
સયુત ભહાનગયાલરકા  
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્  

ા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 :- એવિર ૨૦૧૦ 

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ ૮૯૦ ૮૭૦ ૨૦  

 ઈસ્ર્ ૭૬૩ ૭૫૪ ૯  

 લેસ્ર્ ૭૩૭ ૭૩૧ ૬  

 સેન્્ર ૫૧૩ ૫૧૧ ૨  

 સાઉથલેસ્ર્ ૧૨૫૮ ૧૨૨૫ ૩૩  

 સાઉથ  ૧૦૪૨ ૧૦૩૮ ૪  

 સાઉથ ઈસ્ર્ ૬૫૦ ૬૪૪ ૬  

 કુર ૫૮૫૩ ૫૭૭૩ ૮૦  

      

ઝોન 
અનપીર્ સેમ્રની વલગત 

તાયીખ સયનાભાની વલગત 

નોથટ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૦ એ-૧૮ & ફી-૫, દદવ્મજમોત પરેર્, સમુરુ ડેયી યોડ ( ફે નમનુા ). 

૦૬/૦૨/૨૦૧૦ ડી -૧૯ & એ - ૧૮, દદવ્મજમોત પરેર્, સમુરુ ડેયી યોડ ( ફે નમનુા ). 

૦૭/૦૪/૨૦૧૦ ૧/૩, ગોતારાલાડી રે્નાભેન્ર્, કતાયગાભ ઝોન ઓપીસ ાછ. 

૦૯/૦૪/૨૦૧૦ ૧૮, દદવ્મ જમોત પરેર્ વલ - D, સમુરુ ડેયી યોડ.  

૧૪/૦૪/૨૦૧૦ ૧૨૪૩, રલ્લ ુફાલાનો રે્કયો, કોસાડ. 

૧૫/૦૪/૨૦૧૦ 
૯૦, ૯૯, ૧૦૫, ૧૦૨, ૪૧, ૪૪, ૪૯, ૮૮, ૯૩, & ૯૫, H-1 બ્રોક, કોસાડ EWS 

લસાહત    (દસ નમનુા).  
૨૧/૦૪/૨૦૧૦ ૨૯, બલાનીનગય, રલરતા ચોકડી યોડ. 

૨૭/૦૪/૨૦૧૦ જમ ભાતાજી ર્ી સેન્ર્ય, રરીતા ચોકડી ચાય યસ્તા ( ફે નમનુા ).  

ઈસ્ર્ 

૦૨/૦૪/૨૦૧૦ ૨૭ & ૪૨, રક્ષ્ભીનાયામણ સોસા., લયાછા ( ફ ેનમનુા ). 

૦૩/૦૪/૨૦૧૦ ફોયીંગ, ફજયાંગનગય, પણુાગાભ. 

૦૬/૦૪/૨૦૧૦ ૧૪ & ૧૫ જમ બલાની સોસા., લયાછા યોડ ( ફ ેનમનુા ). 

૧૫/૦૪/૨૦૧૦ ફોયીંગ, ળીલ કોમ્રેક્ષ, બરુ્ બલાની સોસા. સાભે.  

૨૦/૦૪/૨૦૧૦ ૧૦, સૌયાષ્ટ્ર સોસા., નાના લયાછા. 

૨૩/૦૪/૨૦૧૦ 
ફોયીંગ, ઇશ્વય ાકટ  સોસા., સીતાનગય ચોકડી-પણુાગાભ. 
૯૨(ફોયીંગ), ચામુાંડાનગય સોસા., સીતાનગય ચોકડી-પણુાગાભ. 



લેસ્ર્ 

૦૬/૦૪/૨૦૧૦ 

જાહેય ન, જમ અંફે સોસા., ાર. 
૪૦૭, કુાંબાય પીય ુાં, ાર. 
જાહેય ન, હતીલાસ ાર. 

૧૫/૦૪/૨૦૧૦ 
જાહેય ન, સુાંદયભ કોમ્રેક્ષ ાસ,ે ાર. 
રાઈન પરળીંગ, ૨૫૦ mm  ઉગત નહેય ચાય યસ્તાથી ીયાભીડ એા. સધુી.  

૨૬/૦૪/૨૦૧૦ ૮૮, સમુટ લ ાંદના સોસા., ારનપયુ જકાતનાકા.  

સેન્્ર 
૧૯/૦૪/૨૦૧૦ ૧૨/૪૧, યાંગયેજ ગરી, યાણીતાલ. 

૨૮/૦૪/૨૦૧૦ ૧૧/૧૮૨૮, ચડુગય ભસ્જીદ, સોદાગયલાડ. 

સાઉથ 
લેસ્ર્ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૦ ળાા ક્રભાાંક ન ાં-૭, અઠલા ઝોન ઓપીસ સાભ,ે અઠલારાઇન્સ. 

૦૨/૦૪/૨૦૧૦ ૨૮, શૃાંગાય સોસા., સીર્ીરાઈર્.  

૦૩/૦૪/૨૦૧૦ ફી/૭ & ફી/૮, આદળટ છાત લગટ, અઠલારાઇન્સ ( ફે નમનુા ). 

૦૮/૦૪/૨૦૧૦ ૮૫, આદળટ સોસા., અઠલારાઇન્સ. 

૦૯/૦૪/૨૦૧૦ 
૨૭૧, બ્રાહ્મણ પીય,ુ લાાંર્ા. 
૧૩૯, કુાંબાય પીય,ુ લાાંર્ા. 

૧૬/૦૪/૨૦૧૦ 

૧૯૪-જરાયાભ પીયુાં & ૬૩-ભાંદીય પીયુાં, આબલા ( ફે નમનુા ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
જાહેય ન-ાણીની ર્ાાંકી & ૮-બાથીજી સ્રીર્, રાંઢ ( ફે નમનુા ). 
 ૬૩-કોરા પીયુાં & ૧૯૧-સથુાય પીયુાં, ગવલમય ( ફે નમનુા ).  
 ૨૯૧-બ્રાહ્મણ પીયુાં & ૧૩૯-કુાંબાય પીય ુાં, લાાંર્ા ( ફે નમનુા ).   
 ૭૧-નાની ફજાય & ૧૦૩-ગયાસ પીયુાં, ડુમ્ભસ ( ફે નમનુા ).    
 ૧૨-કુાંજ ગરી & ૧૮૪-આંફાલાડી, સલુ્તાનાફાદ ( ફે નમનુા ).  
 ૭૮-ફાલ પીયુાં & ૨૧૨-રે્ર પીયુાં, બીભોય ( ફે નમનુા ). 

૧૭/૦૪/૨૦૧૦ ૯, દભાલતી ફાંગરો, લેસ.ુ 

૧૮/૦૪/૨૦૧૦ ૧૮, દભાલતી ફાંગરો, લેસ.ુ 

૧૯/૦૪/૨૦૧૦ ૧૫ & ૧૮, દભાલતી ફાંગરો, લેસ ુ( ફે નમનુા ). 

૨૦/૦૪/૨૦૧૦ ૬ & ૨૨, દભાલતી ફાંગરો, લેસ ુ( ફે નમનુા ). 

૨૧/૦૪/૨૦૧૦ એ/૩૫, આકૃવત ફાંગરો, લેસ.ુ 

૨૨/૦૪/૨૦૧૦ ૨૨, ૧૮, ૯ & ૬, દભાલતી ફાંગરો, લેસ ુ( ચાય નમનુા ). 

૨૬/૦૪/૨૦૧૦ ૯, દભાલતી ફાંગરો, લેસ.ુ  

સાઉથ 

૦૫/૦૪/૨૦૧૦ RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.  

૦૭/૦૪/૨૦૧૦ ફોયીંગ-૧ & ૨, વિમાંકા ગ્રીન ાકટ  સોસા., જીઆલ ( ફે નમનુા ). 

૨૬/૦૪/૨૦૧૦ RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી. 

સાઉથ 
ઈસ્ર્ 

૦૭/૦૪/૨૦૧૦ 
૧૫, ગરી નાં.-૦૧, ફેકયીલાાનુાં સેમ્ર, ભાન દયલાજા. 
૭૭૦, ફારાજી ળેયી, ભાન દયલાજા. 

૨૮/૦૪/૨૦૧૦ ડી/૨/૪૮, & ડી/૧/૨૭, રે્નાભેન્ર્ આંજણા ( ફે નમનુા ).  

૨૯/૦૪/૨૦૧૦ ડી/૨/૪૮, & ડી/૩/૬૫, રે્નાભેન્ર્, આંજણા ( ફે નમનુા ).  


