
સરુત મહાનગરપાલકા  
ષાઇડ્રોલક ડીાર્ટમેન્ર્  

ાણીના નમનૂાની ચકાશણી 
ષરે ાણી પરુળઠા અંતગટત અગ અગ વળસ્તાર /ઝોનમાાંથી ાણી શપ્ાય દરમ્યાન ષરેીજનોના  ઘરનાાં નલમાાંથી 

એકત્રીતકરળામાાં આળેા ાણીનાાં શેમ્ોનાાં રે્સ્ર્ીંગ રીોર્ટની  માષીતી નીચે મજુબ છે.  
માસ :- ફેબ્રઆુરી -  ૨૦૧૩  

 ઝોન ેવાયેા નમનુાઓ ફીટ નમનુાઓ અનફીટ નમનુાઓ  

 નોથટ ૮૩૩ ૭૯૨ ૪૧  

 ઈસ્ર્ ૬૭૬ ૬૬૦ ૧૬  

 ળેસ્ર્ ૭૦૩ ૬૯૨ ૧૧  

 શેન્્ ૫૧૦ ૪૯૩ ૧૭  

 શાઉથ ળેસ્ર્ ૧૧૬૧ ૧૧૪૯ ૧૨  

 શાઉથ  ૯૭૩ ૯૭૨ ૧  

 શાઉથ ઈસ્ર્ ૭૪૧ ૭૩૪ ૭  

 કુ ૫૫૯૭ ૫૪૯૨ ૧૦૫  

નોંધ: ેબોરેર્રી દ્રારા ેળાયે તમામ ળોર્ર ળકટશ તેમજ જલવળતરણ મથકોની ભગૂર્ટ ર્ાાંકીઓનાાં  નમનુાઓ નો શમાળે કરળામાાં 
આળે નથી.  

ઝોન 
અનફીટ સેમ્પની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્થ 

૦૨/૦૨/૨૦૧૩ 
બી-૬, & બી-૧૫, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટનની શામે (બે નમનુા). 
બી-૪, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટનની શામે. 

૦૪/૦૨/૨૦૧૩ 

બી-૧૮, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટનની શામે. 
બી-૬, બી-૪ & એ-૧, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટનની શામે (ત્રણ નમનુા). 
૬૩, માધનાનાંદ શોશા., કતારગામ-ધનમોરા રોડ. 
૧૭૪, માધનાનાંદ શોશા., કતારગામ-ધનમોરા રોડ. 

૦૬/૦૨/૨૦૧૩ બી-૪, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટનની શામે. 
૦૭/૦૨/૨૦૧૩ ૦૧ અને ૬૩, ર્ાયચાંદનગર શોશા., ારશાંીંગ ાશે - કતારગામ (બે નમનુા).  

૦૮/૦૨/૨૦૧૩ 
બી-૧૪ & બી-૩, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટનની શામે (બે નમનુા). 
બી-૧૮, શત્યમ શોશા., ધોલકીયા ગાડટનની શામે. 

૦૯/૦૨/૨૦૧૩ 
ાર્કિંગ, રે્ કોમ્ેક્ષ-એ, દેળીકૃા શોશા., ઘોલકીયા ગાડટનની શામે. 
૧૩૫, રામનગર શોશા., રાી શકટ ાશે. 

૧૧/૦૨/૨૦૧૩ ૬૫ & ૧, ર્ાયચાંદનગર શોશા., ારશ માકેર્ ાશે - કતારગામ (બે નમનુા).  
૧૨/૦૨/૨૦૧૩ ૧૦૦, જે.કે.ી.નગર શોશા., કતારગામ શીંગણોર રોડ. 

૧૪/૦૨/૨૦૧૩ 
એ-૭૯ & એ-૧૫, વનકાંઠ શોશા., નળી જી.આઇ.ડી.શી (બે નમનુા). 
શી-૭૦, વનકાંઠ શોશા., નળી જી.આઇ.ડી.શી. 

૧૫/૦૨/૨૦૧૩ ૫૭ & ૧૭૪, માધળાનાંદ શોશા., ધનમોરા કોમ્. રોડ - કતારગામ (બે નમનુા).  

૧૬/૦૨/૨૦૧૩ 
એ-૭૯, એ-૭૯, બી-૭૧, શી-૭૦ & ડી-૧૯, વનકાંઠ શોશા., નળી જી.આઇ.ડી.શી રોડ (ાાંચ 
નમનુા). 

૨૧/૦૨/૨૦૧૩ 
૧૦૬, શાંત જારામ શોશા., ાંડોલ - ળેડરોડ. 
૩૦ & ૧૦૪, શાંત જારામ શોશા., ાંડોલ - ળેડરોડ (બે નમનુા). 

૨૨/૦૨/૨૦૧૩ ડી-૭, દરબારનગર શોશા., પ્રાણનાથ ષોસ્સ્ર્ ાછલ - ળેડરોડ.  

૨૫/૦૨/૨૦૧૩ 
બી-૧૦૪, સ્નેષશાગર શોશા., કતારગામ. 
૭૪, ગૌતમાકટ , કતારગામ. 

૨૬/૦૨/૨૦૧૩ 
૧૫૧, બહચુરનગર શોશા., ળેડ રોડ. 

૨૨, માંગદી શોશા., ળેડ રોડ. 



     નોર્થ 
૨૭/૦૨/૨૦૧૩ ૧૧, ગજાનાંદ શોશા., ર્રીમાતા માંર્દર, રોડ. 

૨૮/૦૨/૨૦૧૩ 
જાષરે નલ, બહચુરાજી માંર્દર, ળેડ રોડ. 
૬૨-૬૩, પ્રાણનાથ શોશા., ળેડ રોડ. 

ઈસ્ટ 

૦૧/૦૨/૨૦૧૩ 
૫૧૦ & ૫૨૨, ળવાટ શોશા. વળ.-૨, કરાંજ રોડ (બે નમનુા). 
સ્ોર્ટશ કોમ્ેક્ષ, H.T. રોડ - એ.કે.રોડ. 

૦૨/૦૨/૨૦૧૩ રાજુ બાબરુ્ાઇ, ઉધરશર્ૈયાની ળાડી, ાંબે ષનમુાન રોડ. 
૧૫/૦૨/૨૦૧૩ ૬૫, ળવાટ શોશા. વળ.-૧, કરાંજ - ળરાછા. 
૧૯/૦૨/૨૦૧૩ ૪૫૪ & ૫૧૮, ળવાટ શોશા. વળ.-૨, કરાંજ - ળરાછા (બે નમનુા). 

૨૧/૦૨/૨૦૧૩ 
૮૭, ળવાટ શોશા. વળ.-૧, કરાંજ - ળરાછા. 
૦૨, ષમેકુાંજ શોશા., કરાંજ. 

૨૨/૦૨/૨૦૧૩ 
૬૫, ૫૦/૫૧ & ૭૭, ળવાટ શોશા. વળ.-૧, કરાંજ (ત્રણ નમનુા). 
૫૧૦, ળવાટ શોશા. વળ.-૨, કરાંજ. 

૨૩/૦૨/૨૦૧૩ એ-૪,૫, ખોડીયારનગર શોશા., ખોડીયારનગર રોડ. 
૨૫/૦૨/૨૦૧૩ ૩૭, કોષીનરુ શોશા., કોષીનરુ રોડ - ળરાછા. 
૨૮/૦૨/૨૦૧૩ ૫૨, દેળજીનગર શોશા., એ.કે.રોડ. 

વેસ્ટ 

૦૮/૦૨/૨૦૧૩ એ-૨૨, ગાંગાનગર શોશા., ાનપરુ રોડ. 
૧૧/૦૨/૨૦૧૩ બી-૩૧, એળરગ્રીન શોશા., ાનપરુ રોડ. 

૧૨/૦૨/૨૦૧૩ 
એ-૫, તીરૂમાા કોમ્ેક્ષ, સ્નેષ શાંકુ ળાડી ાછલ. 
૫૫, ીળાાકટ રો ષાઉશ, સ્નેષ શાંકુ ળાડી ાછલ. 

૧૩/૦૨/૨૦૧૩ બી-૨૧, એળરગ્રીન શોશા., ાનપરુ રોડ. 
૧૮/૨/૨૦૧૩ એ-૨૨, ગાંગાનગર શોશા., ાનપરુ રોડ. 
૨૦/૦૨/૨૦૧૩ ૯૫, કૃષ્ણકુાંજ શોશા., ાનપરુ રોડ. 
૨૧/૦૨/૨૦૧૩ ૨૯, મષાક્ષ્મી શોશા., ાનપરુ રોડ. 
૨૩/૦૨/૨૦૧૩ ૧૩૧, શાંતતકુારામ શોશા. વળ.-૬, ાનપરુ રોડ. 

૨૮/૦૨/૨૦૧૩ 
૧૩, આમ્રાી રો ષાઉશ, અડાજણ રોડ. 
એ, ાાંવતર્દ રેશીડન્શી, અડાજણ રોડ. 

સેન્ટ્ર્ 

૦૧/૦૨/૨૦૧૩ ૬/૨૬૮૩, બોધાની ચા, ા દરળાજા. 
૦૩/૦૨/૨૦૧૩ ૫/૮૦૦, ળાણીયા ેરી, મષીધરપરુા. 
૦૪/૦૨/૨૦૧૩ ૧/૧૨૩, કાંઠાગી-૧, નાનપરુા. 

૧૯/૦૨/૨૦૧૩ 
રૂમ નાં.-૧૦ & ૧૬, પ્રજ્ઞા શોશા., ાષોર (બે નમનુા). 
૧૨/૧૫૫૧-એ, બ્રાહ્મણોલ, ાષોર. 

૨૨/૦૨/૨૦૧૩ ૧૧/૯૨૨, શોારી ગી, ચોકબજાર. 

૨૬/૦૨/૨૦૧૩ 
૬/૬૩૬, મોર્ી ેરી, ા દરળાજા. 
૭/૩૯૫૦, રૂઘનાથપરુા રોડ, ા દરળાજા. 

૨૭/૦૨/૨૦૧૩ 

૧૨/૧૯૦૬, શૈયદળાડ, શૈયદળાડા. 
૧૨/૧૯૧૯, મેઇન રોડ, શૈયદળાડા. 
૫/૧૭૯૮, તરુાન સ્રીર્, શૈયદપરુા. 
૫/૧૮૭૨, ારશીળાડ, શૈયદપરુા. 

૨૮/૦૨/૨૦૧૩ 

૫/૫૮૫, ાંચોી ેરી, ષરીપરુા. 
એા., મેઇન રોડ, ષરીપરુા. 
૭/૨૫૧૧, ઊર્ી ેરી, શૈયદપરુા. 
૭/૩૧૩૪, શ્રાળક ેરી, શૈયદપરુા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૧/૦૨/૨૦૧૩ ૧૦ & ૮, નમટદનગર, આદટ શોશા., અઠળાાઇન્શ (બે નમનુા). 
૦૬/૦૨/૨૦૧૩ ૩૨, મથરેુનગર શોશા., ારે ોઈન્ર્. 
૦૮/૦૨/૨૦૧૩ ૧૪૦, અંલબકા ઇન્ડસ્રીય, ઉધના મગદલ્ રોડ. 



સાઉર્ વેસ્ટ 

૧૫/૦૨/૨૦૧૩ બી-૩૭, યોગીકૃા, ર્ર્ાર રોડ. 
૧૬/૦૨/૨૦૧૩ ૪૧, શ્રી દટન શોશા., જમનાનગર. 
૧૯/૦૨/૨૦૧૩ ૧૩૪, તડકેશ્વર શોશા., જુનાર્ર્ાર રોડ. 

૨૨/૦૨/૨૦૧૩ 

૮૬, રસુાબાદ - આઝાદનગર, જુના ર્ર્ાર. 
૨૦૮, આઝાદનગર, જુના ર્ર્ાર. 
૯ & ૧૬, શ્રીનાથ શોશા., ીોદ (બે નમનુા). 

૨૮/૦૨/૨૦૧૩ એ-૭/૨, ગ્રીનેન્ડ શોશા., ારે ોઇન્ર્. 
સાઉર્ ૦૪/૦૨/૨૦૧૩ ૨૬, શાાંસ્કૃવતકર્ળન ાશે, ખર્ોદરા. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૧/૦૨/૨૦૧૩ ૧૩૨, લબલયાનગર, નળાગામ. 

૧૧/૦૨/૨૦૧૩ 
૧, ડી-રે્નામેન્ર્ સ્કુ, ડુાંર્ા. 
ડી/૭/૫, ડી-રે્નામેન્ર્ સ્કુ, ડુાંર્ા. 

૧૩/૦૨/૨૦૧૩ ૬૪, ીળસ્તત, ર્ાઠેના. 
૧૯/૦૨/૨૦૧૩ ૧૮૭, અમન શોશા.-૧, ર્ાઠેના. 
૨૬/૦૨/૨૦૧૩ ૧૩, જારામનગર-૧,૨,૩, નળાગામ. 
૨૭/૦૨/૨૦૧૩ ૩૪૬, જારામનગર, નળાગામ-ર્ડિંડોી. 

 


