
સયુત ભહાનગયાલરકા  
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્  

ાણીના નમનૂાની ચકાસણી 
ળહયે ાણી પયુલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી સપ્રામ દયમ્માન ળહયેીજનોના  ઘયનાાં નભાાંથી 

એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં સેમ્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની  ભાહીતી નીચે મજુફ છે.  
ભાસ :- ઓગસ્ર્ - ૨૦૧૦ 

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ   

 નોથટ ૭૭૭ ૭૬૭ ૧૦   

 ઈસ્ર્ ૬૧૮ ૫૯૨ ૨૬   

 લેસ્ર્ ૬૨૬ ૬૨૫ ૧   

 સેન્્ર ૫૧૫ ૫૧૦ ૫   

 સાઉથ લેસ્ર્ ૧૨૬૫ ૧૨૫૩ ૧૨   

 સાઉથ  ૧૦૨૯ ૧૦૨૧ ૮   

 સાઉથ ઈસ્ર્ ૭૮૮ ૭૮૪ ૪   

 કુર ૫૬૧૮ ૫૫૫૨ ૬૬   

નોંધ: રફેોયેર્યી દ્રાયા રલેામરે તભાભ લોર્ય લકટસ તભેજ જવલતયણ ભથકોની ભગૂબટ ર્ાાંકીઓનાાં  નમનુાઓ નો સભાલળે કયલાભાાં આલરે નથી.   
       

ઝોન 
અનપીર્ સેમ્રની વલગત  

તાયીખ સયનાભાની વલગત  

નોથટ 

૦૬/૦૮/૨૦૧૦ ૫,  દદવ્મ જ્મોત ફ્રરે્, બ્રોક-એ, સમુરુ ડેયી યોડ.  

૧૦/૦૮/૨૦૧૦ સદગરુૂ ડેયી ાસે, ભાંગરગૃ સોસા., લડે યોડ.   

૧૮/૦૮/૨૦૧૦ સી-૯૫, ૯૮, ૯૩ & ૨૬, શ્રધ્ધા સોસા., સમુરુ ડેયી યોડ ( ચાય નમનુા ).   

૨૭/૦૮/૨૦૧૦ 
૧૨, ૩૫ & ૫૦, સયદાયનગય સોસા., સમુરુ ડેયી યોડ ( ત્રણ નમનુા ).    

આદદનાથ એા., અયીહાંત ાકટ , સમુરુ ડેયી યોડ.  

ઈસ્ર્ 

૦૨/૦૮/૨૦૧૦ 
૮૯ & ૬૧, સયથાણા ગાભત, સયથાણા ( ફ ેનમનુા ).   

અળોકબાઈ નગીનબાઈ, હવતલાસ ઝુડટ્ટી, એ. કે. યોડ.   

૦૫/૦૮/૨૦૧૦ 
વલરીમભ ઇમ્કે્ષ, કબતુયલારા કાંાઉન્ડ, લયાછા યોડ.  

હતીલાસ ઝુડટ્ટી, એ.કે.યોડ.  

૦૬/૦૮/૨૦૧૦ એ-૧૫, સી-૧ & ફી-૧૦, લચત્રકુર્ સોસા., લયાછા યોડ ( ત્રણ નમનુા ).    

૦૯/૦૮/૨૦૧૦ ફોયીંગ, ગીતાનગય સોસા., પણુાગાભ.   

૧૧/૦૮/૨૦૧૦ ૮૮ & ૮૭, ભહાદેલનગય સોસા., નાના લયાછા.( ત્રણ નમનુા ).  

૧૩/૦૮/૨૦૧૦ 
૭૦ & એ-૭૭, હાંસ સોસા., લયાછા યોડ ( ફ ેનમનુા ).   

૩૭, નલદુગાટ સોસા., નાના લયાછા.  

૧૪/૦૮/૨૦૧૦ ૮૫, ભહાદેલનગય સોસા., નાના લયાછા.  



ઈસ્ર્ 

૧૪/૦૮/૨૦૧૦ 
૩, અંલફકાવલજમ સોસા., નાના લયાછા.   

૧૨, નલદુગાટ સોસા., નાના લયાછા.  

૧૭/૦૮/૨૦૧૦ ૨૦, વત્રકભનગય વલ-૨, અંલફકાનગય ળયેી, રાંફ ેહનભુાન યોડ.   

૨૧/૦૮/૨૦૧૦ 
ફી-૧૪, સાંતરાર સોસા. વલ-૧, રાંફ ેહનભુાન યોડ.  

૪, હાંસ સોસા., રાંફ ેહનભુાન યોડ.   

૨૫/૮/૨૦૧૦ રક્ષ્ભી રેસે, છીતનુગય, પણુાગાભ.  

૨૬/૦૮/૨૦૧૦ ૧, નલી ળક્તત વલજમ સોસા., લયાછા યોડ.   

૨૭/૦૮/૨૦૧૦ ૪, હાંસ સોસા., લયાછા યોડ.   

૩૦/૦૮/૨૦૧૦ ૪, હાંસ સોસા., લયાછા યોડ.   

૩૧/૦૮/૨૦૧૦ ૪, હાંસ સોસા., લયાછા યોડ.   

લેસ્ર્ ૦૩/૦૮/૨૦૧૦ ૧૩, આક્સ્તકનગય સોસા., તાડલાડી.   

સેન્્ર 

૧૭/૦૮/૨૦૧૦ જાહયેન, ગજુયાત વભત્ર પ્રસે ાસે, સોની પીમા.  

૨૧/૦૮/૨૦૧૦ ૧૨/૨૬૫૮, ફીફીની લાડી, લાાંકીફોયડી.   

૨૩/૦૮/૨૦૧૦ 

૮/૭૬૬, ાયસી ળયેી, ગોીપયુા.   

૬/૨૭૯૮, ભણીમાયા ળયેીનો ખાાંચો, ભદહધયપયુા.  

૧૨/૨૬૯૧, લાાંકીફોયડી.  

સાઉથ લેસ્ર્ 

૧૦/૦૮/૨૦૧૦ ૨૨, સાંગભ સોસા., સીર્ીરાઇર્ યોડ.  

૧૩/૦૮/૨૦૧૦ 
૧૭, દદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્.  

૩૯૫, તડકેશ્વયનગય સોસા., બર્ાય.  

૧૬/૦૮/૨૦૧૦ સી-૬ & સી-૨, યત્ન ભાધલ યો હાઉસ, ીરોદ ( ફ ેનમનુા ).   

૧૮/૦૮/૨૦૧૦ ૪૧, દદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્.  

૨૦/૦૮/૨૦૧૦ ૧૭ & ૪૧, દદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્ ( ફ ેનમનુા ).   

૨૩/૦૮/૨૦૧૦ 
૭, હનભુાન ળયેી, અંફાનગય.   

૪૯, શ્રી યાભ ળયેી, અંફાનગય.   

૨૪/૦૮/૨૦૧૦ ૯, ગોકુરનગય સોસા., ઉધના ભગદલ્રા યોડ.  

૩૦/૦૮/૨૦૧૦ ૧૬, દીલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્.   

સાઉથ 

૦૨/૦૮/૨૦૧૦ 
૫૦૪, ૨૦૩ & ૧૯૯, કભટમોગી સોસા., ઉનગાભ ( ત્રણ નમનુા ).   

RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.  

૦૩/૦૮/૨૦૧૦ 
૫, સયુતી પીયુાં, જીઆલ.   

૧૦૨, યાજીલનગય, ગબણેી.   

૧૬/૦૮/૨૦૧૦ RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.  

૩૦/૦૮/૨૦૧૦ RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.  

સાઉથ ઈસ્ર્ 
૦૨/૦૮/૨૦૧૦ ૨૧ ( ફોયીંગ ), હવતલાસ, ડીંડોરી.   

૨૭/૦૮/૨૦૧૦ ૩૭, ૯૫ & ૧૧૯, હાસ્ભીભસ્જીદ ાછ - યેરયાહતકોરોની, ઉભયલાડા ( ત્રણ નમનુા ).  

 


