
 

સયુત ભશાનગયાલરકા  
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્  

ાણીના નમનૂાની ચકાવણી 
ળશયે ાણી પયુલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશયેીજનોના  ઘયનાાં નભાાંથી 

એકત્રીતકયલાભાાં આલરેા ાણીનાાં વમે્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની  ભાશીતી નીચ ેમજુફ છે.  
ભાવ :-  જુરાઇ-૨૦૧૧ 

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ ૯૦૧ ૮૭૯ ૨૨  

 ઈસ્ર્ ૭૭૧ ૭૫૬ ૧૫  

 લસે્ર્ ૭૭૨ ૭૬૩ ૯  

 વને્્ર ૫૬૬ ૫૬૩ ૩  

 વાઉથ લસે્ર્ ૧૨૮૮ ૧૨૮૦ ૮  

 વાઉથ  ૧૦૪૯ ૧૦૪૯ -  

 વાઉથ ઈસ્ર્ ૮૨૭ ૮૧૬ ૧૧  

 કુર ૬૧૭૪ ૬૧૦૬ ૬૮  

નોંધ: રેફોયેર્યી દ્રાયા રેલામેર તભાભ લોર્ય લકટવ તેભજ જવલતયણ ભથકોની ભગૂબટ ર્ાાંકીઓનાાં નમનુાઓ નો વભાલેળ કયલાભાાં આલેર નથી.  

ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની વલગત 

તાયીખ વયનાભાની વલગત 

નોથટ 

૦૪/૦૭/૨૦૧૧ ાર્કિંગ, વનભટનગય-એ, કતાયગાભ ફાાશ્રભ યોડ. 
૦૫/૦૭/૨૦૧૧ વી-૧, યીલયવ્ય ુવોવા., ફુરલાડી બયીભાતા યોડ. 

૦૮/૦૭/૨૦૧૧ 
ર્િષ્ણ ડામભાંડ, લસ્તાદેલડી યોડ. 
૦૯, આભુણ ફાંગ્રોઝ, સમુરુ ડેયી યોડ. 

૧૧/૦૭/૨૦૧૧ 
૬ & ૧૭/૩૭ સયૂજનગય વોવા.ની ાછ, કતાયગાભ-ીલ્વ યોડયોડ (ફ ેનમનુા). 
૧૨૫૩, કુાંજ ગરી, કતાયગાભ-ીલ્વ યોડ. 

૧૨/૦૭/૨૦૧૧ ૮૦ & ૩૦, ઉદમનગય વોવા. વલ.-૨, શયી ઓભ ભીર વાભ ે- લડે યોડ (ફ ેનમનુા). 
૧૬/૦૭/૨૦૧૧ ફી-૬, કલ્તરૂ વોવા., કતાયગાભ ોરીવ સ્રે્ળન થી ફારાશ્રાભ યોડ. 
૧૭/૦૭/૨૦૧૧ ફી-૫૫, સ્નશેવાગય વોવા., કતાયગાભ - વીંગણોય યોડ. 
૧૮/૦૭/૨૦૧૧ એ-૫, ર્દવ્મ જ્મોત પરરે્વ, સમુરુ ડેયી યોડ. 
૧૯/૦૭/૨૦૧૧ ૯, જીલનાકટ વોવા., ડબોરી કેન્વય શોસ્ીર્ર યોડ. 

૨૨/૦૭/૨૦૧૧ 
ર્િષ્ણા ડામભાંડ, જયીલાા કાંાઉન્ડ યોડ, લસ્તાદેલડી યોડ.  (ફ ેનમનુા). 
વાંજમ રોન્ડ્રી, જયીલાા કાંાઉન્ડ યોડ, લસ્તાદેલડી યોડ.  

૨૭/૦૭/૨૦૧૧ 
૧૧ & ઉત્તભબાઈ, રક્ષ્ભીલાડી વોવા., કેન્વય શોસ્ીર્ર યોડ - નાની લડે ( ફ ેનમનુા). 
૧, અરાંકાય યો-શાઉવ, કેન્વય શોસ્ીર્ર યોડ - નાની લડે. 

૨૮/૦૭/૨૦૧૧ ૯૪ & ૯૧, વાંત જરાયાભ વોવા., લડે યોડ (ફે નમનુા). 

૩૦/૦૭/૨૦૧૧ ૧૨૦, ળીલનગય વોવા. વલ-૧, વીંગણોય ચાય યસ્તા. 



 

ઈસ્ર્ 

૦૪/૦૭/૨૦૧૧ ફી-૧૭, ફી-૨૧, ફી-૧૯ & ફી-૧૫, ળીલનગય વોવા., રાંફ ેશનભુાન યોડ (ચાય નમનુા). 

૦૭/૦૭/૨૦૧૧ 

એ-૩૯, યાધાકૃષ્ણ વોવા., ખોર્ડમાયનગય યોડ - લયાછા. 
નયનાયામણ એા., એ.કે.યોડ - લયાછા. 
૧૮, જુની ળક્તતવલજમ વોવા., લયાછા યોડ. 

૦૮/૦૭/૨૦૧૧ ૮૩, શેી ફાંગ્રોઝ, રાંફ ેશનભુાન યોડ. 
૧૮/૦૭/૨૦૧૧ એ-૪, યાભકૃષ્ણ વોવા., રાંફ ેશનભુાન યોડ (ફે નમનુા). 

૨૧/૦૭/૨૦૧૧ 
એ-૩૯, યાધાકૃષ્ણ વોવા., ખોર્ડમાયનગય યોડ - લયાછા. 
૮૩, કોશીનયુ વોવા., કોશીનયુ યોડ, લયાછા. 

૨૬/૦૭/૨૦૧૧ 
૭૭, બક્તતનગય વોવા., એ.કે.યોડ - લયાછા. 
વી-૫૪, પલુી વોવા., શીયાફાગ યોડ. 

૨૭/૦૭/૨૦૧૧ એ-૫૭, વલઠ્ઠરનગય વોવા., લયાછા યોડ.  

લસે્ર્ 

૦૨/૦૭/૨૦૧૧ 
૮, યવોત્તભ ાકટ - ૨ ,ગોયાર્ યોડ. 
૧૪, શયીશય ાકટ યો-શાઉવ, ગોયાર્ યોડ.  

૦૬/૦૭/૨૦૧૧ 
૮૬, વાાંઇ યચના વોવા., ાર (ફ ેનમનુા). 
૮૪, વાાંઇ યચના વોવા., ાર. 

૦૭/૦૭/૨૦૧૧ ૮૪, ૮૫ & ૬૭, વાાંઇ યચના વોવા., ાર (ત્રણ નમનુા). 
૨૩/૦૭/૨૦૧૧ ૮/૨૩૨, ારીમાલાડ, યાાંદેયગાભ. 

વને્્ર 

૦૬/૦૭/૨૦૧૧ નલી ાણીની ર્ાાંકી, યાજશ્રી શોર વાભે, નલવાયી ફજાય. 
૦૮/૦૭/૨૦૧૧ ૭/૨૭૯૦, લાલ ળયેી, વમૈદપયુા. 
૨૯/૦૭/૨૦૧૧ ૧૧/૧૪૪૭, ચીનીલાાની ો, નાણાલર્. 

વાઉથ લસે્ર્ 

૦૯/૦૭/૨૦૧૧ ૨૩ & એ-૨૩, આદળટ છાતલગટ, ઘોડદોડ યોડ (ચાય નમનુા). 
૧૨/૦૭/૨૦૧૧ એ- ૨૭, આદળટ છાતલગટ, ઘોડદોડ યોડ. 
૧૮/૦૭/૨૦૧૧ ૯ & ૧૧, વોભનાથ વોવા., જુના બર્ાય યોડ ( ફે નમનુા). 
૧૯/૦૭/૨૦૧૧ ૪૦, તડકેશ્વય વોવા., જુના બર્ાય યોડ. 

વાઉથ - - 

વાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૮/૦૭/૨૦૧૧ 
૯૮, પષુ્ાનગય - ૨, બાઠેના. 
૪૬૭, ગાાંધીનગય, ઉભયલાડા. 

૧૪/૦૭/૨૦૧૧ ૫૨, ઉવભમાનગય-૨, નલાગાભ. 
૧૯/૦૭/૨૦૧૧ ૫૦, રક્ષ્ભણનગય, ડીંડોરી. 
૨૧/૦૭/૨૦૧૧ ૫૦, ર્દલાીાકટ , નલાગાભ. 
૨૨/૦૭/૨૦૧૧ ડી/૮/૧૭, ડી - રે્નાભને્ર્, ઉભયલાડા. 

૨૩/૦૭/૨૦૧૧ 

૯૦, રક્ષ્ભણનગય, નલાગાભ. 
૧૭૧  & ૫૮, ર્દારીાકટ , નલાગાભ (૨ નમનુા). 
૩૫, જમળેનગય, નલાગાભ. 

૨૯/૦૭/૨૦૧૧ ૨૯, યતનજીનગય, ભીઠીખાડી. 
 


