
સરુતસરુતસરુતસરુત મહાનગરપાિલકામહાનગરપાિલકામહાનગરપાિલકામહાનગરપાિલકા  
હાઈ�ોિલક ડીપાટમે�ટ  

પાણીના નમુનાની ચકાસણી શહેર પાણી પુરવઠા અંતગ�ત અલગ અલગ િવ�તાર /ઝોનમાંથી પાણી સ�લાય દર�યાન શહેરીજનોના ઘરનાં નળમાંથી એક$ીતકરવામાં આવેલા પાણીનાં સે�પલોનાં ટે�ટ'ગ રીપોટ�ની માહીતી નીચે મુજબ છે.  માસ માસ માસ માસ ::::----નવે�બર નવે�બર નવે�બર નવે�બર ----    ૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ 

  ઝોનઝોનઝોનઝોન લવેાયલેા નમનુાઓલવેાયલેા નમનુાઓલવેાયલેા નમનુાઓલવેાયલેા નમનુાઓ ફીટ નમનુાઓફીટ નમનુાઓફીટ નમનુાઓફીટ નમનુાઓ અનફીટ નમનુાઓઅનફીટ નમનુાઓઅનફીટ નમનુાઓઅનફીટ નમનુાઓ   

  નોથ� ૧૩૪૪ ૧૩૨૩ ૨૧   

  ઈ�ટ-એ ૮૭૦ ૮૫૭ ૧૩   

  ઈ�ટ-બી  ૩૪૪ ૩૪૪ ૦   

  વે�ટ ૧૧૨૯ ૧૦૮૫ ૪૪   

  સે��લ ૧૦૨૦ ૯૮૬ ૩૪   

  સાઉથ વે�ટ ૧૦૨૮ ૧૦૧૪ ૧૪   

  સાઉથ  ૧૦૮૮ ૧૦૬૪ ૨૪   

  સાઉથ ઈ�ટ ૧૧૯૩ ૧૧૪૭ ૪૬   

  કલુકલુકલુકલુ ૮૦૧૬૮૦૧૬૮૦૧૬૮૦૧૬ ૭૮૨૦૭૮૨૦૭૮૨૦૭૮૨૦ ૧૯૬૧૯૬૧૯૬૧૯૬   

  ઝોનઝોનઝોનઝોન 
અનફીટ સે�પલની િવગતઅનફીટ સે�પલની િવગતઅનફીટ સે�પલની િવગતઅનફીટ સે�પલની િવગત તારીખતારીખતારીખતારીખ સરનામાની િવગતસરનામાની િવગતસરનામાની િવગતસરનામાની િવગત 

નોથ�નોથ�નોથ�નોથ� 
૦૩-૧૧-૨૦૨૦ ૪૦૬, આનંદપાક�, વેડ રોડ. & ૪૦૦, રહેમતનગર સોસા., પંડોળ પાછળ, �લવાડી રોડ. ૦૯-૧૧-૨૦૨૦ ૧૯૪, માધવાનંદ સોસા., ધનમોરા ચાર ર�તા, કતારગામ. ૧૦-૧૧-૨૦૨૦ ૯૫, �ીરામનગર સોસા., રાશી સક�લ રોડ, કતારગામ. ૧૨-૧૧-૨૦૨૦ ૧૪, રીવરપાક� સોસા. -એ, ડી-માટ� પાસે, સ!ગણપોર રોડ.  ૧૭-૧૧-૨૦૨૦ ૨૯૮-૨૯૯, રહેમતનગર સોસા., પંડોળ પાછળ, �લવાડી રોડ. ૧૮-૧૧-૨૦૨૦ ૫૦, ૩૩, ૬૭, #ભુનગર સોસા. િવ.- ૨, & બી-૩૫, મંગળગૃપ સોસા., વેડ દરવા& રોડ (ચાર નમુના). ૧૯-૧૧-૨૦૨૦ સી-૧૮, �નેહસાગર સોસા., કતારગામ સ!ગણપોર રોડ. ૨૦-૧૧-૨૦૨૦ બી-૧૦, સ(યમ સોસા., ધોળકીયા ગાડ�ન સામે. ૨૧-૧૧-૨૦૨૦ ૧૯, સુંદરવન સોસા., અનાથા�મ પાસે.& ૭, સરગમ સોસા., અનાથા�મ પાસે. ૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ૧૬૦, િવ�ામનગર સોસા., અખંડ આનંદ �કુલ સામે, & બી-૪૯, લ.મીનગર સોસા., મરાઠી �કુલ સામે, વેડ રોડ. ૨૩-૧૧-૨૦૨૦ ૨૪-તાપીનગર સોસા., કતારગામ દરવા& & ૩૭૪-રહેમતનગર સોસા., વેડદરવા& પાસે (બે નમનુા). ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ ૧૩૫ & ૮૭, લલીતા પાક� સોસા., લલીતા ચોકડી પાસે.(બે નમુના). ૨૫-૧૧-૨૦૨૦ બી-૧૨૮, કુબેરનગર સોસા. િવ.-૨, રામ0 મં1દર પાસે, ક�તુરબા િવ3ાલય. ઈ�ટ ઈ�ટ ઈ�ટ ઈ�ટ ----એએએએ 

૦૪-૧૧-૨૦૨૦ ૨૫, ૨૭, િહ4મતનગર સોસા., ૧૧, ૧૪, સુંદરબાગ સોસા., ૩૦, ૩૨, પૂવ6 સોસા., ધરમનગર રોડ (છ નમુના). ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ ૧૨૧, મહાદેવનગર સોસા., ગીતાંજલી રોડ & ૧૭, ખો1ડયારનગર સોસા., ખો1ડયારનગર રોડ (બે નમુના). ૦૮-૧૧-૨૦૨૦ ૪, ઇ8વરપાક� સોસા. & ૬૪, ૨૨, િવ9મનગર, સીતાનગર, પુણા ગામ રોડ (:ણ નમુના). ૧૨-૧૧-૨૦૨૦ ૬૯૪, નવું ફળીયું, પુણા. ૨૦-૧૧-૨૦૨૦ ૯૪, િવ8વકમા� સોસા., પુણા. ઈ�ટ ઈ�ટ ઈ�ટ ઈ�ટ ----બીબીબીબી - - 

વ�ેટવ�ેટવ�ેટવ�ેટ 

૦૨-૧૧-૨૦૨૦ 
૫૦, સાંઈકૃપા સોસા. પાલનપુર ગામ.  પા;કગ, સુયા��ત એપા. =પા આવાસ પાસે, અડાજણ પાટીયા. & ૧૦, બર>કલ મોહ?લો, રાંદેરગામ. ૦૩-૧૧-૨૦૨૦ ૩૫૧, રામનગર કોલોની, રામનગર. ૦૪-૧૧-૨૦૨૦ ૩૫૧, રામનગર કોલોની, રામનગર રોડ & ૩૭-૩૮, પીસાદ ગામ, જહાંગીરપુરા (બે નમનુા).  ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ ૭૭, ગુજરાત હાઉસ!ગ બોડ�, રામનગર. & ૮૯, ગુજરાત હાઉસ!ગ બોડ�, રામનગર.  ૦૬-૧૧-૨૦૨૦ ૧૩૦, Aીનપાક� સોસા., જહાંગીરપુરા. ૦૭-૧૧-૨૦૨૦ બી-૬, �ીનાથ સોસા. (�ટોરેજ), અડાજણ ગામ.& પા;કગ, ઈશીતાપાક�, અડાજણ પાટીયા.  ૦૯-૧૧-૨૦૨૦ ૫, નવયુગ સોસા., નવયુગ કોલેજ પાસે. ૧૦-૧૧-૨૦૨૦ ડી-૨, ગણેશપાક� & કિવ કલાપી ગાડ�ન સામે, હરીજનવાસ, અડાજણગામ. (બે નમનુા).  ૧૧-૧૧-૨૦૨૦ ૩૬, િહતે�Bનગર, રાંદેર. ૧૨-૧૧-૨૦૨૦ ૨૩, દCા:ેય સોસા., મોરાભાગળ & ૭૩, ગુ.હા.બોડ�, રામનગર રોડ (બે નમુના). ૧૩-૧૧-૨૦૨૦ 
૭૩-ગુ.હા.બોડ�, ૨૨-લાલાનગર સોસા., & ૨૯૧-ગોપીનાથ સોસા., રામનગર રોડ (:ણ નમુના). ૫૧-િવ8વકમા� સોસા., & એ-મુરલીધર એપા., રામનગર રોડ (બે નમુના). ૧૭-૧૧-૨૦૨૦ 
&હેરનળ, બર>કલ મોહ?લો, રાંદેર ગામ કોઝવે રોડ & ૧૮/૩/૧૦૨, રોહીત ફળીયુ, રાંદેર રોડ (બે નમુના). ૫/૫૧૨-એ, બોકડ મોહ?લો, રાંદેર ગામ કોઝવે રોડ & ખાંડાકુવા નાકે, રાંદેર રોડ (બે નમનુા). ૧૯-૧૧-૨૦૨૦ આઈસ મેક રેDીજરેટર પાસે, ખાંડાકુવા નાકે, રાંદેરગામ રોડ. ૨૦-૧૧-૨૦૨૦ ૧૮/૩/૩૦ & ૧૮/૩/૧૦૨, રોહીત ફળીયું & ૧૯/૨/૬૭, કુરેશી �Eીટ, રાંદેરગામ રોડ (:ણ નમુના). ૨૧-૧૧-૨૦૨૦ 
૧૦૦૪, એકતાનગર સોસા., પાલનપુર રોડ. પાકFગ-સાંઈિવલા રેસીડે�સી & પાકFગ-આંગન રેસીડે�સી, જહાંગીરપુરા (બે નમુના). ૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ૫૯, લાલ0નગર, અડાજણગામ. ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ ૬/૨૩૧, નાના બ&ર, રાંદેર રોડ & ફાયર �ટેશન મોરાભાગળ રોડ (બે નમુના). ૨૫-૧૧-૨૦૨૦ બી-૫૫, ભાHયલ.મી સોસા., રામનગર. ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ 

એ-સમય કો4પ., આનંદ મહેલ રોડ & ૪૬-દર0 મોહ?લો, અડાજણગામ રોડ (બે નમુના). ૮૯, ગુજરાત હાઉસ!ગ બોડ�, રામનગર.  ૧/૨૦૨, જય જલારામ લો�Bી સવIદય �Eીટ, રાંદેર મોરાભાગળ રોડ. ૨૭-૧૧-૨૦૨૦ ૨૪, પચા�નીપાક� સોસા., આનંદ મહેલ રોડ.& એફ-કમ�ભુમી એપા. & ૫-ઈ.ડબ?યુ.એસ. આવસ, પાલનપુરગામ  



સે��લસે��લસે��લસે��લ 

૦૩-૧૧-૨૦૨૦ 

૧૦/૧૯૩૫, વાઘે8વરી માતાની પોળ, સોની ફળીયા.  ૨/૭૪૭, ભંડારીવાડ, સગરામપુરા.  લKધી કો4Lયુટર સામે, મેઈન રોડ, નાનપુરા.  ૦૪-૧૧-૨૦૨૦ 
૨/૮૩૯, હીરા મોદીની શેરી, સગરામપુરા. & ૭/૧૭૮૪, રાહત કોલોની, રામપુરા. ૭/૨૬૨૯, લેખડીયા શેરી, સૈયદપુરા. ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ ૮/૩૮૫, બંબાગેટ ગલી, નવસારી બ&ર.  ૦૬-૧૧-૨૦૨૦ 
આિલયા Mેસીસ પાસે, કમાલગલી, ચોકબ&ર. હષ� મેડીકલ પાસે, મહારાO મં1દરનો ખાંચો & ૧/૩૭૯૬, મોટીદેસાઇ  પોલ, સોની ફળીયા (બે નમુના). ૦૭-૧૧-૨૦૨૦ ૧/૫૪/૧૪૮, ખારવાવાડ, નાનપુરા રોડ.  ૧૦-૧૧-૨૦૨૦ ૧/૬૫૩, બંદર �Eીટ, નાનપુરા.  ૭/૧૪૨૮, યુ.સી.ડી. પાસે, ધા�તીપુરા. ૧૨-૧૧-૨૦૨૦ 

૩/૨૨, જુની ઈદગાહ, ૩/૨૧૮૯, બPીની વાડી & ૩/૨૨૧૧, પીપરડી શેરી, સલાબતપુરા. (:ણ નમુના). ૩/૩૨૪૫, અનાવીલ શેરી, ૩/૪૪૩૯, છાપગર શેરી & ૨/૪૬૩૦, મેઈન રોડ, સગરામપુરા. (:ણ નમુના). ૮/૧૧૪૫, પંચોલીવાડ & ૧/૩૪૪૫, રQતદાન કે�B, ગોપીપુરા. (બે નમુના). ૧૪-૧૧-૨૦૨૦ ૬/૨૧૧૬ & ૬/૨૫૩૨, Rલબુ શેરી, મિહધરપુરા (બે નમુના). ૧૮-૧૧-૨૦૨૦ 
૧૦/૧૭૮૪-મહારાO મંડળનો ખાંચો & ૧૦/૧૧૯૧-એનીબેસ�ટ રોડ, સોનીફળીયા (બે નમુના). =પલ Qલીનીક પાસે, સોનીફળીયા મેઈન રોડ & ૧/૩૭૮૬-મોટી દેસાઈ પોળ, બડેખાચકલા (બે નમુના). ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ 
હષ� મેડીકલ પાસે, મહારાO મં1દરનો ખાંચો, સોની ફળીયા. ૧/૩૭૯૬, મોટીદેસાઇ  પોળ, સોની ફળીયા-બડેખા ચકલા રોડ. & ૬/૧૮૯૭, બલી શેરી, મહીધરપુરા. ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ ૩/૪૯૮-એ, કુંભારવાડ, ઝાપાંબ&ર. ૨૭-૧૧-૨૦૨૦ ૯/૪૬૬, �ટોર શેરી, વાડીફળીયા. ૨૮-૧૧-૨૦૨૦ ૧/૧૯૨૩, જમ=ખ ગલી, નાનપુરા. ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ ૨/૫૦૮, 1દવાન0ની વાડી, =�તમપુરા. સાઉથ સાઉથ સાઉથ સાઉથ વ�ેટવ�ેટવ�ેટવ�ેટ ૦૨-૧૧-૨૦૨૦ વૈભવ એપા. અઠવાગેટ પાસે. ૧૧-૧૧-૨૦૨૦ એ-૨, સાંઈકૃપા પાક� એપા. & ઈ, બી.કે. પાક� એપા. અલથાણ રોડ. (બે નમુના) ૧૩-૧૧-૨૦૨૦ ૭, સુભાષનગર, જમનાનગર રોડ.& ર(નયોગ એપાટ�. & અિભષેકપાક� એપાટ�., વેસુ રોડ (બે નમુના). ૧૮-૧૧-૨૦૨૦ 
આઈ, બી.કે.પાક� એપા., અલથાણ રોડ & ૩/બી/૨-ડી.કે.પાક� સોસા., ભટાર રોડ (બે નમુના). નUતા એપા., પાંડવ બંગલો પાસે, પારલે પોઈ�ટ. ૨૦-૧૧-૨૦૨૦ પાકFગ, િશવ >લેVસ & રોિમલ >લેVસ, સીટીલાઈટ રોડ (બે નમુના). ૨૧-૧૧-૨૦૨૦ આઈ, બી.કે.પાક� એપા., અલથાણ રોડ. ૨૭-૧૧-૨૦૨૦ સી-૧૦૩, ડી.કે.પાક� સોસા., ભટાર રોડ. ૨૮-૧૧-૨૦૨૦ ૨૪, પુનમનગર, જમનાનગર રોડ. 

સાઉથસાઉથસાઉથસાઉથ 

૦૨-૧૧-૨૦૨૦ ૧૦૫, મ�તાનનગર, ઉધના.  ૦૪-૧૧-૨૦૨૦ મં1દર, હનુમાન મં1દર, ખટોદરા.  ૦૬-૧૧-૨૦૨૦ ૧૧૦ & ૧૦૬, િવWXનગર-૧, ઉધના (બે નમનુા).  ૦૭-૧૧-૨૦૨૦ શીવ સાંઈ એપા., દેસાઈ ફળીયુ, ઉધનાગામ.  ૧૦-૧૧-૨૦૨૦ ૩૬, મીરાનગર, ઉધના. ૧૧-૧૧-૨૦૨૦ 
૧૦, #ભુનગર, ઉધના. & ૧૩૭ & ૧૦૮, શિQતનગર, ઉધના. (બ ેનમનુા) ૪૧ & સાંઈ લીલા �ટોર, અUતનગર, ઉધના. (બે નમુના). ૧૩-૧૧-૨૦૨૦ ૨૧ & ૧૧, રણછોડનગર, ઉધના (બે નમનુા). ૨૦-૧૧-૨૦૨૦ સુરભી ટેPટાઈ?સ, ખટોદરા.& ૧૨૩, 0.આઈ.ડી.સી., ખટોદરા. ૨૧-૧૧-૨૦૨૦ જશ ઈ�ફીનીટી, ખટોદરા. ૨૨-૧૧-૨૦૨૦ ૫, પટેલ કોલોની, ઉધના. ૨૩-૧૧-૨૦૨૦ જશ ઈ�ફીનીટી, ખટોદરા. ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ ૨૦૩, િસYધાથ� નગર, ભે�તાન.  ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ ૮૭૭-જયઅંબનેગર & ૧૪-તૃLતીનગર, બમરોલી રોડ (બે નમનુા).  ૨૭-૧૧-૨૦૨૦ પદમાનગર એપા. િવ.-૨, ઉધના. ૨૮-૧૧-૨૦૨૦ મહાલ.મી મેટલ, પટેલ કોલોની & અંજનીપુ: એપા., પટેલ કોલોની, ઉધના (બે નમુના). 

સાઉથ સાઉથ સાઉથ સાઉથ ઈ�ટઈ�ટઈ�ટઈ�ટ 
૦૨-૧૧-૨૦૨૦ ૪૪, ૫૧, ૭૨ & ૨૧, =�તમ પાક�, Rલબાયત. (ચાર નમુના). ૦૪-૧૧-૨૦૨૦ ૧૪૮. ૧૫૬ , ૧૬૨, રઘુકુલનગર & ૧૫૮, ૧૪૯, હળપતીવાસ, ડ!ડોલી (પાંચ નમુના). ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ 

૪૫, ૪૮ & ૫૧, નસરવાન0 એ�ટેટ, ભાઠેના-૫. (:ણ નમનુા). ૬૧, ૬૩ & ૬૪, નસરવાન0 એ�ટેટ & ૯૬, ૯૮ & ૯૯, કુણાલ એ�ટેટ, ભાઠેના-૩. (છ નમુના). ૨૧૦, ઉિમયા શેરી, ભાઠેના-૨. & ૧૨૯, નીલકંઠનગર, નવાગામ. ૦૯-૧૧-૨૦૨૦ 

૪૨, હ�તીનગર, ડ!ડોલી. & ૪૧૭, ૪૧૦ & ૩૯૧, સહ&નંદ સોસા., પરવટગામ (:ણ નમુના). ૨૧, િશવનગર-૧, ૭૫, રઘુકુલનગર & ૧૧૪, મોય�નગર, 1ડડોલી (:ણ નમુના). ૧૩, �ી હરીહરનગર, ૧૮, રાધા�વામીનગર & ૧૭૧, અંિબકાનગર, 1ડડોલી (:ણ નમુના). ૧૦-૧૧-૨૦૨૦ ૪૮, રામનગર, ૨૧, િશવનગર-૨, ૭૫, રઘુકુલનગર & ૧૮, મોય�નગર, Zડડોલી (ચાર નમુના). ૧૪-૧૧-૨૦૨૦ 
૨૧, આંજણા ફામ� રોડ પર ઝુપડપVટી, Rલબાયત. ૪૭ & ૧૨, =�તમપાક�, Rલબાયત (બે નમુના). ૨૫-૧૧-૨૦૨૦ ૩, અંિબકાનગર, Rલબાયત.  ૨૭-૧૧-૨૦૨૦ 
૩૫ & ૬૫, નંદનવન ટાઉનશીપ-સી, ૨-સુમન આવાસ-કૈલાશનગર પાસે, નવાગામ (:ણ નમનુા). ૧-સાંઈબાબાનગર, ૧-ગુ=કૃપાનગર & ૧૧-ગંગાસાગર, નવાગામ (:ણ નમુના). ૨૮-૧૧-૨૦૨૦ ૬૪, શુભમ રેસીડે�સી &  ૧, સુમન આવાસ, કૈલાશનગર પાસે, નવાગામ. (બે નમનુા). 

 


