ુ 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 :- ભાચટ - ૨૦૧૫
ઝોન

રેલામેરા નમુનાઓ

પીર્ નમુનાઓ

અનપીર્ નમુનાઓ

નોથટ

૧૦૩૨

૧૦૨૪

૮

ઈસ્ર્

૭૪૮

૭૪૩

૫

લેસ્ર્

૮૮૨

૮૭૧

૧૧

સેન્્ર

૮૫૨

૮૨૩

૨૯

સાઉથ લેસ્ર્

૮૯૪

૮૯૨

૨

સાઉથ

૧૦૨૫

૧૦૨૨

૩

સાઉથ ઈસ્ર્

૮૧૯

૮૧૦

૯

કુ ર

૬૨૫૨

૬૧૮૫

૬૭

નોંધ: રે ફોયે ર્યી દ્રાયા રે લામે ર તભાભ લોર્ય લકટ સ તે ભજ જવલતયણ ભથકોની ભ ૂગબટ ર્ાાંકીઓનાાં નમુનાઓ નો સભાલે ળ કયલાભાાં આલે ર નથી.

ઝોન

અનપીર્ સેમ્રની વલગત
તાયીખ
૧૧-૦૩-૨૦૧૫
૨૧-૦૩-૨૦૧૫

નોથટ

ઈસ્ર્

૧૭, વલયપ્રભુ ઈન્ડ. સોસા., ર્ે ર લાડી ાસે, રાર દયલાજા.
૫, પ્રગવતાકટ સોસા., ડબોરી ચાયયસ્તાથી ફાાસીતાયાભ ચોક.
૩૫૪, બ્રોક -H-5, કોસાડ આલાસ.

૨૪-૦૩-૨૦૧૫

ુ ડેયી યોડ (ફે નમુના).
૪૮, શ્રધ્ધા સોસા. & E/૪, મોગીચયણ સોસા., સુમર

૨૫-૦૩-૨૦૧૫

૧૧૧, નગીનાલાડી સોસા., અલ્કાુયીબ્રીજ ાસે.

૩૦-૦૩-૨૦૧૫

૧૦, ભાધલાકટ સોસા., ડબોરી ચાય યસ્તાથી ડબોરી ગાભ યોડ.

૩૧-૦૩-૨૦૧૫

યાજલી, જુની ધયતી સોસા., ફુરાડા, કતાયગાભ.

૦૨-૦૩-૨૦૧૫

૩૪૯, અર્રજી નગય, એ. કે. યોડ.

૦૪-૦૩-૨૦૧૫

૧૨૩, મમુનાનગય સોસા., નાના લયાછા.

૧૪-૦૩-૨૦૧૫

૮, લારભનગય સોસા., એ.કે.યોડ.

૧૭-૦૩-૨૦૧૫

૨૧/૪૪3, ગુજયાત હાઉસીંગ ફોડડ,ટ રાંફે હનુભાન યોડ.

૨૪-૦૩-૨૦૧૫

૧, અંકુ ય સોસા., એ.કે.યોડ.

૦૪-૦૩-૨૦૧૫

૧૦૯, ળાંકયનગય સોસા., ારનુય યોડ.

૦૯-૦૩-૨૦૧૫

લેસ્ર્

સયનાભાની વલગત

સી-૧૦૧, ફારાજીકૃા સોસા., ારનુય યોડ.
૪૪ & ૪૫, બગુનગય સોસા., ભોયાબાગ (ફે નમુના).

૧૪-૦૩-૨૦૧૫

૧૭, સુલણટયજ સોસા., અડાજણ યોડ.

૨૩-૦૩-૨૦૧૫

૧૪, યાં ગઅલધુત સોસા., યાભનગય.

૨૫-૦૩-૨૦૧૫
૨૭-૦૩-૨૦૧૫
૩૦-૦૩-૨૦૧૫

૩૬, કકતીનગય સોસા., ારનુય યોડ.
સી/૧૮૧, ભહેયનગય સોસા., અડાજણ યોડ.
ડી-૧, વલનામક એા., અડાજણ યોડ.
૧૨, E.W.S ક્લાર્સટ, જહાાંગીયુયા.
ફી-૩, ભનોજનગય સોસા., ારનુય યોડ.

૦૨-૦૩-૨૦૧૫

૧૧/૧૭૮૫, સોદાગયલાડ.

૦૩-૦૩-૨૦૧૫

૧૧/૧૯૧૧, વભળન કાં ાઉન્ડ, મુગરીસયા.

૦૪-૦૩-૨૦૧૫

૭/૧૯૮૭, છડા હોર, યાભુયા.

૦૭-૦૩-૨૦૧૫

૯/૨૦૬૭, ગોી ળેયી, લાડી પીમા.

૧૦-૦૩-૨૦૧૫
૧૧-૦૩-૨૦૧૫

૧૨/૨૦૧૯ & ૧૨/૧૯૦૬, સૈમદલાડા યોડ, સૈમદલાડા. (ફે નમુના).
૧૧/૧૬૬૮, એંગ્રો સ્કુ રની ફાજુભાાં, સોદાગયલાડ.
૬/૨૬૮૯ & ૬/૨૬૯૧, ફોઘાની ચાર, ભકહધયુયા (ફે નમુના).
સહમોગ હોર્ર, સુપીફાગ યોડ.

૧૪-૦૩-૨૦૧૫

ઓભકાય ચેમ્ફસટ, સુપીફાગ યોડ.
૭/૨૭૦૫, ફોયડી ળેયી, સૈમદુયા.

૧૬-૦૩-૨૦૧૫
સેન્્ર

રૂભનાં- ૧૦, ભધુકુાંજ સોસા., સોદાગયલાડ
૬/૯૫૮, લુહાય ર્ે કયો, ભહીધયુયા.

૧૮-૦૩-૨૦૧૫

૪/૧૫૪, બઠ્ઠી ળેયી & ૪/૨૦૭, અલ્રાઇની લાડી, ફેગભુયા (ફે નમુના).
૪/૧૧૧ & ૪/૧૦૯, દાદા સાહેફનો ડેરો, ફેગભુયા (ફે નમુના).
૪/૯૨ & ૪/૬૪, ભાી પીમા, ભસ્કતી હોસ્ીર્રની ગરીભાાં (ફે નમુના).

૨૦-૦૩-૨૦૧૫

૪/૬૬, ભાી પીમા, ફેગભુયા.

૨૩-૦૩-૨૦૧૫

૧૨/૩૦૫૫, હદીમા ળેયી & ૧૨/૮૪, ડફગયલાડ, યાણીતાલ (ફે નમુના).

૨૪-૦૩-૨૦૧૫

૨/૪૪૩૬, છાગય ળેયી, સગયાભુયા.

૨૫-૦૩-૨૦૧૫
૨૬-૦૩-૨૦૧૫

સાઉથ લેસ્ર્
સાઉથ

૭/૨૩૭૬, યોહીતલાડ, સૈમદ ૂયા.
૪/૧૧૧, દાદા સાહેફનો ડેરો, ફેગભુયા.
સત્મભ વળલભ સુદ
ાં યભ એા. દલિણ વલબાગ.

૩૦-૦૩-૨૦૧૫

૨/૩૧૩૧, વસિંધીલાડ, સગયાભુયા.

૦૭-૦૩-૨૦૧૫

૨૧૨, ળક્ક્તળેયી, ઉભયાલનગય, બર્ાયયોડ.

૨૭-૦૩-૨૦૧૫

૧૧૫, તાળાલાાની ળેયી, અંફાનગય યોડ.

૧૦-૦૩-૨૦૧૫

૧૧૬, ળીલાજીનગય, ફભયોરી યોડ.

૨૫-૦૩-૨૦૧૫

૨૧ & ૩૧, આલાસ, લડોદગાભ (ફે નમુના).

૦૪-૦૩-૨૦૧૫

૫૦, અભન સોસા.-૩, બાઠેના.

૨૭-૦૩-૨૦૧૫
સાઉથ ઈસ્ર્

૧/૬૮૭, યાભજી ભાંકદયની ગરી-ખાયલાલાડ, નાનુયા.

૨૮-૦૩-૨૦૧૫
૩૦-૦૩-૨૦૧૫

રૂનગય, લરિંફામત.
૯૬, નસયલાનજીાકટ સોસા., બાઠેના.
૭, ૩૨ & ૨૪, રૂનગય, ઉધનામાડડટ. (ત્રણ નમુના).
૨૪ & ૧૪, રૂનગય, ઉધનામાડડટ (ફે નમુના).
૧૭૨, શ્રીનાથજી-૨, નીરગીયી.

