સયુ ત ભશાનગયાલરકા
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ાણીના નમ ૂનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી ુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી એકત્રીતકયલાભાાં
આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં ર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટ ની ભાશીતી નીચે મુજફ છે .
ભાવ :- ભે - ૨૦૧૩
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નોંધ: રેફોયે ર્યી દ્રાયા રેલામેર તભાભ લોર્ય લકટ વ તેભજ જવલતયણ ભથકોની ભ ૂગબટ ર્ાાંકીઓનાાં નમુનાઓ નો વભાલેળ કયલાભાાં આલેર
નથી.
ઝોન

અનપીર્ વેમ્રની વલગત
તાયીખ

વયનાભાની વલગત

૦૩/૦૫/૨૦૧૩

ાકીગ-એ & ાકીગ- ઇ, શ્રીજીચયણ વોવા., કતાયગાભ GIDC યોડ (ફે નમુના).

૦૯/૦૫/૨૦૧૩

૩૭, કકલ્રા દે વાઇ ખડકી-૧, કતાયગાભ.

૧૦/૦૫/૨૦૧૩

દે લજીબાઇ નાથુબાઇ યાઠોડ & બુધીમાબાઇ યાઠોડ, શવતલાવ, ડબોરીગાભ (ફે નમુના).

ાકીંગ, ુજ
ાં ન ેરેવ-એ, કકલ્રા દે વાઇ ખડકી - જૈન ભાંકદય યોડ - કતાયગાભ.
૧૩/૦૫/૨૦૧૩

ાકીંગ, ુજ
ાં ન ેરેવ-ફી, કકલ્રા દે વાઇ ખડકી - જૈન ભાંકદય યોડ - કતાયગાભ.
ાકીંગ, ાથટ એા., કકલ્રા દે વાઇ ખડકી - જૈન ભાંકદય યોડ - કતાયગાભ.
ફી-૨, શ્રીનગય વોવા., વવધ્ધાથટ ચોક - ડબોરી.

૧૬/૦૫/૨૦૧૩

ાકીંગ, જમ અંફે કયીમાણા સ્ર્ોય, વવધ્ધાથટ ચોક - ડબોરી.
૧૨૩, વાંત જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ.

૧૭/૦૫/૨૦૧૩
નોથટ

વી-૬૮, શ્રીનગય વોવા., ડબોરી યોડ.
૪૯, શવતલાવ, ડબોરી યોડ.
૪૯, શતીલાવ, ડબોરીગાભ.

૧૮/૦૫/૨૦૧૩

૨૬ & ાકીંગ (વી-૨), શ્રીનગયી વોવા., ડબોરીગાભ (ફે નમુના).
૩૧/૩૮, ભધુકાંુ જ વોવા., કતાયગાભ.

૨૧/૦૫/૨૦૧૩
૨૩/૦૫/૨૦૧૩

વી-૬૮, શ્રીનગય વોવા., વવધ્ધાથટ ચોક, ડબોરીગાભ.
૪૯, શવત લવાશત, વવધ્ધાથટ ચોક, ડબોરીગાભ.

૨૫/૦૫/૨૦૧૩

૮૮૯, લરિંફાચીમા પીયુ, કતાયગાભ.

૨૭/૦૫/૨૦૧૩

૧૨૩, ૧૪૫, ૧૦૦, ૨૨ & ૧૩૧, શયે કષ્ૃ ણ વોવા., કતાયગાભ ફાાશ્રભ યોડ (ાાંચ નમુના).

૨૮/૦૫/૨૦૧૩

૧૩૭, વલજમનગય વોવા. વલ-૨, શયીઓભ ભીર - લેડ યોડ.

૩૧/૦૫/૨૦૧૩
૧૮/૦૫/૨૦૧૩
ઈસ્ર્

૨૪, કૃષ્ણનગય વોવા., રરીતા ચોક્ડીથી ફાા વીતાયાભ ચોક.

૨૦/૦૫/૨૦૧૩
૨૧/૦૫/૨૦૧૩

૬૬ & ૨૩, ભધુલન વોવા. વલ.-ફી, ડબોરી નલો યોડ (ફે નમુના).
૬૯, ભધુલન વોવા. વલ.-ફી, ડબોરી નલો યોડ.
૮, શ્વેત યાજશાંવ વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ.
૧૦, કભરફાગ વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ.
૪૭ & ઓભ ળાાંવત વલરા, વીતાયાભ વોવા., ુણાગાભ (ફે નમુના).
૨૨, કભરફાગ વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ.
૧૨૬, ળીલ ળાંકય ાલટતી વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ.

૨૪/૦૫/૨૦૧૩
૨૮/૦૫/૨૦૧૩
૧૦/૦૫/૨૦૧૩

લેસ્ર્

૧૯, ધભટજીલન વોવા., નાના લયાછા.
૧૧૫, આનાંદનગય વોવા., કશયાફાગ યોડ.
૨૨, કભરફાગ વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ.
૯, દટણ વોવા., અડાજણ યોડ.
૨, શયીઓભનગય, અડાજણ.

૧૨/૦૫/૨૦૧૩

૧૯૪-૧૯૫, કૃષ્ણકુાં જ વોવા., ારનુય યોડ.

૧૬/૦૫/૨૦૧૩

૧૦૦, ન્યુ વૌયબ વોવા., ભોયાબાગ.

૧૭/૦૫/૨૦૧૩

૨૨/૭૮૬, છે લ્રો ભોશલ્રો, યાાંદેયગાભ.

૨૦/૦૫/૨૦૧૩

૪૬૧, યાભનગય કોરોની, યાભનગય.

૨૯/૦૫/૨૦૧૩

૪૨, કસ્તુયફા વોવા. ારનુય યોડ.

૩૧/૦૫/૨૦૧૩

૧૨૦, પ્રભુદળટન વોવા., ઉગત.

૦૭/૦૫/૨૦૧૩

૩, સુપરભ વોવા., નાનુયા.
૧૦/૫૭૦, જોમતાયાભ ભશાદે લની ગરી, વોનીપીમા.

૦૮/૦૫/૨૦૧૩

૧૦/૩૦૦, ખાર્ીમા ચકરા, વોનીપીમા.
૮/૨૨૦૫, જગુલલ્રબની ો, ગોીુયા.

૦૯/૦૫/૨૦૧૩

૫/૨૨/૧૩, કજુગ ભોશલ્રો, શયીુયા.
૧૦/૧૬૮૮, ઘાયીલારાનો ખાાંચો, ગોીુયા.

૧૧/૦૫/૨૦૧૩

૧/૩૬૯૩, કઢિંગરી પલયુ, ગોીુયા
યશ્ભી એા., કાજીનુાં ભેદાન, ગોીુયા.

૧૩/૦૫/૨૦૧૩
વેન્્ર

૧૪/૦૫/૨૦૧૩

૧૦/૧૦૦૧, ળૈતાન પલયુ, ગોીુયા.
૧૦/૧૨૮૪-ફી, દે લ આવળ એા., વોનીપીમા.
૧૦/૧૦૯૩, ચાંદુરાર ભાસ્તયની ળેયી-રીભડી કુ ઇ, વોનીપીમા.
૭/૨૬૨૭, લામદા ળેયી, વૈમદુયા.

૧૬/૦૫/૨૦૧૩

૭/૨૮૭૭, ભોર્ી કડીમા ળેયી, વૈમદુયા.
૫/૧૩૦૪, વોમ ળેયી-૧, શયીુયા.
૫/૨૩૨૭, વોમ ળેયી-૨, શયીુયા.

૧૭/૦૫/૨૦૧૩

૫૨૬, યાણા ળેયી, ફેગભુયા.

૨૨/૦૫/૨૦૧૩

૬/૪૨, ભોર્ી ળેયી, ભશીધયુયા.

૨૫/૦૫/૨૦૧૩

૨/૨૩૦૯-૧૦, કુાં બાયલાડ, રૂદયુયા.
૬/૧૭૫, દાીમા ળેયી, ભશીધયુયા.

૨૭/૦૫/૨૦૧૩

૬/૫૪, ગો ળેયી, ભશીધયુયા.
૬/૪૧, ભોર્ી ળેયી, ભશીધયુયા.

૨૧/૦૫/૨૦૧૩
વાઉથ લેસ્ર્

૨૭/૦૫/૨૦૧૩
૦૩/૦૫/૨૦૧૩

વાઉથ

વાઉથ ઈસ્ર્

૩૮, ૨૧, ૮૦ & ૧૮૭, નાવગાભ, વીર્ીરાઈર્ ાછ (ચાય નમુના).
૨૨, લાીનાથ વોવા., ઉધના ભગદલ્રા યોડ.
એ-૧૧, મોગીકૃા વોવા., શ્રીયાભ ભાંકદય ાવે , બર્ાય યોડ.
જાશેય ન, મુક્ક્તનગય, ફભયોરી યોડ.
જાશેય ન, જ્મોવતનગય, ફભયોરી યોડ.

૧૪/૦૫/૨૦૧૩

૧૫૪, આળાુયી-૩, ફભયોરી યોડ.

૧૭/૦૫/૨૦૧૩

જાશેય ન (પ્રોર્ નાં.-૧૨૮ ાવે) , રક્ષ્ભીનગય, ફભયોરી યોડ.

૦૪/૦૫/૨૦૧૩

૩૬, યાભેશ્વલયનગય, બાઠેના.

૦૭/૦૫/૨૦૧૩

૯૭, ઉવભમાનગય - ૨, નલાગાભ.

૦૮/૦૫/૨૦૧૩

૬૪, વીર્ી ેરેવ વોવા., ડુાંબાર.

૧૩/૦૫/૨૦૧૩

D/૫-૧૭ , ર્ે નાભેન્ર્, ડુાંબાર.

૨૫/૦૫/૨૦૧૩

ફી-૬૦, અવશ્વનીાકટ , નલાગાભ.

