
સયુત ભહાનગયાલરકા  
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્  

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

એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં સેમ્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની  ભાહીતી નીચે મજુફ છે.  
ભાસ :- પેબ્રઆુયી ૨૦૧૦ 

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ ૮૨૯ ૮૧૯ ૧૦  

 ઈસ્ર્ ૬૮૧ ૬૬૮ ૧૩  

 લેસ્ર્ ૬૦૫ ૫૯૮ ૭  

 સેન્્ર ૫૧૨ ૫૦૮ ૪  

 સાઉથલેસ્ર્ ૧૧૧૭ ૧૦૯૧ ૨૬  

 સાઉથ  ૯૬૮ ૯૬૬ ૨  

 સાઉથ ઈસ્ર્ ૬૪૪ ૬૪૪ -  

 કુર ૫૩૫૬ ૫૨૯૪ ૬૨  

      

ઝોન 
અનપીર્ સેમ્રની વલગત 

તાયીખ સયનાભાની વલગત 

નોથટ 

૦૧/૦૨/૨૦૧૦ ૮૩, ભાધલાનાંદ સોસા., કતાયગાભ સીંગણોય યોડ.  

૧૩/0૨/૨૦૧૦ ૧૨, બગલાનનગય સોસા., સીંગણોય ચાય યસ્તા, ભગનનગય વલ-૨ ાછ, લડે યોડ. 

૧૫/0૨/૨૦૧૦ ૧૦૫, યાભજીકૃા યો-હાઉસ, ગજેયા સ્કુર ાછ.  

૧૯/0૨/૨૦૧૦ ૪૦૦, એ-૪૩૫, ૪૩૬ & ૩૯૯, યહભેતનગય સોસા., લેડ યોડ-પર્ાકડા લાડી ાંડો ાછ (ચાય નમનુા).  

૨૧/0૨/૨૦૧૦ ૧૧૮, ભસ્જીદ પીય,ુ કોસાડ.  

૨૪/૦૨/૨૦૧૦ 
ફી-૪, ભકનજી ાકટ સોસા., કતાયગાભ હલે્થ સને્ર્ય યોડ. 
૬૭, ગામત્રીનગય, અંલફકા ર્ી.ી. યોડ.  

ઈસ્ર્ 

૦૪/૦૨/૨૦૧૦ ૩૩, ઉવભમાનગય સોસા., લયાછા. 

૧૭/૦૨/૨૦૧૦ ૨૪, ભણીનગય, એ. કે. યોડ.  

૧૯/૦૨/૨૦૧૦ 
ફી/૭૧, રે્ર ચમે્ફસટ, એ.કે.યોડ. 
૧૫, ભણીનગય, એ. કે. યોડ.  

૨૧/0૨/૨૦૧૦ જાહયે ન, શ્માભ કોમ્પ્રકે્ષની સાભે, નાના લયાછા ( ફ ેનમનુા ). 

૨૨/0૨/૨૦૧૦ ૫૧, શુવત વલહાય સોસા., નાના લયાછા. 

૨૩/૦૨/૨૦૧૦ ફી-૪૦ & ૨૨, રે્રનગય, એ.કે.યોડ ( ફ ેનમનુા ). 

૨૭/૦૨/૨૦૧૦ 
૧૪૨ & ૧૫૦, વનૃ્દાલન એસ્રે્ર્, એ.કે. યોડ (ફ ેનમનુા).  
૪૨ & ૪૫, ભણીનગય સોસા., એ.કે.યોડ (ફ ેનમનુા).  



લેસ્ર્ 

૦૨/૦૨/૨૦૧૦ 
૨૧ & ૩૫, તાલ પીયુાં, ાર ( ફ ેનમનુા ). 
૪૦ & ૪૯, સાંધ્માલદન સોસા., ારનપયૂ ( ફ ેનમનુા ). 

૧૮/૦૨/૨૦૧૦ ૬૦ અંકુય સોસા. અડાજણ યોડ. 

૨૪/૦૨/૨૦૧૦ જાહયે ન, ઓભ યેસીડન્સીની સાભે, ારનપયુ ( ફે નમનુા ). 

સેન્્ર 

૦૪/૦૨/૨૦૧૦ ૫/૧૧૩૬, કોન્રાક્ર્યનો ખાાંચો, હયીપયુા. 

૧૮/૦૨/૨૦૧૦ ૩/૩૧૨૭, યાણા કેયોસીન ડેો, આંફાલાડી - સગયાભપયુા. 

૧૯/૦૨/૨૦૧૦ ૧૧/૧૩૯૩, નલરળાહનો કોઠો, નાણાલર્. 

૨૩/૦૨/૨૦૧૦ ૧૨/૨૯૮૨, નારફાંધ લાડ, યાણીતાલ. 

સાઉથ 
લેસ્ર્ 

૦૪/૦૨/૨૦૧૦ ૩, સાંસ્કાયનગય સોસા., બર્ાય. 

૦૫/૦૨/૨૦૧૦ ૨૮, શૃાંગાય સોસા., સીર્ીરાઇર્. 

૧૧/૦૨/૨૦૧૦ ૧૩૭, પનુભનગય, બર્ાય. 

૧૩/૦૨/૨૦૧૦ એ-૪૧, એ-૭ & એ-૩૫, આકૃવત ફાંગરો, લસે,ુ ( ત્રણ નમનૂા ).  

૧૬/૦૨/૨૦૧૦ 
જાહયેન, સ્લાભી વલલકેાનાંદ ગાડટન ાસે, બર્ાય.  
૫૬, પનુભનગય, બર્ાય.  

૧૭/૦૨/૨૦૧૦ 
જાહયેન, સ્લાભી વલલકેાનાંદ ગાડટન ાસે, બર્ાય.  
૫૬, ૫૩, ૧૩૭ & ૮૧, પનુભનગય, બર્ાય ( ચાય નમનુા ).  

૧૮/૦૨/૨૦૧૦ ૨૫, આદળટ સોસા., અઠલારાઇન્સ. 

૧૯/૦૨/૨૦૧૦ જાહયેન, સ્લાભી વલલકેાનાંદ ગાડટન, બર્ાય.  

૨૦/0૨/૨૦૧૦ 
૨૩, શૃાંગાય સોસા., સીર્ીરાઈર્ યોડ. 
૭/એ, આકૃવત ફાંગરો, લસે.ુ  

૨૧/૨/૨૦૧૦ જાહયેન, સ્લાભી વલલકેાનાંદ ગાડટન, બર્ાય.  

૨૩/૨/૨૦૧૦ 

જાહયેન, સ્લાભી વલલકેાનાંદ ગાડટન, બર્ાય.  
ફી-૧, શૃાંગાય સોસા., સીર્ીરાઈર્ યોડ. 
એ/૬/૩ & એ/૧૨/૩, ગ્રીનરને્ડ સોસા., સીર્ીરાઈર્ યોડ (ફે  નમનુા).  

૨૪/૦૨/૨૦૧૦ એ/૬/૨, ગ્રીનરને્ડ સોસા., સીર્ીરાઈર્ યોડ.  

૨૬/૦૨/૨૦૧૦ ૨૩, શૃાંગાય સોસા., સીર્ીરાઈર્ યોડ. 

૨૭/૦૨/૨૦૧૦ ૨૦ & ૧૯, શૃાંગાય સોસા., સીર્ીરાઈર્ યોડ (ફ ેનમનુા).  

સાઉથ 
૦૮/૦૨/૨૦૧૦ RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.  

૨૨/0૨/૨૦૧૦ RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.  

સાઉથ 
ઈસ્ર્ 

- - 

 


