
સયુત ભહાનગયાલરકા  
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્  

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

કયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં સેમ્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની  ભાહીતી નીચે મજુફ છે.  

ભાસ :- ઓક્ર્ોફય - ૨૦૧૦ 

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ   

 નોથટ ૮૫૬ ૮૪૬ ૧૦   

 ઈસ્ર્ ૬૯૧ ૬૬૬ ૨૫   

 લેસ્ર્ ૬૩૯ ૬૩૯ ૦   

 સેન્્ર ૫૧૫ ૫૧૧ ૪   

 સાઉથ લેસ્ર્ ૧૩૨૨ ૧૩૦૫ ૧૭   

 સાઉથ  ૧૦૩૬ ૧૦૩૫ ૧   

 સાઉથ ઈસ્ર્ ૭૮૦ ૭૭૯ ૧   

 કુર ૫૮૩૯ ૫૭૮૧ ૫૮   

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 

૦૪/૧૦/૨૦૧૦ ૧૭, ળાાંવત નીકેતન સોસા., સમુરુ ડેયી યોડ.  

૦૫/૧૦/૨૦૧૦ કુાંબાયપીય,ુફુરાડા યોડ.(ત્રણ નમનુા)  

૧૩/૧૦/૨૦૧૦ ૧૬૨. EWS આલાસ. H-2 બ્રોક. કોસાડ.   

૧૬/૧૦/૨૦૧૦ ૩. ૮૧  & ૩૩. ગામત્રી યીલાય વલ-૩ /ફી. ફાાશ્રભ ાછ. કતાયગાભ.(ત્રણ નમનુા)   

૧૯/૧૦/૨૦૧૦ ૨ થી ૮ & ૨૮૮. અંલફકાનગય સોસા. ફાાશ્રભ ાછ. કતાયગાભ. (ફ ેનમનુા)    

ઈસ્ર્ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૦ 
૯૪ & ૯૩, લલ્રબનગય સોસા., લયાછા ( ફ ેનમનુા ).   

૧, નલી ળક્ક્ત વલજમ સોસા., લયાછા.   

૦૨/૧૦/૨૦૧૦ ૯૪, ૯૩, ૫૪, એ-૧૩ & એ-૧૬, લલ્રબનગય સોસા., લયાછા યોડ ( ાાંચ નમનુા ).   

૦૪/૧૦/૨૦૧૦ ફી - ૧૮, રક્ષ્ભીનાયામણ સોસા., હીયાફાગ.  

૦૬/૧૦/૨૦૧૦ 
૨. નલી ળક્ક્તવલજમ સોસા. હીયાફાગ.  

લદૈયાજ ભહાદેલ.. ગામત્રી ભાંદદય. એ. કે. યોડ. લયાછા.   

૦૭/૧૦/૨૦૧૦ ફી/૨૯. પલુી સોસા. વલ-૧. ળયેી નાં. ૩. લયાછા.   

૧૩/૧૦/૨૦૧૦ ૫૫ & ૫૨. રે્રનગય સોસા. એ.કે. યોડ. લયાછા.   

૧૮/૧૦/૨૦૧૦ ૪૫/૧૩/૨૩. લાડી પીય.ુ નાના લયાછા.   

૧૯/૧૦/૨૦૧૦ 
ફોયીંગ. ગીતાનગય સોસા. વલ-૧. પણુાગાભ.   

ફોયીંગ. નાંદનલન સોસા. વલ-૨. પણુાગાભ.   



 

ઈસ્ર્ 

૨૦/૧૦/૨૦૧૦ ફોયીંગ. ૧૩૧. શ્રી દાનગીલલે સોસા. પણુાગાભ.   

૨૧/૧૦/૨૦૧૦ ફોયીંગ. બરુ્બલાની સોસા. પણુાગાભ.   

૨૨/૧૦/૨૦૧૦ ગોાર રોચા હાઉસ. ભોહનની ચાર. લયાછા.   

૨૬/૧૦/૨૦૧૦ એ-૬૬ & એ-૭૧. રે્રનગય. લયાછા ( ફ ેનમનુા )   

૨૭/૧૦/૨૦૧૦ ૩૦. ૩૫ & ૩૪. વળયડીધાભ સોસા. લયાછા યોડ. (ત્રણ નમનુા)    

લેસ્ર્ - -  

સેન્્ર 

૦૯/૧૦/૨૦૧૦ ૧૨/૧૭૦૪. લકીર ળયેી. લાાંકી ફોયડી.  

૧૧/૧૦/૨૦૧૦ ૪/૯૬. દાદા સાહફેનો ડેરો. ીયછડી યોડ. હયીપયુા.   

૧૪/૧૦/૨૦૧૦ આબદુાના હોર્ર. રાર દયલાજા.   

૧૮/૧૦/૨૦૧૦ ૫/૭૭૯. લાણીમા ળયેી. ભદહધયપયુા.   

સાઉથ લેસ્ર્ 

૦૭/૧૦/૨૦૧૦ સાાંસદ શ્રી સી. આય. ાર્ીર. ઓદપસ. અંફાનગય ભઈેન યોડ.  

૦૯/૧૦/૨૦૧૦ ૩૭. આળીલાટદ ફાંગરો. ીરોદ.   

૧૦/૧૦/૨૦૧૦ ૭૩. આળીલાટદ ફાંગરો. ીરોદ.   

૧૫/૧૦/૨૦૧૦ 
સાાંસદશ્રી સી. આય. ાર્ીર. કામાટરમ અંફાનગય ભઈેન યોડ.  

૬૩,સાંતતકુાયભ સોસા.વલ-૩ બર્ાય.  

૧૭/૧૦/૨૦૧૦ ૧૭/એ. સ્લાભી ગણુાતીતનગય. બર્ાય.   

૨૪/૧૦/૨૦૧૦ સભુનાકટ . અંલફકાવનકેતન ભાંદદય ાસ.ે અઠલરાઈન્સ.   

૨૫/૧૦/૨૦૧૦ 

કનબુાઈ. સભુનાકટ . અંલફકાવનકેતન ભાંદદય ાસ.ે અઠલારાઈન્સ.   

૬. વલજમાાકટ . અંલફકાવનકેતન ભાંદદય ાસ.ે અઠલારાઈન્સ.   

સભુનાકટ . અંલફકાવનકેતન ભાંદદય ાસ.ે અઠલરાઈન્સ.   

૨૭/૧૦/૨૦૧૦ સભુનાકટ . અંલફકાવનકેતન ભાંદદય ાસ.ે અઠલરાઈન્સ.   

૩૦/૧૦/૨૦૧૦ સભુનાકટ . અંલફકાવનકેતન ભાંદદય ાસ.ે અઠલરાઈન્સ. (ફ ેનમનુા)   

૩૧/૧૦/૨૦૧૦ 
 સભુનાકટ . અંલફકાવનકેતન ભાંદદય ાસ.ે અઠલરાઈન્સ. (ફ ેનમનુા)   

કનબુાઈ. સભુનાકટ . અંલફકાવનકેતન ભાંદદય ાસ.ે અઠલરાઈન્સ. (ફ ેનમનુા)   

સાઉથ ૧૮/૧૦/૨૦૧૦ RO પ્રાન્ર્. ફભયોરી.   

સાઉથ ઈસ્ર્ ૧૦/૧૦/૨૦૧૦ ૯૫. વળલદહયાનગય. નલાગાભ.   


