
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 :- સપ્રે્મ્ફય - ૨૦૧૦ 

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ   

 નોથટ ૭૯૯ ૭૮૪ ૧૫   

 ઈસ્ર્ ૫૯૧ ૫૨૧ ૭૦   

 લેસ્ર્ ૫૯૦ ૫૮૭ ૩   

 સેન્્ર ૫૦૦ ૪૯૭ ૩   

 સાઉથ લેસ્ર્ ૧૨૬૩ ૧૨૨૬ ૩૭   

 સાઉથ  ૧૦૦૮ ૯૯૮ ૧૦   

 સાઉથ ઈસ્ર્ ૭૮૮ ૭૮૩ ૫   

 કુર ૫૫૩૯ ૫૩૯૬ ૧૪૩   

નોંધ: રફેોયેર્યી દ્રાયા રલેામરે તભાભ લોર્ય લકટસ તભેજ જવલતયણ ભથકોની ભગૂબટ ર્ાાંકીઓનાાં  નમનુાઓ નો સભાલળે કયલાભાાં આલરે નથી.   

ઝોન 
અનપીર્ સેમ્રની વલગત  

તાયીખ સયનાભાની વલગત  

નોથટ 

૦૪/૦૯/૨૦૧૦ 
૨૬૬, કાઠીમાલાડ ભહોલ્રો, છાયાબાઠા.   

જાહયે ન, હયીજનલાસ, છાયાબાઠા.  

૦૬/૦૯/૨૦૧૦ ૬૪, ળાાંવત વનકેતન સોસા., સમુરુ ડેયી યોડ.  

૦૭/૦૯/૨૦૧૦ 

ભાતકૃૃા એા, ભગનનગય વલ-૨, સીંગણોય ચાય યસ્તા, લડે યોડ.   

૧૨૦, ૧૨૭, ૧૨૫, ૧૧૫, ૧૩૦, ૧૩૭, ૧૫૧, ૧૫૬, ૧૮૫ & ૧૫૫ H-2 EWS આલાસ (દસ 
નમનુા ).    

૩૦/૦૯/૨૦૧૦ અયવલિંદબાઈ પ્રભેાબાઈ પ્રજાવત. કુાંબાય પીય ુ- ફુરાડા.   

ઈસ્ર્                                  

૦૧/૦૯/૨૦૧૦ ૪, હાંસ સોસા., લયાછા યોડ.  

૦૨/૦૯/૨૦૧૦ ૬, સાકયરારની ચાર, ફયોડા વપ્રસ્રે્જ, લયાછા.   

૦૪/૦૯/૨૦૧૦ 
૩૯૮ & ૪૧૨, અર્રજીનગય ઝુડટ્ટી, એ.કે.યોડ ( ફ ેનમનુા ).  

૩૫, કૈરાસધાભ, લલ્રબાચાય, એ.કે.યોડ.  

૦૬/૦૯/૨૦૧૦ 
૩૫, કૈરાસધાભ સોસા., એ.કે.યોડ.  

૫૬ & ૫૭, લલ્રબનગય સોસા., લયાછા યોડ ( ફ ેનમનુા ).   

૦૮/૦૯/૨૦૧૦ ૩ & ૭૦, હાંસ સોસા., લયાછા યોડ ( ફ ેનમનુા ).  

૦૯/૦૯/૨૦૧૦ 

૩૫૬ (ફોયીંગ), નાંદનલન વલ-૨, પણુાગાભ.   

૧૦૧ (ફોયીંગ), વળલળક્તત એા., પણુાગાભ.   

૧૦૪ (ફોયીંગ), ળીલ કોમ્રકે્ષ વલ-૩, પણુાગાભ.   

૧૩ (ફોયીંગ), જભનાનગય સોસા., પણુાગાભ.   



      ઈસ્ર્ 

૧૦/૦૯/૨૦૧૦ ૪, ૭૦, એ-૭૭ & ૩, હાંસ સોસા., લયાછા યોડ ( ાાંચ નમનુા ).  

૧૩/૦૯/૨૦૧૦ 

૬, સાકયરારની ચાર, ફયોડા વપ્રસ્રે્જ, લયાછા.   

૨, નલી ળક્તત વલજમ સોસા., લયાછા યોડ.   

૪૦ (ફોયીંગ), ઓભકાય સોસા. વલ-૧, પણુાગાભ.   

૧૪/૦૯/૨૦૧૦ 
૧૬૯ (ફોયીંગ), દાનગીલ સોસા. વલ-૧, પણુાગાભ.   

૧, ૨ & ૩, નલી ળક્તત વલજમ સોસા., હીયાફાગ ( ત્રણ નમનુા ).   

૧૫/૦૯/૨૦૧૦ 

૪૭, યાભદેલનગય, હીયાફાગ સકટર.  

૧, ૪ & ૨૫, નલી ળક્તત વલજમ સોસા., હીયાફાગ સકટર ( ત્રણ નમનુા ).   

૫ & ૨૮, કસ્તયુફાનગય સોસા., લયાછા યોડ ( ફ ેનમનુા ).   

૯૯, વળયડીધાભ સોસા., લયાછા યોડ.   

ફોયીંગ, કેલરધાભ એા., રક્ષ્ભીાકટ સોસા., પણુાગાભ.  

૮ (ફોયીંગ), ચામુાંડાનગય સોસા., પણુાગાભ.   

ફોયીંગ, ગીતાનગય વલ- ૧ લાડી, ગીતાનગય સોસા., પણુાગાભ.   

૧૬/૦૯/૨૦૧૦ 
ફી-૧૭, યાભદેલનગય, હીયાફાગ સકટર.  

૧ & ૩, નલી ળક્તત વલજમ સોસા., હીયાફાગ સકટર ( ફ ેનમનુા ).   

૧૭/૦૯/૨૦૧૦ 

ફી-૧૪, ાંચદેલ સોસા., હીયાફાગ સકટર.  

૪, નલી ળક્તત વલજમ સોસા., હીયાફાગ સકટર.  

૫, કસ્તયુફા સોસા., હીયાફાગ સકટર.  

ફોયીંગ, નાની નતેરદે ાકટ સોસા., પણુાગાભ.  

ફોયીંગ, અંજરી સોસા., પણુાગાભ.  

૧૪૫ (ફોયીંગ), ફજયાંગનગય સોસા., પણુાગાભ.   

૧૮/૦૯/૨૦૧૦ ૨૪૧ (ફોયીંગ), ભાતળુક્તત સોસા., પણુાગાભ.  

૨૦/૦૯/૨૦૧૦ ૬ & ૭, નલી ળક્તત વલજમ સોસા., હીયાફાગ સકટર, લયાછા યોડ. ( ફ ેનમનુા ).   

૨૧/૦૯/૨૦૧૦ ફોયીંગ, નાંદનલન સોસા. વલ.-૧, પણુાગાભ.  

૨૩/૦૯/૨૦૧૦ જાહયેન, જાડાફાલાનો રે્કયો, એ.કે. યોડ.   

૨૪/૦૯/૨૦૧૦ 
૫૭, યાધાકૃષ્ણ જ્લરેસટ, ન્ય ુફયોડા વપ્રસ્રે્જ.  

૫૬, શ્રી જમ અંફ ેપ્રાસ્સ્ર્ક, ન્ય ુફયોડા વપ્રસ્રે્જ.  

૨૫/૦૬/૨૦૧૦ 

ફી-૧૭ & ફી-૧૬, રક્ષ્ભીનાયામણ સોસા. વલ-૨, એ.કે.યોડ ( ફ ેનમનુા ).   

૩૯ & ૨૮, હહભાંતનગય સોસા., ળયેી નાં.-૩, એ.કે.યોડ ( ફ ેનમનુા ).   

૧૧ & ૧૪, ઈશ્વયનગય સોસા., એ.કે.યોડ ( ફ ેનમનુા ).   

૨૭/૦૯/૨૦૧૦ ૪૧૦૧, ૪૪ & અભયનાથ લભાટ, ઉધયસબમૈાની લાડી, રાંફહેનભુાન યોડ ( ત્રણ નમનુા ).  

૨૮/૦૯/૨૦૧૦ 

ફી.-૧૭, રક્ષ્ભીનામાયામણ સોસા. વલ-૨, એ.કે.યોડ-લયાછા.   

૩૯ & ૨૯, હહિંભતનગય સોસા., ગેર્ નાં.-૩, એ.કે.યોડ-લયાછા ( ફ ેનમનુા ).  

૧૪, ઈશ્વયનગય સોસા., એ.કે.યોડ-લયાછા.   

૨૯/૦૯/૨૦૧૦ 

૯૪ & ૯૩. લલ્રબનગય સોસા. લયાછા યોડ. (ફે નમનુા)  

ફી.-૭૬. પવુલિ સોસ. વલ-૧. હહયાફાગ યોડ. લયાછા.   

૪. હાંસ સોસા. લયાછા યોડ.   

૩૦/૦૯/૨૦૧૦ 
૯૪. લલ્રબનગય. લયાછા ભઈેન યોડ.  
  



લેસ્ર્ 

૦૬/૦૯/૨૦૧૦ ૯૦, હહદામતનગય સોસા., ારનપયુ યોડ.   

૧૮/૦૯/૨૦૧૦ ૩૯, આનાંદલાર્ીકા સોસા., અડાજણ.   

૨૯/૯/૨૦૧૦ ૨૩, ભભેણનગય સોસા.,ભોયાબાગ  

સેન્્ર 

૦૧/૦૯/૨૦૧૦ ૬/૧૫૩૦, કાંસાયા ળયેી, ભહહધપયુા.   

૧૮/૦૯/૨૦૧૦ ૪/૪૫૭, લડલાી ળયેી, ફગેભપયુા.   

૨૭/૦૯/૨૦૧૦ ફપાતીમા ભને્ળન, ાયસી ળયેી, સમૈદપયુા.  

૨૯/૦૯/૨૦૧૦ ૨૩. ભભેણનગય સોસા. ભોયાબાગ.   

     

સાઉથ લેસ્ર્ 

૦૧/૦૯/૨૦૧૦ 
૧૭ & ૧૯, હદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્ ( ત્રણ નમનુા ).   

૨૧, સાંગભ સોસા., સીર્ીરાઈર્.   

૦૨/૦૯/૨૦૧૦ 
૪૦, ૧૪, ૧૭ & ૧૯, હદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્ ( ચાય નમનુા ).   

ાર ેોઈન્ર્ એા., ારે ોઈન્ર્.   

૦૩/૦૯/૨૦૧૦ ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૨૫ & સી-૧૦, હદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્ ( ાાંચ નમનુા ).   

૦૪/૦૯/૨૦૧૦ ૧૬, ૧૭, ૧૯, સી-૧૦ & ૨૫, હદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્ ( ાાંચ નમનુા ).   

૦૫/૦૯/૨૦૧૦ ૧૫, ૧૭, ૧૯ & ૨૫,  હદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્ ( ચાય નમનુા ).   

૦૬/૦૯/૨૦૧૦ ૧૫, ૧૭ & ૧૯, હદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્ ( છ નમનુા ).   

૦૭/૦૯/૨૦૧૦ ૨૪, ૧૨ & ૨૫, હદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્ ( ત્રણ નમનુા ).  

૧૧/૦૯/૨૦૧૦ યોમર નેસ્ર્ એા. & ગોલ્ડન નેસ્ર્ એા., ઓરાડી ભહોલ્રા ાછ, અઠલારાઈન્સ ( ફ ેનમનુા ).   

૧૬/૦૯/૨૦૧૦ આગભ એન્કરલે એા.-ફી, લસે.ુ  

૨૩/૦૯/૨૦૧૦ 
૧૯, સ્લાશ્રમ સોસા., અઠલાગેર્.  

એ-૧૮, ગરુૂકૃા સોસા., ઘોડદોડ યોડ.  

સાઉથ 

૦૬/૦૯/૨૦૧૦ RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.   

૧૦/૦૯/૨૦૧૦ 

જાહયેન, ભાંહદયની સાભે, લડોદ.  

૮૫, ભાંહદય પીયુાં, જીઆલ.  

૫૧, વલજ્માનગય, બડુીમા.  

૧૬/૦૯/૨૦૧૦ ૨૦૦, કલ્માણ કુર્ીય, ઉધના.  

૧૮/૦૯/૨૦૧૦ 

૪૭, ડુાંગી પીય,ુ લડોદ.   

૨૩, સયુતી પીય,ુ જીઆલ.   

૩૩૬/૧૫, સોનાયી પીય,ુ સોનાયી.   

૫/૫, હાઈસ્કુર પીય,ુ બડુીમા.   

૩૩, તાલ પીય,ુ ગબણેી.   

સાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૯/૦૯/૨૦૧૦ ૧૩૯, હનભુાન ભહોલ્રો, લરિંફામત.   

૧૩/૦૯/૨૦૧૦ ૮૯, લફરીમાનગય, નલાગાભ.  

૧૭/૦૯/૨૦૧૦ સી/૬/૧૦, રે્નાભને્ર્, ઉભયલાડા.  

૧૮/૦૯/૨૦૧૦ સી./૧/૧૦, રે્નાભને્ર્, ઉભયલાડા.   

૨૦/૦૯/૨૦૧૦ સી/૬/૧૦, રે્નાભને્ર્, ઉભયલાડા.  

 


