
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 :- પેબ્રઆુયી ૨૦૧૧  

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ   

 નોથટ ૮૧૪ ૮૦૭ ૭   

 ઈસ્ર્ ૬૯૫ ૬૮૧ ૧૪   

 લેસ્ર્ ૬૧૮ ૬૧૭ ૧   

 સેન્્ર ૫૦૦ ૪૯૦ ૧૦   

 સાઉથ લેસ્ર્ ૧૧૦૨ ૧૦૯૬ ૬   

 સાઉથ  ૯૩૪ ૯૩૧ ૩   

 સાઉથ ઈસ્ર્ ૭૩૯ ૭૩૨ ૭   

 કુર ૫૪૦૨ ૫૩૫૪ ૪૮   

નોંધ: રેફોયેર્યી દ્રાયા રેલામેર તભાભ લોર્ય લકટસ તેભજ જવલતયણ ભથકોની ભગૂબટ ર્ાાંકીઓનાાં નમનુાઓ નો સભાલેળ કયલાભાાં આલેર નથી.  

       

ઝોન 
અનપીર્ સેમ્રની વલગત  

તાયીખ સયનાભાની વલગત  

નોથટ 

૦૪/૦૨/૨૦૧૧ 

૨, જમ ળીલભ સોસા. વલ.-૧, સીંગણોય યોડ.  

૨૧, જમ ળીલભ સોસા. વલ.-૨, સીંગણોય યોડ.  

૧૧-૧૨, કૃષ્ણનગય સોસા., સીંગણોય યોડ.  

૦૫/૦૨/૨૦૧૧ ફી-૬, ભાધલ ભાંદદય સોસા., ડબોરીગાભ યોડ (ફે નમનુા).  

૧૧/૦૨/૨૦૧૧ ૪૨૧, નાંદુ ડોળીની લાડી, કતાયગાભ.  

૧૪/૦૨/૨૦૧૧ જાહયેન, નાની ફહચુયાજી ભાંદદય ાસે, ઉદમનગય, લેડ યોડ.  

ઈસ્ર્ 

૦૧/૦૨/૨૦૧૧ યાંગીરદાસની લાડી, સજાલર્ ભાંડ, નાંદાકટ સોસા. ની ફાજુભાાં, એ.કે.યોડ.  

૦૨/૦૨/૨૦૧૧ ૩, હાંસ સોસા., લયાછા યોડ.  

૦૪/૦૨/૨૦૧૧ ફી-૬ & ફી-૩૬, લચત્રકુર્ સોસા., લયાછા યોડ (ફે નમનુા).  

૧૧/૦૨/૨૦૧૧ ૨૧ & ૨૨, ફજયાંગનગય સોસા., લયાછા યોડ (ફે નમનુા).  

૧૩/૦૨/૨૦૧૧ ૩ & ૧૫, ઘાભેલરમાનગય સોસા., લયાછા યોડ (ફે નમનુા).  

૧૪/૦૨/૨૦૧૧ ૧૮ & ૧૯, બાતનીલાડી, ળીલ ળાંકય ાલટતી સોસા., લયાછા (ફે નમનુા).  

૧૭/૦૨/૨૦૧૧ ૨૨ & ૬૭, ફજયાંગનગય સોસા., ખોડીમાયનગય યોડ, લયાછા (ફે નમનુા).  

૧૮/૦૨/૨૦૧૧ ૯૨, લલ્રબનગય સોસા., લયાછા યોડ.  

૨૮/૦૨/૨૦૧૧ ૨૨, ફજયાંગનગય સોસા., ખોડીમાયનગય યોડ.  

લેસ્ર્ ૨૧/૦૨/૨૦૧૧ ૨૮, દેલચક્ર યો હાઉસ, જહાાંગીયપયુા.  

સેન્્ર 

૦૧/૦૨/૨૦૧૧ ૫/૧૦૧૫, ગરુ્જય પીય,ુ હયીપયુા.  

૦૩/૦૨/૨૦૧૧ 
૧૨/૩૦૬૮, કાાંસકીલાડ ભેઈન યોડ, બાગ.  

૧૨/૩૧૮, ચેલરી ળેયી, બાગ.  

૧૧/૦૨/૨૦૧૧ ૮/૧૦૯૨, કુાંલાયી ગરી, ભોભનાલાડ-ગોીપયુા.  



સેન્્ર 

૧૧/૦૨/૨૦૧૧ 

૮/૯૩૨, અળયપી ગરી, ભોભનાલાડ-ગોીપયુા.  

૮/૮૬૪, લારી મનુ્ળીનો રે્કયો, ભોભનાલાડ-ગોીપયુા.  

૮/૭૨૧, નલરખી ખાડી, ભોભનાલાડ-ગોીપયુા.  

૮/૬૯૧, તાાંતલાડ, ભોભનાલાડ-ગોીપયુા.  

૧૪/૦૨/૨૦૧૧ 
૧૧/૨૩૭, ાંડોની ો, નાણાાંલર્.  

૧૧/૬૧૭, તાાલાાની ો, નાણાાંલર્.  

સાઉથ લેસ્ર્ 

૦૭/૦૨/૨૦૧૧ 
૧૦૯, નાસગાભ.  

ફાંગરા નાં.-૧૩, છાજર હાઉસ, ઓરાડી ભોહલ્રો, અઠલારાઇન્સ.   

૨૩/૦૨/૨૦૧૧ એ/૧૭ & એ/૧૮, સ્લાભી ગણુાવતતનગય, બર્ાય (ફે નમનુા).  

૨૪/૦૨/૨૦૧૧ 
એ/૧૮, સ્લાભી ગણુાવતતનગય, બર્ાય.  

૧૪/૪, ભાધલફાગ સોસા., ઉધના-ભગદલ્રા યોડ.  

સાઉથ ૧૩/૦૨/૨૦૧૧ ૨, ૧૫ & ૪૦, જી.આઈ.ડી.સી., ખર્ોદયા (ત્રણ નમનુા).  

સાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૯/૦૨/૨૦૧૧ ૩૦૦ & ૩૦૬, કાન્તીનગય, ભીઠીખાડી (ફે નમનુા).  

૧૧/૦૨/૨૦૧૧ ૧૧૭, ગામત્રીનગય, યલતગાભ.  

૧૪/૦૨/૨૦૧૧ ૯૭૮ & ૭૮૨, ભહારક્ષ્ભીની ળેયી, ઉભયલાડા (ફે નમનુા).  

૨૧/૦૨/૨૦૧૧ સી/૪/૧ & સી/૧/૧૪, સી-રે્નાભેન્ર્, ઉભયલાડા (ફે નમનુા).  

 


