
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.  
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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 

૦૨/૦૯/૨૦૧૩ 
૧૫૮ & ૧૬૫, માધવાનાંદ સોસા. ધનમોરા રોડ-કતારર્ામ (બે નમનુા). 

બી-૪૧, સ્નેહ સાર્ર સોસા., ધનમોરા રોડ-કતારર્ામ. 

૦૩/૦૯/૨૦૧૩ 
૧૧-દાનર્ીરે્વ સોસા. & ૧૩-વવશાિનર્ર સોસા., કતારર્ામ ચીકુવાડી રોડ 

(બે નમનુા). 

૦૫/૦૯/૨૦૧૩ 

૫, સી-૬૯ & ૧૪, માધવાનાંદ સોસા., કતારર્ામ ધનમોરા રોડ (ત્રણ નમનુા). 
બોર, જમણી તરફ & ડાબી તરફ, જુની પીપલ્સ બેંક, કતારર્ામ રોડ (બે 
નમનુા). 

૦૬/૦૯/૨૦૧૩ ૧૬૨ & ૧૬૫, માધવાનાંદ સોસા., કતારર્ામ ધનમોરા રોડ (બે નમનુા). 

૦૭/૦૯/૨૦૧૩ ૪૦૫ & ૪૦૩, સહજાનાંદ સોસા., સીંર્ણપરુર્ામ રોડ (બે નમનુા). 

૧૭/૦૯/૨૦૧૩ ૯૭, સાંત જિારામ સોસા., વેડ રોડ. 

૧૮/૦૯/૨૦૧૩ ૩, ખોડડયારનર્ર સોસા., કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ. 

૧૯/૦૯/૨૦૧૩ બી-૩, જિારામ રો હાઉસ સોસા., વેડ રોડ. 

૨૬/૦૯/૨૦૧૩ 
૮, વસનજીપાકટ સોસા., કતારર્ામ િિીતા ચોકડી રોડ. 
૫ & ૬૩, પરુૂષોત્તમપાકટ સોસા., કતારર્ામ િિીતા ચોકડી રોડ (બે નમનુા). 



નોર્થ 
૨૭/૦૯/૨૦૧૩ ન.પ્રા.વશ. શાળા નાં.-૨૮૮, બ્િોક - H/3, EWS આવાસ - કોસાડ. 

૨૯/૦૯/૨૦૧૩ ર્ાાંકી, ર્ગનુર્ર, અમરોિી. 

ઈસ્ટ 

૦૩/૦૯/૨૦૧૩ ૧૯, રામબાર્ સોસા., એ.કે.રોડ. 

૧૬/૦૯/૨૦૧૩ ૨૧, મણીનર્ર સોસા., એ.કે.રોડ. 

૨૦/૦૯/૨૦૧૩ ૧૦૬, એકતાનર્ર ઝુપડપટ્ટી, એ.કે.રોડ. 

વેસ્ટ 

૦૭/૦૯/૨૦૧૩ ૧૦૦, સીલ્વરપાકટ સોસા., પાિનપરુ જકાતનાકા. 

૦૮/૦૯/૨૦૧૩ બી-૬૨, બાિાજીકૃપા સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

૨૮/૦૯/૨૦૧૩ 
જુની ઝોન ઓફીસ, તાડવાડી. 

૧૨, વસાંત વવહાર સોસા., અડાજણ રોડ. 

૩૦/૦૯/૨૦૧૩ 
૫, ર્ોકુિપાકટ સોસા., અડાજણ રોડ. 

૨૭/૭/૨૭, ર્ભતુી મોહલ્િો, અડાજણ ર્ામ. 

સેન્ટ્ર્િ 

૦૩/૦૯/૨૦૧૩ 
૧૨/૨૫૨૮-બ- બાગ્યાની ચાિ & ૧૨/૨૦૧૮-સૈયદવાડા રોડ, સૈયદવાડા (બે 
નમનુા). 

૧૧/૦૯/૨૦૧૩ 
૧૨/૧૯૪૩, સૈયદવાડા રોડ. સૈયદવાડા.  

૭/૧૧૧૩, ટુાંકીપરુા, રામપરુા.  

૧૨/૦૯/૨૦૧૩ મહાવીર પેિેસ, ચીનીવાિાની પોળ, નાાંણાવર્. 

૧૬/૦૯/૨૦૧૩ ૫/૧૫૯૨-િીમડા શેરી & ૫/૧૩૦૭-સોય શેરી-૧, હરીપરુા (બે નમનુા). 

૨૭/૦૯/૨૦૧૩ ૧૨/૮૦૪, સોની સ્રીર્, રાણીતળાવ. 

૨૯/૦૯/૨૦૧૩ ૪/૫૨૪, રાણા શેરી, બેર્મપરુા. 

૩૦/૦૯/૨૦૧૩ ૬/૧૨૬૦, ભતુ શેરી, મહીધરપરુા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૭/૦૯/૨૦૧૩ ૩૧, સાંતતકુારામ સોસા. વવ.-૩, જમનાનર્ર રોડ 

૧૦/૦૯/૨૦૧૩ ૯૭, સરુ્ાષનર્ર, જમનાનર્ર રોડ. 

૨૫/૦૯/૨૦૧૩ ૧૭-ઉન્નતી & ૨૯-વાઘવાડી, સિુતાનાબાદ (બે નમનુા). 

સાઉર્ ૨૭/૦૯/૨૦૧૩ ૧૭૦, સ્વામી નારાયણનર્ર, બમરોિી રોડ. 

સાઉર્ ઈસ્ટ 
૨૭/૦૯/૨૦૧૩ ૧૧, બધુ્ધ સોસા., લિિંબાયત. 

૩૦/૦૯/૨૦૧૩ ૨૭૩, શ્રી હરીનર્ર, ડીંડોિી. 
 


