
સયુત ભશાનગયાલરકા  
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્  

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

એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની  ભાશીતી નીચે મજુફ છે.  

ભાવ : ડીવેમ્ફય - ૨૦૧૨  

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ ૮૬૦ ૮૫૬ ૪  

 ઈસ્ર્ ૭૨૭ ૭૧૬ ૧૧  

 લેસ્ર્ ૭૩૦ ૭૨૨ ૮  

 વેન્્ર ૫૨૦ ૫૧૮ ૨  

 વાઉથ લેસ્ર્ ૧૨૩૭ ૧૨૨૭ ૧૦  

 વાઉથ  ૯૭૨ ૯૬૧ ૧૧  

 વાઉથ ઈસ્ર્ ૭૬૮ ૭૫૯ ૯  

 કુર ૫૮૧૪ ૫૭૫૯ ૫૫  

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

ઝોન 
અનપીર્ વેમ્રની વલગત 

તાયીખ વયનાભાની વલગત 

નોથટ 
૦૪/૧૨/૨૦૧૨ 

૩૦૩ & ૩૧૭/૩, અંજની ેરેવ, ર્ાાંકીનાાં ાણીનુાં વેમ્ર, સમુરુ ડેયી યોડ (ફે 
નમનુા). 

૨૦/૧૨/૨૦૧૨ વી/૩૧, રક્ષ્ભીનગય વોવા., કતાયગાભ કાંતાયેશ્વય ભશાદેલ ભાંદદય યોડ. 
૨૨/૧૨/૨૦૧૨ ૫૪૯, જરાયાભ વોવા., ગ.ુશા.ફોડટ, ગણેળયુા-અભયોરી. 

ઈસ્ર્ 

૦૧/૧૨/૨૦૧૨ 
૨૧/૪૩૮ & ૪૩૩, ગજુયાત શાઉવીંગ ફોડ, ઉભયલાડા-રાંફે શનભુાન યોડ (ફે 
નમનુા). 

૦૩/૧૨/૨૦૧૨ ૧૬-૧૭, અજન્ર્ા ડામભાંડ, જનતા ટે્રડવટ, એ.કે.યોડ. 

૦૫/૧૨/૨૦૧૨ ડી-૫૭, જમ ગાંગેશ્વય વોવા., લયાછા યોડ. 

૦૬/૧૨/૨૦૧૨ 
૨૧/૪૩૩, ગજુયાત શાઉવીંગ ફોડટ , ફોમ્ફે ભાકેર્, રાંફે શનભુાન યોડ. 

૧૧, સ્લસ્સ્તક વોવા., રાંફે શનભુાન યોડ. 

૧૧/૧૨/૨૦૧૨ ૧૦૯ & ૧૧૪, અંકુય વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નમનુા). 

૧૪/૧૨/૨૦૧૨ ૧૦૯, અંકુય વોવા., એ.કે.યોડ. 

૨૨/૧૨/૨૦૧૨ ૧, નલી ળસ્તત વલજમ વોવા., લયાછા યોડ. 



૨૪/૧૨/૨૦૧૨ ૩૧, ઉવભમાનગય વોવા., લયાછા. 

લેસ્ર્ 

૦૪/૧૨/૨૦૧૨ 
૪૧, દકતીનગય વોવા., યાભનગય યોડ. 

૮૧, યાંગ અલધતુ વોવા., યાભનગય યોડ. 

૦૬/૧૨/૨૦૧૨ ૨૨, આવળ વોવા., નલયગુ કોરેજ ાછ. 

૦૮/૧૨/૨૦૧૨ ફી- ૨૪, ગાંગાનગય વોવા., ારનયુ યોડ. 

૦૯/૧૨/૨૦૧૨ ૧૧, યુોત્તભ ાકટ - ૨, યાાંદેય. 

૧૧/૧૨/૨૦૧૨ ૧૯, પ્રભનુગય વોવા., અડાજણ યોડ. 

૧૬/૧૨/૨૦૧૨ ૧૮, રક્ષ્ભી દળટન યો-શાઉવ, જશાાંગીયયુા. 

૧૭/૧૨/૨૦૧૨ વી-૧૬, રક્ષ્ભી દળટન યો-શાઉવ, જશાાંગીયયુા. 

વેન્્ર 
૦૮/૧૨/૨૦૧૨ ૬/૧૪૭૭, કાંવાયા ળેયી, ભદશધયયુા. 
૧૦/૧૨/૨૦૧૨ ૬/૧૮૩૮, શીયાફજાય ભેઇન યોડ, ભશીધયયુા. 

વાઉથ લેસ્ર્ 

૦૫/૧૨/૨૦૧૨ 
૪૧, આદળટ વોવા., અઠલારાઇન્વ. 

૫, અબીનલ ાકટ , વયેરા લાડી - ઘોડદોડ યોડ. 

૧૨/૧૨/૨૦૧૨ ફી-૩૮, વયીતા દળટન વોવા., ઉભયા યોડ. 

૧૯/૧૨/૨૦૧૨ ૯૦, ભાંદદય ભોશલ્રો, વયવાણા. 

૨૪/૧૨/૨૦૧૨ ૫૩૨, ગોકુરનગય, વોરીડ લેસ્ર્ વાઈર્ ાવે, જુના બર્ાય. 

૩૦/૧૨/૨૦૧૨ ૧૦૪, રામા પીયુાં, આબલા. 

૩૧/૧૨/૨૦૧૨ 
૧૧૭, ગોારનગય, બીભોય. 

ફી-૫, એ-૭ & વી-૧૦, ગોકુરનગય, વયગભની ાછ (ત્રણ નમનુા). 

વાઉથ ૦૨/૧૨/૨૦૧૨ 

૧૭ & ૨૧, નલી કોરોની, ગબેણી (ફે નમનુા). 

ર્ાાંકીનુાં વેમ્ર & ૨૯ - રે્રનગય, બડુીમા (ફે નમનુા). 

૨૪ & ૩૬, ભાંદીય પીયુાં, જીઆલ (ફે નમનુા). 

યાભજી ભાંદીય & ૧૧ - રે્ર પીયુાં, લડોદ (ફે નમનુા). 
૩૧ - રીભડી પીયુાં, ૫૬ - રીભડી પીયુાં & ફવ સ્રે્ન્ડ ાવે, ફભયોરી (ત્રણ 
નમનુા). 

વાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૩/૧૨/૨૦૧૨ ડી-૬/૪, રે્નાભેન્ર્, ડુાંબાર. 

૦૭/૧૨/૨૦૧૨ ૪૧, યણછોડનગય, યલત. 

૧૯/૧૨/૨૦૧૨ ૨૭, ળાશયુા ગરી નાં.-૧, લરિંફામત. 

૨૧/૧૨/૨૦૧૨ ૨૭ & ૫૦, ળાશયુા, લરિંફામત (ફે નમનુા). 

૩૧/૧૨/૨૦૧૨ 
૮૨, ખોદડમાય નગય, બાઠેના. 

૯૪, ૮૩ & ૪૮, યાભદેલનગય, બાઠેના  (ત્રણ નમનુા). 
 


