
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 :- ફેબ્રઆુરી -  ૨૦૧૬ 

  ઝોન િેવાયેિા નમનુાઓ ફીટ નમનુાઓ અનફીટ નમનુાઓ   

  નોથટ ૯૮૦ ૯૬૯ ૧૧   

  ઈસ્ર્ ૮૮૧ ૮૭૩ ૮   

  વેસ્ર્ ૮૨૫ ૮૧૮ ૭   

  સેન્્િ ૭૯૧ ૭૭૮ ૧૩   

  સાઉથ વેસ્ર્ ૮૧૯ ૭૯૬ ૨૩   

  સાઉથ  ૧૨૨૯ ૧૨૨૪ ૫   

  સાઉથ ઈસ્ર્ ૭૫૫ ૭૪૨ ૧૩   

  કુિ ૬૨૮૦ ૬૨૦૦ ૮૦   

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 

૦૩-૦૨-૨૦૧૬ ૨૮, મહતેાનર્ર સોસા. ડર્ોિી ચાર રસ્તા.  

૧૦-૦૨-૨૦૧૬ ૨૮, િલિતાપાકટ સોસા. િલિતા ચોકડી, કતારર્ામ. 

૧૬-૦૨-૨૦૧૬ 

૧૧૬, અવધતુનર્ર સોસા. ધનમોરા રોડ. 

બી - ૧૫,રામેશ્વર ઇન્ડ સોસા. વવ. -  B, પાંડોળની પાછળ વેડ રોડ. 

વશવશક્તત ર્ી-સેન્ર્ર ઇશ્વરમોતી ઇન્ડ, પાંડોળની પાછળ વેડ રોડ. 

૧૯-૦૨-૨૦૧૬ એચ-૭, રેવન્યપુાકટ સોસા., ર્રીમાતા, વેડ રોડ. 

૨૨-૦૨-૨૦૧૬ ૨૨ & ૧૦૨, હરી હરી સોસા., કતારર્ામ. (બે નમનુા). 

૨૩-૦૨-૨૦૧૬ ૧/૬૪, ર્ીતાનર્ર & ૧/૧૨૮, બ્રાહ્મણ ફળીય.ુ ફુિપાડા-કતારર્ામ. (બે નમનુા). 

૨૯-૦૨-૨૦૧૬ બી/૧૫, રામેશ્વર ઇન્ડસ્રીયિ સોસા., પાંડોળથી રહમેતનર્ર રોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૨-૦૨-૨૦૧૬ એ - ૨૧, મણીનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ. 

૦૮-૦૨-૨૦૧૬ ૨૪, કૈિાસધામ સોસા. હહરાબાર્ રોડ. 

૦૯-૦૨-૨૦૧૬ ૨૪, કૈિાસધામ સોસા. હહરાબાર્ રોડ. 

૧૬-૦૨-૨૦૧૬ ૬૭, ધમીષ્ઠા પાકટ સોસા., એ.કે.રોડ. 

૧૭-૦૨-૨૦૧૬ ૨૫, વસધ્ધાથટનર્ર, એિ.એચ.રોડ. 

૨૩-૦૨-૨૦૧૬ ૬૮, સયુટપરુ ઈન્ડ. એસ્રે્ર્, પરે્િનર્ર રોડ. 

૨૪-૦૨-૨૦૧૬ ડી-૪૯, વલ્િર્નર્ર સોસા., વરાછા રોડ. 

૨૫-૦૨-૨૦૧૬ ૫૪, િક્ષ્મીનારાયણ સોસા., H.T. િાઇન. 

વેસ્ટ 

૦૧-૦૨-૨૦૧૬ ૧૬, શાાંતમ રો હાઉસ, અડાજણ. 

૦૨-૦૨-૨૦૧૬ ૮, તીરૂપતી સોસા. & ૪, પ્રશાાંત સોસા. પાિનપરુ રોડ. (બે નમનુા). 

૦૫-૦૨-૨૦૧૬ પાહકિંર્, વસન્ડીકેર્ ફ્િેટ્સ, ર્ાંરે્શ્વર મહાદેવ રોડ. 

૧૩-૦૨-૨૦૧૬ પાહકિંર્, શ્રીકૃપા ફિેટ્સ, ર્ાંરે્શ્વર મહાદેવ રોડ. 

૨૪-૦૨-૨૦૧૬ ઈ-૧૪, તલ્પતરૂ રો હાઉસ, ર્ાંરે્શ્વર મહાદેવ રોડ. 

૨૬-૦૨-૨૦૧૬ ૨૦, વાંદના સોસા., અડાજણ રોડ. 



સેન્ટ્ર્િ 

૦૪-૦૨-૨૦૧૬ ૧૨/૧૮૮૪, પીર ખજુરી મસ્ીદ ર્િી & ૧૨/૨૫૨૮/બ, બાગ્યાની ચાિ, સૈયદવાડા (બે નમનુા). 

૦૫-૦૨-૨૦૧૬ ક્રાઉન પ્િાઝા એપા., પીપરડી શેરી, સિાબતપરુા. 
૦૮-૦૨-૨૦૧૬ ૭/૨૭૮૩-બ & ૭/૨૯૨૪, વાવ શેરી, સૈયદપરુા. (બે નમનુા). 
૧૫-૦૨-૨૦૧૬ ૪/૬૨૬, રાણા શેરી, બેર્મપરુા. 
૧૮-૦૨-૨૦૧૬ ૪/૫૨૬, રાણા શેરી, બેર્મપરુા. 

૨૩-૦૨-૨૦૧૬ 
રઇસ મિેક, પઠાણવાડ, અકબર સઇદ રે્કરો 
 ૯/૧૬૦૮, લર્ખરુ્ાઇ પરે્િ, ચૌર્ાપિુ જુન ુસાાંઇબાબાનુાં મ ાંદીરની ર્િીમાાં. 

૨૬-૦૨-૨૦૧૬ ૭/૨૫૭૦, ખાડીશેરી, સૌયદપરુા. 
૨૭-૦૨-૨૦૧૬ આશતુોષ હોક્સ્પર્િ, રૂદરપરુા. 

૨૯-૦૨-૨૦૧૬ 
૯/૯૩૩, તાંબરુા શેરી, અંબાી રોડ. 
૧૧/૫૭૮, તાળાવાળાની પોળ, નાણાવર્. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૨-૦૨-૨૦૧૬ ૪૯-બી & ૫૦-એબી, સ્વામી ગણુાતીતનર્ર, ર્ર્ાર રોડ. (બે નમનુા). 

૦૩-૦૨-૨૦૧૬ એચ-૨ & ડી-૬-૭, જય જિારામકૃપાનર્ર, પીપિોદ. (બે નમનુા). 

૦૬-૦૨-૨૦૧૬ 
એ-૪૩ & એબી-૫૭, સ્વામી ગણુાાંતીતનર્ર, ર્ર્ાર રોડ (બે નમનુા). 

૫૭, શ્રમીવી સોસા. વવ.-૧, ઉમરા. 

૧૨-૦૨-૨૦૧૬ 
૫, જમનાનર્ર સોસા., કાપડીયા હલે્થ તિબ સામે. 

૧૪૫, ય.ુપી.નર્ર ઝુપડપટ્ટી, સીર્ીિાઇર્. 

૧૭-૦૨-૨૦૧૬ 

૩૮-પાદર સ્રીર્ ૨૪-દરી મોહલ્િો & ૩૨-કોિા સ્રીર્ રૂાંઢ (ત્રણ નમનુા). 

૨૫, પાંચવર્ી બાંગ્િોઝ, સરર્મ શોપીંર્ સેન્ર્રની સામે-પારિે પોઇન્ર્ (બે નમનુા). 
ડી/૨, ઈ/૧, ડી/૬ & સી/૫-૬, પાંચવર્ી રે્નામેન્ર્ સોસા., સરર્મ શોપીંર્ સેન્ર્રની સામ-ેપારિે પોઇન્ર્ (ચાર નમનુા). 

૧૯-૦૨-૨૦૧૬ લબલ્ડીંર્ નાં.-એ/૩, EWS આવાસ-ય.ુપી.નર્ર, સીર્ીિાઇર્. 

૨૦-૦૨-૨૦૧૬ UGT (Supply Water), ધરમ પેિેસ, સરર્મ શોપીંર્ સેન્ર્રની સામે-પારિે પોઇન્ર્. 

૨૩-૦૨-૨૦૧૬ નીતીન વીરયા, મનસખુિાિ ર્ાવરની ર્િી અઠવારે્ર્. 

૨૯-૦૨-૨૦૧૬ ૫૩, સાંકલ્પ સોસા., જમનાનર્ર રોડ & ૨૮, પરીક્ષીત સોસા.,ઉમરાવનર્ર રોડ (બે નમનુા). 

સાઉર્ 

૦૨-૦૨-૨૦૧૬ ૧૨૬, આશાનર્ર -૨, ઉધના.  

૧૬-૦૨-૨૦૧૬ 
૯, સડુા આવાસ, ર્ેસ્તાન. 
૫૦ & ૧૦૫, અમીધારા સોસા. વડોદ. (બે નમનુા). 

૨૪-૦૨-૨૦૧૬ ૧૨૦, અસ્માનર્ર, ઊન. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૪-૦૨-૨૦૧૬ ૨૧-૩, ઇચ્છાબા સોસા., ઉધનાયાડટ-લિિંબાયત. 

૦૫-૦૨-૨૦૧૬ ૧૦૧ & ૮૭, અંબાી મોહલ્િો, ઉધનાયાડટ (બે નમનુા). 

૦૬-૦૨-૨૦૧૬ ડી-૨/૨૦, રે્નામેન્ર્, આંજણા. 

૧૦-૦૨-૨૦૧૬ 
૨૫/૩, દેશાઇ ઇચ્છાબા સોસા., લિિંબાયત. 

૩૩/૪, દેશાઇ ઇચ્છાબા સોસા., લિિંબાયત. 

૧૨-૦૨-૨૦૧૬ ૨૨/૧ & ૪/૧, દેસાઇ ઇચ્છાબા સોસા., લિિંબાયત (બે નમનુા). 

૧૬-૦૨-૨૦૧૬ ૨૨૯, ઉષાનર્ર સોસા., ર્ાઠેના. 

૧૮-૦૨-૨૦૧૬ ૧૮૨, ઉષાનર્ર સોસા., ર્ાઠેના. 

૧૯-૦૨-૨૦૧૬ ૯૧, રાધાસ્વામી નર્ર, લિિંબાયત. 

૨૨-૦૨-૨૦૧૬ ૩૧, શાહપરુા, લિિંબાયત.(બે નમનુા). 
 

 


