ુ ત ભહાનગયાલરકા
સય
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ાણીના નમ ૂનાની ચકાસણી
ળહેય ાણી ુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી સપ્રામદયમ્માન ળહેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી
એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં સેમ્રોનાાંર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટ ની ભાહીતી નીચે મુજફ છે .
ભાસ : ડીસેમ્ફય - ૨૦૧૪
ઝોન

રેલામેરા નમુનાઓ

નોથટ

પીર્ નમુનાઓ

અનપીર્ નમુનાઓ

૧૦૦૨

૧૪

૧૦૧૬

ઈસ્ર્

૭૬૯

૭૬૨

૭

લેસ્ર્

૮૮૭

૮૮૦

૭

સેન્્ર

૮૭૭

૮૬૪

૧૩

સાઉથ લેસ્ર્

૮૮૭

૮૮૪

૩

સાઉથ

૧૦૫૧

૧૦૪૯

૨

સાઉથ ઈસ્ર્

૭૯૮

૭૯૩

૫

કુ ર

૬૨૮૫

૬૨૩૪

૫૧

નોંધ: રેફોયે ર્યી દ્રાયા રેલામેર તભાભ લોર્ય લકટ સ તેભજ જવલતયણ ભથકોની ભ ૂગબટ ર્ાાંકીઓનાાં નમુનાઓ નો સભાલેળ
કયલાભાાં આલેર નથી.
ઝોન

અનપીર્ સેમ્રની વલગત
તાયીખ
૦૩-૧૨-૨૦૧૪

૨૫૩, શ્રી કૃષ્ણનગય સોસા., સીંગણોય ચાય યસ્તાથી તયણકુાં ડ યોડ.

૦૬-૧૨-૨૦૧૪

૧૦૮ & ફી-૧૩, ધ ૃલતાયક સોસા., લેડ યોડ (ફે નમુના).

૧૧-૧૨-૨૦૧૪

ઈ-૪, દદવ્મ જ્મોત ફ્રેટ્સ, અલ્કાુયી લિજ ાસે-કતાયગાભ.

૧૩-૧૨-૨૦૧૪
નોથટ

૧૭-૧૨-૨૦૧૪
૧૮-૧૨-૨૦૧૪

ઈસ્ર્

સયનાભાની વલગત

૧૬૨ & ૧૬૫, જે.કે .ી.નગય સોસા., સીંગણોય ચાય યસ્તાથી ધનભોયા ભગનનગયયોડ (ફે
નમુના).

૭૮૧ & ૬૬૩, અંફીકાનગય, કોસાડ (ફે નમુના).
૬૯૫, અંફીકાનગય, કોસાડ.
૧૨ & ૭૨, વતરૂતી સોસા., કતાયગાભ સીંગણોય યોડ (ફે નમુના).
૨/૧૯, કાાંસાનગય, કતાયગાભ.

૧૯-૧૨-૨૦૧૪

૧૩૬, ભગનનગય સોસા. વલ.-૨, ધનભોયા ચાય યસ્તાથી લાીનાથ ચોક યોડ.

૨૦-૧૨-૨૦૧૪

એ-૨૯, બ્રોક H-1, કોસાડ આલાસ.

૦૨-૧૨-૨૦૧૪

૧૨, સાધના સોસા., લયાછા યોડ.

૦૮-૧૨-૨૦૧૪

૨૯૩, ગીયનાય સોસા., નાના લયાછા.

૧૦-૧૨-૨૦૧૪
૨૪-૧૨-૨૦૧૪

૩૯૮, અર્રજીનગય ઝુડટ્ટી, એ.કે.યોડ.
૮૩, કોહીનુય સોસા., કોહીનુય યોડ.
૩૯, બક્તતનગય વલ.-૨, H.T.રાઇન.

૨૯-૧૨-૨૦૧૪

ફી-૮૮ & ફી-૯૬, સયગભાકટ સોસા. ુણા. (ફે નમુના).

૦૪-૧૨-૨૦૧૪

૧૦-ળાયદા યો હાઉસ & ૨૮-જમ અંફે સોસા., ારગાભ (ફે નમુના).

૦૯-૧૨-૨૦૧૪
લેસ્ર્

સી, લાસુ યે સીડેન્સી, ાર.

૧૯-૧૨-૨૦૧૪

લાસુ યે સીડેન્સી, ાર.

૨૪-૧૨-૨૦૧૪

૨૦, પ્રેયણાનગય સોસા., તાડલાડી યોડ.

૦૪-૧૨-૨૦૧૪

સાઉથ

સાઉથ ઈસ્ર્

૫/૧૮૭૯, ાયસી ળેયી, હયીુયા (ત્રણ નમુના).
૫/૧૫૪૦, હસનજીનો ર્ે કયો, હયીુયા.
૨/૧૨૬૩, હયીલાંળીની ળેયી, સગયાભુયા.
અર અભન એા. મુગરીસયા યોડ.

૦૯-૧૦-૨૦૧૪

૮/૧૯૭૯-ફ, ળેતાન પીયુ, ગોીુયા.

૧૧-૧૨-૨૦૧૪

૫/૧૫૯૨, રીભડા ળેયી, હયીુયા.

૧૩-૧૨-૨૦૧૪

૨/૪૩૯૦, ઇચ્છાભહેતાની ળેયી, સગયાભુયા.

૨૦-૧૨-૨૦૧૪

૭/૨૭૫૫, ચાંદુરાર ળેઠની ળેયી, સૈમદુયા.

૨૪-૧૨-૨૦૧૪

સાઉથ લેસ્ર્

એ, લાસુ યે સીડેન્સી, ાર.

૧૩-૧૨-૨૦૧૪

૦૨-૧૨-૨૦૧૪

સેન્્ર

૧૯, સુકુન યો હાઉસ, અડાજણ ાર્ીમા.

૯/૧૨૧૪, ખયલય ળેયી, લાડી પીમા.
૧૨/૧૮૮૪, ીયખજુયી ભજીદ ગરી, સૈમદલાડા.

૩૦-૧૨-૨૦૧૪

૬/૨૮, હદયજનલાસ, ભાંછયુયા

૧૩-૧૨-૨૦૧૪

૮, આંચર સોસા., સીર્ીરાઇર્.

૧૭-૧૨-૨૦૧૪

સી-૭, જમ જરાયાભકૃાનગય, ીરોદ.

૨૦-૧૨-૨૦૧૪

૮, શ્રી દળટન સોસા., જભનાનગય યોડ.

૦૯-૧૨-૨૦૧૪

૩૧૯, સોનાયીગાભ, સોનાયી.

૨૬-૧૨-૨૦૧૪

૨૩, બ્રોક નાં, H - ૧૫ આલાસ, બેસ્તાન

૧૯-૧૨-૨૦૧૪

૧૨૦, નસયલાનજીાકટ સોસા., બાઠેના.

૨૨-૧૨-૨૦૧૪

ડી/૪/૬ & ડી/૫/૨૧, ર્ે નાભેન્ર્, ડુાંબાર (ફે નમુના).

૨૬-૧૨-૨૦૧૪

ડી/૮/૩, ર્ે નાભેન્ર્, ડુાંબાર.
૧૧૦, કોીલાડ, યલત.

