
૩, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર.
૩૧૨, ક્રદનદયાળ સોસા., પાિનપુર.
૨૦, મણીનર્ર સોસા., પાિનપુર.

૦૯-૦૯-૨૦૧૬
૧૦-૦૯-૨૦૧૬

વેસ્ટ

૩૦, રામદે વનર્ર સોસા., પાિનપુર.
૨, િાિજીનર્ર સોસા., અડાજણ.

૧૩-૦૯-૨૦૧૬

૬, મહાિક્ષ્મી સોસા., પાિનપુર.

૧૫-૦૯-૨૦૧૬

૧૫, જિારામ રો- હાઉસ, ર્ાંર્ેશ્વર મહાદે વ રોડ.

૧૭-૦૯-૨૦૧૬

૨૪૯, ક્રહદાયતનર્ર, રામનર્ર.

૧૯-૦૯-૨૦૧૬
૨૨-૦૯-૨૦૧૬
૨૩-૦૯-૨૦૧૬
૨૪-૦૯-૨૦૧૬

સેન્ટ્ર્િ

મમુબેન, મુસ્િીમ કુ ાંભારવાડ, રાાંદેર.

૨૨, રામદે વપીર સોસા., પાિનપુર રોડ.
૨૬, નવયુર્ સોસા., તાડવાડી રોડ.
૬૯, ૬, ૪૨, ૫૯ ,૨૫, ૩૩, ૨ & ૫૯, રામદે વનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ. (આઠ નમુના).

બી-૫૧ & ૪૧, ભાગ્યોદય સોસા. પાિનપુર રોડ. (બે નમુના).
૩૩, રામદે વનર્ર સોસા., પાિનપુર.
૧૩૬, જય અંબે સોસા., પાિનપુર રોડ.
૪૧, રામદે વનર્ર સોસા. & ૨, રામદે વપીર સોસા., પાિનપુર (બે નમુના).

૨૬-૦૯-૨૦૧૬

૨૫, રામદે વનર્ર સોસા., પાિનપુર.

૦૧-૦૯-૨૦૧૬

૧૨/૧૯૦૬, સૈયદવાડા રોડ, સૈયદવાડા.

૦૭-૦૯-૨૦૧૬

દુ કાન, ધોબી શેરી, હરીપુરા.

૦૮-૦૯-૨૦૧૬

૫/૧૨૫૪, હાાંડી ઘોયા શેરી, હરીપુરા.

૧૦-૦૯-૨૦૧૬

૯/૬૦૦, ર્ાંધક શેરી, વાડીફળીયા.

૧૨-૦૯-૨૦૧૬

૧૧/૪૩૯, રામજીની પોળ, નાણાવર્.

૧૩-૦૯-૨૦૧૬

૭/૧૮૭૪, ટુકી વોરવાડ, સૈયદપુરા.
૭/૨૭૦૫-બોરડી શેરી & ૭/૨૭૮૩-બી-વાવ શેરી સૈયદપુરા (બે નમુના).

૧૬-૦૯-૨૦૧૬

૭/૧૭૩૭, ભાંડારીવાડ, હોડી બાંર્િા.

૧૮-૦૯-૨૦૧૬

૫/૧૨૮૧, સોય શેરી-૨ & ૫/૪૮૨, િાિ શેરી, હરીપુરા. (બે નમુના).

૧૯-૦૯-૨૦૧૬

૧૧/૧૯૮૫, SMC ઓક્રફસની સામે, મુર્િીસરા.

૨૪-૦૯-૨૦૧૬

જા.નળ, જુ મ્મા મસ્જીદ ર્િી, ચોકબજાર.
૬/૧૧૮૪, દાળીયા શેરી, મહીધરપુરા.

૦૬-૦૯-૨૦૧૬

૬૫ & ૮૪, શ્રીરામ શેરી, અંબાનર્ર રોડ (બે નમુના).

૦૭-૦૯-૨૦૧૬

૬૫-શ્રીરામ શેરી, ૯૯-વકીિ શેરી & ૨-હનુમાન શેરી, અંબાનર્ર રોડ (ત્રણ નમુના).

૦૮-૦૯-૨૦૧૬

૬૫, શ્રીરામ શેરી, અંબાનર્ર રોડ.

૧૩-૦૯-૨૦૧૬

૧૩/૬ & ૫/૧, ર્ાાંધીનર્ર, માધવબાર્, ઉ. મ. રોડ (બે નમુના).
૫/૧, અંલબકા ઈન્ડ. સોસા. વવ.-૨, ઉ. મ. રોડ.
૪/૭, ર્ાાંધીનર્ર, માધવબાર્, ઉ. મ. રોડ.

૧૪-૦૬-૨૦૧૬

૧૨, અંલબકા ઈન્ડ. સોસા. વવ.-૨, ઉ.મ.રોડ.
૨૧૦, પુજા ર્ી-હાઉસ, ઉ. મ. રોડ.

૧૭-૦૯-૨૦૧૬
સાઉર્ વેસ્ટ

૧૮-૦૯-૨૦૧૬
૧૯-૦૯-૨૦૧૬

૧૧, સાંત તુકારામ સોસા. વવ.-૧, જમનાનર્ર રોડ.
સી/૮/૧૦૬, અિથાણ ર્ે નામેન્ર્, ભર્ાર.
૨૫, ૩૫, ૨૭, આમ્રપાિી સોસા. & ૩૯, ચાઇનાર્ાઉન, ર્ાયત્રીમાંદીર ની ર્િીમાાં (ચાર નમુના).

૫/૧, ર્ાાંધીનર્ર, માધવબાર્-ઉ.મ. રોડ.
૭/૬, િકઝરીયા ફિેર્, કરીમઆબાદ સોસા.-જમનાનર્ર રોડ.

૨૧-૦૯-૨૦૧૬

૩૯, ચાઈનાર્ાઉન, ર્ાયત્રીમાંદીર ની ર્િીમાાં, ઉધના મર્દલ્િા રોડ.

૨૨-૦૯-૨૦૧૬

૧૨, સાંકલ્પ સોસા. જમનાનર્ર રોડ.

૨૩-૦૯-૨૦૧૬

૧૨, ૫૫ & ૩૧, સાંકલ્પ સોસા., જમનાનર્ર રોડ (ત્રણ નમુના).
૧૨૪, સોમનાથ સોસા., જુ ના ભર્ાર.

૨૪-૦૯-૨૦૧૬

૮, રવવરાજ સોસા., ર્ાયત્રીમાંદીર પાસે, ઉધના મર્દલ્િા રોડ.

૨૭-૦૯-૨૦૧૬

૧૧, સાંકલ્પ સોસા., જમનાનર્ર રોડ.

૨૯-૦૯-૨૦૧૬

સપ્િાય, કવમશ્નરશ્રીનો બાંગ્િો, અંલબકાવનકે તન પાસે.

૩૦-૦૯-૨૦૧૬

૧૦૪, વાત્સલ્ય બાંગ્િોઝ, વેસ,ુ ઉધના મર્દલ્િા રોડ.

સાઉર્

સાઉર્ ઈસ્ટ

૧૪-૦૯-૨૦૧૬

૫૧, હરીનર્ર વવ-૩, ઉધના.

૧૬-૦૯-૨૦૧૬

૪૪ & ૪૬, જાર્નાથ સોસા., ખર્ોદરા (બે નમુના).

૧૯-૦૯-૨૦૧૬

૧૧૫, િાિવાળા કાંપાઉન્ડ, ઉધના.

૨૨-૦૯-૨૦૧૬

૨૨૫, આશીવાટ દ ર્ાઉનશીપ સોસા., બમરોિી રોડ.

૨૬-૦૯-૨૦૧૬

ર્ીરીશભાઈ સાજીભાઈ પર્ે િ, તળાવ ફળીયુ, જીઆવ.

૨૭-૦૯-૨૦૧૬

૯, હરીજનવાસ, ઉન & જા.ન. મહાદે વ માંક્રદર, જીઆવ & ૧૮, પરસોત્તમનર્ર, વડોદ (ત્રણ નમુના).

૨૯-૦૯-૨૦૧૬

૭૮, શાાંવતવન સોસા., ન્યુ બમરોિે રોડ.

૦૧-૦૯-૨૦૧૬

૬૪, ર્ાંર્ાનર્ર, નવાર્ામ.

૦૩-૦૯-૨૦૧૬

૧૩૩ & ૧૦૫, એિ.એન.પાકટ સોસા., ભાઠેના (બે નમુના).

૦૭-૦૯-૨૦૧૬

૧૨૦, નસરવાનજી પાકટ સોસા., ભાઠેના.

૦૮-૦૯-૨૦૧૬

૪૭, સરદારનર્ર, લિિંબાયત.

૧૦-૦૯-૨૦૧૬

૪, શ્રીરામનર્ર, લિિંબાયત.

૧૭-૦૯-૨૦૧૬

૮૦, રામદે વનર્ર & ૧૪૦, ઉષાનર્ર, ભાઠેના (બે નમુના).

૧૮-૦૯-૨૦૧૬

૧૦૫, ઉવમયાનર્ર & ૧૯, શીરડીધામ, નવાર્ામ. (બે નમુના).

૧૯-૦૯-૨૦૧૬

૭૦, રામદે વનર્ર, ૭૫, રાધાસ્વામીનર્ર & ૨૦૨, જયરાજનર્ર, નવાર્ામ (ત્રણ નમુના).

૨૦-૦૯-૨૦૧૬

૪ & ૭૦-શીવ ર્ાઉનશીપ & ૮૫-ઉષાનર્ર સોસા., ભાઠેના (ત્રણ નમુના).

૨૨-૦૯-૨૦૧૬
૨૪-૦૯-૨૦૧૬
૨૬-૦૯-૨૦૧૬

આઈ-૧, માંર્િાપાકટ , લિિંબાયત. & ૩૯, કૈ િાશનર્ર, નવાર્ામ (બે નમુના).
૧૬૮, આર.ડી.નર્ર & ૨, જયેશનર્ર, નવાર્ામ (બે નમુના).
૮૧ & ૮૦, પુષ્પાનર્ર-૧, ભાઠેના (બે નમુના).
૨૫, શીરડીધામ, નવાર્ામ.
ડી-૪/૧૦, ર્ે નામેન્ર્, આંજણા.

