
ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીટ નમનુાઓ અનપીટ નમનુાઓ
નોથથ ૮૪૪ ૮૪૪ -

ઈસ્ટ ૭૦૪ ૬૬૦ ૪૪
લેસ્ટ ૬૯૧ ૬૯૧ -

સેન્ટ્ર્ર ૫૩૮ ૫૩૧ ૭
સાઉથ લેસ્ટ ૧૨૪૫ ૧૨૩૨ ૧૩
સાઉથ ૧૦૨૬ ૧૦૨૧ ૫

સાઉથ ઈસ્ટ ૬૭૬ ૬૭૪ ૨
કુર ૫૭૨૪ ૫૬૫૩ ૭૧

તાયીખ
નોથથ -

૦૮/૧૧/૨૦૦૯
૦૯/૧૧/૨૦૦૯

૧૪/૧૧/૨૦૦૯
૧૬/૧૧/૨૦૦૯
૧૭/૧૧/૨૦૦૯

૨૧/૧૧/૨૦૦૯
૨૮/૧૧/૨૦૦૯

લેસ્ટ -

૦૩/૧૧/૨૦૦૯
૦૫/૧૧/૨૦૦૯
૦૮/૧૧/૨૦૦૯
૧૦/૧૧/૨૦૦૯
૨૫/૧૧/૨૦૦૯

૦૬/૧૧/૨૦૦૯

૧૩/૧૧/૨૦૦૯
૧૮/૧૧/૨૦૦૯

૩૦/૧૧/૨૦૦૯
૦૫/૧૧/૨૦૦૯

૧૪/૧૧/૨૦૦૯
૦૬/૧૧/૨૦૦૯
૧૮/૧૧/૨૦૦૯

ળહયે ાણી પયુલઠા અંતગથત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી સપ્રામ દયમ્માન ળહયેીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી એકત્રીતકયલાભાાં 
આલેરા ાણીનાાં સેમ્રોનાાં ટેસ્ટીંગ યીોટથની ભાહીતી નીચે મજુફ છે.

૦૭/૧૧/૨૦૦૯

સયુત ભહાનગયાલરકા  

એ-૧૦ & ફી- ૨૦ સયીતા દળથન સોસા. નાના લયાછા - ફે નમનુા.
૧૨૪ & ૧૨૫ સમુથ કકયણ સોસા. નાના લયાછા - ફે નમનુા.
૧૧, સ્નેહ વભરન સોસા., નાના લયાછા.

ઝોન અનપીટ સેમ્રની વલગત
સયનાભાની વલગત

હાઇડ્રોલરક ડીાટથ ભેન્ટ્રટ 
ાણીના નમનૂાની ચકાસણી

૬,ગાંગોત્રી સોસા. નાના લયાછા.

ભાસ :- નલેમ્ફય - ૨૦૦૯

૦૩/૧૧/૨૦૦૯

૧, લલ્રબનગય સોસા., લયાછા ભેઈન યોડ.

-

એ-૨૫, ફી-૨૪, ફી-૨૫ & ફી- ૩૧, સયીતા દળથન સોસા., નાના લયાછા - ચાય નમનુા.
૮, સ્લાવત સોસા., નાના લયાછા.

૬,ગાંગોત્રી સોસા. નાના લયાછા.
ટાાંકી અને જાહયેન, હવતલાસ, સયથાણા. ફે નમનુા.
૭ & ૮, સ્લાવત સોસા., નાના લયાછા - ફે નમનુા.

એ-૨૦, સયીતા દળથન સોસા. નાના લયાછા.

૧૧/૧૧/૨૦૦૯

૧૨/૧૧/૨૦૦૯

જાહયેન, હવતલાસ, સયથાણા - ફે નમનુા.
ફી - ૭૩, વનભથનગય. નાના લયાછા.

૪૩ (ખાડો), વનભથનગય. નાના લયાછા.
૩૧, સમુથ કકયણ સોસા. નાના લયાછા.

૭ & ૮, સ્લાવત સોસા નાના લયાછા - ફે નમનુા.
ફી - ૧૨, સયીતા દળથન સોસા., નાના લયાછા.
 ૮, સ્લાવત સોસા, નાના લયાછા.
એ-૧૩, ફી-૩૨,  ફી-૨૪, & ફી-૨૫, સયીતા દળથન સોસા., નાના લયાછા-ચાય નમનુા.૦૪/૧૧/૨૦૦૯

૮, સ્લાવત સોસા., નાના લયાછા.
૧૦/૧૧/૨૦૦૯

એ- ૨૬, સ્નેહ વભરન સોસા., નાના લયાછા.

૮, સ્લાવત સોસા., નાના લયાછા
ફી ૩૨ & ફી- ૨૪ સયીતા દળથન સોસા., નાના લયાછા - ફે નમનુા.

સેન્ટ્ર્ર

૭/૨૪૮૩, ઉબી ળેયી, સૈમદપયુા.
૬/૯૬૦, લહુાય ટેકયો,  ભહીધયપયુા.
૧૧/૩૭૨, ાંચમખુી હનભુાન ભાંદીય ાસે, ધાસ્તીપયુા.
૩/૪૨૩૦, બુાંદેરાલડ ભેઇન યોડ, નલાપયુા.
૬/૧૬૫૯, ઝાંડી ળેયી, રારદયલાજા.

૯/૭૨૪, ગાંધક પીયુાં, લાડી પીમા.
૫/૧૧૩૬, કોન્ટ્રરાક્ટયનો ખાાંચો, હયીપયુા.૨૮/૧૧/૨૦૦૯

ઈસ્ટ

સાઉથ લેસ્ટ

૯૩, ભોટી ચોાટી, સલુ્તાનાફાદ.

૧૨, ભાધલનગય, બીભોય.

૧૦,  ગરુૂકૃા સોસા., ઘોડ દોડ યોડ.

૧૦, ગરુૂકૃા સોસા., ઘોડ દોડ યોડ, - ફે નમનુા.
દભમાંતી ટેયેસ એા., ઘોડ દોડ યોડ.

ળાાંતી વનકેતન એા. - યીરાઇન્ટ્રસ ટાલય ીરોદ.

૬, ગાંગોત્રી સોસા. નાના લયાછા.
જાહયેન, સયથાણાગાભ, સયથાણા - ફે નમનુા.

સાઉથ ઈસ્ટ ૩૦૯, ઈસ્રાભપયુા ઝડટ્ટી, ઉભયલાડા.
૧૭૧, અભનનગય સોસા., વલ-૧ બાઠેના.

સાઉથ

ફી - ૫, પષુ્યાજ એાટથ ભેન્ટ્રટ, અંફાનગય.

જાહયેન, ાણીની ટાાંકી. ઉન.

૧૩. સોએફ નગય. ઉન.

૩૬, હભીદનગય, ઉન.

૨૭, ળાાંતીનગય, સહમોગ એા. ઉધના.

૧૦/૧૧/૨૦૦૯

એ-૫૮, ૧૨૪ & ૧૨૫ સમુથ કકયણ સોસા. નાના લયાછા - ત્રણ નમનુા.
૬૪ સયીતા સાગય સોસા. નાના લયાછા.
૬,ગાંગોત્રી સોસા. નાના લયાછા.૧૮/૧૧/૨૦૦૯

૧૭, દભાલતી ફાંગરો, લેસ.ુ

૪, ૧૭, ૯, & ૨૪, સમુાથ યો -હાઉસ, ીરોદ - ચાય નમનુા.

૨૩/૧૧/૨૦૦૯

૦૯/૧૧/૨૦૦૯

૧૦, ગરુૂકૃા સોસા., ઘોડ દોડ યોડ.

-


