સરુ ત મહાનગરપાલિકા
હાઈડ્રોલિક ડીપાર્ટ મેન્ર્
પાણીના નમ ૂનાની ચકાસણી
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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

નોર્થ

અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ
૦૬-૧૨-૨૦૧૬

૭૫, વવજયરાજ સોસા. સીંર્ણપોર રોડ.

૦૭-૧૨-૨૦૧૬

૯, કાંતારે શ્વર સોસા., બાળ આશ્રમ રોડ-કતારર્ામ.

૦૮-૧૨-૨૦૧૬

ુ ડેરી રોડ (બે નમુના).
૧૨, જુ ની પુષ્પકુ ાંજ સોસા., સુમિ

૦૯-૧૨-૨૦૧૬

૫૦, ૨૧, ૨૧, ૧૫, ૧૫ & ૯, કાંતારે શ્વર સોસા., બાળ આશ્રમ રોડ-કતારર્ામ (છ નમુના).

૧૨-૧૨-૨૦૧૬

ુ ડેરી રોડ.
૧૩, જુ ની પુષ્પકુ ાંજ સોસા., સુમિ

૧૬-૧૨-૨૦૧૬

વનમટિા એપાર્ટ & ૩૨, કાંતારે શ્વર સોસા., કતારર્ામ પોલિસ ચોકી ની સામેનો રોડ (બે
નમુના).

૨૧-૧૨-૨૦૧૬

૧૩૬, કુ બેરનર્ર-૧, કતારર્ામ દરવાજા.

૨૬-૧૨-૨૦૧૬

૧૮૧, લિિંબાચીયા ફ્ળીયુ, કતારર્ામ ર્ામતળ. (બે નમુના).

૩૧-૧૨-૨૦૧૬
૦૨-૧૨-૨૦૧૬

ઈસ્ટ

સરનામાની વવગત

૨૭૫, અંલબકાનર્ર વવ-૨, કતારર્ામ હેલ્થ સેન્ર્ર રોડ.
૯૫, બ્રાહ્મણ ફળીયુ, ફુિપાડા રોડ.
પાર્કિંર્, આર્દત્ય ચેમ્બસટ, વરાછા રોડ.
૮૯, નવી શક્તત વવજય સોસા. વરાછા રોડ.

૦૫-૧૨-૨૦૧૬

એ-૬, રામદે વપીર નર્ર સોસા., વરાછા રોડ.

૦૮-૧૨-૨૦૧૬

૩૯, રૂપાિી-૨, હીરાબાર્ રોડ.

૦૯-૧૨-૨૦૧૬

૧૮૯, કમિપાકટ સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ.

૧૩-૧૨-૨૦૧૬

૨૮, વાિમનર્ર સોસા. હીરાબાર્ રોડ.

૧૭-૧૨-૨૦૧૬

૨૮, વાિમનર્ર સોસા. હીરાબાર્ રોડ.

૧૯-૧૨-૨૦૧૬

૨૪૫/૧, કમિપાકટ સોસા., િાંબે હનુમાન રોડ & ૨, મણીનર્ર સોસા., એ.કે .રોડ (બે નમુના).

૨૦-૧૨-૨૦૧૬

૨૮, વાિમનર્ર સોસા., હીરાબાર્, એ.કે.રોડ.
૨, મણીનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ.

૨૧-૧૨-૨૦૧૬

૫૮, કમિબાર્ સોસા.,વરાછા રોડ.
૧૦-મણીબાર્ સોસા. & ૩૬-અંકુ રપાકટ સોસા., એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૨૨-૧૨-૨૦૧૬

૨, મણીનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ.

૨૪-૧૨-૨૦૧૬

૬૦૧૩, તાસની વાડી, એ.કે.રોડ.

૩૧-૧૨-૨૦૧૬

૧૩, ખારવાચાિ, િાંબે હનુમાન રોડ.

૩૧-૧૨-૨૦૧૬

૧૬, ર્ાાંધી વવહાર સોસા. માતાવાડી રોડ.

૧૫-૧૨-૨૦૧૬

૧૧૭, ઠાકોરદ્વાર સોસા. વવ-૩, પાિનપુર રોડ.
૪, વતરૂપતી સોસા., નવયુર્ કોિેજ પાછળ.

૧૬-૧૨-૨૦૧૬

૨૦ & ૨૩, સાાંઈરામ સોસા., પાિનપુર રોડ (બે નમુના).
૪, રામદે વનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.

વેસ્ટ

૧૭-૧૨-૨૦૧૬

૩૩-રામદે વનર્ર સોસા. & ૨૦-સાાંઇરામ સોસા., પાિનપુર રોડ (બે નમુના).

૨૦-૧૨-૨૦૧૬

એ-૩, ર્રૂચાનર્ર સોસા., જહાાંર્ીરપુરા.

૨૩-૧૨-૨૦૧૬

૩૪, જ્યોવતનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.

૨૪-૧૨-૨૦૧૬

૩૪, જ્યોવતનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.

૨૫-૧૨-૨૦૧૬

૨૫, રવવન્દ્રપાકટ સોસા., અડાજણ & ૪, પવથક રો- હાઉસ, નવયુર્ કોિેજ સામે (બે નમુના).

૨૭-૧૨-૨૦૧૬

૨૫, રવવન્દ્રપાકટ સોસા., અડાજણ.

૧૦-૧૨-૨૦૧૬

સેન્ટ્ર્િ

સાઉર્

૩/૨૭૫૪, નવાબની ચાિ, સિાબતપુરા.

૧૭-૧૨-૨૦૧૬

૨/૪૦૩૦, ચોર્ાન શેરી, સર્રામપુરા.

૨૦-૧૨-૨૦૧૬

૨/૧૯૧, આદીવાસી કોિોની-નવો મોહલ્િો, રૂસ્તમપુરા.
૨/૮૯૩,૨૦૨, જયવનવાસ, હીરા મોદીની શેરી, સર્રામપુરા.
૫/૮૪૫, ઘીયા શેરી, મર્હધરપુરા.

૦૮-૧૨-૨૦૧૬

પાર્કિંર્, લિજેન્ડ એપા., સીર્ીિાઈર્.

૧૩-૧૨-૨૦૧૬

૩૩, મીરાનર્ર સોસા., જમનાનર્ર રોડ.

૧૪-૧૨-૨૦૧૬

વસધ્ધીર્ીરી એપા., િાિ બાંર્િા-અઠવાિાઇન્સ.

૧૬-૧૨-૨૦૧૬

ચાંદનબાળા એપા., પારિે પોઈન્ર્.

૨૭-૧૨-૨૦૧૬

૩૩, મીરાનર્ર સોસા., જમનાનર્ર રોડ.

૨૯-૧૨-૨૦૧૬

૨, શીવમ બાંર્િો, નવા ર્ર્ાર પાસે.

૩૦-૧૨-૨૦૧૬

૩૫, હરીઓમનર્ર, અિથાણ ર્ામ.

૧૭-૧૨-૨૦૧૬

ધનસુખ ડી.પર્ે િ & કાિીદાસ એસ.પર્ે િ, વનશાળ ફલળયુ, વડોદ (બે નમુના).
લબલ્ડીર્ નાં-૪ & લબલ્ડીર્ નાં-૧૧, સવે નાં.-12 E.W.S.આવાસ, વડોદ (બે નમુના).

૨૩-૧૨-૨૦૧૬

૪, ગુિશનનર્ર, ઊન.

૦૨-૧૨-૨૦૧૬

૩૨૮, ૨૬૩ & ૨૩૫, મહાપ્રભુનર્ર, સવે નાં.-૪/૧/૬, લિિંબાયત (ત્રણ નમુના).

૦૬-૧૨-૨૦૧૬

૧૨૦, શાસ્ત્રી ચોક, લિિંબાયત.

૦૮-૧૨-૨૦૧૬
સાઉર્ ઈસ્ટ

૧૨/૨૨૫૮ પૈકી & ૧૨/૨૨૫૮, ઈસાજી મસ્જીદ ર્િી, સૈયદવાડા (બે નમુના).

૧૬-૧૨-૨૦૧૬

૨૪-૧૨-૨૦૧૬

સાઉર્ વેસ્ટ

૧૦/૨૦૩૫/૩૦૧ & ફ્િેટ્-૨૦૧, કૌસર એપા., ર્ાર્ાતળાવ (બે નમુના).

૭૦ & ૩૦, િોકાસ્ર્ કોિોની, ઉમરવાડા (બે નમુના).
૭, જવાહરનર્ર, ઉમરવાડા.

૦૯-૧૨-૨૦૧૬

૧૧૬, રે િ રાિત વસાહત, માનદરવાજા.

૧૪-૧૨-૨૦૧૬

૬૨, અમન-૧, ર્ાઠેના.

૧૬-૧૨-૨૦૧૬

૨૦૫, રતનજીનર્ર, લિિંબાયત.

૨૯-૧૨-૨૦૧૬

૩૭૫, ઓમનર્ર, ડુ ર્
ાં ાિ.

૩૧-૧૨-૨૦૧૬

૨૯, અંલબકાનર્ર, નવાર્ામ.

