ુ ત ભશાનગયાલરકા
સય
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ાણીના નમ ૂનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી પુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામદયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી એકત્રીતકયલાભાાં
આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં ર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટ ની ભાશીતી નીચે મુજફ છે .
ભાવ :- જુરાઈ - ૨૦૧૪
ઝોન

રેલામેરા નમુનાઓ

પીર્ નમુનાઓ

અનપીર્ નમુનાઓ

નોથટ

૧૦૫૭

૧૦૨૦

૩૭

ઈસ્ર્

૭૬૪

૭૫૬

૮

લેસ્ર્

૮૮૦

૮૭૫

૫

વેન્્ર

૮૬૦

૮૪૯

૧૧

વાઉથ લેસ્ર્

૯૨૦

૯૦૯

૧૧

વાઉથ

૧૦૫૨

૧૦૪૭

૫

વાઉથ ઈસ્ર્

૭૪૪

૭૩૨

૧૨

કુ ર

૬૨૭૭

૬૧૮૮

૮૯

નોંધ: રેફોયે ર્યી દ્રાયા રેલામેર તભાભ લોર્ય લકટ વ તેભજ જવલતયણ ભથકોની ભ ૂગબટ ર્ાાંકીઓનાાં નમુનાઓ નો વભાલેળ કયલાભાાંઆલેર
નથી.
ઝોન

અનપીર્ વેમ્રની વલગત
તાયીખ
૦૧-૦૭-૨૦૧૪
૦૭-૦૭-૨૦૧૪
૧૦-૦૭-૨૦૧૪
૧૪-૦૭-૨૦૧૪

નોથટ

વયનાભાની વલગત
વી-૪૬, ફી-૫ & ફી-૧૪૬, વાફયીનગય વોવા., ફુરલાડીથી બયીભાતા યોડ (ત્રણ નમુના).
ફી-૨૩, વી-૬ & વી-૪, ભગનનગય વોવા. વલ-૨, કતાયગાભ-વીંગણોય યોડ (ચાય નમુના).
ુ ડેયી યોડ.
૬૪, અલ્કાપુયી વોવા., સુમર
૧૦, ૯ & ૪૧ નશેરૂનગય લવાશત, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ (ત્રણ નમુના).
૧૭, નશેરૂનગય લવાશત, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ.
ુ ડેયી યોડ.
૭૩, અલ્કાપુયી વોવા., સુમર
ઉત્તભબાઈ ઢીમ્ભય, ગીતાનગય, ફુરાડા યોડ.

૧૭-૦૭-૨૦૧૪

૨૯૦, નાંદનલન વોવા., કતાયગાભ રલરતા ચોકડી ાવે.

૧૮-૦૭-૨૦૧૪

ુ ડેયી યોડ.
૩૪, વશમોગ વોવા., સુમર

૧૯-૦૭-૨૦૧૪

ફી-૨૩, ૨૪, એ-૧૨ & ફી-૬૦, યભણનગય વોવા., કતાયગાભ-વીંગણોય યોડ (ચાય નમુના).

૨૧-૦૭-૨૦૧૪

૧૪૮, શયે કષ્ૃ ણ વોવા., કતાયગાભ.

૨૪-૦૭-૨૦૧૪

૫૮, વલશાય વોવા. વલ-૧, લાીનાથ ચોક-લેડ યોડ.
૬૭, વલશ્રાભનગય વોવા., લાીનાથ ચોક-લેડ યોડ.
ુ ડેયી યોડ (ચાય નમુના).
૭૧, ૬૫, ૫૬ & ૬૪, અરકાપુયી વોવા., સુમર
જાશેયન, નાની ફહુચાયાજી ભાંદદય ાવે & દયફાયનગય, લેડ યોડ (ફે નમુના).

૨૯-૦૭-૨૦૧૪

ુ ડેયી યોડ.
૪૧, અરકાપુયી વોવા., સુમર
ુ ડેયી યોડ.
ાદકિગ, ળાાંવતવનકેતન એા. B-1, સુમર
ુ ડેયી યોડ.
૯૦, ળાાંવતવનકેતન વોવા., સુમર

૩૦-૦૭-૨૦૧૪

૩૪, સુબાનગય વોવા. વલ.-૧, કતાયગાભ કાં તાયે શ્વય ભાંદદય ાછ.
૧૦૬, ળાાંવતનગય વોવા., કતાયગાભ કાં તાયે શ્વય ભાંદદય ાછ.
ફીીન યણછોડ ર્ે ર, ઝીરીમાનાાં ફાંગરા ાવે, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ.

૩૧-૦૭-૨૦૧૪

૨૩૪, યણછોડાકટ વોવા.-૨, રલરતા ચોકડી, કતાયગાભ.
૧૨, અલ્ાનગય વોવા., કાં તાયે શ્વય ભાંદદયની વાભે.

૦૩-૦૭-૨૦૧૪

૩૧૧, ગામત્રીનગય વોવા., કયાં જ - લયાછા.

૦૬-૦૭-૨૦૧૪

૪૯, તેજેન્દ્રાકટ & ૪, ાંચલર્ી વોવા., એ.કે.યોડ (ફે નમુના).

૧૧-૦૭-૨૦૧૪

એ-૧૪, કોશીનુય વોવા., કોશીનુય યોડ - લયાછા.

ઈસ્ર્

૮૫, વત્તાધાયકૃા વોવા. ધયભનગય યોડ.
૧૭-૦૭-૨૦૧૪

૯૨, ગીયનાય વોવા., નના લયાછા.
૩૧૧, ગામત્રી વોવા. કયાં જ.

લેસ્ર્

વેન્્ર

૨૨-૦૭-૨૦૧૪

૮૪, વત્તાધાય વોવા., ધયભનગય યોડ.

૦૮-૦૭-૨૦૧૪

૨૨, યણછોડાકટ વોવા., જશાાંગીયપુયા.

૧૦-૦૭-૨૦૧૪

૩૩, શયીધાભ યો શાઉવ, જશાાંગીયપુયા.

૧૨-૦૭-૨૦૧૪

૬૮, દયજી ભોશલ્રો, અડાજણગાભ.

૧૫-૦૭-૨૦૧૪

૪૧, જમશયી વોવા., ારનપુય જકાતનાકા.

૨૮-૦૭-૨૦૧૪

૨૯-ફી,વી, વાાંઇનગય વોવા., અડાજણ.

૦૭-૦૨-૨૦૧૪

૭/૨૯૧૦-એ, નાની કડીમા ળેયી, વૈમદપુયા.

૦૪-૦૭-૨૦૧૪

દુકાન, ીયછડી યોડ, ગરેભદ
ાં ીય યોડ.

૧૧-૦૭-૨૦૧૪

૩/૪૨૦૪, બુદ
ાં ે રાલાડ, નલાપુયા.

૧૨-૦૭-૨૦૧૪

૧૧/૧૪૪૮, ચીનાબાઈની ો, નાાંણાલર્.

૧૪-૦૭-૨૦૧૪

ગાાંધી દુકાન, નલવાયી ફજાય ચાય યસ્તા.

૧૮-૦૭-૨૦૧૪

૭/૩૦૨૩, શથ્થુપયુ ા યોડ, વૈમદપુયા.

૧૯-૦૭-૨૦૧૪

૭/૬૧૮, યાભફાગ, યાભપુયા.

૨૮-૦૭-૨૦૧૪

૭/૩૪૫૧, સ્લાભીનાયામણ ભાંદદય ાવે, વૈમદપુયા.

૩૧-૦૭-૨૦૧૪

વાઉથ

વાઉથ ઈસ્ર્

૭/૨૮૭૭-ભોર્ી કડીમા ળેયી & ૭/૨૭૯૦-લાલ ળેયી, વૈમદપ્રુયા (ફે નમુના).

૦૪-૦૭-૨૦૧૪

૩૦/૫૦, આઝાદનગય ગરી નાં.-૩, જુનાબર્ાય.

૧૬-૦૭-૨૦૧૪

૩૩ & ૩૫, ાંચ્માવી ભોશલ્રો-શતીલાવ, નલા બર્ાય (ફે નમુના).

૧૮-૦૭-૨૦૧૪
વાઉથ લેસ્ર્

૨/૩૯૩૮, દમાયાભફાાની ળેયી, વગયાભપુયા.

૨૨૯, વોભનાથ વોવા., ઉધના ભગદલ્રા યોડ.
૨૧૪, વોભનાથ વોવા.,ઉધના ભગદલ્રા યોડ.

૨૨-૦૭-૨૦૧૪

૨૩૦-વોભનાથ વોવા. & ૮-ગોકુ રનગય વોવા., ઉ.ભ.યોડ (ફે નમુના).

૨૩-૦૭-૨૦૧૪

૭૭, આનાંદભાંગર વોવા., ડી.કે.ાકટ ની ગરીભાાં.

૨૯-૦૭-૨૦૧૪

૭ & ૨, ત ુરવી આંગન એા., ખર્ોદયા ાંીગની વાભે (ફે નમુના).

૩૧-૦૭-૨૦૧૪

૪૨, સુરૂચી વોવા., જભનાનગય યોડ.

૦૯-૦૭-૨૦૧૪

ફોયીંગ નાં. ૨, બગલતીનગય, કેનાર યોડ - બેસ્તાન.

૨૨-૦૭-૨૦૧૪

૨૩, શયીધાભનગય, ફભયોરી યોડ.

૩૦-૦૭-૨૦૧૪

કે-૬, અમ્રતનગય, ઉધના.

૩૧-૦૭-૨૦૧૪

૩૩ & ૪૨, ગામત્રીનગય વોવા. વલ.-૧, ઉધના (ફે નમુના).

૦૩-૦૭-૨૦૧૪

૧૨, આળીલાદ યો શાઉવ, બાઠેના.

૧૦-૦૭-૨૦૧૪

૫૫, દ્વાયકેળનગય, નલાગાભ.

૧૪-૦૭-૨૦૧૪

૧૨૬૭, નુયાનીનગય, ભીઠીખાડી.

૧૬-૦૭-૨૦૧૪

૬૬, યાભદે લનગય વોવા., બાઠેના.

૧૯-૦૭-૨૦૧૪

૧૦૨, એભ.ફી.નગય, બાઠેના.

૨૪-૦૭-૨૦૧૪

૫૪-ઉભીમાનગય-૧ & ૧૦-રક્ષ્ભીનગય, નલાગાભ (ફે નમુના).
૭૩ & ૪૮, ખોદડમાયનગય, નલાગાભ (ફે નમુના).

૨૭-૦૭-૨૦૧૪

૧૮૦, ઉવભમાનગય વોવા.-૧, નલાગાભ.

૩૦-૦૭-૨૦૧૪

૫૨ & ૪૫, ળીલ ળાંકય વોવા., બાઠેના (ફે નમુના).

