
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 :- જુન - ૨૦૧૨  

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ ૭૫૬ ૭૪૭ ૯  

 ઈસ્ર્ ૭૨૬ ૭૦૯ ૧૭  

 લેસ્ર્ ૬૩૩ ૬૨૭ ૬  

 સેન્્ર ૫૫૨ ૫૪૭ ૫  

 સાઉથ લેસ્ર્ ૧૨૫૮ ૧૨૩૧ ૨૭  

 સાઉથ  ૯૯૨ ૯૮૬ ૬  

 સાઉથ ઈસ્ર્ ૭૯૯ ૭૮૮ ૧૧  

 કુર ૫૭૧૬ ૫૬૩૫ ૮૧  

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 

૦૨/૦૬/૨૦૧૨ ૧૨, યાભજીનગય સોસા., લેડ યોડ. 
૦૫/૦૬/૨૦૧૨ ૭૩, યભણનગય સોસા., અખાંડ આનાંદ કોરેજ ાછ - લેડ યોડ. 
૦૯/૦૬/૨૦૧૨ ફી-૬, કલ્તરુ સોસા., ધોકીમા ગાડટન સાભે. 

૧૧/૦૬/૨૦૧૨ 
૭૦, સાંત જરાયાભ સોસા., કતાયગાભ - લેડ યોડ. 
૭૨, સાંત જરાયાભ સોસા., કતાયગાભ - લેડ યોડ. 

૧૪/૦૬/૨૦૧૨ ૮૪, સાંત જરાયાભ સોસા., કતાયગાભ - લેડ યોડ. 
૧૬/૦૬/૨૦૧૨ ૧૯, અમતૃાકટ  સોસા., ગજેયા સ્કુર સાભે. 
૩૦/૦૬/૨૦૧૨ ૨૦૭ & ૨૧૦, સાંત જરાયાભ સોસા., લેડ યોડ (ફે નમનુા). 

ઈસ્ર્ 

૦૭/૦૬/૨૦૧૨ ૩, ૬ & ૪, હરય ઇચ્છા ઇન્ડસ્રીમર એસ્રે્ર્, એ.કે.યોડ (ત્રણ નમનુા). 
૧૧/૦૬/૨૦૧૨ ૧૪ & ૩૭, ભણીનગય સોસા., એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 

૧૩/૦૬/૨૦૧૨ 
૨૫, જમબલાની સોસા., લયાછા યોડ. 
૯૦, સોહભનગય સોસા., વલ.-૨, લયાછા યોડ 

૩૩, કૃષ્ણનગય સોસા., લયાછા યોડ 

૧૫/૦૬/૨૦૧૨ ૧૦, યાભકૃષ્ણ સોસા., રાંફેહનભુાન યોડ. 
૧૬/૦૬/૨૦૧૨ ૩૦, કસ્તયુફાનગય સોસા., લયાછા યોડ. 
૨૧/૦૬/૨૦૧૨ ૩૪, કસ્તયુફાનગય સોસા., લયાછા યોડ. 
૨૫/૦૬/૨૦૧૨ ૩૧૦, ગામત્રીનગય સોસા., રાંફેહનભુાન યોડ. 

૨૬/૦૬/૨૦૧૨ 
ગામત્રીફેન, જાગરફેન & બાલયાલ સોનલણે, ફાલ ુભહાયાજનો રે્કયો, એ.કે.યોડ (ત્રણ 
નમનુા). 
૧૧૫, ફયોડા વિસ્રે્જ, લયાછા યોડ. 

૨૮/૦૬/૨૦૧૨ B-૧૮, વત્રકભનગય-૨, યાધાકૃષ્ણભાંરદય યોડ, લયાછા. 

લેસ્ર્ 

૦૪/૦૬/૨૦૧૨ ૧૯/૩/૧૯, નાના ફજાય, યાાંદેય. 
૦૫/૦૬/૨૦૧૨ ૨૧૮, ગોીનાથ સોસા., ભોયાબાગ. 

૧૪/૦૬/૨૦૧૨ 
એ-૧૦૯, સાંધ્માલદન સોસા., ારનપયુ યોડ 

૮૧, ળાાંવતકુાંજ સોસા., ારનપયુ યોડ. 
૧૫/૦૬/૨૦૧૨ ૭૮, વલલેકાનાંદ ર્ાઉનળી, ારનપયુ જકાતનાકા. 
૨૫/૦૬/૨૦૧૨ ૨/૩૦૮, ામકલાડ, યાાંદેય. 



સેન્્ર 

૦૭/૦૬/૨૦૧૨ ૧૧/૧૨૦૩-અ, તાાલાાની ો, નાણાલર્. 
૨૦/૦૬/૨૦૧૨ રીલય ફેર્યીઝ, ઉનાાની યોડ, રદલ્હી ગેર્. 

૨૨/૦૬/૨૦૧૨ 
૧૧/૧૧૮૩-ફી, બાઇળાજીની ો, નાણાલર્. 
૧૧/૫૧૧, નગયળેઠની ો, નાણાલર્. 

૨૮/૦૬/૨૦૧૨ િકાળબાઇ જૈન, કાંસાયા ળેયી, ભહીધયપયુા. 

સાઉથ લેસ્ર્ 

૦૧/૦૬/૨૦૧૨ ૨૪, યવલનગય સોસા., બયથાણા. 
૦૨/૦૬/૨૦૧૨ ૩૫, સલોદમ છાત લગટ, ઉભાબલન, બર્ાય યોડ. 

૦૩/૦૬/૨૦૧૨ 

૪૦, યવલનગય સોસા., બયથાણા. 
૪૯, ગણેળ પીયુાં, આબલા. 
૪૨, વનળા પીયુાં, ગવલમય. 
૪૮, સડુા આલાસ, લેસુાં. 
૩૦૫, જરાયાભનગય, લેસુાં. 

૦૫/૦૬/૨૦૧૨ ૪૯, શ્રી યાભ ળેયી, અંફાનગય યોડ. 

૦૮/૦૬/૨૦૧૨ 
૧૯૪, શ્રી ળક્તત ળેયી, ઉભયાલનગય. 
૬૯, દેલદી સોસા., ાયરે ોઇન્ર્. 

૧૪/૦૬/૨૦૧૨ ૧૮ & ૧૯, અરથાણ આલાસ, ન્ય ુસીર્ીરાઇર્ (ફે નમનુા). 

૧૫/૦૬/૨૦૧૨ 
યીલય યેસીડન્સી, ાાંડલ ફાંગરો, અઠલારાઇન્સ. 
સાાંઇ િસાદ એા., ાાંડલ ફાંગરો, અઠલારાઇન્સ (ફે નમનુા). 

૧૭/૦૬/૨૦૧૨ ૭, વનળા પીયુાં, લેસુાં. 
૧૮/૦૬/૨૦૧૨ યીલય યેસીડન્સી, ાાંડલ ફાંગરો, અઠલારાઇન્સ. 

૨૧/૦૬/૨૦૧૨ 

૧૭, ચર્ી પીયુાં, ખજોદ. 
૪૬-સભડી પીયુાં & ૧૦૪-ફાલ પીયુાં, ડુમ્મ્સ (ફે નમનુા). 
૩૬, દયજી ભોહલ્રો લાાંર્ા. 
૧૮૩, સડુા આલાસ, લેસુાં. 

૨૪/૦૬/૨૦૧૨ 
૬૪, બ્રાહ્મણ કોરોની, બીભોય. 
૨૪, લળી પીયુાં, ડુમ્ભસ. 

૨૬/૦૬/૨૦૧૨ એ-૬, કૃષ્ણકુાંજ સોસા., અંફાનગય. 
૨૮/૦૬/૨૦૧૨ ૧૬૫ & ૧૭૨, નાસગાભ, સીર્ીરાઇર્ (ફે નમનુા). 

સાઉથ 

૦૧/૦૬/૨૦૧૨ ૧૪૧, સવલતાનગય, ફભયોરી યોડ. 

૦૯/૦૬/૨૦૧૨ 
૧૮૮, આવળલાટદ સોસા., ફભયોરી યોડ. 
૨૧, વળલાજી નગય, ફભયોરી યોડ. 

૧૩/૦૬/૨૦૧૨ ૧૩૩, દેલેન્દ્રનગય, ફભયોરી યોડ. 
૧૯/૦૬/૨૦૧૨ ૩૧૪, સોનાયી પીયુાં, સોનાયી. 
૨૨/૦૬/૨૦૧૨ ૪૩૯, કભટમોગી સોસા.-૨, ફભયોરી યોડ. 

સાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૧/૦૬/૨૦૧૨ 
૧૦૯, ૪૫ & ૭૯, ખાનપયુા, લરિંફામત (ત્રણ નમનુા). 
ડી/૩/૧, ડી-રે્નાભેન્ર્, ઉભયલાડા. 

૦૯/૦૬/૨૦૧૨ ૧૫, હવતલાસ, ઉધનામાડટ. 
૧૧/૦૬/૨૦૧૨ ૨૦૫, ઉભીમાનગય-૧, નલાગાભ. 
૧૮/૦૬/૨૦૧૨ ૧૦૦, શ્રીયાભનગય, લરિંફામત. 
૧૯/૦૬/૨૦૧૨ ૫૬, ખોરડમાયનગય સોસા., બાઠેના. 
૨૨/૦૬/૨૦૧૨ ૪૦, યાભદેલનગય, નલાગાભ. 
૨૫/૦૬/૨૦૧૨ બ્રોક-એ, ગુાંજન એા., ભગોફ. 
૨૬/૦૬/૨૦૧૨ ૪૩, ળાાંવતવલહાય સોસા., ભગોફ. 

 


