
સરુત મહાનગરપાલિકા  
હાઇડ્રોલિક ડીપાર્ટમેન્ર્  

પાણીના નમનૂાની ચકાસણી 
શહરે પાણી પરુવઠા અંતર્ટત અિર્ અિર્ વવસ્તાર /ઝોનમાાંથી પાણી સપ્િાય દરમ્યાન શહરેીજનોના ઘરનાાં નળમાાંથી એકત્રીતકરવામાાં 

આવેિા પાણીનાાં સેમ્પિોનાાં રે્સ્ર્ીંર્ રીપોર્ટની માહીતી નીચે મજુબ છે.  
માસ :-  સપ્ટેમ્બર - ૨૦૧૫  

 

ઝોન િેવાયેિા નમનુાઓ ફીટ નમનુાઓ અનફીટ નમનુાઓ 

 

 

નોથટ ૧૧૬૮ ૧૧૪૪ ૨૪ 

 

 

ઈસ્ર્ ૧૧૯૩ ૧૧૬૪ ૨૯ 

 

 

વેસ્ર્ ૧૧૪૪ ૧૧૩૯ ૫ 

 

 

સેન્્િ ૯૭૦ ૯૪૩ ૨૭ 

 

 

સાઉથ વેસ્ર્ ૧૧૫૪ ૧૧૪૫ ૯ 

 

 

સાઉથ  ૧૪૬૪ ૧૪૫૭ ૭ 

 

 

સાઉથ ઈસ્ર્ ૧૦૧૨ ૧૦૦૪ ૮ 

 

 

કુિ ૮૧૦૫ ૭૯૯૬ ૧૦૯ 

 નોંધ: િેબોરેર્રી દ્રારા િેવાયેિ તમામ વોર્ર વકટસ તેમજ જળવવતરણ મથકોની ભરૂ્ર્ટ ર્ાાંકીઓનાાં નમનુાઓ નો સમાવેશ કરવામાાં આવેિ 
નથી.  

ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૧-૦૯-૨૦૧૫ ૫, વવજયનર્ર-૧, કતારર્ામ દરવાજા. 

૦૨-૦૯-૨૦૧૫ 
એ-૪૪૮, આનાંદપાકટ સોસા., વેડ રોડ (બે નમનુા). 
૩૨, નહરેૂનર્ર ઝુપડપટ્ટી & ૩૩૭, ફુિવાડી ઝુપડપટ્ટી, ર્રીમાતા રોડ (બે નમનુા). 

૦૩-૦૯-૨૦૧૫ ૧૯૪ , હરેકૃષ્ણ સોસા., ચીકુવાડી-કતારર્ામ. 

૧૧-૦૯-૨૦૧૫ 
એ-૧૪/૧૫, માંર્િગપૃ સોસા., પાંડોળની સામે-વેડ રોડ. 
૧૮૩, કેશવપાકટ સોસા. & ૨, રામજીનર્ર સોસા.,પાંડોળની સામે - વેડ રોડ (બે નમનુા). 

૧૨-૦૯-૨૦૧૫ ૬૦ & ૫૩, ર્ોવવિંદનર્ર સોસા., ડર્ોિી ચાર રસ્તા (બે નમનુા). 
૧૭-૦૯-૨૦૧૫ ૪૪૮-એ & ૪૬૨-એ, આનાંદપાકટ સોસા., વેડ રોડ (બે નમનુા). 
૧૯-૦૯-૨૦૧૫ ૧૨૨-રામજીનર્ર સોસા., & ૨-કેશવપાકટ સોસા., પાંડોળની સામે-વેડ રોડ (બે નમનુા). 
૨૧-૦૯-૨૦૧૫ એ-૩૯, સ્મવૃત સોસા.વવ-૧ & બી-૪૪, સ્મવૃત સોસા. વવ-૨, ફુિપાડા રોડ - કતારર્ામ (બ ેનમનુા). 

૨૨-૦૯-૨૦૧૫ એ-૨૭, એ-૪૧ & બી-૩૪, વવશાિનર્ર સોસા.& એ-૭૭, મકનજીપાકટ સોસા. અંલબકા ર્ી.પી. રોડ કતારર્ામ (ચાર નમનુા). 

૨૩-૦૯-૨૦૧૫ પાર્કિંર્, ઈન્દ્રપ્રસ્થ એપા. તળાવની સામે-કતારર્ામ. 
૨૪-૦૯-૨૦૧૫ ૫૫, હરીહરી સોસા. વવ-૧ & ૧, સરર્મ સોસા. કતારર્ામ બાળાશ્રમ - હલે્થ સને્ર્ર રોડ (બ ેનમનુા). 

ઈસ્ટ 

૦૭-૦૯-૨૦૧૫ ૫૭, વનમટળનર્ર, સરથાણા., ૨૦, સાંકેત સોસા. & ૨૭, વ ૃાંદાવન સોસા. -૧, મોર્ા વરાછા. (ત્રણ નમનુા). 

૦૮-૦૯-૨૦૧૫ ૧૯, પવુનતનર્ર સોસા. & ૫૬, રાધેશ્યામ સોસા. મોર્ા વરાછા., ૧૧, સરસ્વતી સોસા. સરથાણા. (ત્રણ નમનુા). 

૧૦-૦૯-૨૦૧૫ ૨૮૧, મોમાઇનનર્ર, મોર્ાવરાછા. 
૧૧-૦૯-૨૦૧૫ ૪૬, માછીવાડ, મોર્ાવરાછા. 
૧૩-૦૯-૨૦૧૫ ૩૧- કેશવનર્ર, સરથાણા & ૨૦-સાર્ર રો- હાઉસ, મોર્ાવરાછા (બે નમનુા). 
૧૪-૦૯-૨૦૧૫ ૭૧૩, શ્રીરામનર્ર ઝુપડપટ્ટી, કાપોદ્રા. 

૧૬-૦૯-૨૦૧૫ 
૫૧, ૫૪, વ ૃાંદાવન રો હાઉસ વવ.-૨ & ૨, ૧૭, પ્રથમ રો હાઉસ, મોર્ા વરાછા (ચાર નમનુા). 
૯, ૧૪, કૃષ્ણકુાંજ સોસા.,એ, ડી, રાજહાંસ ર્ાવર, મોર્ા વરાછા (ચાર નમનુા). 

૧૯-૦૯-૨૦૧૫ 
૧૨૭, વોરાજી મહોલ્િો, મોર્ાવરાછા & એ/૧૨, નેશનિપાકટ , સરથાણા (બે નમનુા). 
૧૯, રામબાર્ સોસા., એ. કે. રોડ. 

૨૦-૦૯-૨૦૧૫ ૨૦, રામકૃષ્ણ સોસા. & ૧૪, સાાંકેત સોસા. મોર્ા વરાછા. & ૬૮, અનમોિપાકટ-૨, સરથાણા. (ત્રણ નમનુા). 

૨૨-૦૯-૨૦૧૫ 
૨૬૮, રામર્કશન કોિોની, કાપોદ્રા. 
૩૪, ધમાટન ાંદ સોસા. મોર્ા વરાછા.  

૨૩-૦૯-૨૦૧૫ ૧૦, રાધાકૃષ્ણ સોસા., મોર્ા વરાછા. 
૨૪-૦૯-૨૦૧૫ ૧૨, વત્રવેણીપાકટ સોસા., સરથાણા. 



વેસ્ટ 

૦૬-૦૯-૨૦૧૫ ૮/૩૯, હરીજનવાસ, રાાંદેર.  
૧૨-૦૯-૨૦૧૫ ૧૩૭, જય અંબે સોસા., અડાજણ રોડ. 
૧૮-૦૯-૨૦૧૫ ૧૯૧, દેવઆવશષ સોસા., મોરાર્ાર્ળ. 
૨૧-૦૯-૨૦૧૫ ૧૩૭, જય અંબે સોસા., અડાજણ રોડ. 
૨૭-૦૯-૨૦૧૫ ૨, િાિજીનર્ર સોસા., અડાજણ. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૧-૦૯-૨૦૧૫ ૭/૨૨૫૧, કર્ડયા શેરી, રામપરુા. 
૦૩-૦૯-૨૦૧૫ ૭/૨૦૫૯ & ૭/૨૦૨૧, કાાંકરા મોહલ્િો & ૭/૨૦૮૭, િાિમીયા મસ્જીદ રોડ, રામપરુા (ત્રણ નમનુા). 

૦૪-૦૯-૨૦૧૫ ૨/૧૧૭૮, સાાંકડી શેરી, સર્રામપરુા. 
૦૬-૦૯-૨૦૧૫ ૮/૨૯૯, મદાટનીયા વાડ,  ર્ોપીપરુા. 

૧૧-૦૯-૨૦૧૫ 
૧૨/૭૪૦, વ્હાઇર્ હાઉસ એપા., સોની સ્રીર્, રાણીતળાવ. (બે નમનુા). 
૧૨/૪૧૦, નાિબાંધવાડ & ૧૨/૭૨૯, ર્ાવનર્રી શેરી, રાણીતળાવ (બે નમનુા). 

૧૨-૦૯-૨૦૧૫ ૧૨/૪૧૦, નાિબાંધવાડ, રાણીતળાવ. 

૧૪-૦૯-૨૦૧૫ 

૭/૩૦૬૬, ૭/૩૦૬૮ & ૭/૨૮૦૫, િેખડીયા શેરી, સૈયદપરુા (ત્રણ નમનુા). 
વમલ્ક પેિેસ, વાવ શેરી, સૈયદપરુા. 
૭/૨૭૭૯, વાવ શેરી, સૈયદપરુા. 

૧૭-૦૯-૨૦૧૫ ૭/૩૨૨૬ & ૭/૩૧૯૬, કાાંછીયા શેરી, સૈયદપરુા (બે નમનુા). 
૧૯-૦૯-૨૦૧૫ ૩/૨૫૧૧, સિબતપરુા રોડ. 

૨૧-૦૯-૨૦૧૫ 

૫/૧૦૬૬, નર્દુિા હનમુાન શેરી, હરીપરુા.  
૫/૧૧૪૬, તરતીયા હનમુાન શેરી & ૫/૧૧૮૨, હાર્ ફળીયા, હરીપરુા (બે નમનુા). 
૧૨/૩૦૪૯, પારસીવાડ, રાણીતળાવ.  

૨૩-૦૯-૨૦૧૫ ૧૧/૧૨૮-એ, હનમુાન પોળ, નાાંણાવર્. 
૨૪-૦૯-૨૦૧૫ ૧૧/.૫૬૭, તાળાવાળાની પોળ, નાાંણાવર્. 

૨૫-૦૯-૨૦૧૫ 
ગિુબર્ટ એપા., પાતાિી હનમુાન રોડ, મરુ્િીસરા. 
૧૧/૧૮૭૯, તકુી વાડ, સૈયદવાડા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૨-૦૯-૨૦૧૫ ૫૩, પાંચવતીપાકટ , ર્રથાણાર્ામ. 
૧૦-૦૯-૨૦૧૫ પાવટતીબેન પરે્િ, ર્ાાંધી મોહલ્િો, ર્ીમરાડ ર્ામ. 
૧૧-૦૯-૨૦૧૫ જીમી ખરાદીનો બાંર્િો, અઠવાિાઇન્સ પાસે. 
૧૨-૦૯-૨૦૧૫ ૪, આનાંદમાંર્િ સોસા., ર્ર્ાર રોડ. 
૧૬-૦૯-૨૦૧૫ ૩૩, આનાંદમાંર્િ સોસા., ર્ર્ાર રોડ. 
૨૧-૦૯-૨૦૧૫ ૯૬, માંર્દર ફળીયુાં, સરસાણા. 
૨૩-૦૯-૨૦૧૫ એ & બી-રાધાર્િષ્ણા એપા.,  હોવમયોપેથીક કોિેજની ર્િી-ઉ.મ.રોડ & પરે્િ ફળીયુાં-ર્રથાણાર્ામ (ત્રણ નમનુા). 

સાઉર્ 

૧૯-૦૯-૨૦૧૫ ગરુુદ્વારા માંર્દર, ઉધના. 
૨૧-૦૯-૨૦૧૫ ૫૨-સડક ફળીયુાં, ઉન; પાણીની ર્ાાંકી-ર્ર્ણેી; ૩૧૮-સોનારીર્ામ & R/O પ્િાન્ર્-બમરોિીર્ામ (ચાર નમનુા). 

૨૨-૦૯-૨૦૧૫ વડાપાઉની િારી, એ. પી. માકેર્, ઉધના. 
૨૩-૦૯-૨૦૧૫ ૮, િાિવાળા કાંપાઉન્ડ, ઉધના. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૧૪-૦૯-૨૦૧૫ ૭૫, અંલબકાનર્ર.,૬૮, ર્ણપવતધામ-૧ & ૪૬, ગહૃિક્ષ્મીનર્ર, નવાર્ામ (ત્રણ નમનુા). 
૧૯-૦૯-૨૦૧૫ ૪, ૬૦ & ૫૦, શાહપરુા, લિિંબાયત (ત્રણ નમનુા). 
૨૦-૦૯-૨૦૧૫ ૯૭, ઉવમયાનર્ર-૨, નવાર્ામ. 
૨૨-૦૯-૨૦૧૫ ૯, બિવાડી ફળીય,ુ મર્ોબ.  

 


