
સયુત ભશાનગયાલરકા  
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્  

ાણીના નમનૂાની ચકાવણી 
ળશયે ાણી પયુલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશયેીજનોના  ઘયનાાં નભાાંથી એકત્રીતકયલાભાાં 

આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની  ભાશીતી નીચે મજુફ છે.  
ભાવ :-  જુરાઇ-૨૦૧૦ 

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ   

 નોથટ ૧૦૨૯ ૯૯૪ ૩૫   

 ઈસ્ર્ ૭૬૬ ૭૨૨ ૪૪   

 લેસ્ર્ ૬૯૮ ૬૯૨ ૬   

 વેન્્ર ૫૬૪ ૫૫૮ ૬   

 વાઉથ લેસ્ર્ ૧૨૬૮ ૧૨૫૧ ૧૭   

 વાઉથ  ૯૮૧ ૯૭૩ ૮   

 વાઉથ ઈસ્ર્ ૭૭૯ ૭૬૮ ૧૧   

 કુર ૬૦૮૫ ૫૯૫૮ ૧૨૭   

       

ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની વલગત  

તાયીખ વયનાભાની વલગત  

નોથટ 

૦૩/૦૭/૨૦૧૦ 
૭૯, H-1, EWS આલાવ, કોવાડ.  

૧૨૮, ૧૩૩ & ૧૫૭ H-2, EWS આલાવ, કોવાડ ( ત્રણ નમનુા ).   

૦૫/૦૭/૨૦૧૦ ૧૬, જમ વળલભ વોવા., વલ.-૨, વીંગણપયુ યોડ.  

૦૬/૦૭/૨૦૧૦ 
૫૦૮ & ૫૦૫, ફુરલાડી લવાશત, બયીભાતા યોડ ( ફ ેનમનુા ).  

જાશયેન, ૯, ૩૦ & ૨૮, નશરુેનગય ઝુડટ્ટી, બયીભાતા યોડ ( ચાય નમનુા ).   

૦૭/૦૭/૨૦૧૦ ૪૦, ૩૫ & ૨૭, બ્રોક H-1, EWS આલાવ, કોવાડ ( ત્રણ નમનુા ).  

૦૮/૦૭/૨૦૧૦ ૫૧, H-1, EWS આલાવ, કોવાડ.  

૦૯/૦૭/૨૦૧૦ 

૩૪, તાીનગય વોવા., લડે દયલાજા યોડ.  

૪૩૮, યશભેતનગય, લડે યોડ.  

એ-૧૩૫, H-2, EWS આલાવ, કોવાડ.  

૧૦/૦૭/૨૦૧૦ 
૨/ફી -UGT & ૨૮/ફી-૯, H-1 બ્રોક, EWS આલાવ, કોવાડ ( ફ ેનમનુા ).   

૧૪૮/એ-૯ & ૧૩૯/એ -૬, H-2બ્રોક, EWS આલાવ, કોવાડ ( ફ ેનમનુા ).   

૧૩/૦૭/૨૦૧૦ ૧૩૧/એ & ૧૩૧/ફી, H-2બ્રોક, EWS આલાવ, કોવાડ ( ફ ેનમનુા ).   

૧૪/૦૭/૨૦૧૦ 

૬૯/૬/૫૭-શયીજનલાવ & જાશયેન-બાથીજી ભાંદદય ાવે-શયીજનલાવ, છાયાબાઠા ( ફે નમનુા ).    

૨/ફી, H-1 બ્રોક, EWS આલાવ, કોવાડ.   

૧૫૯/એ-UGT & ૧૩૯/એ, H-2 બ્રોક, EWS આલાવ, કોવાડ ( ફ ેનમનુા ).   

૧૬/૦૭/૨૦૧૦ ૧૮૧/એ, H-2બ્રોક, EWS આલાવ, કોવાડ.   

૧૭/૦૭/૨૦૧૦ ૧૨૮/ફી- UGT, ૧૪૫/એ & ૧૨૯/ફી, H-2 બ્રોક, EWS આલાવ, કોવાડ (ત્રણ નમનુા ).   

૨૦/૦૭/૨૦૧૦ ૧૦, વયદાયનગય, સમુરુ ડેયી યોડ.  

૨૬/૦૭/૨૦૧૦ ૨૨, જ્મોતી વોવા., ાયવ યોડ.   



ઈસ્ર્ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૦ 

ભદ્રવેા, ઈસ્રાવભમ શાઈસ્કુર, લોયાજી પીય,ુ ભોર્ા લયાછા.  

સયુત જીલ્રા ાંચામત વળક્ષણ વવભવત વાંચાલરત, નાનાલયાછા.   

ઈસ્રાવભમ ટ્રસ્ર્, ભશદેપર ેઈસ્રાભ ટ્રસ્ર્, ભોર્ા લયાછા.   

૦૩/૦૭/૨૦૧૦ એ-૫૨, અશ્વીન વોવા., વલ-૩, એ.કે.યોડ.   

૦૬/૦૭/૨૦૧૦ એ-૨૧, લચત્રકુર્ વોવા., શીયાફાગ.   

૧૦/૦૭/૨૦૧૦ ૨૩, વપૈ વોવા.,રાંફ ેશનભુાન યોડ લયાછા.   

૧૪/૦૭/૨૦૧૦ ૪૭૮, ઘનશ્માભ કોમ્. વાભે, નાના લયાછા.  

૧૫/૦૭/૨૦૧૦ જાશયેન, વોશભનગય-૧, શીયાફાગ વકટર.   

૧૬/૦૭/૨૦૧૦ 
૪, વાાંઇમદુ્રા વોવા., શીયાફાગ વકટર-લયાછા.  

એ-૩૯, ફી-૧૨ & ફી-૩,૪, લચત્રકુર્ વોવા., શીયાફાગ વકટર-લયાછા (ત્રણ નમનુા).  

૧૭/૦૭/૨૦૧૦ 

૨૪, કૃષ્ણનગય, શીયાફાગ વકટર-લયાછા.  

૪, વોશભનગય, શીયાફાગ વકટર-લયાછા ( ફ ેનમનુા ).   

૫૫ & ફી -૫૪, રે્રનગય વોવા., એ.કે. યોડ ( ફ ેનમનુા ).   

૧૮/૦૭/૨૦૧૦ એ-૫૦, વલઠ્ઠરનગય & એ-૨૯, લચત્રકુર્ વોવા., શીયાફાગ વકટર-લયાછા (ફ ેનમનુા).   

૧૯/૦૭/૨૦૧૦ ફી-૨૩, લચત્રકુર્ વોવા., & એ-૪, બલાની વોવા., શીયાફાગ વકટર - લયાછા (ફ ેનમનુા).  

૨૧/૦૭/૨૦૧૦ 

૩-વાાંઇમદુ્રા વોશભનગય, ફી-૧&ફી-૧૨-લચત્રકુર્ વોવા., એ-૧૫-વલઠ્ઠરનગય, શીયાફાગ વકટર-લયાછા (ત્રણ 
નમનુા).  

વજાલર્ ભાંડ વવલિવ, એ. કે. યોડ.   

૨૨/૦૭/૨૦૧૦ 
ફી-૧૦, ફી-૧૬ & ફી-૧૨, લચત્રકુર્ વોવા., શીયાફાગ વકટર-લયાછા ( ત્રણ નમનુા ).  

ફી-૧૨-લચત્રકુર્ વોવા., & ૩૩, ૩૫ - ળીયડીધાભ વોવા., લયાછા યોડ ( ત્રણ નમનુા ).  

૨૩/૦૭/૨૦૧૦ એ-૧૬-વલઠ્ઠરનગય,એ-૧૨&ફી-૨૩-લચત્રકુર્ વોવા.&જાશયેન-વોશભ એા., શીયાફાગ વકટર-લયાછા(ચાય નમનુા).   

૨૭/૦૭/૨૦૧૦ 
જાશયેન-વોશભ એા.,૩૩ & ૩૯-ળીયડીધાભ વોવા., ફી/૩-યાભદેલનગય, શીયાફાગ વકટર-લયાછા(ચાય નમનુા).  

૧૨, ૧૩, શયીઇચ્છા ઇન્ડસ્ટ્રીમર વોવા., એ.કે.યોડ - લયાછા.  

૨૮/૦૭/૨૦૧૦ ૫૧, ળીયડીધાભ વોવા., શીયાફાગ વકટર-લયાછા.  

૨૯/૦૭/૨૦૧૦ 
ફી-૫૪, રે્રનગય વોવા., એ.કે.યોડ - લયાછા.  

૧૩-૧૪, ગજેયા ઇન્ડસ્ટ્રીમર, એકતાનગય, એ.કે.યોડ.  

૩૧/૦૭/૨૦૧૦ જીતને્દ્રબાઈ. શયીઈચ્છા ઈન્ડસ્ટ્રીમર. એ.કે. યોડ.  

લેસ્ર્ 

૨૪/૦૭/૨૦૧૦ 

૬/૨૧૮,નાના ફજાય,યાાંદેય.  

૨૩/૧૪૬, ખાનગાશ યોડ, યાાંદેય.  

૭/૧૧૬ ાવે, નગીના રને્ડ, યાાંદેય.   

૨૫/૦૭/૨૦૧૦ 
જાશયેન, કભટભવુભ કોમ્. વાભે, ારનપયુ.  

જાશયેન, ઓભકાયા યેવીડેન્વી ાવે, ારનપયુ.   

૨૬/૦૭/૨૦૧૦ ૫૪૮, યાભનગય કોરોની, યાભનગય.   

વેન્્ર 

૧૬/૦૭/૨૦૧૦ ૭/૨૨૫૨, નયુી ભોશલ્રો, યાભપયુા. 
 

૨૨/૦૭/૨૦૧૦ 
૭/૯૧૨, યાભફાગ, યાભપયુા.  

૭/૫૮૪, શયીજનલાવ, રાર દયલાજા.  

૨૩/૦૭/૨૦૧૦ ૪/૪૮૧૯, તમૈફી ભોશલ્રો, ઝાાંાફજાય.  

૨૯/૦૭/૨૦૧૦ 
અળકતાશ્રભ શોસ્ીર્ર, યાભપયુા. 

 

રૂભ નાં-૨, ોરીવ રાઇન, યાભપયુા.   



વાઉથ લેસ્ર્ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૦ ૧૯, દ્દભાલવત ફાંગરો, લસે.ુ  

૦૬/૦૭/૨૦૧૦ ફી-૫૧, વયીતા દળટન વોવા., ઉભયા યોડ.  

૦૮/૦૭/૨૦૧૦ 
૧૦, ૧૨ & ૧૪, વોભનાથ વોવા., બર્ાય ( ત્રણ નમનુા ).   

આઇ.આય.રે્ર, ાદય સ્ટ્રીર્, ભગદલ્રા.  

૧૧/૦૭/૨૦૧૦ ફી-૫૧-૫૨, કેળલનગય વોવા., ઉભયાગાભ.   

૧૬/૦૭/૨૦૧૦ ૧૬, દદલાીફાગ વોવા., અઠલાગેર્.  

૧૭/૦૭/૨૦૧૦ 
યત્ન વળખય એા., લસે.ુ   

૧૭ & ૧૮, દભાલવત ફાંગરો, લસે ુ( ફ ેનમનુા ).   

૧૯/૦૭/૨૦૧૦ ૧૮, દભાલવત ફાંગરો, લસે.ુ   

૨૦/૦૭/૨૦૧૦ ૪૪, સબુાનગય વોવા., ઘોડદોડ યોડ.   

૨૧/૦૭/૨૦૧૦ બીખાબાઈ લલે્ડીંગલાા, તાળા ળયેી, અંફાનગય.  

૨૫/૦૭/૨૦૧૦ ૨૧, વનરકાંઠનગય વોવા., બર્ાય.   

૨૯/૦૭/૨૦૧૦ 
૧૯, દદલાીફાગ વોવા., અઠલાગેર્.  

વલળાર એા. વાભે, જભનાનગય ાવે, ઘોડદોડ યોડ.  

વાઉથ 

૦૫/૦૭/૨૦૧૦ RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.  

૧૦/૦૭/૨૦૧૦ ૧૫/૧૧૩, ફઠેી કોરોની, ખર્ોદયા.   

૧૨/૦૭/૨૦૧૦ RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.  

૧૩/૭/૨૦૧૦ ૧૯૯, કલ્માણ કુર્ીય, ઉધના.  

૨૫/૦૭/૨૦૧૦ 
જાશયેન, ર્ાાંકી ાવે, ફભયોરી.   

જાશયેન, ફવ સ્રે્ન્ડ ાવે, ફભયોરી.  

૩૦/૦૭/૨૦૧૦ RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.  

૩૧/૦૭/૨૦૧૦ જાશયેન, ભાંદદય ાવ,ે ફભયોરી.  

વાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૮/૦૭/૨૦૧૦ ૩૯૯ & ૪૮૦ ગરી નાં.-૧૨, ઉભયલાડા ( ફ ેનમનુા ).  

૧૦/૦૭/૨૦૧૦ 
૫૦ & ૩૮, યતન ચોક, ઉધના માડટ ( ફ ેનમનુા ).   

ફોયીંગ, યલતગાભ.   

૧૪/૦૭/૨૦૧૦ ૬૧, રક્ષ્ભીનગય, બાઠેના.  

૧૫/૦૭/૨૦૧૦ શકુરા ડેયી, બયલાડ રે્કયો, ઉધના માડટ.  

૧૭/૦૭/૨૦૧૦ ૩૩૯, ભઈેન યોડ, ભીઠી ખાડી.   

૨૩/૦૭/૨૦૧૦ ૧૭-વી/૫, રે્નાભને્ર્, ઉભયલાડા.  

૨૪/૦૭/૨૦૧૦ 
૪૧૪, ઉભયલાડા રે્નાભને્ર્ ાછ, ઉભયલાડા.  

૧૭-વી/૫, રે્નાભને્ર્, ઉભયલાડા.  

 


