ુ ત ભશાનગયાલરકા
સય
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ાણીના નમ ૂનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી પુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામદયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી
એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાંર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટ ની ભાશીતી નીચે મુજફ છે .
ભાવ :- જુન - ૨૦૧૪
ઝોન

રેલામેરા નમુનાઓ

પીર્ નમુનાઓ

અનપીર્ નમુનાઓ

નોથટ

૯૨૩

૯૧૧

૧૨

ઈસ્ર્

૭૪૩

૭૨૬

૧૭

લેસ્ર્

૮૪૩

૮૩૭

૬

વેન્્ર

૮૪૦

૮૧૫

૨૫

વાઉથ લેસ્ર્

૮૫૮

૮૪૬

૧૨

વાઉથ

૧૦૦૬

૧૦૦૬

-

વાઉથ ઈસ્ર્

૭૯૭

૭૮૯

૮

કુ ર

૬૦૧૦

૫૯૩૦

૮૦

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

અનપીર્ વેમ્રની વલગત
તાયીખ
૦૪-૦૬-૨૦૧૪

નોથટ

૫, ળાાંવતનગય વોવા., ચીકુ લાડી - કતાયગાભ.
૧૯૭, શયીકૃષ્ણ વોવા., ચીકુ લાડી - કતાયગાભ.

૧૦-૦૬-૨૦૧૪

૪૧૭, યશેભતનગય લવાશત, નાની ફહુચયાજી ાછ-ફુરલાડી લેડ યોડ.

૧૭-૦૬-૨૦૧૪

ગોધાણી ઈમ્ેક્વ, ર્ે ર પીયુ, ગોતારાલાડી, કતાયગાભ.

૧૮-૦૬-૨૦૧૪

૬૪૪ (૨), ર્ે કયા પીયુ, કતાયગાભ ફવ સ્ર્ે ન્ડ.

૧૯-૦૬-૨૦૧૪

૧૧૦, ઉદમનગય વોવા. વલ-૨, લેડ યોડથી ીલ્વ ચાય યસ્તા યોડ.

૨૦-૦૬-૨૦૧૪

ઈસ્ર્

વયનાભાની વલગત

૪૬૫, ભદીના ભસ્જીદની ગરી, બયીભાતા.
એન-૧૮-૧૯, યીલયવ્યુ ાકટ વોવા., બયીભાતા.

૨૧-૦૬-૨૦૧૪

૭૭, ઉદમનગય વોવા. વલ-૨, લેડ યોડથી ીલ્વ ચાય યસ્તા યોડ.

૨૪-૦૬-૨૦૧૪

૨૩, ઓભકાય વોવા., વીંગણોયગાભ યોડ.

૨૮-૦૬-૨૦૧૪

૫૩ & ૧૭, ઇન્દીયાનગય લવાશત, પ્રાણનાથ શોસ્સ્ર્ર ાછ - લેડ યોડ (ફે નમુના).

૦૪-૦૬-૨૦૧૪

૧૪, કભરફાગ વોવા., આંફાલાડી - રાંફે શનુભાન યોડ.

૦૭-૦૬-૨૦૧૪

૪૦, ખાયલાની ચાર, ઘોફીઘાર્, રાંફે શનુભાન યોડ.

૧૪-૦૬-૨૦૧૪

૧૯, બોજયાભ વોવા., એ.કે.યોડ-લયાછા.

૧૬-૦૬-૨૦૧૪

૧૪-ભોતીરાર, ાર્ીની ચાર, રાંફે શનુભાન યોડ.

૧૭-૦૬-૨૦૧૪

૧૩૩, ઘયભનગય વોવા., એ.કે.યોડ.

૧૯-૦૬-૨૦૧૪

૩૧, ૩૦ & ૩૫, શ્વેતયાજશાંવ વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ (ત્રણ નમુના).

૨૦-૦૬-૨૦૧૪
૨૨-૦૬-૨૦૧૪
૨૩-૦૬-૨૦૧૪
૨૬-૦૬-૨૦૧૪
૩૦-૦૬-૨૦૧૪

ફી-૨૨૫, લાટ વોવા. વલ.-૧, કયાં જ.
૧૦૧૭, ાર્ીની ચાર-આંફાલાડી, રાંફેશનુભાન યોડ.
૨૭, ભશેશ્વયી વોવા., લયાછા યોડ.
૧૯, યતનજીાકટ, એ.કે.યોડ.
૧૩૫, ધયભનગય વોવા., એ.કે.યોડ.
૧૦૧૭, આંફાલાડી ાર્ીની ચાર, રાંફેશનુભાન યોડ.
૧૩૮ & ૧૬૨, નલી ળસ્ક્ત વલજમ વોવા., લયાછા યોડ (ફે નમુના).
૩૦૮, ભાધલ એસ્ર્ે ર્, કોશીનુય યોડ, લયાછા.

લેસ્ર્

૦૬-૦૬-૨૦૧૪

૨૪, યાજવલશાય યો શાઉવ, ઉગત યોડ.

૦૭-૦૬-૨૦૧૪

૧૫, યાજવલશાય યો-શાઉવ, ઉગત યોડ.

૧૮-૦૬-૨૦૧૪

૩૦, ઠાકોદ્વાય વોવા. વલ.-૨, ારનપુય યોડ.

૨૧-૦૬-૨૦૧૪

બ્રોક નાં. ૬૪, ગુજયાત શાઉવીંગ ફોડટ, ારનપુય યોડ.

૨૭-૦૬-૨૦૧૪

૩૯, નાયામણાકટ, ારનપુય જકાતનાકા.

૨૯-૦૬-૨૦૧૪

૭/૨૩, જદુયાભ સ્રીર્, યાાંદેય ગાભત.

૦૫-૦૬-૨૦૧૪
૦૬-૦૬-૨૦૧૪

વેન્્ર

૧૧/૧૨૪૧, વય જે.જે. સ્કુ ર ાવે, ળાશોય.
૧૧/૩૦૫, ઐયુફબાઇ, વવદ્દિક આવીપબાઇ, અકફયીનબાઇ & ઇયપાનબાઇ, ખાન વાશેફનુાં બાથુ,ાં ધાસ્તીપુયા (ાાંચ નમુના).

૧૧/૨૧૨૫ રૂભ નાં. ૬ & ૭, બોંમયાલાી ભસ્જીદની ગરી, ધાસ્તીપુયા (ફે નમુના).
૭/૨૧૨૬ રૂભ નાં.-૨૬, ધોીમો ભોશલ્રો, ધાસ્તીપુયા.

૦૭-૦૬-૨૦૧૪

૧૧/૨૧૨૫ રૂભ નાં. ૬, બોંમયાલાી ભસ્જીદ, ધાસ્તીપુયા.

૦૮-૦૬-૨૦૧૪

૧૧/૨૧૨૫ રૂભ નાં. ૬, ૭ & ૩૦૮, બોંમયાલાી ભસ્જીદ ાવે, ધાસ્તીપુયા (ત્રણ નમુના).

૦૯-૦૬-૨૦૧૪

૧૧/૨૧૨૫ રૂભ નાં. ૬ & ૩૦૯, બોંમયાલાી ભસ્જીદની ગરી, ધાસ્તીપુયા (ફે નમુના).
૭/૨૬૨૭, ધોીમો ભોશલ્રો, ધાસ્તીપુયા.

૧૦-૦૬-૨૦૧૪

૭/૨૩૧૭-ચોકી ળેયી & ૭/૮૦૪-દાાંતણીમાલાડ, યાભપુયા (ફે નમુના).

૧૬-૦૬-૨૦૧૪

૬/૧૫૧૯-ભણીમાયા ળેયી & ૬/૧૩૦૧-ભ ૂત ળેયી, ભશીધયપુયા (ફે નમુના).

૧૯-૦૬-૨૦૧૪

૩/૪૧૩૧, દાીમા ળેયી, નલાપુયા.

૨૬-૦૬-૨૦૧૪

૭/૮૬૧, ન ૂયી ભોશલ્રો, યાભપુયા.
૫/૧૬૬૫, શવનજીનો ર્ે કયો-૧, શયીપુયા.

૨૭-૦૬-૨૦૧૪

૫/૪૪૩, ભવીદ્દદમા ળેયી, શયીપુયા.
૫/૧૩૦૭, વોમ ળેયી, શયીપુયા.

૦૧-૦૬-૨૦૧૪

૯૯, ફાપુનગય, રૂાંઢ.
૧૪ & ૨૨ - બાંડાયી સ્રીર્, ભગદલ્રા (ફે નમુના).

૦૩-૦૬-૨૦૧૪

૧૩૫, બાંલાની સ્રીર્, ભગદલ્રા.
૬૬, ફેડલાડી સ્રીર્, રૂાંઢ.

વાઉથ લેસ્ર્

વાઉથ

૦૯-૦૬-૨૦૧૪

ાદ્દકિગ, આળીલાટદાકટ - D, E & F, વીર્ીરાઈર્ (ત્રણ નમુના).

૧૮-૦૬-૨૦૧૪

૧૭, શ્રીનગય વોવા., જભનાનગય યોડ.

૧૯-૦૬-૨૦૧૪

૭૧, આમ્રારી ફાંગ્રોઝ, ન્યુ વીર્ીરાઇર્ યોડ.

૨૧-૦૬-૨૦૧૪

૯-૧૦, ભોશનાકટ વોવા., ગામત્રી ભાંદ્દદય, ઉધના- ભગદલ્રા યોડ.

૨૪-૦૬-૨૦૧૪

૬૦, જીલીફાાકટ, ગામત્રી ભાંદ્દદય ાવે, ઉધના-ભગદલ્રા યોડ.

-

-

૦૨-૦૬-૨૦૧૪

૨૪૧, પુષ્ાનગય - ૧, બાઠેના.

૦૪-૦૬-૨૦૧૪

૩૩, સુબાનગય ગરી નાં.-૧, લરિંફામત.

૧૧-૦૬-૨૦૧૪

૮, યાધાદ્દિષ્ણા નગય, નલાગાભ.

વાઉથ ઈસ્ર્

૨૬, યાભદે લનગય, નલાગાભ.
૧૬-૦૬-૨૦૧૪

૨, ફારાજીનગય, ગોડાદયા.
૫૦ & ૩૪, યણછોડનગય, ગોડાદયા (ફે નમુના).

૧૯-૦૬-૨૦૧૪

૪૧, વાંતોીનગય, નીરગીયી.

