
સયુત ભહાનગયાલરકા  
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્  

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

એકત્રીતકયલાભાાં આલરેા ાણીનાાં સમે્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની  ભાહીતી નીચ ેમજુફ છે.  

ભાસ :- ભે - ૨૦૧૧ 

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ ૮૫૭ ૮૪૯ ૮  

 ઈસ્ર્ ૭૩૬ ૭૨૩ ૧૩  

 લસે્ર્ ૬૯૫ ૬૯૫ -  

 સને્્ર ૫૩૫ ૫૩૩ ૨  

 સાઉથ લસે્ર્ ૧૧૭૦ ૧૧૫૩ ૧૭  

 સાઉથ  ૧૦૪૮ ૧૦૧૭ ૩૧  

 સાઉથ ઈસ્ર્ ૮૪૯ ૮૪૫ ૪  

 કુર ૫૮૯૦ ૫૮૧૫ ૭૫  

નોંધ: રેફોયેર્યી દ્રાયા રેલામેર તભાભ લોર્ય લકટસ તેભજ જવલતયણ ભથકોની ભગૂબટ ર્ાાંકીઓનાાં નમનુાઓ નો સભાલેળ કયલાભાાં આલેર નથી.  

ઝોન 
અનપીર્ સેમ્રની વલગત 

તાયીખ સયનાભાની વલગત 

નોથટ 

૦૮/૦૫/૨૦૧૧ ૩૮, કાંથાયીમા વનલાસી, ૩૮ ગાા, છાયાબાઠા. 
૦૯/૦૫/૨૦૧૧ એ-૧૫, ગામત્રી રયલાય સોસા.-૨, કતાયગાભ. 
૧૩/૦૫/૨૦૧૧ એ-૯૯ & એ-૧૦૮, EWS આલાસ, H-1, કોસાડ (ફે નમનુા). 

૧૫/૦૫/૨૦૧૧ 
૬૫, રક્ષ્ભીકાાંત સોસા., રક્ષ્ભીકાાંત આશ્રભ યોડ. 
૮-૯, દત્તકૃા સોસા., ગજેયા સ્કુર સાભ.ે 

૨૭/૦૫/૨૦૧૧ ૬૮ & ૭૫, નાની ફહુચયાજી ભાંરદય (ટુાંકી), લડે યોડ (ફ ેનમનુા). 
    

ઈસ્ર્ 

૦૫/૦૫/૨૦૧૧ ૬, ગલયીફને, પ્રભેગરી, ફયોડા વપ્રસ્રે્જ, લયાછા યોડ. 
૧૩/૦૫/૨૦૧૧ ૧૪૯, ૧૪૭ & ૧૩૯, અવનરબાઈ ભાલીમા, ડામાાકટ  સોસા., રાંફે હનભુાન યોડ (3 નમનુા). 

૧૮/૦૫/૨૦૧૧ ફોયીંગ, ળીલ કોમ્રકે્ષ, પણૂાગાભ. 

૨૭/૦૫/૨૦૧૧ 
૫ (ફોયીંગ), અંજની સોસા., પણૂાગાભ. 
૧૦૩ (ફોયીંગ), સયસ્લતી એા., પણૂાગાભ. 

૨૮/૦૫/૨૦૧૧ 
૩, ગણળે કોરોની, લયાછા ભઈેન યોડ. 
૨૬ - વનરકાંઠ સોસા. & ૨૯ - કભરાકટ વલ-૨, કાોદ્રા (ફ ેનમનુા). 

૩૦/૦૫/૨૦૧૧ ૧૦૮, કભરાકટ સોસા. વલ-૨, કાોદ્રા યોડ. 
૩૧/૦૫/૨૦૧૧ ૩૩ & ૨૮. ભહાલીયનગય સોસા. નાના લયાછા. (ફે નમનુા). 

લસે્ર્ - - 

સને્્ર 
૧૪/૦૫/૨૦૧૧ ૧૧/૧૪૨૫, નલરળાહનો કોઠો, નાણાલર્. 
૨૧/૦૫/૨૦૧૧ ૧૧/૧૩૯૩, નલરળાહનો કોઠો, નાણાલર્. 

સાઉથ લસે્ર્ 

૦૨/૦૫/૨૦૧૧ ફી-૨૬, એ-૧૩ & એ-૩૩, આદળટ છાતલગટ સોસા., ઘોડદોડ યોડ (ચાય નમનુા). 

૦૩/૦૫/૨૦૧૧ 
એ-૧૩, આદળટ છાતલગટ સોસા., ઘોડદોડ યોડ. 
૨૦, અંફાનગય ભઈેન યોડ, ઉધના ભગદલ્રા યોડ. 



સાઉથ લસે્ર્ 

૦૪/૦૫/૨૦૧૧ 
૩૭, સોભનાથ સોસા., ઉધના ભગદલ્રા યોડ.  
૧૦૦ & ૧૫૧, ગયુખા સ્રીર્, રાંઢ (ફ ેનમનુા). 

૦૭/૦૫/૨૦૧૧ ફી-૩૩, આદળટ છાતલગટ, ઘોડદોડ યોડ.  
૧૪/૦૫/૨૦૧૧ ઠક્કય રેસે, ાયર ેોઇન્ર્, ઘોડદોડ યોડ. 
૧૭/૦૫/૨૦૧૧ ક્ષીય સાગય ફાંગ્રોઝ, ઉભયાલનગય. 

૨૩/૦૫/૨૦૧૧ 

૧૭૪, ફત્તી પીય,ુ ખજોદ. 
૨૧૧, ભોર્ો ભહોલ્રો, સયસાણા. 
૬૩, જુની સ્કુર પીય,ુ બીભયાડ. 

૩૦/૦૫/૨૦૧૧ 
જરાયાભ ભાંરદય, લસે.ુ 
૨૨, ભાંરદય ભોહલ્રો, ડુભસ. 

સાઉથ 

૦૧/૦૫/૨૦૧૧ 

૩/૧૮/૨૩ - જુનો ભાછીલાડ  & ૩/૧૮/૧૨૦ - નલો ભાછીલાડ, બડુીમા (ફ ેનમનુા). 
૪ - સયુતી પીય ુ& ૩૯/૯૧/૨૭ - ાંચામતની સાભે, જીમાલ (ફ ેનમનુા). 
૩૩૬/૩૦ & ૩૩૬/૧૪, સોનાયી પીય,ુ સોનાયી (ફ ેનમનુા). 

૦૨/૦૫/૨૦૧૧ ૫/૯ & ૫/૧૪૩, હયીજનલાસ, ગબણેી (ફ ેનમનુા). 

૧૧/૦૫/૨૦૧૧ 

૧૬ - ભાધલનગય સોસા. & ૧૨ - ખોડીમાયનગય, બડુીમા (ફ ેનમનુા). 
૩૩૬/૨૮, સોનાયી પીય,ુ સોનાયી. 
૮૯, ભાંરદય પીય,ુ લડોદ. 
જાહયે ન - ર્ાાંકીની સાભે, & ૮/૮૦/૧૬૨ - ગબણ ભહોલ્રો, ફભયોરી (ફ ેનમનુા). 

૧૯/૦૫/૨૦૧૧ 

૭/૭૭/૧૨ - હાઇસ્કુર પીયુાં & ૭/૭૭/૧૬૯ - ભાંદીય પીયુાં, બડુીમા (ફ ેનમનુા). 
૩૩૬/૧૫ & ૩૩૬/૧૯, સોનાયી પીય,ુ સોનાયી (ફ ેનમનુા). 
૮/૮૦/૧૯, પ્રવતક પીયુાં, ફભયોરી. 

૨૦/૦૫/૨૦૧૧ 
૭/૭૦/૧૦ - નલો ભાછીલાડ  & ૭/૭૧/૧૨૦ - જુનો ભાછીલાડ, બડુીમા (ફ ેનમનુા). 
૩૩૬/૧૦, સોનાયી પીય,ુ સોનાયી. 

૨૨/૦૫/૨૦૧૧ 

૫/૧૨૦ - તાડ પીયુાં & ૫/૮૬ - તાલ પીયુાં, ગબણેી (ફ ેનમનુા). 
૫/૪૭/૫૪ - જુનો ભાછીલાડ  & ૫/૫૮/૧૨ - નલો ભાછીલાડ , બડુીમા (ફ ેનમનુા). 
૩૩૬/૧૬ & ૩૩૬/૨૬, સોનાયી પીય,ુ સોનાયી (ફ ેનમનુા). 
૮/૮૦/૨૦, હવતલાસ, ફભયોરી. 

૨૫/૦૫/૨૦૧૧ ૧૧૦, આવલિબાલ-૧, ાાંડેસયા. 
૨૬/૦૫/૨૦૧૧ ૩૧૨, સોનાયી પીય,ુ સોનાયી. 

સાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૨/૦૫/૨૦૧૧ ૨૭૫, ભાહ્યાલાંળી ભોહલ્રો, લરિંફામત. 
૧૬/૦૫/૨૦૧૧ ડી/૩/૨૯ & ડી/૨/૧૬, ડી-રે્નાભને્ર્, આંજણા (ફ ેનમનુા). 
૨૫/૦૫/૨૦૧૧ ૧૮, યાલનગય, લરિંફામત. 

 


