ુ ત ભહાનગયાલરકા
સય
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ાણીના નમ ૂનાની ચકાસણી
ળહેય ાણી પુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી સપ્રામદયમ્માન ળહેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી
એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં સેમ્રોનાાંર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટ ની ભાહીતી નીચે મુજફ છે .
ુ યી - ૨૦૧૪
ભાસ :- પેબ્રઆ
ઝોન

રેલામેરા નમુનાઓ

પીર્ નમુનાઓ

અનપીર્ નમુનાઓ

નોથટ

૯૩૪

૯૧૯

૧૫

ઈસ્ર્

૬૯૫

૬૯૦

૫

લેસ્ર્

૭૮૪

૭૮૩

૧

સેન્્ર

૭૮૪

૭૭૩

૧૧

સાઉથ લેસ્ર્

૮૬૦

૮૪૬

૧૪

સાઉથ

૯૧૯

૯૧૯

૦

સાઉથ ઈસ્ર્

૭૧૬

૭૧૨

૪

કુ ર

૫૬૯૨

૫૬૪૨

૫૦

નોંધ: રેફોયે ર્યી દ્રાયા રેલામેર તભાભ લોર્ય લકટ સ તેભજ જવલતયણ ભથકોની ભ ૂગબટ ર્ાાંકીઓનાાં નમુનાઓ નો સભાલેળ કયલાભાાં
આલેર નથી.
ઝોન

અનપીર્ સેમ્રની વલગત
તાયીખ
૦૨/૦૨/૨૦૧૪

નોથટ

સયનાભાની વલગત
૧૬, વલજમનગય-૧, કતાયગાભ-લેડયોડ.
૮૧, કુ ફેયનગય-૧, કતાયગાભ-લેડયોડ.

૦૫/૦૨/૨૦૧૪

ાકીંગ-ગુરૂકૃા કોમ્રેક્ષ, ાકીંગ-દાનગીગે લ એા. & ૨૦૧-અંલફકાનગય-૨, કતાયગાભ (ત્રણ નમુના).

૦૬/૦૨/૨૦૧૪

જી-૧-આળાપુયી યે સીડન્સી & જી-૩-શ્રી સાાંઇ કોમ્રેક્ષ, લેડ યોડ (ફે નમુના).

૦૯/૦૨/૨૦૧૪

ાકીંગ, સૌયબ ચેમ્ફસટ. લેડ યોડ.
જી-૧-આળાપુયી યે સીડન્સી, લેડ યોડ.

૧૩/૦૨/૨૦૧૪

ડી/૩/૧૪, ર્ે નાભેન્ર્, કતાયગાભ ઝોન ઓપીસ ાછ - ગોતારાલાડી.

૧૪/૦૨/૨૦૧૪

ગેયેજ-જીગયબાઇ & ૭, યામરી પ્રેસ કાં ાઇન્ડ, યે ળભબલન સાભે-રારદયલાજા (ફે નમુના).

૨૦/૦૨/૨૦૧૪

જાહેય ન, નહેરૂનગય લસાહત, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ.

૨૧/૦૨/૨૦૧૪

૭૪, સહજાનાંદ સોસા., કતાયગાભ આયોગ્મ કેન્દ્ર યોડ.

૨૮/૦૨/૨૦૧૪

૩૭, પ્રાણનાથ સોસા., લેડ યોડ.

ઈસ્ર્
લેસ્ર્

૨૦/૦૨/૨૦૧૪

૨૨, ૧૮ & ૩૭, ભણીનગય, એ.કે.યોડ (ત્રણ નમુના).

૨૭/૦૨/૨૦૧૪

૧૯ & એ-૬૭, યાભફાગ સોસા., એ.કે.યોડ (ફે નમુના).

૨૬/૦૨/૨૦૧૪

૨૮, તસનગય સોસા., ારનપુય યોડ.
૬/૧૯૩૭, જદાખાડી, ભહીધયપુયા.

૦૪/૦૨/૨૦૧૪

૫/૧૧૮૨, હાથ પીયુ, ભહીધયપુયા.
૫/૧૧૪૦, કોન્રાકર્યનો ખાાંચો, ભહીધયપુયા.

સેન્્ર

સાઉથ લેસ્ર્

૦૫/૦૨/૨૦૧૪

૭/૨૦૧૭, કાાંકયા ભોહલ્રો, યાભપુયા.

૦૬/૦૨/૨૦૧૪

૬/૨૬૪૮, ભોર્ાા ળેયી, ભહીધયપુયા.

૦૮/૦૨/૨૦૧૪

૭/૨૫૫૧-ખાડી ળેયી & ૭/૨૭૫૫-ચાંદુરાર ળેઠની ળેયી, સૈમદપુયા(ફે નમુના).

૧૦/૦૨/૨૦૧૪

૭/૨૫૭૨-ખાડી ળેયી & ૭/૨૭૫૫-ચાંદુરાર ળેઠની ળેયી, સૈમદપુયા (ફે નમુના).

૧૯/૦૨/૨૦૧૪

૬/૨૭૪૧, ફાંદુકયાનુાં નાકુ,ાં ભહીધયપુયા.

૨૫/૦૨/૨૦૧૪

૧૧/૫૧૧, નગય ળેઠની ો, નાાંણાલર્.

૦૧/૦૨/૨૦૧૪

૩૧, સાંત ત ુકાયાભ સોસા. વલ-૩, જભનાનગય યોડ.

૦૮/૦૨/૨૦૧૪

૨૮, લૈબલ ફાંગ્રોઝ, ીરોદ.

૧૧/૦૨/૨૦૧૪

ાકીંગ-લફલ્ડીંગ નાં.-ફી-૧, EWS આલાસ, સીર્ીરાઇર્.

૧૪/૦૨/૨૦૧૪

૧૭, સોભનાથ સોસા., અંફાનગય યોડ.

૧૮/૦૨/૨૦૧૪

૧૭, સોભનાથ સોસા., અંફાનગય યોડ.
A/2, સોભેશ્વયનગય, બર્ાય ચાય યસ્તા.

૨૧/૦૨/૨૦૧૪

૧૩૫, પુનભનગય, જભનાનગય યોડ.
૧૫, સોભનાથ સોસા., ઉધના-ભગદલ્રા યોડ.

સાઉથ

સાઉથ ઈસ્ર્

૨૩/૦૨/૨૦૧૪

સુધન કોમ્રેક્ષ, બર્ાય અરથાણ યોડ (ત્રણ નમુના).

૨૫/૦૨/૨૦૧૪

એ-૧૪, ળાંભ ુ સોસા., ીરોદ.

૨૬/૦૨/૨૦૧૪

સી/૧૯, અનુભ ફાંગરો, ન્યુ સીર્ીરાઇર્ યોડ - બયથાણા.

૨૭/૦૨/૨૦૧૪

૧૩, ડાહીફા ાકટ , નાસગાભ સાભે.

-

-

૦૨/૦૨/૨૦૧૪

૧૦૫, રક્ષ્ભીનાયામણનગય, ડડિંડોરી.

૦૫/૦૨/૨૦૧૪

૧૮૨, અભન સોસા. વલ-૧, બાઠેના.

૧૫/૦૨/૨૦૧૪

ડી-૩/૨, ર્ે નાભેન્ર્, આંજણા.

૨૦/૦૨/૨૦૧૪

૧૩૬, રક્ષ્ભણનગય, નલાગાભ

