
સરુત મહાનગરપાલિકા  
હાઈડ્રોલિક 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 :- ઓક્ટોબર - ૨૦૧૬  

 

ઝોન િેવાયેિા નમનુાઓ ફીટ નમનુાઓ અનફીટ નમનુાઓ 

 

 

નોથટ ૧૦૫૮ ૧૦૩૬ ૨૨ 

 

 

ઈસ્ર્ ૧૧૩૧ ૧૧૨૨ ૯ 

 

 

વેસ્ર્ ૧૦૮૮ ૧૦૭૨ ૧૬ 

 

 

સેન્્િ ૯૧૬ ૯૦૫ ૧૧ 

 

 

સાઉથ વેસ્ર્ ૧૦૫૨ ૧૦૩૬ ૧૬ 

 

 

સાઉથ  ૧૪૪૯ ૧૪૩૩ ૧૬ 

 

 

સાઉથ ઈસ્ર્ ૯૧૫ ૯૧૦ ૫ 

 

 

કુિ ૭૬૦૯ ૭૫૧૪ ૯૫ 

 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 

૦૫/૧૦/૨૦૧૬ 
માિદદપ એપા. ડેરી ફળીય,ુ કતારર્ામ ર્ામતળ. 
ઈન્દ્રપ્રસ્થ એપા. તળાવની સામે. કતારર્ામ ર્ામતળ. 

૦૭/૧૦/૨૦૧૬ 

પાદકિર્, શ્રીદશટન પેિેસ, સ્રે્શન રોડ & દશટન એપાર્ટ , ધમણવાિા કમ્પાઉડ, િાિ દરવાજા (બે 
નમનુા). 

આયવેુદદક હોસ્સ્પર્િ, રેલ્વે સ્રે્શન રોડ (બે નમનુા). 
૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ૧૬૪ & બી-૭૩, હરીઓમ સોસા., કતારર્ામ શાક માકેર્ પાસે (બે નમનુા). 
૧૩/૧૦/૨૦૧૬ ૧૫૯, ૧૭૯ & ૧૯૬, રણછોડપાકટ સોસા. - ૨, િલિતા ચોકડી કતારર્ામ (ત્રણ નમનુા). 

૧૮/૧૦/૨૦૧૬ 
૧૨, જુની પષુ્પકુાંજ સોસા., સમુિુ ડેરી અિકાપરુી રોડ. 
૧૬૪, હરીઓમનર્ર સોસા. હરીઓમ મીિ સામે - વેડ રોડ. 

૨૨/૧૦/૨૦૧૬ ૩૧૫, બ્િોક એચ-૪, કોસાડ આવાસ. 
૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ૫૨, દેવદીપ સોસા. કતારર્ામ રોડ. 
૨૫/૧૦/૨૦૧૬ ૧૪૩, રેિરાહત કોિોની, ર્ોતાિાવાડી. 
૨૬/૧૦/૨૦૧૬ ૪, વવવેકાનાંદ સોસા., ધોળકીયા ર્ાડટન સામે, કતારર્ામ 

૨૭/૧૦/૨૦૧૬ 

૧૯, જુની પષુ્પકુાંજ સોસા., સમુિુ ડેરી રોડ. 
૫૨, રેિરાહત કોિોની, ર્ોતાિાવાડી (બે નમનુા). 
૨૦૪ & માંદદર, રેિરાહત કોિોની, ર્ોતાિાવાડી (બે નમનુા). 

ઈસ્ટ 

૦૪/૧૦/૨૦૧૬ પાદકિંર્, સખુસાર્ર એપા. & ૪૪, દહિંમતનર્ર, એ. કે. રોડ (બે નમનુા). 
૧૫/૧૦/૨૦૧૬ ૩૪ & ૩૫, કોહીનરુ સોસા. કોહીનરુ રોડ. વરાછા. (બે નમનુા). 

૨૫/૧૦/૨૦૧૬ 
૩૭-સૈફી સોસા. & ૭૦-વર્ાટ સોસા., િાંબેહનમુાન રોડ (બે નમનુા). 
૧૫૪-સપના સોસા. & ૨૫-રાંર્ અવધતુ સોસા., િાંબેહનમુાન રોડ (બે નમનુા). 

૨૬/૧૦/૨૦૧૬ ૩૫, સૈફ સોસા., િાંબે હનમુાન રોડ. 

વેસ્ટ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૬ ૬૧ & ૨૫, રામદેવનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ (બે નમનુા). 
૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૨૨, સાાંઇસ્્વેર સોસા., હનીપાકટ રોડ. 

૧૧/૧૦/૨૦૧૬ 
બી -૨૦૩, દીન દયાળ સોસા. પાિનપરુ રોડ. 
૮, દીપ જયોત સોસા. પાિનપરુ રોડ. 

૧૨/૧૦/૨૦૧૬ ૧-દત્તાતે્રય સોસા. & ૧૦૦-જ્ઞાનાદીપ સોસા., પાિનપરુ રોડ (બે નમનુા). 
૧૩/૧૦/૨૦૧૬ બી-૨૦૩, દીન દયાળ સોસા., પાિનપરુ રોડ. 



વેસ્ટ 

૧૪/૧૦/૨૦૧૬ બી-૨૦૩, દીન દયાળ સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૨૧/૧૦/૨૦૧૬ હની ફેશન, પતરાની ચાિ પાસે, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર, રાાંદેર. 

૨૨/૧૦/૨૦૧૬ 
ર્ોલ્ડન પાકટ  એપા. & એ-૩૨, ર્ાંર્ાનર્ર સોસા., પાિનપરુ (બે નમનુા). 
૩૮, મહાિક્ષ્મી સોસા., પાિનપરુ. 

૨૪/૧૦/૨૦૧૬ હનેી ફેશન, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર, 

૨૬/૧૦/૨૦૧૬ 
૩૪, જ્યોવતનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૫૮, દીન દયાળ સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૨/૪૫૨-એ, નાનો કુાંર્ારવાડ, રૂસ્તમપરુા. 
૧૪/૧૦/૨૦૧૬ ૧/૨૩૮૯, નાતાિી ર્િી, નાનપરુા માકેર્. 

૧૮/૧૦/૨૦૧૬ 
૪/૪૮૫૬, સૈફી મોહલ્િો, ઝાાંપાબજાર. 
બી -૧૦૪, અિ મદીના હાઈટ્સ, મરુ્િીસરા.  

૧૯/૧૦/૨૦૧૬ 
૯/૫૯૫, ચકાવાળા શેરીના નાકે, વાડીફળીયા. 
૪/૪૨૬૭ & ૪/૪૨૬૪, હાથીવાળાની શેરી, બેર્મપરુા (બે નમનુા). 

૨૦/૧૦/૨૦૧૬ 
મોહાંમદી એપા. સૈયદવાડા.  
૧૧/૫૬૭, તાળાવાળાની પોળ & ૧૧/૪૯૫, નર્ર શઠેની પોળ, નાાંણાવર્. (બ ેનમનુા). 

૨૯/૧૦/૨૦૧૬ ૭/૬૮૪, કોર્ડા મોહલ્િો, રામપરુા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૫/૧૦/૨૦૧૬ એ/૨૨, કરીમઆબાદ સોસા., જમનાનર્ર રોડ. 
૦૭/૧૦/૨૦૧૬ ૧૭૯ & ૬૧૬, ર્ોકુિનર્ર, આઝાદનર્ર રોડ (બે નમનુા). 

૦૮/૧૦/૨૦૧૬ 

૨૫ & ૨૮, ર્જાનાંદ શેરી, અંબાનર્ર રોડ (બે નમનુા). 
બાબારામદેવ ર્ી સેન્ર્ર, ૨૧ & ૨૩-ર્જાનાંદ શેરી, અંબાનર્ર રોડ (ત્રણ નમનુા). 
૨૨, હનમુાન શેરી, & વેિકમ બેકરી, અંબાનર્ર રોડ (બે નમનુા). 

૧૦/૧૦/૨૦૧૬ 
૯૦, શ્રમજીવી સોસા.-૧, ઉમરા.  
૨૨, હનમુાન શેરી, અંબાનર્ર રોડ. 

૧૫/૧૦/૨૦૧૬ બી/૫૭, યોર્ીકૃપા સોસા.શ્રીરામ માંદદર પાસે, ર્ર્ાર રોડ. 

૧૯/૧૦/૨૦૧૬ 
૨૪૨, બનુકી શેરી, ઉમરાવનર્ર-ર્ર્ાર રોડ. 
૨૪, પરીક્ષીત સોસા., ઉમરાવનર્ર-ર્ર્ાર રોડ. 

૨૨/૧૦/૨૦૧૬ ૧૬, બનુકી શેરી, ઉમરાવનર્ર-ર્ર્ાર રોડ. 

સાઉર્ 

૦૫/૧૦/૨૦૧૬ 
૪૩, સાાંઇ સમપટણ સોસા., ઉધના. 
બ્િોક નાં. ૯ & બ્િોક નાં. ૧૦, EWS આવાસ, ર્ેસ્તાન (બે નમનુા). 

૦૭/૧૦/૨૦૧૬ 
હળપતીવાસ, માંદદર ફળીયુાં, ર્ેસ્તાન. 
અમનર્ાઇ પરે્િ, નારીયેળી ફળીયુાં, જીઆવ. 

૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ૫૧, યવુાન સોસા. ઉન.  

૧૯/૧૦/૨૦૧૬ 
૧૫૧ & ૧૫૨, ર્દકતનર્ર સોસા. વવ-૩, બમરોિી રોડ (બે નમનુા). 
સી-૬૩ & સી-૮૦, એચ-૧૫, આવાસ, ર્ેસ્તાન (બે નમનુા). 

૨૧/૧૦/૨૦૧૬ ૧૧, નવી વસાહત, બડુીયા. 

૨૭/૧૦/૨૦૧૬ 
૩૧૬, સોનારીર્ામ, સોનારી. 
૮, ર્ાાંકી ફળીય,ુ બડુીયા.  

૨૯/૧૦/૨૦૧૬ ૩૧ & ૪૪, દદનદયાિનર્ર, પાાંડેસરા (બે નમનુા). 
૩૧/૧૦/૨૦૧૬ ૨૭, વવકાસ કોિોની, BRC સામે-ઉધના. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૨/૧૦/૨૦૧૬ એ-૨, રૂસ્તમપાકટ , લિિંબાયત. 
૦૬/૧૦/૨૦૧૬ ૨૮, એ્તાનર્ર, પરવત.   
૧૦/૧૦/૨૦૧૬ એ-૧, આવાસ, નવાર્ામ. 
૧૩/૧૦/૨૦૧૬ ૨૪૧, પષુ્પાનર્ર-૧, ર્ાઠેના.  
૧૭/૧૦/૨૦૧૬ ૫, રૂસ્તમપાકટ સોસા., લિિંબાયત. 

 


