
સયુત ભહાનગયાલરકા  
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્  

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

એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં સેમ્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની ભાહીતી નીચે મજુફ છે.  
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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 

૧૧-૦૩-૨૦૧૫ ૧૭, વલયપ્રભ ુઈન્ડ. સોસા., રે્ર લાડી ાસે, રાર દયલાજા. 

૨૧-૦૩-૨૦૧૫ 
૫, પ્રગવતાકટ સોસા., ડબોરી ચાયયસ્તાથી ફાાસીતાયાભ ચોક. 
૩૫૪, બ્રોક -H-5, કોસાડ આલાસ. 

૨૪-૦૩-૨૦૧૫ ૪૮, શ્રધ્ધા સોસા. & E/૪, મોગીચયણ સોસા., સમુરુ ડેયી યોડ (ફે નમનુા). 
૨૫-૦૩-૨૦૧૫ ૧૧૧, નગીનાલાડી સોસા., અલ્કાયુીબ્રીજ ાસે. 
૩૦-૦૩-૨૦૧૫ ૧૦, ભાધલાકટ સોસા., ડબોરી ચાય યસ્તાથી ડબોરી ગાભ યોડ. 
૩૧-૦૩-૨૦૧૫ યાજલી, જુની ધયતી સોસા., ફુરાડા, કતાયગાભ. 

ઈસ્ર્ 

૦૨-૦૩-૨૦૧૫ ૩૪૯, અર્રજી નગય, એ. કે. યોડ. 
૦૪-૦૩-૨૦૧૫ ૧૨૩, મમનુાનગય સોસા., નાના લયાછા. 
૧૪-૦૩-૨૦૧૫ ૮, લારભનગય સોસા., એ.કે.યોડ. 
૧૭-૦૩-૨૦૧૫ ૨૧/૪૪3, ગજુયાત હાઉસીંગ ફોડડટ, રાંફે હનભુાન યોડ. 
૨૪-૦૩-૨૦૧૫ ૧, અંકુય સોસા., એ.કે.યોડ.  

લેસ્ર્ 

૦૪-૦૩-૨૦૧૫ ૧૦૯, ળાંકયનગય સોસા., ારનયુ યોડ. 

૦૯-૦૩-૨૦૧૫ 
સી-૧૦૧, ફારાજીકૃા સોસા., ારનયુ યોડ. 
૪૪ & ૪૫, બગનુગય સોસા., ભોયાબાગ (ફે નમનુા). 

૧૪-૦૩-૨૦૧૫ ૧૭, સલુણટયજ સોસા., અડાજણ યોડ. 
૨૩-૦૩-૨૦૧૫ ૧૪, યાંગઅલધતુ સોસા., યાભનગય. 

૨૫-૦૩-૨૦૧૫ 
૩૬, કકતીનગય સોસા., ારનયુ યોડ. 
સી/૧૮૧, ભહયેનગય સોસા., અડાજણ યોડ. 

૨૭-૦૩-૨૦૧૫ 
ડી-૧, વલનામક એા., અડાજણ યોડ. 
૧૨, E.W.S ક્લાર્સટ, જહાાંગીયયુા. 

૩૦-૦૩-૨૦૧૫ ફી-૩, ભનોજનગય સોસા., ારનયુ યોડ. 



 

સેન્્ર 

૦૨-૦૩-૨૦૧૫ ૧૧/૧૭૮૫, સોદાગયલાડ. 
૦૩-૦૩-૨૦૧૫ ૧૧/૧૯૧૧, વભળન કાંાઉન્ડ, મગુરીસયા. 
૦૪-૦૩-૨૦૧૫ ૭/૧૯૮૭, છડા હોર, યાભયુા. 
૦૭-૦૩-૨૦૧૫ ૯/૨૦૬૭, ગોી ળેયી, લાડી પીમા. 

૧૦-૦૩-૨૦૧૫ 
૧૨/૨૦૧૯ & ૧૨/૧૯૦૬, સૈમદલાડા યોડ, સૈમદલાડા. (ફે નમનુા). 
૧૧/૧૬૬૮, એંગ્રો સ્કુરની ફાજુભાાં, સોદાગયલાડ. 

૧૧-૦૩-૨૦૧૫ ૬/૨૬૮૯ & ૬/૨૬૯૧, ફોઘાની ચાર, ભકહધયયુા (ફે નમનુા). 

૧૪-૦૩-૨૦૧૫ 

સહમોગ હોર્ર, સપુીફાગ યોડ. 
ઓભકાય ચેમ્ફસટ, સપુીફાગ યોડ. 
૭/૨૭૦૫, ફોયડી ળેયી, સૈમદયુા. 

૧૬-૦૩-૨૦૧૫ રૂભનાં- ૧૦, ભધકુુાંજ સોસા., સોદાગયલાડ 

૧૮-૦૩-૨૦૧૫ 

૬/૯૫૮, લહુાય રે્કયો, ભહીધયયુા. 
૪/૧૫૪, બઠ્ઠી ળેયી & ૪/૨૦૭, અલ્રાઇની લાડી, ફેગભયુા (ફે નમનુા). 
૪/૧૧૧ & ૪/૧૦૯, દાદા સાહફેનો ડેરો, ફેગભયુા (ફે નમનુા). 
૪/૯૨ & ૪/૬૪, ભાી પીમા, ભસ્કતી હોસ્ીર્રની ગરીભાાં (ફે નમનુા). 

૨૦-૦૩-૨૦૧૫ ૪/૬૬, ભાી પીમા, ફેગભયુા. 
૨૩-૦૩-૨૦૧૫ ૧૨/૩૦૫૫, હદીમા ળેયી & ૧૨/૮૪, ડફગયલાડ, યાણીતાલ (ફે નમનુા). 
૨૪-૦૩-૨૦૧૫ ૨/૪૪૩૬, છાગય ળેયી, સગયાભયુા. 

૨૫-૦૩-૨૦૧૫ 
૧/૬૮૭, યાભજી ભાંકદયની ગરી-ખાયલાલાડ, નાનયુા. 
૭/૨૩૭૬, યોહીતલાડ, સૈમદયૂા. 

૨૬-૦૩-૨૦૧૫ 
૪/૧૧૧, દાદા સાહફેનો ડેરો, ફેગભયુા. 
સત્મભ વળલભ સુાંદયભ એા. દલિણ વલબાગ. 

૩૦-૦૩-૨૦૧૫ ૨/૩૧૩૧, વસિંધીલાડ, સગયાભયુા. 

સાઉથ લેસ્ર્ 
૦૭-૦૩-૨૦૧૫ ૨૧૨, ળક્ક્તળેયી, ઉભયાલનગય, બર્ાયયોડ. 
૨૭-૦૩-૨૦૧૫ ૧૧૫, તાળાલાાની ળેયી, અંફાનગય યોડ. 

સાઉથ 
૧૦-૦૩-૨૦૧૫ ૧૧૬, ળીલાજીનગય, ફભયોરી યોડ. 
૨૫-૦૩-૨૦૧૫ ૨૧ &  ૩૧, આલાસ, લડોદગાભ (ફે નમનુા). 

સાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૪-૦૩-૨૦૧૫ ૫૦, અભન સોસા.-૩, બાઠેના. 

૨૭-૦૩-૨૦૧૫ 
રૂનગય, લરિંફામત. 
૯૬, નસયલાનજીાકટ સોસા., બાઠેના. 

૨૮-૦૩-૨૦૧૫ ૭, ૩૨ & ૨૪, રૂનગય, ઉધનામાડડટ. (ત્રણ નમનુા). 

૩૦-૦૩-૨૦૧૫ 
૨૪ & ૧૪, રૂનગય, ઉધનામાડડટ (ફે નમનુા). 
૧૭૨, શ્રીનાથજી-૨, નીરગીયી. 


