
સયુત ભહાનગયાલરકા  
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્  

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

એકત્રીતકયલાભાાં આલરેા ાણીનાાં સમે્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની  ભાહીતી નીચ ેમજુફ છે.  
ભાસ :- નલેમ્ફય - ૨૦૧૧ 

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ ૮૫૮ ૮૪૮ ૧૦  

 ઈસ્ર્ ૭૫૨ ૭૪૬ ૬  

 લસે્ર્ ૬૪૮ ૬૪૪ ૪  

 સને્્ર ૫૫૫ ૫૫૨ ૩  

 સાઉથ લસે્ર્ ૧૨૫૭ ૧૨૪૫ ૧૨  

 સાઉથ  ૧૦૦૮ ૧૦૦૦ ૮  

 સાઉથ ઈસ્ર્ ૭૬૪ ૭૬૧ ૩  

 કુર ૫૮૪૨ ૫૭૯૬ ૪૬  

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 

૦૬/૧૧/૨૦૧૧ ૬૪, ૫૮ & ૬૫, કાંતાયેશ્વય સોસા., કતાયગાભ (ત્રણ નમનુા). 
૧૪/૧૧/૨૦૧૧ ૬૩, કાંતાયેશ્વય સોસા., કતાયગાભ યોડ. 
૧૭/૧૧/૨૦૧૧ ૬૨, ૬૪ & ૬૫, કાંતાયેશ્વય સોસા., કતાયગાભ યોડ (ત્રણ નમનુા). 
૧૮/૧૧/૨૦૧૧ ૬૫, કાંતાયેશ્વય સોસા., કતાયગાભ યોડ. 
૨૧/૧૧/૨૦૧૧ ૭૦, કાંતાયેશ્વય સોસા., કતાયગાભ યોડ. 
૨૯/૧૧/૨૦૧૧ ૪, અભીધાયા એા. ફ્રરે્, સમુરુ ડેયી-ફડા ગણળે યોડ. 

ઈસ્ર્ 

૦૮/૧૧/૨૦૧૧ 
ભપતબાઈ, ભહાકાીનગય ઝુડટ્ટી, લયાછા યોડ. 
એ-૩૦, વલહનગય સોસા., લયાછા યોડ. 

૨૩/૧૧/૨૦૧૧ ૨૭, જરાયાભ સોસા., નાના લયાછા. 
૨૯/૧૧/૨૦૧૧ એ-૧૬, ફી-૧૮ & એ-૧૪, યઘલુીય સોસા., રાંફહેનભુાન યોડ (ત્રણ નમનુા). 

લસે્ર્ 

૧૧/૧૧/૨૦૧૧ ફી-૧૫, સયુબી સોસા., ાર. 
૨૨/૧૧/૨૦૧૧ ૬, હયીધય સોસા., હનીાકટ યોડ. 
૨૬/૧૧/૨૦૧૧ ૧૦૧, વનળાાંત સોસા., અડાજણ યોડ. 
૩૦/૧૧/૨૦૧૧ ૧૮, સભદૃષ્ટર્ સોસા., દાાંડી યોડ. 

સને્્ર 
૦૭/૧૧/૨૦૧૧ 

૫/૯૫૫, જદાખાડી, ભહીધયપયુા. 
૬/૧૧૭૩, લાણીમા ળયેી, ભહીધયપયુા. 

૧૨/૧૧/૨૦૧૧ ૧૧/૧૩૯૩, નલરળાહનો કોઠો, નાણાલર્ ભઇેન યોડ. 

સાઉથ લસે્ર્ 

૦૯/૧૧/૨૦૧૧ 

દયજી પીયુાં, ભગદલ્રાગાભ. 
દદનળેબાઇ કેળલબાઇ રે્ર, ભગદલ્રાગાભ. 
યભળેબાઇ રે્ર, ભગદલ્રાગાભ. 

૧૦/૧૧/૨૦૧૧ 

૧૭, યીક્ષીત સોસા., બર્ાય યોડ. 
૨૨૨, ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ. 
ાકીંગ, વલળાર એા., બર્ાય યોડ. 
૯, શ્રીયાંગકૃા સોસા., બર્ાય યોડ. 

૨૨/૧૧/૨૦૧૧ જી, ગજુયાત હાઉસીંગ ફોડટ , રાંઢ ગાભ. 
૨૬/૧૧/૨૦૧૧ એ-૧૮ & ફી-૧૩, ચાંદ્રભણી સોસા., ઉધના ભગદલ્રા યોડ (ફ ેનમનુા). 
૨૮/૧૧/૨૦૧૧ ૪૮ & ૪૭, શ્રભજીલી સોસા., ઉભયાગાભ (ફે નમનુા). 

સાઉથ 

૦૫/૧૧/૨૦૧૧ ૩, સલોદમનગય, ફભયોરી યોડ. 
૧૭/૧૧/૨૦૧૧ હીતનેબાઇ & જીતને્દ્રબાઇ, ભાંદદય પીમા, ફભયોરી (ફ ેનમનુા). 
૨૨/૧૧/૨૦૧૧ ૨૫, સત્મભ યો-હાઉસ, ફભયોરી યોડ. 

૨૬/૧૧/૨૦૧૧ 

યાભજીબાઇ, ખયી પીય,ુ ગબણેી. 
યાભશે્વયબાઈ, ભાંદીય પીય,ુ બડુીમા. 
૧૦, છગાો, જીઆલ. 
૩૦૮, સોનાયી પીય,ુ સોનાયી. 

સાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૪/૧૧/૨૦૧૧ ૨, સાંબાજીચોક, લરિંફામત. 

૨૨/૧૧/૨૦૧૧ 
૬૯, બાંડાયી પીય,ુ ડીંડોરી. 
૭૦, જભાઈ પીય,ુ ડીંડોરી. 

 


