
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 : -  ઓગસ્ર્ - ૨૦૧૨  

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ  ૧૦૨૫  ૧૦૧૯  ૬  

 ઈસ્ર્ ૭૩૨ ૭૨૧ ૧૧  

 લેસ્ર્ ૭૧૮ ૭૧૫  ૩  

 સેન્્ર  ૫૩૯  ૫૩૪  ૫  

 સાઉથ લેસ્ર્  ૧૨૭૧  ૧૨૫૯  ૧૨  

 સાઉથ  ૧૦૦૩  ૧૦૦૨  ૧  

 સાઉથ ઈસ્ર્  ૭૬૯  ૭૬૮  ૧  

 કુર ૬૦૫૭ ૬૦૧૮ ૩૯  

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  

૦૧/૦૮/૨૦૧૨  ૪૮ & ૬૦, વનરકાંઠ સોસા. , જુની જી.આઈ.ડી.સી. ફુરાડા (ફે નમનુા).  

૧૫/૦૮/૨૦૧૨  એ-૨૯ , ફહુચયનગય સોસા. , લેડયોડ.  

૧૬/૦૮/૨૦૧૨  ૨, કેળલાકટ સોસા. , લેડ યોડ.  

૧૮/૦૮/૨૦૧૨  
સી-૨૨ & ફી-૨૧ , ભગનનગય સોસા. વલ.-૨ , કતાયગાભ  સીંગણોય યોડ (ફે 
નમનુા).  

ઈસ્ર્ 

૦૨/૦૮/૨૦૧૨  જાહયે ન , ઇશ્વયનગય-૧  & ઇશ્વયનગય-૨ , પણુા સીભાડા યોડ (ફે નમનુા).  

૧૬/૦૮/૨૦૧૨  
સી-૨૩, વલહનગય સોસા. , લયાછા યોડ.  

૧૦૬ , એક્તાનગય ઝુડટ્ટી , એ.કે.યોડ.  
૨૩/૦૮/૨૦૧૨  ૩, સુાંદયલન સોસા. , લલ્રબાચામટ યોડ.  

૨૭/૦૮/૨૦૧૨  ૨૬, ળીતરાકટ યો-હાઉસ સોસા. , એ.કે.યોડ.  
૩૦/૦૮/૨૦૧૨  ૨૬ & ૧૨ , ળીતરાકટ સોસા. , એ.કે.યોડ (ફે નમનુા).  

૩૧/૦૮/૨૦૧૨  ૩૭, ૪૮, & ૫૨, કોહીનયુ સોસા. , કોહીનયુ યોડ-લયાછા (ત્રણ નમનુા).  

લેસ્ર્ 
૧૪/૦૮/૨૦૧૨  

૧૬૩ , પ્રભદુળટન યો-હાઉસ , બેસાણ યોડ , ઉગત.  
૧૩૨ , પ્રભ ુદળટન યો-હાઉસ , બેસાણ  યોડ, ઉગત.  

૧૮/૦૮/૨૦૧૨  ૩૯ , યભનુગય સોસા. વલ.-૧ , અડાજણ યોડ.  



સેન્્ર  

૧૩/૦૮/૨૦૧૨  ૭/૬૫૧ , યાભફાગ , યાભપયુા.  
૨૪/૦૮/૨૦૧૨  ૧૨/૫૩-એ , યાંગયેજની ળેયી , યાણીતાલ.  

૨૬/૦૮/૨૦૧૨  ૭/૨૩૧૭-ફ , દુધાયા ળેયી , યાભપયુા.  
૨૯/૦૮/૨૦૧૨  ૧૧/૧૧૯૫ , ભેઈન યોડ, નાાંણાલર્ - લડાચૌર્ા.  

૩૧/૦૮/૨૦૧૨  ૧૧/૧૪૬૬ , ચીનીલાાની ો, નાણાલર્. 

સાઉથ લેસ્ર્ 

૦૪/૦૮/૨૦૧૨  ૧, ગલયભેન્ર્ ક્લાર્સટ , પ્રકાળ સોસા.-અઠલારાઇન્સ.  

૦૭/૦૮/૨૦૧૨  ૫૦, યવલનગય સોસા. , બયથાણા.  
૧૧/૦૮/૨૦૧૨  ૨૫, હવતલાસ , આબલા.  
૧૩/૦૮/૨૦૧૨  ૨૦ & ૨૩ , યવલયાજ સોસા. , ન્ય ુસીર્ીરાઇર્ યોડ (ફે નમનુા).  

૧૮/૦૮/૨૦૧૨  ૫૬, પનુભનગય , બર્ાય યોડ.   

૨૦/૦૮/૨૦૧૨  ૭૨, હવતલાસ , લેસ.ુ 
૨૧/૦૮/૨૦૧૨  ૧૩, સલોદમાકટ , બર્ાય યોડ.  

૨૫/૦૮/૨૦૧૨  ૧૨/૧૧ , ગાાંધીનગય , ઉ 2 ભ યોડ.  

૨૯/૦૮૨૦૧૨  ૧૪ , સાંગભ સોસા. , સીર્ીરાઇર્.  

૩૦/૦૮/૨૦૧૨  
૮૨, નાતારી સ્રીર્, ગવલમય.  
૪૫, નીળા પીયુાં, લાાંર્ા. 

સાઉથ  ૧૪/૦૮/૨૦૧૨  નલી ર્ાાંકી, નલી રાઇનન ુાણી , ઉન.  
સાઉથ ઈસ્ર્ ૨૫/૦૮/૨૦૧૨  ૨૦૬ , પષુ્ાનગય , બાઠેના.  

 


