
સયુત ભહાનગયાલરકા  
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્  

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

એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં સેમ્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની  ભાહીતી નીચે મજુફ છે.   

ભાસ : - ઓક્ર્ોફય - ૨૦૧૨  

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ  ૮૫૨  ૮૪૧ ૧૧  

 ઈસ્ર્ ૭૪૫ ૭૩૪  ૧૧  

 લેસ્ર્ ૭૫૩  ૭૪૮ ૫  

 સેન્્ર  ૫૭૦  ૫૬૪  ૬  

 સાઉથ લેસ્ર્  ૧૨૯૫  ૧૨૮૮  ૭  

 સાઉથ  ૯૭૧ ૯૬૫ ૬  

 સાઉથ ઈસ્ર્  ૮૨૨  ૮૧૬  ૬  

 કુર ૬૦૦૮ ૫૯૫૬ ૫૨  

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  

૦૩/૧૦/૨૦૧૨  
૮૫, ભાધલાનાંદ સોસા., કતાયગાભ સીંગણોય યોડ.  

ફી-૩૪  & સી-૫૦, સ્નેહ સાગય  સોસા., કતાયગાભ સીંગણોય યોડ (ફે નમનુા).  

૧૩/૧૦/૨૦૧૨  એ-૧૧૫ , યાભનગય સોસા. , યાળી સકટર ાસે .  

૨૫/૧૦/૨૦૧૨  ૧૦૪ , ભહાલીયનગય સોસા. ગજેયા સ્કુર સાભે .   

૨૮/૧૦/૨૦૧૨  ૧૫,૧૬, પ્રાણનાથ સોસા., લેડ યોડ.  

૨૯/૧૦/૨૦૧૨  ફી-૮ , ભરુાબાઇ દેસાઇ ાકટ સોસા. , યાળી સકટર  ાસે. 

૩૦/૧૦/૨૦૧૨  
એ-૨, વનત્માનાંદ સોસા., હાથીલાા ભાંદદય યોડ.  

૬ & ૯, નહરેૂનગય લસાહત , ફુરલાડી બયીભાતા યોડ (ફે નમનુા).  

૩૧/૧૦/૨૦૧૨  એ-૨, વનત્માનાંદ સોસા., રક્ષ્ભીકાાંત આશ્રભ યોડ.  

ઈસ્ર્ 

૦૫/૧૦/૨૦૧૨  ૨૪૭૭, અળોકનગય ઝુડટ્ટી , એ.કે.યોડ.  

૧૦/૧૦/૨૦૧૨  ૩૭ & એ-૩૬ , જમ બલાની સોસા. , લયાછા યોડ (ફે  નમનુા). 

૧૫/૧૦/૨૦૧૨  

એ-૧૨૬ , અજમ ડામભાંડ ઇન્ડસ્રીમર , એ.કે.યોડ.  

૨૨, કભરફાગ સોસા. , ખોદડમાયનગય યોડ-લયાછા.  

૫૪  & ૫૫, રે્રનગય સોસા. , એ.કે.યોડ-લયાછા  (ફે નમનુા).  

૧૮/૧૦/૨૦૧૨  ૫૮ & ૪૭, ખોદડમાયનગય સોસા. , નાના લયાછા (ફે નમનુા).  

૨૭/૧૦/૨૦૧૨  ૨૧/૪૩૩  & ૨૦/૪૧૭ , ગજુયાત હાઉસીંગ ફોડટ , રાંફે હનભુાન યોડ ( ફે નમનુા).  



લેસ્ર્ 

૦૫/૧૦/૨૦૧૨  ૧૬, ઘનશ્માભનગય સોસા. , યાાંદેય યોડ.  

૧૧/૧૦/૨૦૧૨  
૧૭૫ , ફોમ્ફે કોરોની , નલયગુ કોરેજ.  

૩૩૪ , લહુાય ભોહલ્રો , ારગાભ.  

૧૪/૧૦/૨૦૧૨  ફી-૨ , બાગ્મરક્ષ્ભી સોસા. , યાભનગય.  

૨૪/૧૦/૨૦૧૨  ૯૧, હીદામતનગય સોસા. , ારનપયુ યોડ.  

સેન્્ર  

૦૮/૧૦/૨૦૧૨  ૨/૪૪૮૯ , ળીલદાસ ઝલેયીની ળેયી , સગયાભપયુા.  

૧૪/૧૦/૨૦૧૨  ૪/૨૦૩/૧૨ , અરામાની લાડી , ફેગભપયુા.  

૨૩/૧૦/૨૦૧૨  ૧૧/૫૮૨ , તાાલાાની ો , નાણાલર્.  

૨૮/૧૦/૨૦૧૨  
૧૧/૧૪૯૬ , ચીનીલાાની ો , નાણાલર્.  

૧૧/૫૮૨ , તાાલાાની ો , નાણાલર્.  

૩૦/૧૦/૨૦૧૨  ૭/૩૬૪૨ , અંધાયીમાની ખણૂ, યાભપયુા.  

સાઉથ લેસ્ર્ 

૦૨/૧૦/૨૦૧૨  ૫, ફાય ફાંગરા , આદળટબલન સાભે.  

૦૫/૧૦/૨૦૧૨  ૨૫૦ , નાસગાભ , કેનાર યોડ - નાસ .  

૦૯/૧૦/૨૦૧૨  ૫૫, યવલદળટન સોસા. , બર્ાય ચાય યસ્તા.  

૧૧/૧૦/૨૦૧૨  
૪૦, ભોચી ળેયી , ડુમ્ભસ.  

૧૨૮ , સડુા આલાસ , લેસુાં. 

૧૨/૧૦/૨૦૧૨  ૩૫, લડ પીયુાં, બીભયાડ.  

૧૫/૧૦/૨૦૧૨  ૪૪, દયજી ભહોલ્રો , લાાંર્ા. 

સાઉથ  

૦૫/૧૦/૨૦૧૨  એ-૨૭, ભીયાનગય, ઉધના. 

૦૯/૧૦/૨૦૧૨  

૫૧ - રે્ર પીયુાં  & ૪૬ - હયીજનલાસ , લડોદ ( ફે  નમનુા).  
૨૬ - નવુાં પીયુાં , ૧૭ - રે્ર  પીયુાં & ૪૧ - સ્કુર પીયુાં , ફભયોરી (ત્રણ 
નમનુા).  

સાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૯/૧૦/૨૦૧૨  ૭૪૭ & ૭૬૯ , ફારાજી ળેયી , ઉભયલાડા (ફે નમનુા).  

૧૬/૧૦/૨૦૧૨  ૨૧, એર. એન. ાકટ , બાઠેના.  

૧૯/૧૦/૨૦૧૨  ૧૧, શ્રીનાથજીનગય , નલાગાભ . 

૨૦/૧૦/૨૦૧૨  ૮૧, એર. એન. ાકટ , સોસા., બાઠેના.  

૩૧/૧૦/૨૦૧૨  ૨૨, સહજ યો હાઉસ , ભગોફ.  

 


