
ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીટ નમનુાઓ અનપીટ નમનુાઓ
નોથથ ૯૬૩ ૯૪૭ ૧૬
ઈસ્ટ ૬૯૨ ૬૮૬ ૬
લેસ્ટ ૭૨૬ ૭૧૭ ૯
વેન્ટ્ર્ર ૫૫૬ ૫૫૪ ૨

વાઉથ લેસ્ટ ૧૨૬૨ ૧૨૪૬ ૧૬
વાઉથ ૧૦૬૯ ૧૦૪૩ ૨૬

વાઉથ ઈસ્ટ ૬૫૫ ૬૫૪ ૧
કુર ૫૯૨૩ ૫૮૪૭ ૭૬

તાયીખ

૦૭/૧૨/૨૦૦૯
૧૭/૧૨/૨૦૦૯

૨૧/૧૨/૨૦૦૯
૨૨/૧૨/૨૦૦૯

૨૪/૧૨/૨૦૦૯
૨૮/૧૨/૨૦૦૯
૦૧/૧૨/૨૦૦૯
૦૯/૧૨/૨૦૦૯
૧૭/૧૨/૨૦૦૯
૧૮/૧૨/૨૦૦૯

૦૭/૧૨/૨૦૦૯
૨૩/૧૨/૨૦૦૯

૦૨/૧૨/૨૦૦૯
૦૮/૧૨/૨૦૦૯
૦૯/૧૨/૨૦૦૯
૧૧/૧૨/૨૦૦૯
૧૬/૧૨/૨૦૦૯
૨૨/૧૨/૨૦૦૯

વાઉથ ઈસ્ટ ૧૭/૧૨/૨૦૦૯ જાશયેન, નાગેશ્વય પ્રોલીઝન સ્ટોય, ભગોફ.

૩૧/૧૨/૨૦૦૯
૧ લશુાય પીય.ુ જીઆલ.
વલભરબાઈ. કાદય પીય.ુ જીઆલ.
૧૧ કાદય પીય.ુ વોનાયી
૧૫ કુુંબાય પીય.ુ વોનાયી.

૩૦/૧૨/૨૦૦૯

ાણીની ટાુંકી. સથુાય પીય.ુ ફભયોરી.
શ્રી વાઈ જનયર સ્ટોય. ટેકયા પીય.ુ ફભયોરી.
કીળોયબાઈ. ટેર પીય.ુ ફભયોરી.
ળાુંતબુાઈ. ટેર પીય.ુ લડોદ.
ભણીફેન. સ્કુર પીય.ુ લડોદ.
હશયાબાઈ. વોનાયીગાભ. વોનાયી.
ગીયીળબાઈ. તાલ પીય.ુ વોનાયી.

૨૯/૧૨/૨૦૦૯

ળાુંતબુાઈ. ટેર પીય.ુ લડોદ.
ભણીફેન. સ્કુર પીય.ુ લડોદ.
મકેુળબાઈ. ભાહ્યાલુંળી  પીય.ુ જીઆલ.
યભણબાઈ. ભુંદીય પીય.ુ જીઆલ.
ગીયીળબાઈ. તાલ પીય.ુ વોનાયી.
શવમખુબાઈ. ભુંદીય પીય.ુ બહુડમા.
ગીયીળબાઈ. યાજીલનગય. ગબેણી
વલરુબાઈ. નલો ભશોલ્રો. ગબેણી.

વાઉથ

૨૩/૧૨/૨૦૦૯
૮, ટેર પીય,ુ લડોદ.
૧૦૩, યેળભાનગય, ઉન .
૨૩૪, ાડી પીય,ુ ફભયોરી.

૨૮/૧૨/૨૦૦૯
ળાુંતબુાઈ. ટેર પીય.ુ લડોદ.
હશયાબાઈ. વોનાયીગાભ. વોનાયી.
ગીયીળબાઈ. યાજીલનગય. ગબેણી
વલરુબાઈ. નલો ભશોલ્રો. ગબેણી.

૨૩/૧૨/૨૦૦૯ ૨૦, ગજાનુંદ ળેયી, અંફાનગય.
ચુંદનલન એા., આનુંદ ભુંગર વોવા. ાવે, બટાય.

૩૦/૧૨/૨૦૦૯

૮, ગોકુરનગય વોવા. ઉધના ભગદલ્રા યોડ.
૪૯, શ્રી યાભ ળેયી. અંફાનગય.
૨૦, ગજાનુંદ ળેયી. અંફાનગય.
૧૧૮, અળોકબાઈ અંફાનગય.
બીખાબાઈ ટેર. અંફાનગય.

વાઉથ લેસ્ટ

૦૧/૧૨/૨૦૦૯ ૩૯, જરદળથન વોવા., ઉભયીગય સ્કુર ાવે, ઉભયા.
૯  &  ૨૪, સમૂાથ યો - શાઉવ, ીરોદ - ફે નમનુા.
૧૮, સમૂાથ યો - શાઉવ, ીરોદ.
લેસ ુટાુંકી - ૧, ( ઇનકભીંગ લોટય ) લેસ.ુ
૨૧, ગજાનુંદ ળેયી, અંફાનગય.
૫૮, નાવગાભ.
૨૧, ગજાનુંદ ળેયી, અંફાનગય.
૯, યીભર વુંકુર વોવા., ઘોડદોડ યોડ.

૪, વુંતતકુાયાભ વોવા., ારનોય.
૯, જ્ઞાનદીનગય, ારનોય.
૫, ગલેન્ટ્રદુનગય વોવા., જશાુંગીયયુા યોડ.

વેન્ટ્ર્ર ૧૧/૧૩૯૦, નલરળાશનો કોઠો, નાણાલટ.
૬/૨૬૫૦,  ભોટારા ળેયી, રાર દયલાજા.

નોથથ

 ૩૪, ઉવભમાનગય વોવા. લયાછા

લેસ્ટ
૦૭/૧૨/૨૦૦૯

૬, અંફીકાનગય વોવા., ારનોય.
૯, વુંધ્માલદન વોવા., ારનોય.
જાશયેન, લુંદના યો શાઉવ, ાર - ફે નમનુા.
ાર લાયીગશૃ, ારગાભ.
૪૦૫, કુુંબાય પીયુું, ારગાભ.

૦૯/૧૨/૨૦૦૯

ઈસ્ટ

ફી - ૩૫, રક્ષ્ભણનગય વોવા., ભાતાલાડી - એર.એચ.યોડ - કુંયજ.
ફી-૧૦૪, લલ્રબનગય વોવા., લયાછા યોડ.
૨૪, યાભફાગ વોવા., રુંફે શનભુાન યોડ - ભાતાલાડી.
૨૪, લલ્લ્બનગય, લયાછા.

૨૬/૧૨/૨૦૦૯ ૩૧, ૩૨- રક્ષભણનગય વોવા. કયુંજ લયાછા

૬૩ & ૫૪, ળાુંવતનગય વોવા. વલ-૨, યાભચોક-રરીતા ચોકડી, કતાયગાભ - ફે નમનુા.
૨૩/૧૨/૨૦૦૯ ૨૨, યુોત્તભ ાકથ વોવા., કુંતાયેશ્વય ભુંદીય વાભે.

૨૪, ૬૦ & ૬૮ ભધલુન વોવા. વલ - ફી, ડબોરી યોડ - ત્રણ નમનુા.
૫૩ અને ૪૩ વશમોગ વોવા. સમુરુ ડેયી યોડ. ફે નમનુા
૫૭ ભધલુન વોવા. વલ- ફી. ડબોરી યોડ.

૧૯/૧૨/૨૦૦૯ ૩, ઈન્ટ્રદીયાનગય ઝુડટ્ટી, લેડ યોડ.
૫૫, ભણીફા વોવા., કતાયગાભ ભેઈન યોડ.

૦૧/૧૨/૨૦૦૯ ૨૪, ળીલભ ાકથ વોવા., ડબોરી યોડ.
૧૩, ગોલીંદનગય, ડબોરી યોડ.
ભનશયબાઇ, ીઠા પીમા, કતાયગાભ.

સયુત ભશાનગયાલરકા 
શાઇડ્રોલરક ડીાટથ ભેન્ટ્રટ 

ાણીના નમનૂાની ચકાવણી
ળશયે ાણી યુલઠા અંતગથત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાુંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશયેીજનોના ઘયનાું નભાુંથી 
એકત્રીતકયલાભાું આલેરા ાણીનાું વેમ્રોનાું ટેસ્ટીંગ યીોટથની ભાશીતી નીચે મજુફ છે.

૧૫૪, ળાુંવતનગય - ૨, કતાયગાભ.

ભાવ :- હડવેમ્ફય - ૨૦૦૯

ઝોન અનપીટ વેમ્રની વલગત
વયનાભાની વલગત

૧૩૦, ફહુચયનગય વોવા., લેડ યોડ.


