
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 :-  મે - ૨૦૧૬  

 

ઝોન િેવાયેિા નમનુાઓ ફીટ નમનુાઓ અનફીટ નમનુાઓ 

 

 

નોથટ ૧૧૫૮ ૧૧૩૬ ૨૨ 

 

 

ઈસ્ર્ ૧૦૦૬ ૯૯૪ ૧૨ 

 

 

વેસ્ર્ ૧૧૦૭ ૧૦૯૫ ૧૨ 

 

 

સેન્્િ ૯૬૧ ૯૫૫ ૬ 

 

 

સાઉથ વેસ્ર્ ૧૦૬૦ ૧૦૫૧ ૯ 

 

 

સાઉથ  ૧૪૫૧ ૧૪૪૮ ૩ 

 

 

સાઉથ ઈસ્ર્ ૯૭૧ ૯૬૯ ૨ 

 

 

કુિ ૭૭૧૪ ૭૬૪૮ ૬૬ 

 
 

ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૧-૦૫-૨૦૧૬ ૩૪, તાપીનર્ર સોસા., પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ પાસે. 

૦૪-૦૫-૨૦૧૬ 

૧/૨૬ & ૩/૭૯, ર્ોપીનાથ સોસા. કતારર્ામ રોડ. (બે નમનુા). 
૨૦, બળવાંતનર્ર & ૫૮, તીરૂપતી સોસા. કતારર્ામ રોડ. (બે નમનુા) 
૧/૨૬ & ૨/૧૫૦, મર્નનર્ર. કતારર્ામ રોડ. (બે નમનુા) 
પાકકિંર્, રવવ કકરણ કોમ્પિેક્ષ & આશાનર્ર. કતારર્ામ રોડ. (બે નમનુા) 

૦૫-૦૫-૨૦૧૬ ૭૧ & ૬૩, મકનજીપાકટ સોસા., S.M.C સ્ર્ાફ ક્વાર્સટ સામે, કતારર્ામ. (બે નમનુા) 
૦૭-૦૫-૨૦૧૬ ૬૯, મકનજીપાકટ સોસા., કતારર્ામ આરોગ્ય કેન્ર સામે. 
૧૧-૦૫-૨૦૧૬ ૪૫, મકનજીપાકટ સોસા. વવ.-એ, કતારર્ામ હલે્થ સેન્ર્રથી હકરઓમ વમિ-વેડ રોડ. 
૧૩-૦૫-૨૦૧૬ ૧૪૪, વવજયનર્ર સોસા. વવ. - ૨, વેડ રોડ પાંડોળ, પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ રોડ. 
૨૩-૦૫-૨૦૧૬ એ-૬ & એ-૧૪, મણીબાનર્ર સોસા., કતારર્ામ-ચીકુવાડી રોડ (બે નમનુા). 
૨૪-૦૫-૨૦૧૬ એ-૬, મણીબા સોસા., ચીકુવાડી રોડ. 

૨૮-૦૫-૨૦૧૬ 

જા.નળ, બહચુરાજી માંકદર, પ્રાણનાથ હોસ્સ્પર્િ સામે-વેડરોડ (બે નમનુા). 
૬, તાપીનર્ર સોસા., પ્રાણનાથ હોસ્સ્પર્િ સામે-વેડરોડ. 
૮૫, હકરહકર સોસા. વવ.-૨, કતારર્ામ બાળઆશ્રમ રોડ. 

૩૧-૦૫-૨૦૧૬ ૪૧, કૈિાસનર્ર સોસા., ડભોિી ચાર રસ્તા. 



 

ઈસ્ટ 

૧૧-૦૫-૨૦૧૬ ૩૮, અનમોિપાકટ સોસા.-૨, સરથાણા.  
૧૭-૦૫-૨૦૧૬ ૧૮, વવક્રમનર્ર. & ૬૯, ભસ્ક્તનર્ર - ૨, એ.કે.રોડ (બે નમનુા). 
૧૮-૦૫-૨૦૧૬ બી-૩, અંલબકાનર્ર, િાંબેહનુાંમાન રોડ. 

૨૦-૦૫-૨૦૧૬ 
૯, ૧૪ & ૫, શાહ એસ્રે્ર્, એ.કે.રોડ. (ત્રણ નમનુા). 
૪૦૪૪, ૪૦૫૨, મહાપ્રભજુીની બઠેક & એ-૬૩, પવુવિ સોસા. વવ. - ૧, એ.કે.રોડ. (ત્રણ નમનુા). 

૨૧-૦૫-૨૦૧૬ ૧૯, સવાણી એસ્રે્ર્, કોહીનરુ રોડ.  
૩૧-૦૫-૨૦૧૬  બી-૩, અંલબકાનર્ર, કરાંજ. 

વેસ્ટ 

૦૫-૦૫-૨૦૧૬ બી-૫, રાજિક્ષ્મી સોસા., અડાજણ રોડ. 
૦૬-૦૫-૨૦૧૬ ૧૦૩, ર્ોપીનાથ સોસા., મોરાભાર્ળ. 
૦૮-૦૫-૨૦૧૬ મકેુશભાઇ, દરજી મહલ્િો, અડાજણ ર્ામ. 

૧૨-૦૫-૨૦૧૬ 
૭, સરુભી રો-હાઉસ, અડાજણ. 
૫૨૬, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર. 

૧૬-૦૫-૨૦૧૬ ૪૦, િાિજીનર્ર સોસા., અડાજણ. 
૧૯-૦૫-૨૦૧૬ ૪૬૩, રામનર્ર કોિોની & ૬૫, ર્ોપીનાથ સોસા.,રામનર્ર રોડ. (બે નમનુા) 
૨૩-૦૫-૨૦૧૬ ૧૦૧, વનશાાંત સોસા. અડાજણ.  
૨૪-૦૫-૨૦૧૬ ૬૧, રામદેવનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૨૬-૦૫-૨૦૧૬ ૫૧૫, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર. 
૨૮-૦૫-૨૦૧૬ ૪૨, મોરારનર્ર સોસા. તાડવાડી.  

સેન્ટ્ર્િ 

૦૧-૦૫-૨૦૧૬ ૫/૧૨૯૫, સોય શેરી - ૧ & ૫/૧૩૦૨, સોય શેરી - ૨, હરીપરુા (બે નમનુા). 
૦૭-૦૫-૨૦૧૬ ૫/૬૦૪, ધોબી શેરી, હકરપરુા. 
૨૮-૦૫-૨૦૧૬ ૭/૨૮૧૬-મોર્ી કડીયા શરેી & ૭/૨૮૮૩-નાની કડીયા શરેી, સયૈદપરુા (બ ેનમનુા). 

૩૧-૦૫-૨૦૧૬ ૨/૫૫૦, મોમનાવાડ, રૂસ્તમપરુા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૫-૦૫-૨૦૧૬ 
૭, શસ્ક્ત શેરી, ઉમરાવનર્ર. 
૨૮, હળપવતવાસ, ૮૦ & ૧૦૫, વનશાળ ફળીય ુ& ૫, ર્ાાંધી ફળીય,ુ ભીમરાડ. (ચાર નમનુા). 

૧૩-૦૫-૨૦૧૬ દીનબાંધ ુએપા., ઉમાભવન-ભર્ાર રોડ. 
૧૯-૦૫-૨૦૧૬ ૧૭ & ૨૪૪, બનુકી શેરી, ઉમરાવનર્ર-ભર્ાર રોડ(બે નમનુા). 
૨૩-૦૫-૨૦૧૬ રોયિ નેસ્ર્, ઓિપાડી મહોલ્િો પાસે, અઠવાિાઈન્સ.  

સાઉર્ 
૦૧-૦૫-૨૦૧૬ ૫૨, સડક ફળીય,ુ ઉન.  
૨૬-૦૫-૨૦૧૬ રવવભાઈ પરે્િ, માંકદર પાસે & શૈિેશભાઈ પરે્િ, આમિી ફળીય,ુ ડુાંડી (બે નમનુા). 

સાઉર્ ઈસ્ટ 
૧૯-૦૫-૨૦૧૬ ૪૬૬, પદમાનર્ર, માનદરવાજા. 
૨૩-૦૫-૨૦૧૬ ૮૨, શાસ્ત્રીચોક, લિિંબાયત.  


