
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 :-  માર્ચ - ૨૦૧૭  

  ઝોન િેવાયેિા નમનુાઓ ફીટ નમનુાઓ અનફીટ નમનુાઓ   

  નોથટ ૧૦૫૪ ૯૯૯ ૫૫   

  ઈસ્ર્ ૮૪૩ ૮૧૮ ૨૫   

  વેસ્ર્ ૧૦૮૫ ૧૦૬૧ ૨૪   

  સેન્્િ ૮૫૬ ૮૩૬ ૨૦   

  સાઉથ વેસ્ર્ ૭૯૧ ૭૬૨ ૨૯   

  સાઉથ  ૧૦૨૩ ૧૦૧૪ ૯   

  સાઉથ ઈસ્ર્ ૮૮૦ ૮૬૮ ૧૨   

  કુિ ૬૫૩૨ ૬૩૫૮ ૧૭૪   

  

ઝોન 
અનફીટ સેમ્પિની વવગત 

તારીખ સરનામાની વવગત 

નોર્ચ 

૦૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૧૩૧, કેશવપાકટ સોસા., બહચુર માંદદર સામે-વેડ રોડ. 
૧૩૨, કેશવપાકટ સોસા., બહચુર માંદદર સામે-વેડ રોડ. 
૨૭ & ૩૧, વવજયનર્ર વવ.-૧, કતારર્ામ દરવાજા રોડ (બે નમનુા). 
બી/૧૫, બી/૪૪ & બી/૧૫, રહમેતનર્ર ઈન્ડ. સોસા., ભરીમાતા રોડ (ત્રણ નમનુા). 
૩૮ & ૨૭, વવજયનર્ર વવ.-૧, કતારર્ામ દરવાજા (બે નમનુા). 

૦૨-૦૩-૨૦૧૭ 

૧૦૫, ૯૩, ૮૦ & ૧૦૫, હદરહદર સોસા.-૧, કતારર્ામ બાળ આશ્રમ રોડ (ચાર નમનુા). 
૧૫૯, માધવાનાંદ સોસા., કતારર્ામ ધનમોરા રોડ. 
શોપીંર્-૩૮, ધવૃતારક સોસા., હદરઓમ વમિની સામે-વેડ રોડ 

૦૩-૦૩-૨૦૧૭ ૧૩૯ & ૧૫૦, હદરકૃષ્ણ સોસા., હદરઓમ મીિની સામે (બે નમનુા). 
૦૪-૦૩-૨૦૧૭ ૪૧, ર્ાયત્રીનર્ર સોસા., ડભોિી ચાર રસ્તા. 
૦૫-૦૩-૨૦૧૭ ૧૧૧, વનિકાંઠ સોસા. વવ. - ૧, િિીતા ચોકડી. 
૦૭-૦૩-૨૦૧૭ એ-૫૪, વવશાિનર્ર સોસ. હરીઓમ મીિ સામે - વેડ રોડ. 

૦૮-૦૩-૨૦૧૭ 

૬૫-હદરનર્ર સોસા. & ૮૮-જમનાનર્ર, ડભોિી ર્ામ રોડ (બે નમનુા). 
૯૫, િક્ષ્મીકાાંત સોસા., િક્ષ્મીકાાંત આશ્રમ રોડ. 
૩૦, વવશાિનર્ર સોસા. ચીકુવાડી રોડ - કતારર્ામ.  

૦૯-૦૩-૨૦૧૭ 
૧૯૧, હરેકૃષ્ણ સોસા., હદરઓમ મીિ સામે-વેડ રોડ. 
૧૮૩ & ૫૨, કેશવપાકટ સોસા., વેડ રોડ (બે નમનુા). 

૧૦-૦૩-૨૦૧૭ 
૨૧ & ૩૫, કાંતારેશ્વર સોસા., િલિતા ચોકડી રોડ (બે નમનુા). 
૧૦૩, ૧૦૩, ૧૦૯, ૧૦૯, બી-૧૩૬, ૧૩૬, બી-૧૩૯ & ૧૩૯, પ્રભનુર્ર સોસા. વવ. - ૨ કતારર્ામ દરવાજા (આઠ નમનુા).  

૧૪-૦૩-૨૦૧૭ ૧૦૮, સાંત જિારામનર્ર, વેડરોડ પાંડોળ. 

૧૫-૦૩-૨૦૧૭ 

બી-૬૭ & બી-૬૭, પ્રભનુર્ર વવ.-૨, વેડરોડ પાંડોળ  (બે નમનુા). 
સી-૩, ડી-૨ & બી-૨, દેવકૃપા સોસા., ધોળકીયા ર્ાડટન સામે-કતારર્ામ (ત્રણ 
નમનુા). 

૧૬-૦૩-૨૦૧૭ ૧૦૩, સાંત જિારામ સોસા., વેડ રોડ પાંડોળ સામે. 
૧૮-૦૩-૨૦૧૭ ૪૨, કુબેરપાકટ સોસા. હરીઓમ મીિ રોડ.  

૨૨-૦૩-૨૦૧૭ 
આઈ-૪, આઈ-૧ & એચ-૨૩, દરવરવ્ય ુપાકટ સોસા., ભરીમાતા રોડ (ત્રણ નમનુા). 
૧ & ૮, અંલબકાપાકટ સોસા., સમુિુ ડેરી રોડ (બે નમનુા). 

 



નોર્ચ 

૨૭-૦૩-૨૦૧૭ 
૩૧૩, વ ૃાંદાવન સોસા., ડભોિી ચાર રસ્તા. 
૪૭, સાંત્યસાાંઇબાબા સોસા., કાંતારેશ્વર માંદદર રોડ. 

૨૮-૦૩-૨૦૧૭ 
૧૨, િક્ષ્મી સોસા., કતારર્ામ ઝોન ઓફીસ પાસે. 
એ-૧૨, રમણનર્ર સોસા., અખાંડ આનાંદ કોિેજની પાછળ-વેડ રોડ. 

૩૦-૦૩-૨૦૧૭ જય રાજેન્ર રેસીડેન્સી, તાપીનર્ર-કતારર્ામ દરવાજા. 

ઈસ્ટ 

૦૪-૦૩-૨૦૧૭ ૭, રૂપસાર્ર સોસા. & ૩૮, રતનજીપાકટ ,. એ. કે. રોડ. (બે નમનુા). 

૦૭-૦૩-૨૦૧૭ 
૫૮, રતનજી પાકટ સોસા. એ. કે. રોડ. 
૧૦૪, વલ્િભનર્ર, વરાછા રોડ. 

૦૯-૦૩-૨૦૧૭ ૪૧ & ૩૩, ધરમનર્ર, એ.કે.રોડ (બે નમનુા). 
૧૪-૦૩-૨૦૧૭ ૨૨૬, અર્િજીનર્ર, એ.કે.રોડ. 
૧૫-૦૩-૨૦૧૭ ૨૨, સરીતાદશટન સોસા., હીરાબાર્ રોડ. 

૧૮-૦૩-૨૦૧૭ 
૪૩, શ્યાણી સોસા., ૧૦, પરે્િનર્ર & ૨૮૬, અર્િજીનર્ર, એ. કે. રોડ. (ત્રણ 

નમનુા). 

૨૦-૦૩-૨૦૧૭ 
૫૬, રામનાથ મહોલ્િો, એ .કે. રોડ.  
૨૬, રાધાકૃષ્ણ સોસા. વરાછા રોડ. 

૨૧-૦૩-૨૦૧૭ 
બી-૧૩, વત્રકમનર્ર -૧, િાંબે હનમુાન રોડ. 
૨૦, રામબાર્ સોસા. & ૧૧૧, ક્ષમા સોસા., એ. કે. રોડ (બે નમનુા). 

૨૨-૦૩-૨૦૧૭ 
૧૦, વશવાાંજિી રો-હાઉસ. એ. કે. રોડ. 
૨૧૫, સવાણી એસ્રે્ર્, દાદર નાં. ૨, કોહીનરુ રોડ.  

૨૪-૦૩-૨૦૧૭ 
૮, ૩, સરદારપાકટ સોસા., એ.કે.રોડ & માંજુબને, ઉઘરસભયૈાની વાડી, િાંબ ેહનુાંમાન રોડ (ત્રણ 
નમનુા). 

૨૫-૦૩-૨૦૧૭ ૨, વશવાાંજિી સોસા. એ. કે. રોડ. 
૨૮-૦૩-૨૦૧૭ ૬૩, સત્તાધાર સોસા., એ.કે.રોડ, વરાછા. 
૩૦-૦૩-૨૦૧૭ ૧૧૧, ક્ષમા સોસા., એ.કે.રોડ. 
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ બી-૨૨, દરકમનર્ર સોસા. વવ-૨, કરાંજ. 

વેસ્ટ 

૦૫-૦૩-૨૦૧૭ એ-૩૭ & એ-૪૫, સાંર્ના સોસા., અડાજણ (બે નમનુા). 

૦૬-૦૩-૨૦૧૭ 
૪૨, હરીઓમનર્ર સોસા. અડાજણ.      

૯૪, ગ્રીનપાકટ   સોસા. મોરાભાર્ળ. 
૧૦-૦૩-૨૦૧૭ િક્ષ્મીનારાયણ એપા., પાિનપરુ. 

૧૫-૦૩-૨૦૧૭ 
સી-૨૯, કલ્પના સોસા. વવ-૨, અડાજણ.  
૧૫, મકુતાનાંદ સોસા. પાિનપરુ રોડ. 

૧૬-૦૩-૨૦૧૭ ૨૦૫, દહદાયતનર્ર, પાિનપરુ રોડ. 

૨૧-૦૩-૨૦૧૭ 

સી/૫૪-કલ્પના સોસા. વવ.-૨, એ/૧-સરૂવન સોસા. & ૧૯-સમપટણ સોસા., અડાજણ (ત્રણ 
નમનુા). 

૩૩, રામદેવનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૮/૪૩, સજુાતખાન સ્રીર્, રાાંદેર.  

૨૩-૦૩-૨૦૧૭ 
૨૯, રામદેવપીર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૧૩૦, બોમ્બે કોિોની, અડાજણ. 

૨૫-૦૩-૨૦૧૭ 
૨૦, રામદેવપીર સોસા., પાિનપરુ રોડ. 
૧૫, અંકુર સોસા., અડાજણ. 

૨૭-૦૩-૨૦૧૭ 
૧૫-પીકનીકપાકટ સોસા. & ૪-વતરૂપતી સોસા., નવયરુ્ કોિેજ પાછળ (બે નમનુા). 
૧૯-કૃષ્ણકુાંજ સોસા. & ૨૬-રામદેવનર્ર સોસા., પાિનપરુ રોડ (બે નમનુા). 

૨૮-૦૩-૨૦૧૭ ૫, ઠાકોરદ્વાર સોસા. વવ.-૨., પાિનપરુ રોડ. 
૨૯-૦૩-૨૦૧૭ ૧૨૧/૧૨૨, પારસનર્ર સોસા., પાિનપરુ. 
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ બી-૭૨, એવરગ્રીન સોસા., પાિનપરુ રોડ. 

સેન્ટ્ર્િ ૦૨-૦૩-૨૦૧૭ 
૪/૨૪૦૬, મોમનાવાડ, સિાબતપરુા. 
ચાિ, દાાંતણીયાવાડ, રામપરુા. 



સેન્ટ્ર્િ 

૦૪-૦૩-૨૦૧૭ ૯/૯૬૪, તાંબરુા શેરી, વાડી ફળીયા.  
૦૭-૦૩-૨૦૧૭ ૫/૧૧૮૨, હાર્ ફળીય,ુ હરીપરુા. 
૧૧-૦૩-૨૦૧૭ ૧/૨૯૪૮, હીજડાવાડ, બડેખાચકિા. 
૧૫-૦૩-૨૦૧૭ ૭/૪૧૬૩-ર્િેમાંડી મેઈન રોડ & ૭/૪૨૮૫-સથુાર ફળીયુાં, ર્િેમાંડી (બે નમનુા). 

૨૨-૦૩-૨૦૧૭ 
૭/૧૨૨૮, કતારર્ામ દરવાજા, સૈયદપરુા.& ૭/૧૭૮૫, ભાંડારીવાડ, રામપરુા (બે 
નમનુા). 

૨૩-૦૩-૨૦૧૭ 
૩/૨૫૬૨-જુની ઈદર્રા & ૩/૧૩૯૦-બાંદરમીયા સ્રીર્, સિાબતપરુા (બે નમનુા). 
૫/૬૦૩, ઘોબી શેરી, હરીપરુા.  

૨૪-૦૩-૨૦૧૭ ૯/૨૦૬૭, ર્ોપી શેરી, વાડીફળીયા. & ૫/૮૮૫, ધીયા શેરી, મદહધરપરુા (બે નમનુા). 
૨૬-૦૩-૨૦૧૭ ૧/૨૩૨૬, એકતા સકટિ, નાનપરુા.  

૨૭-૦૩-૨૦૧૭ 

૧/૨૩૨૬-હોિી મોહલ્િો & ૧/૨૪૬૬-મસ્જીદવાળી ર્િી, નાનપરુા (બે નમનુા). 
૧/૨૩૯૧, નાતાિીની ચાિ, નાનપરુા. 
૭/૮૩૯, નરૂી મોહલ્િો, રામપરુા. 

૨૯-૦૩-૨૦૧૭ ૧/૩૧૦૫, પ્રર્વતમાંડળ પાસે, બડેખાચકિા. 

સાઉર્ વેસ્ટ 

૦૨-૦૩-૨૦૧૭ ૧૬, સવોદય સોસા., ઉમાભવન-ભર્ાર રોડ. 

૦૩-૦૩-૨૦૧૭ 
બી, આિીશાન એપા., દીવાળીબાર્, અઠવારે્ર્ પાસે. 
બી-૫૧, જીવકોરનર્ર, જમનાનર્ર રોડ. 

૦૮-૦૩-૨૦૧૭ ૨, સવોદય સોસા., ઉમાભવન, ભર્ાર રોડ. 
૧૬-૦૩-૨૦૧૭ પાદકિંર્, પેરેડાઈઝ એપા. & નેપોલિયન એપા., અઠવારે્ર્ સકટિ પાસે (બે નમનુા). 

૨૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૧૫, સરર્મ સોસા., નવા ભર્ારની પાછળ. 
૬૦, સોમનાથ સોસા., અંબાનર્ર રોડ. 
૧૨ & ૩૭, સાાંઇઆવશષ સોસા., પીપિોદ (બે નમનુા). 

૨૨-૦૩-૨૦૧૭ ૩૫, જયનમટદ સોસા., સયુોર્નર્ર પાસે, ભર્ાર. 
૨૩-૦૩-૨૦૧૭ સી-૮, આદશટ સોસા., ર્ોકુિમ ડેરી સામે. 

૨૪-૦૩-૨૦૧૭ 
૩૮, સાંસ્કારપાકટ સોસા., પ્રર્વતનર્ર પાસે, પીપિોદ 

૬૯, સોમનાથ સોસા., ઉ.મ.રોડ. 

૨૭-૦૩-૨૦૧૭ 
૧૮, ઉત્તર ગજુરાત સોસા., સરર્મ શોપીંર્ની સામે. 
૧૨, ઉત્તર ગજુરાત સોસા., સરર્મ શોપીંર્ની સામે. 

૨૮-૦૩-૨૦૧૭ 

સોનિ એપા., ઉમરાવનર્ર-ભર્ાર રોડ. 
૧૬-શ્રીનર્ર સોસા., જમનાનર્ર પાસે & સી/૮-આદશટ સોસા., ર્ોકુિમ ડેરી પાસ ે(બે નમનુા). 

૨૩, શૃાંર્ાર સોસા., જાની ફરસાણ પાસે. 

૨૯-૦૩-૨૦૧૭ 

૪૭, પનુમનર્ર, જમનાનર્ર રોડ. 
સી-૮, આદશટ સોસા., ર્ોકુિમ ડેરી પાસે. 
૮, આદશટ સોસા., ર્ોકુિમ ડેરી પાસે. 
પાકીંર્, વસન્ડીકેર્ હાઉસ, સીર્ીિાઈર્. 

૩૦-૦૩-૨૦૧૭ બી-૩૭, સ્વામી ગણુાતીતનર્ર, ભર્ાર રોડ. 

૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૧૫૦, સયુોર્નર્ર, અિથાણ રે્નામેન્ર્ નજીક-અિથાણ રોડ. 
સી-૮, આદશટ સોસા., ર્ોકુિમ ડેરી પાસે. 
રામેશ્વર એપા. & ૧૨-ય.ુપી.નર્ર, BOB પાસે-સીર્ીિાઇર્ રોડ (બે નમનુા). 

સાઉર્ 

૦૧-૦૩-૨૦૧૭ ૨૧, પાિવ ઈન્ડસ્રીયિ સોસા., સરુત રક્તદાન કેન્ર પાસે. 
૦૬-૦૩-૨૦૧૭ પ્િોર્ નાં.-૩૩, પરષોત્તમનર્ર, વડોદ. 
૦૯-૦૩-૨૦૧૭ ૩૩-વતરુપતીનર્ર-સી & ૭૮-વતરુપતીનર્ર-બી, ઉન (બે નમનુા). 
૧૦-૦૩-૨૦૧૭ ૭૩, વતરુપતીનર્ર-બી, ઉન.  
૧૫-૦૩-૨૦૧૭ ૫૨૩, ર્ોપાિનર્ર, બમરોિી રોડ. 
૨૦-૦૩-૨૦૧૭ સાાંઈ જ્યોત રેસીડેન્સી, ગરુૂનર્ર, ઉધનાર્ામ. 
૨૯-૦૩-૨૦૧૭ ડી-૨૧, શાાંવતનર્ર, ઉધના. 
૩૦-૦૩-૨૦૧૭ ૫૬, દદપજ્યોતનર્ર, ભેસ્તાન. 



સાઉર્ ઈસ્ટ 

૦૬-૦૩-૨૦૧૭ ૧૮૦, સાાંઈનર્ર, દડિંડોિી. 
૧૦-૦૩-૨૦૧૭ ૭૭-વશવમનર્ર, ૩-ર્ાયત્રીનર્ર-૧ & ૩૦-ર્ાયત્રીનર્ર-૨, દડિંડોિી (ત્રણ નમનુા). 
૧૧-૦૩-૨૦૧૭ ૨૬૦, પષુ્પાનર્ર-૧, ભાઠેના. 
૧૨-૦૩-૨૦૧૭ ડી-૬-૩૯, ડી-૮-૧૫ & ડી-૪-૧, રે્નામેન્ર્, ડુાંભાિ. (ત્રણ નમનુા). 
૧૩-૦૩-૨૦૧૭ ૧, ઓમનર્ર, આંજણા. 
૧૯-૦૩-૨૦૧૭ ડી-૮-૧૫ &  ડી-૮-૭, રે્નામેન્ર્, ડુાંભાિ (બે નમનુા). 
૨૦-૦૩-૨૦૧૭ ૧૬, ભાવનાપાકટ , લિિંબાયત. 

 


