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 :- જુન - ૨૦૧૭

ઝોન

ઝોન

િેવાયેિા નમુનાઓ

ફીટ નમુનાઓ

અનફીટ નમુનાઓ

નોથટ

૯૭૭

૯૪૯

૨૮

ઈસ્ર્

૯૨૬

૮૯૮

૨૮

વેસ્ર્

૯૭૩

૯૩૦

૪૩

સેન્્િ

૭૦૦

૬૯૯

૧

સાઉથ વેસ્ર્

૭૭૧

૭૩૮

૩૩

સાઉથ

૧૦૬૦

૧૦૫૧

૯

સાઉથ ઈસ્ર્

૮૫૧

૮૩૩

૧૮

કુ િ

૬૨૫૮

૬૦૯૮

૧૬૦

અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ
૦૧/૦૬/૨૦૧૭

૩૭, હળપવતવાસ, વસિંર્ણપોર ર્ામ રોડ.

૦૨/૦૬/૨૦૧૭

૧૪૬, ર્ીરનાર સોસા., છાપરાભાઠા રોડ.

૦૬/૦૬/૨૦૧૭

૩૨, લચત્રકુ ર્ સોસા. વવ.-૧, િક્ષ્મીકાાંત આશ્રમ રોડ.

૦૮/૦૬/૨૦૧૭

૧૦૧, િક્ષ્મી ર્ે ક્ષર્ાઈિ, વસ્તાદે વડી રોડ.

૦૯/૦૬/૨૦૧૭
૧૨/૦૬/૨૦૧૭
૧૩/૦૬/૨૦૧૭

નોર્થ

ુ ડેરી રોડ.
૪૦, સરદારનર્ર, સુમિ
ૃ સોસા., પાંડોળ થી વેડ દરવાજા.
બી/૪૨, માંર્િગપ
ૃ સોસા., પાંડોળની સામે વેડ રોડ.
બી/૪૦, માંર્િગપ
૩૨, લચત્રકુ ર્ સોસા. વવ.-૧, િક્ષ્મીકાાંત આશ્રમ રોડ.
૪૦, વશવદશટન & ૧૭, અલ્પાનર્ર, કાંતારે શ્વર માંદદર પાસે. (બે નમુના).

૧૫/૦૬/૨૦૧૭

૪૦, રામજીકૃ પા રો હાઉસ, કતારર્ામ ઝોન ઓફીસ પાસે.

૧૬/૦૬/૨૦૧૭

૧૩૫૦/૪ & ૧૩૫૦/૫, એસ.એમ.સી.સ્કુ િની બાજુ માાં, નાની વેડર્ામ (બે નમુના).

૧૭/૦૬/૨૦૧૭

૪૩, શક્તતનર્ર સોસા. બાળાશ્રમ રોડ - કતારર્ામ.

૧૯/૦૬/૨૦૧૭
૨૧/૦૬/૨૦૧૭

૧૩, અમ ૃતનર્ર સોસા. ધનમોરાથી બાપા સીતારામ ચોક.
૨૧, તાપીનર્ર સોસા., વેડ રોડ પાંડોળ.
૨, અલ્પાનર્ર, કાંતારે શ્વર મહાદે વ માંદદર પાસે, કતારર્ામ.
૨૩ વશવદશટન સોસા., કાંતારે શ્વર મહાદે વ માંદદર પાસે, કતારર્ામ.

૨૨/૦૬/૨૦૧૭

૧૨, વતરૂપવતનર્ર, વસિંર્ણપોર રોડ.

૨૩/૦૬/૨૦૧૭

૬૯, વત્રભુવનનર્ર સોસા., કોઝવે રોડ.

૨૬/૦૬/૨૦૧૭

૧૭૧ & ૧૫૪, કે શવનર્ર સોસા. વેડ રોડ. (બે નમુના).

૨૭/૦૬/૨૦૧૭

૧૭, સાંત જિારામ સોસા. વેડ રોડ પાંડોળ સામે.

૨૯/૦૬/૨૦૧૭

એ-૧૦૬ & બી-૧૦૬, ઉદયનર્ર સોસ. -૧, (બે નમુના).

૩૦/૦૬/૨૦૧૭
ઈસ્ટ

સરનામાની વવગત

૭૯, ર્ણેશપાકટ સોસા., કોઝવે રોડ.
૧૬ & ૧૮, પર્ે િવાડી-૩, િાિ દરવાજા (બે નમુના).

૦૧/૦૬/૨૦૧૭

૨૦,૬, તાપી બાર્ સોસા., વરાછા રોડ & એમ-૫૬, જાડાબાવાનો ર્ે કરો, એ.કે .રોડ (ત્રણ નમુનાાં).

૦૨/૦૬/૨૦૧૭

૨૬, હદરનર્ર સોસા. & ૩૮, સરસ્વતી સોસા. & ૨૦, મણીનર્ર સોસા., એ.કે .રોડ (ત્રણ નમુનાાં).

૦૬/૦૬/૨૦૧૭

એ-૧૮ & ૨૧ મણીનર્ર સોસા. & ૨૮-સરસ્વતી સોસા., એ.કે.રોડ (ત્રણ નમુના).

૦૭/૦૬/૨૦૧૭

૨૦, તાપી બાર્ સોસા., વરાછા રોડ.

૦૮/૦૬/૨૦૧૭

૧૦-વદાવન
ાંૃ
સોસા. & ૩૮-પુષ્પક સોસા., એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૧૦/૦૬/૨૦૧૭

ઈસ્ટ

૨૮, સરસ્વતી સોસા., એ.કે.રોડ.

એ-૫૭, વવઠ્ઠિનર્ર સોસા. દહરાબાર્ રોડ.
િક્ષ્મી વનવાસ સામે, માંદદર ફળીયુ & ૫૦૧૭, ફુવા ફળીયુ, નાના વરાછા. (બે નમુના).

૧૧/૦૬/૨૦૧૭

એ-૩૭, પર્ે િનર્ર, એ. કે. રોડ.

૧૨/૦૬/૨૦૧૭

૧૯, વાિમનર્ર સોસા. હીરાબાર્ રોડ.

૧૫/૦૬/૨૦૧૭

૨૨૬, દદનદયાળનર્ર સોસા. કાપોદ્રા.
૧૮, સત્તાધાર સોસા. દહરાબાર્ રોડ.

૧૭/૦૬/૨૦૧૭

૧૫૪, કાળીદાસનર્ર સોસા. િાંબે હનુમાન રોડ.

૨૦/૦૬/૨૦૧૭

૪૨, મીરાનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ.

૨૩/૦૬/૨૦૧૭

૪૮, રૂપાિી સોસા., એ.કે.રોડ.

૨૫/૦૬/૨૦૧૭

૩૭, પર્ે િનર્ર, એ. કે. રોડ.

૨૮/૦૬/૨૦૧૭

૧૭, વવષ્ણુનર્ર-૧, એ. કે. રોડ.
૨૨, ખોડીયારનર્ર, હીરાબાર્ - વરાછા રોડ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

પાદકિર્, તીથટ કોમ્પ, એ.કે.રોડ & ૧૨, બજરાં ર્નર્ર, હીરાબાર્ રોડ, વરાછા.

૦૧/૦૬/૨૦૧૭

૬, પીકનીક પાકટ સોસા., નવયુર્ કોિેજ પાછળ.

૦૫/૦૬/૨૦૧૭

૯/૧૦૩૮, આમિીપુરા, રાાંદેર ર્ામતળ.

૦૮/૦૬/૨૦૧૭

૮૨, આમિી મહોલ્િો, પાિનપુર ર્ામ.
૭૪, માંદદર મહોલ્િો, પાિનપુર ર્ામ.

૦૯/૦૬/૨૦૧૭

૨૯,વશલ્પી સોસા., અડાજણ.

૧૦/૦૬/૨૦૧૭

બ્િોક નાં. ૩, EWS આવાસ, સુભાષ ર્ાડટ ન રોડ, જહાાંર્ીરપુરા.

૧૨/૦૬/૨૦૧૭

૪૨, રાજ વવહાર રો-હાઉસ, ઉર્ત.

૧૩/૦૬/૨૦૧૭

૩૮,વશલ્પી સોસા., અડાજણ.
૮૦, યોર્ેશ્વરપાકટ સોસા., પાિનપુર રોડ.

૧૪/૦૬/૨૦૧૭

૨૦-૨૧, ઉવમયા આવશષ સોસા. મોરાભાર્ળ.
૨૧, રાજ વવહાર સોસા. & સી -૩, EWS આવાસ, ઉર્ત રોડ. (બે નમુના).
૮૦, વવવેકાનાંદ સોસા., પાિનપુર જકાતનાકા.
૧૫૧, દદનદયાળ સોસા., પાિનપુર રોડ.

વેસ્ટ

૧૫/૦૬/૨૦૧૭

૧૧, સાાંઈધામ સોસા., અડાજણ રોડ.
૧૧, સાાંઈધામ સોસા., અડાજણ રોડ.
૪૨, રાજ વવહાર રો-હાઉસ, ઉર્ત.
૨૭૫, દે વઆવશષ સોસા. મોરાભાર્ળ
૧૯૫ & ૧૮૯, દદનદયાળ સોસા., પાિનપુર રોડ (બે નમુના).
૪, ઠાકોરદ્વાર સોસા. વવ.-૧, પાિનપુર રોડ.

૧૬/૦૬/૨૦૧૭

૩ & ૧૧, સાાંઈધામ સોસા., અડાજણ રોડ (બે નમુના).
૨૫, દદવાળીબાર્ સોસા., અડાજણ રોડ.
૨૫, રાજવવહાર રો-હાઉસ, ઉર્ત. & ૨૭૫, દે વઆવશષ સોસા. મોરાભાર્ળ (બે નમુના).

૧૭/૦૬/૨૦૧૭

૨૩, દદવાળીબાર્ સોસા. & ૨૦૩, શાાંવતવવહાર કોમ્પિેક્ષ, અડાજણ રોડ. (બે નમુના).

૧૮/૦૬/૨૦૧૭

૭, શ્રીમાધવ રો-હાઉસ, અડાજણ.

૧૯/૦૬/૨૦૧૭

૨૦૮-દદનદયાળ સોસા. & એ-કેદારધામ એપા., પાિનપુર રોડ (બે નમુના).
૨૩, દદવાળીબાર્ સોસા., અડાજણ રોડ.

૨૧/૦૬/૨૦૧૭

૪/૨, કલ્પના સોસા. અડાજણ રોડ.

૨૨/૦૬/૨૦૧૭

૧૫૪, મહાદે વ કોિોની, અડાજણ.

વેસ્ટ

૨૩/૦૬/૨૦૧૭

૧૬, દદવાળીબાર્ સોસા., અડાજણ રોડ.

૨૪/૦૬/૨૦૧૭

૧૫૮, મહાદે વ કોિોની, અડાજણ.

૨૬/૦૬/૨૦૧૭

વધટમાન કોમ્પિેક્ષ, અડાજણ.

૨૭/૦૬/૨૦૧૭
૨૯/૦૬/૨૦૧૭
૩૦/૦૬/૨૦૧૭

સેન્ટ્ર્િ

૮, કલ્પના સોસા., અડાજણ રોડ.
૧૮, અંકુ ર સોસા., અડાજણ.
૧, સાાંઈધામ રો હાઉસ, અડાજણ.
૧૦૦૫, ભર્વાન ફળીયુ,ાં અડાજણર્ામ.
૧૫૪, મહાદે વ કોિોની, અડાજણ.

૧૨/૦૬/૨૦૧૭

રૂમ-૭૪, સ્વામી નારાયણ વાડી, રૂધનાથપુરા.

૦૧/૦૬/૨૦૧૭

૮, ર્ોકુ િનર્ર & ૩૦૨, વાસુદેવ દિષ્ણા એપાર્ટ , અંબાનર્ર રોડ (બે નમુના).

૦૩/૦૬/૨૦૧૭
૦૫/૦૬/૨૦૧૭
૦૬/૦૬/૨૦૧૭
૧૦/૦૬/૨૦૧૭
૧૧/૦૬/૨૦૧૭
૧૨/૦૬/૨૦૧૭
સાઉર્ વેસ્ટ

વધટમાન કોમ્પિેક્ષ, અડાજણ.

૧૩/૦૬/૨૦૧૭

૯, ર્ોકુ િનર્ર, અંબાનર્ર રોડ.
એ-ર્ણેશપ્રસાદ એપા. અઠવાર્ેર્.
એ-૬, ર્ણેશપ્રસાદ એપા. અઠવાર્ેર્.
એ-૧, ર્ણેશપ્રસાદ એપા. અઠવાર્ેર્.
૩૦૨, વાસુદેવ દિષ્ણા એપા., અંબાનર્ર રોડ.
બી, ર્ણેશપ્રસાદ એપા., અઠવાર્ેર્.
બી-૫, જયજિારામકૃપાનર્ર, રાધાદિષ્ણા માંદદર પાસે-પીપિોદ.
અજુ ટન પેિેસ & પુજન પેિેસ, અઠવાઝોન પાસે (બે નમુના).
પાદકિર્, ઓસવનક દહલ્સ એપાર્ટ ., સીર્ીિાઇર્.
૧૩૩, યુપીનર્ર, સીર્ીિાઇર્.
શ્રી હરી હોસ્પીર્િ, એિ.બી.પાસે-ભર્ાર.
અજીતભાઈ નવીનભાઈ, પીપિોદર્ામ.
ડી/૩-ઈન્દ્રજીત એપા., ૨-સહજાનાંદ એપા., ૭૭-આનાંદમાંર્િ સોસા. & આર/૫-ઉવમયાનર્ર, ભર્ાર રોડ (ચાર નમુના).

૧૪/૦૬/૨૦૧૭

૬૧૦ & ૬૧૬ ર્ોકુ િનર્ર, ભર્ાર રોડ (બે નમુના).

૧૫/૦૬/૨૦૧૭

૧૯, પથ્થરવાળી શેરી, અંબાનર્ર.

૧૬/૦૬/૨૦૧૭

બી-૩, ર્ણેશપ્રસાદ, અઠવાર્ેર્ પાસે.

૨૦/૦૬/૨૦૧૭
૨૩/૦૬/૨૦૧૭

ગુજ
ાં ન પેિેસ, અઠવાર્ેર્ પાસે.
સી-સુમન શેિ, જુ ના સુડા, વેસ.ુ
૩૧, સાંત તુકારામ સોસા. વવ.-૩, જમનાનર્ર રોડ.
૨૧૦, સોમનાથ સોસા., ઉ.મ.રોડ.

૨૫/૦૬/૨૦૧૭

૯, ફ્રેન્ડસવવિા, નરોત્તમભાઇ પર્ે િ, અઠવા વોડટ ઓદફસ ની પાછળ.

૨૭/૦૬/૨૦૧૭

પાદકિંર્, લિજેન્ડ એપા., સીર્ીિાઈર્.

૨૯/૦૬/૨૦૧૭

દમયાંતી પેિેસ, જમનાનર્ર રોડ.
૨૧૦, સોમનાથ સોસા., ઉધના-મર્દલ્િા રોડ.

૩૦/૦૬/૨૦૧૭

૧૯૯, સોમનાથ સોસા., ઉધના-મર્દલ્િા રોડ.
બાંસીભાઈ પર્ે િ, ર્જ્જર વાડી-કોળી મોહલ્િો, અઠવાર્ેર્.

સાઉર્

સાઉર્ ઈસ્ટ

૦૩/૦૬/૨૦૧૭

૩૬૮ & ૩૬૭, નેમનર્ર, બમરોિી રોડ. (બે નમુના).

૦૭/૦૬/૨૦૧૭

ુ સોસા., ઉધના રોડ.
૩૪, ધમટયર્

૧૩/૦૬/૨૦૧૭

એ-૭૬, સાાંઇ મોહન સોસા., વડોદ.

૧૯/૦૬/૨૦૧૭

P-૧૬/૧૨૭૦, દહિંર્િાજ સોસા., ખરવરનર્ર.

૨૮/૦૬/૨૦૧૭

૧૪૩ & ૫૫, કૈ િાસનર્ર વવ-૧, બમરોિી રોડ. (બે નમુના).

૨૯/૦૬/૨૦૧૭

૨૨૪ & ૨૨૫, હરીનર્ર વવ.-૩, ઉધના (બે નમુના).

૦૨/૦૬/૨૦૧૭

૫૭, વદાવન
ાંૃ
સોસા., પવટત પાર્ીયા.

સાઉર્ ઈસ્ટ

૦૩/૦૬/૨૦૧૭

૨૮૦, શાાંવતનર્ર -૧, નીિર્ીરી રોડ.

૦૬/૦૬/૨૦૧૭

૬૬, રામદે વનર્ર & ૭૭, રાધાદિષ્ણાનર્ર, નવાર્ામ (બે નમુના).

૦૭/૦૬/૨૦૧૭

૧૭૦ & ૧૭૨, શ્રીનાથજી સોસા.-૨, નીિર્ીરી (બે નમુના).

૦૮/૦૬/૨૦૧૭

૧૧૯, ઉવમયાનર્ર-૧, નવાર્ામ.

૦૯/૦૬/૨૦૧૭

૭૭, રાધાદિષ્ણાનર્ર, નવાર્ામ.

૧૧/૦૬/૨૦૧૭

૨૭૪, અનવરનર્ર, આંજણા.

૧૬/૦૬/૨૦૧૭

૩૬, જનતાનર્ર, ઉધનાયાડટ .

૧૯/૦૬/૨૦૧૭

૧૪૨, ર્ોવવિંદનર્ર, વનિર્ીરી-ઉધનાયાડટ .

૨૦/૦૬/૨૦૧૭

૩૮, જનતાનર્ર, ઉધનાયાડટ .

૨૪/૦૬/૨૦૧૭

૩૧, જનતાનર્ર, ઉધનાયાડટ .

૨૯/૦૬/૨૦૧૭

૨ & ૧૦૮-ઉષાનર્ર સોસા. & ૧૬૨-પુષ્પાનર્ર-૧, ભાઠેના (ત્રણ નમુના).
૪, સાાંઈબાબાનર્ર & ઘોડીયાવાડ, નવાર્ામ. (બે નમુના).

