
સયુત ભશાનગયાલરકા  
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્  

ાણીના નમનૂાની ચકાવણી 
ળશેય ાણી પયુલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી 

એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની ભાશીતી નીચે મજુફ છે.  
ભાવ :- વપ્રે્મ્ફય - ૨૦૧૧ 

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ ૮૬૮ ૮૩૬ ૩૨  

 ઈસ્ર્ ૭૩૩ ૭૦૪ ૨૯  

 લેસ્ર્ ૬૬૧ ૬૫૮ ૩  

 વેન્્ર ૫૬૦ ૫૫૯ ૧  

 વાઉથ લેસ્ર્ ૧૨૭૦ ૧૨૫૯ ૧૧  

 વાઉથ  ૧૦૫૬ ૧૦૫૦ ૬  

 વાઉથ ઈસ્ર્ ૮૦૪ ૭૯૪ ૧૦  

 કુર ૫૯૫૨ ૫૮૬૦ ૯૨  

નોંધ: રેફોયેર્યી દ્રાયા રેલામેર તભાભ લોર્ય લકટવ તેભજ જવલતયણ ભથકોની ભગૂબટ ર્ા ાંકીઓના ાં  નમનુાઓ નો વભાલેળ કયલાભા ાં આલેર નથી.   
      

ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની વલગત 

તાયીખ વયનાભાની વલગત 

નોથટ 

૦૩/૦૯/૨૦૧૧ ૧૨૦, ૧૨૧, ૧૨૨, ૧૨૩ & ૧૨૪, વાંતોીકૃા વોવા., રરીતા ચોક થી ફાા વીતાયાભ ચોક (ા ાંચ 
નમનુા). 

૦૬/૦૯/૨૦૧૧ યાકેળબાઇ ડી. રે્ર, જાગીયી લાડી, આંફાતરાલડી યોડ. 

૦૮/૦૯/૨૦૧૧ 
૧, ઋીકેળ વોવા., કતાયગાભ - વીંગણપયુ યોડ. 
યાકેળબાઇ ડી. રે્ર, જાગીયી લાડી, આંફાતરાલડી યોડ. 

૦૯/૦૯/૨૦૧૧ ૧૪૫, ળીલાાંજરી એા. - શયી ઓભ વોવા., કતાયગાભ શેલ્થ વેન્ર્ય યોડ. 
૧૧/૦૯/૨૦૧૧ ૨૮, વશજાનાંદ વોવા., ઘોકીમા ગાડટન વાભ,ે કતાયગાભ. 
૧૩/૦૯/૨૦૧૧ ૪૩૭, યશેભતનગય વોવા., નાની ફહુચયાજી ાછ. 
૧૪/૦૯/૨૦૧૧ ૨૦, ળીલ દળટન વોવા., કાંતાયેશ્વય ભાંદદય ાવે. 

૧૬/૦૯/૨૦૧૧ 
૨૦૬, ૨૦૦, ૨૧૫, ૨૨૯ & ૨૨૧, EWS આલાવ, બ્રોક - H - ૩, કોવાડ (ાાંચ નમનુા). 
૧૦૨, ૭૫, ૪૮, ૨૨ & ૪, EWS આલાવ, બ્રોક - H - ૧, કોવાડ (ાાંચ નમનુા). 

૨૦/૦૯/૨૦૧૧ 
ઓયેર્ય કેફીન, ૪ & ૧૧૦, EWS આલાવ, બ્રોક - H - ૧, કોવાડ (ત્રણ નમનુા). 
૨૦૯ & ૨૦૬,  EWS આલાવ, બ્રોક - H - ૩, કોવાડ (ફે નમનુા). 

૨૧/૦૯/૨૦૧૧ ઓયેર્ય કેફીન, EWS આલાવ, બ્રોક - H - ૧, કોવાડ. 
૨૩/૦૯/૨૦૧૧ એપ-૧૩, યીલય વ્ય ુવોવા., ફુરલાડી બયીભાતા યોડ. 

૨૮/૦૯/૨૦૧૧ 
૩૧, નલનાથ વોવા., વીંગણોય ચાય યસ્તા થી વીંગણોય ગાભ. 
વત્મભ એા., કતાયગાભ ોરીવ ચોકી યોડ. 

૨૯/૦૯/૨૦૧૧ વી-૩૮, વયસ્લતી વોવા., વીંગણોય ચાય યસ્તા થી વીંગણોય ગાભ. 

ઈસ્ર્ 

૦૫/૦૯/૨૦૧૧ ૭૯, વોશભનગય, શીયાફાગ. 
૦૮/૦૯/૨૦૧૧ ૧૫૫૪, ભપતનગય ઝુડટ્ટી, રાંફેશનભુાન યોડ. 
૦૯/૦૯/૨૦૧૧ ૬૩, ૬૯ & ૬૭, નલી ળક્તત વલજમ વોવા., લયાછા યોડ (ત્રણ નમનુા). 
૧૨/૦૯/૨૦૧૧ ૬૩ & ૨૧, નલી ળક્તત વલજમ વોવા., લયાછા યોડ (ફે નમનુા). 
૧૪/૦૯/૨૦૧૧ ફી-૩૮-૩૯, યતનજી ાકટ  વોવા., એ.કે.યોડ - લયાછા યોડ. 
૧૭/૦૯/૨૦૧૧ ૮૯ & ૧૦૦, શયે કૃષ્ણ વોવા., નાના લયાછા (ફ ેનમનુા). 

૨૧/૦૯/૨૦૧૧ 
૩ , રૂભ વોવા.- ૧, એ.કે.યોડ. 
ફોયીંગ, બરુ્ બલાની વોવા., ળીલ કોમ્રેક્ષ, ળીલ ળક્તત એા.- ફી & ફજયાંગનગય વોવા., પણૂાગાભ (ચાય 
નમનુા). 

૨૨/૦૯/૨૦૧૧ 
ફોયીંગ, ગીતાનગય વોવા. વલ.- ૧, પણૂાગાભ. 
૩૮૧ (ફોયીંગ), નાંદનલન વોવા. વલ. - ૨, પણૂાગાભ. 
૧૪, ભણીનગય વોવા., એ.કે. યોડ. 

૨૩/૦૯/૨૦૧૧ ફોયીંગ, તાી કોમ્રેક્ષ, પણૂાગાભ. 



ઈસ્ર્ 

૨૩/૦૯/૨૦૧૧ 
૬૮ (ફોયીંગ), ઓભકાય વોવા. વલ.- ૧, પણૂાગાભ. 
૧૨૦ (ફોયીંગ), દાનગીગેલ વોવા. વલ. - ૧, પણૂાગાભ. 

૨૬/૦૯/૨૦૧૧ 
૧૯૩, જગદીળનગય વોવા., કયાંજ. 
૧, જીતબુાઇ, વયથાણા. 

૨૭/૦૯/૨૦૧૧ 

૧૦૦, શયે કૃષ્ણ વોવા., નાના લયાછા. 
૨, અભીધાયા વોવા., ળેયી ન ાં-૧, નાના લયાછા. 
૯૨, અભીધાયા વોવા., ળેયી ન ાં-૩, નાના લયાછા. 
૫૧, નર્લયનગય, વયથાણા. 

૨૯/૦૯/૨૦૧૧ ૬૯ & ૭૨, શયે કૃષ્ણ વોવા., નાના લયાછા (ફ ેનમનુા). 

લેસ્ર્ 

૦૧/૦૯/૨૦૧૧ ૬, ગણેળનગય, લયીમાલ. 

૦૪/૦૯/૨૦૧૧ 
૭, વોનર યો- શાઉવ, ારનપયુ. 
૧૧૩, અજ ાંર્ા યો- શાઉવ, ારનપયુ. 

વેન્્ર ૦૨/૦૯/૨૦૧૧ ાદકિગ, દાના એા., ફડેખાચકરા. 

વાઉથ લેસ્ર્ 

૦૧/૦૯/૨૦૧૧ ૧૪૯, આંફેડકયનગય, અંફાજી યોડ. 
૦૫/૦૯/૨૦૧૧ ૧૫ & જી, ગજુયાત શાઉવીંગ ફોડટ, રૂાંઢ ગાભ (ફ ેનમનુા). 
૦૬/૦૯/૨૦૧૧ ૨૨, વાાંઇ આવળ, ચાાંદની ચોક. 
૧૦/૦૯/૨૦૧૧ ૨૧, વભરન યો-શાઉવ, રૂાંઢગાભ. 

૧૭/૦૯/૨૦૧૧ 
૩૮, વભરન ફાંગરો, લેરેંન્ર્ાઈન વવનેભા વાભે, ડુભવ યોડ. 
ભાંથયા કોરેજ, ગોલટધન શલેરી વાભ,ે લેરેન્ર્ાઈન વવનેભા વાભે, ડુભવ યોડ. 

૨૦/૦૯/૨૦૧૧ ૧૬, જમ વોભનાથ વોવા., વયગભ ળોીંગ વેન્ર્ય. 
૨૧/૦૯/૨૦૧૧ ૧૬ & ૧૩, જમ વોભનાથ વોવા., વયગભ ળોીંગ વેન્ર્ય (ફે નમનુા). 
૨૨/૦૯/૨૦૧૧ ૧૩, નશેરૂનગય વોવા., વયગભ ળોીંગ વેન્ર્ય ાછ. 

વાઉથ 

૦૧/૦૯/૨૦૧૧ પ્રકાળ દેવાઇ, ઉધનાગાભ. 

૦૫/૦૯/૨૦૧૧ 
૮૮/૧૪૯/૯૦, શયીજનલાવ, ગબેણી. 
૬/૪૯/૧૫૬, સ્કુર પીયુાં, બડુીમા. 
૧૫, ૮૮/૧૪૦/૨ & ૮૮/૧૪૦/૧૯, સ્કુર પીયુાં, ફભયોરી (ત્રણ નમનુા).  

વાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૫/૦૯/૨૦૧૧ ડી/૬/૨૩, રે્નાભેન્ર્, ડુાંબાર. 
૦૬/૦૯/૨૦૧૧ ડી/૭/૫, રે્નાભેન્ર્, ડુાંબાર. 

૦૭/૦૯/૨૦૧૧ 

૩૫ & ૫૨, બધુ્ધ વોવા., ઉધના માડટ (ફ ેનમનુા). 
૪૬, શનભુાન ભોશલ્રો, ઉધના માડટ. 
૧૨, રૂનગય, ઉધના માડટ. 
૧૯, સગુયાનગય, ભીઠીખાડી. 

૧૯/૦૯/૨૦૧૧ ૯૦, ળીલકૃાનગય, વનરગીયી. 
૩૦/૦૯/૨૦૧૧ ૭૭ & ૧૦૫, ળાંકયનગય, ઉધનામાડટ (ફે નમનુા). 

 


