
ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીટ નમનુાઓ અનપીટ નમનુાઓ
નોથથ ૮૮૨ ૮૬૭ ૧૫
ઈસ્ટ ૭૩૨ ૭૨૨ ૧૦
લેસ્ટ ૬૭૭ ૬૭૪ ૩
વેન્ટ્ર્ર ૫૬૮ ૫૬૧ ૭

વાઉથલેસ્ટ ૧૨૪૨ ૧૨૨૬ ૧૬
વાઉથ ૯૫૨ ૯૧૧ ૪૧

વાઉથ ઈસ્ટ ૬૫૫ ૬૫૩ ૨
કુર ૫૭૦૮ ૫૬૧૪ ૯૪

તાયીખ
૦૯/૦૧/૨૦૧૦

૨૩/૦૧/૨૦૧૦

૨૯/૦૧/૨૦૧૦

૦૮/૦૧/૨૦૧૦

૧૬/૦૧/૨૦૧૦

૨૧/૦૧/૨૦૧૦

૨૫/૦૧/૨૦૧૦

૨૭/૦૧/૨૦૧૦

૩૦/૦૧/૨૦૧૦

૦૨/૦૧/૨૦૧૦

૦૯/૦૧/૨૦૧૦

૧૮/૦૧/૨૦૧૦

૨૨/૦૧/૨૦૧૦

એ-૬૩ & એ-૬૪, પ્રભનુગય વોવા. વલ-૨, લેડ દયલાજા તયપ ( ફે નમનુા )

ફી-૬૫, ભગંરગૃ વોવા., લેડ યોડ.

૮૭, વતં જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ.

૩/૨૧૩૩, લચરી ળેયી, વરાફતપયુા.

૨૦/૦૧/૨૦૧૦

૨૮, વતંોીનગય વોવા. વલ-એ, રરીતા ચોકડી.

લેસ્ટ ડી/૧૪, વાથથક યો-શાઉવ, ારનપયુ યોડ.

૧, વલલેકાનદં વોવા., ારનપયુ.

ાણીના નમનૂાની ચકાવણી
ળશયે ાણી પયુલઠા અંતગથત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાથંી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશયેીજનોના ઘયના ંનભાથંી 

એકત્રીતકયલાભા ંઆલેરા ાણીના ંવેમ્રોના ંટેસ્ટીંગ યીોટથની ભાશીતી નીચે મજુફ છે.

૩૭, શ ુવતનાથ વોવા., નાના લયાછા.

નોથથ

ગેટ, વતંોીકૃા વોવા.વલ - એ, આંફાતરાલડી યોડ.

૨૧૦ & ફી-૧૭૬, વતં જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ ( ફે નમનુા ).

ભાવ :- જાન્ટ્રયઆુયી ૨૦૧૦

ઝોન
અનપીટ વેમ્રની વલગત

વયનાભાની  વલગત

સયુત ભશાનગયાલરકા 
શાઇડ્રોલરક ડીાટથ ભેન્ટ્રટ 

૨૩/૧૪૬. ખાનગા સ્રીટ. યાદેંય.

૧૧/૦૧/૨૦૧૦

૩, યાધાફાગ વોવા., કતાયગાભ.

જમ ભાતાજી ટી વેન્ટ્રટય, રરીતા ચોકડી.

૭૫, વળલનગય વલ-૨, આંફાતરાલડી યોડ ( ફે નમનુા ).

૧૩/૧/૨૦૧૦

૧૩૬, વત્મભ વળલભ સુદંયભ યો - શાઉવ, અભયોરી

૧૫૦, ઈન્ટ્રદીયાનગય, અભયોરી.

૨૨/૦૧/૨૦૧૦
૧૧૮૨, ટેરલાડી - ૧, રારદયલાજા.

ઈસ્ટ

૭૨, પષુ્ક વોવા., એ.કે.યોડ - લયાછા.

૬૦, વયીતા વાગય, નાના લયાછા.

વળલ ળક્તત ઓટો ગેયેજ.

૨૫, વવધ્ધાથથનગય, વીભાડા.

૭૮, પલૂી વોવા., લયાછા.

૩૦/૦૧/૨૦૧૦

૨૭/૦૧/૨૦૧૦

૭૯, ૧૧૭ & ૧૩૦ વળલનગય-પણુાનશયે, પણુાગાભ (ત્રણ નમનુા).

વલોદમ વશકાયી ફેંક રી. , ખાડં ફજાય,  લયાછા યોડ.

વેન્ટ્ર્ર

૨૧/૦૧/૨૦૧૦
૩/૧૯૬૬, રેખડીમા લાડી, વરાફતપયુા.
૭/૭૭૮, ફકયા ગરી, યાભપયુા.

૧૯/૦૧/૨૦૧૦

૮/૧૨૮, વઘંાડીમાલાડ ભેઇન યોડ, ગોીપયુા.

૪/૭૧૯, ભોચીની ચાર, ટાલય યોડ.

૮/૧૨૮, વઘંાડીમાલાડ ભેઇન યોડ, ગોીપયુા.
રૂભ ન.ં - ૦૮, પ્રજ્ઞા વોવા., ળાશોય.



૦૮/૦૧/૨૦૧૦

૨૦/૦૧/૨૦૧૦

૦૯/૦૧/૨૦૧૦

૨૭/૦૧/૨૦૧૦
૨૦/૦૧/૨૦૧૦
૨૯/૦૧/૨૦૧૦

૧૨/૦૧/૨૦૧૦

૨૭/૦૧/૨૦૧૦
૫૩, શનભુાન પીયુ,ં લાટંા.

૮, ગોકુરનગય, અંફાનગય.

૪૯, શ્રી યાભ ળેયી, અંફાનગય.

બીખાબાઈ લેલ્ડીંગલાા, તાળા ળેયી,અંફાનગય.

૫૭, સરુુચી વોવા., બટાય.

૦૪/૦૧/૨૦૧૦
બીખાબાઈ લેલ્ડીંગલાા, તાળા ળેયી,અંફાનગય.

૪૯, શ્રી યાભ ળેયી, અંફાનગય.

એપ- ૭, યચયેુળાસ્ત્રીનગય, યઘકુુર ભાકેટ વાભે, લરિંફામત.

ફી-૨૦૭, યણછોડનગય, બાઠેના.

૬૪ - ટાકંી પીયુ ં& ૫૨ - ભદંીય પીયુ,ં બડુીમા  ( ફે નમનુા ).

૮૧-કંુબાય પીયુ,ં ૩૪-ટેરનગય, ૪૨-ભસ્તાનનગય-ફભયોરી(ત્રણ નમનુા) / ૧૦૨-ભદંીય પીયુ,ં 
૮૧-ફાપનુગય-લડોદ(ફે નમનુા) / ૮૫ & ૯૧-ભદંીય પીયુ-ંવોનાયી(ફે નમનુા) / ૦૭-ટાકંી પીયુ,ં 
૨૮-ભદંીય પીયુ-ંબડુીમા(ફે નમનુા) / ૪૮-યાજીલનગય, ૭૧-તાલ પીયુ-ંગબેણી(ફે નમનુા).

વાઉથ લેસ્ટ

૫૭, દીનેળબાઈ ટેર, સરુુચી વોવા., બટાય.

૦૨/૦૧/૨૦૧૦

કીળોયબાઈ યાભજી પીય,ુ લડોદ.

વલચરબાઈ, સ્કુર પીય,ુ લડોદ.

૧૫, કોીલાડ, ગબેણી.

વાઉથ ઈસ્ટ

વાઉથ

૧૮/૦૧/૨૦૧૦

નયવીંશબાઇ દેલજીબાઇ, શજાભ ળેયી, ઉન.

૩૦૫ & ૩૧૪-ટેર પીયુ-ંવોનાયી(ફે નમનુા) / ૬-કંુબાય પીયુ,ં ૧૧૮-નાયીમેી પીયુ-ંજીઆલ(ફે 
નમનુા) / ૮૯-શલેરી પીયુ,ં ૨૮૪-ભદંીય પીયુ-ંબડુીમા(ફે નમનુા) / ૫૭-તાલ પીયુ,ં ૧૩૨-કોી 
પીયુ-ંગબેણી(ફે નમનુા) / જા.ન-શ્રી યાભ ભદંીય ાવે, ૬-ટેર પીયુ-ંલડોદ(ફે નમનુા) / 
જા.ન-ાણીની ટાકંી, ૧૩-ળોએફ પીયુ,ં ૩૬-શભીદનગય-ઉન(ત્રણ નમનુા) / R.O. Plant - 

ફભયોરી.

૧૧/૦૧/૨૦૧૦

૧૨/૦૧/૨૦૧૦

૫ - ભદંીય પીયુ ં& ૯૫ - ફાપનુગય, લડોદ ( ફે નમનુા ).

૦૧/૦૧/૨૦૧૦

ઇશ્વયબાઇ કેળલબાઇ વભસ્ત્રી, ટેર પીયુ,ં ઉન.

૭૬ - સ્કુર પીયુ ં& ૮૨ - અંલફકાનગય, લડોદ  ( ફે નમનુા ).

R/O પ્રાન્ટ્રટ, ફભયોરી.

૪૯, શ્રી યાભ ળેયી, અંફાનગય.

૧૯/૦૧/૨૦૧૦

૨૨/૦૧/૨૦૧૦
૮૧, સયુતી ભોશલ્રો, જીઆલ.

૬૪, તાલ પીયુ,ં વોનાયી.

૧૨, ભાહ્યા લળંી, જીઆલ.

૩૬- ૩૩ - ૩૮ - ૬૯. દેલદી વોવા., વયગભ ળોીંગ વેન્ટ્રટય વાભે, ઉભયા (ચાય નમનુા).
૬૯ & ૪૮, દેલદી વોવા., વર્જન વોવા. ાવે, ઉભયા જકાતનાકા (ફે નમનુા).

R/O પ્રાન્ટ્રટ, ફભયોરી.

૫૮-૫૯, સરુુચી વોવા., બટાય.


