
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 :- -  જાન્યઆુયી -  ૨૦૧૨   

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ ૮૬૧ ૮૫૯ ૨  

 ઈસ્ર્ ૭૪૧ ૭૩૦ ૧૧  

 લેસ્ર્ ૬૭૧ ૬૬૬ ૫  

 વેન્્ર ૫૩૫ ૫૩૩ ૨  

 વાઉથ લેસ્ર્ ૧૨૨૫ ૧૨૦૯ ૧૬  

 વાઉથ  ૯૫૯ ૯૫૭ ૨  

 વાઉથ ઈસ્ર્ ૭૯૮ ૭૯૭ ૧  

 કુર ૫૭૯૦ ૫૭૫૧ ૩૯  

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 
૦૯/૦૧/૨૦૧૨ ૫૫, પ્રભનુગય વોવા. વલ-૨, લેડ યોડ.  
૧૯/૦૧/૨૦૧૨ ૩૮, ડી.કે. ચેમ્ફવટ. અભયોરી.  

ઈસ્ર્ 

૦૨/૦૧/૨૦૧૨ ૫૨, અનયુાધા વોવા. લયાછા યોડ.  
૦૯/૦૧/૨૦૧૨ ફી-૧૭, રક્ષ્ભીનાયામણનગય. એ.કે.યોડ  

૧૩/૦૧/૨૦૧૨ 
૭૨, ૧૧ & ૧૩, યાભફાગ વોવા. એ.કે.યોડ. (ત્રણ નમનુા) 
૧૪, વયસ્લતી વોવા. એ.કે.યોડ.  

૨૮/૦૧/૨૦૧૨ ફી - ૨૧, વળલનગય વોવા. રાંફે શનભુાન યોડ.  
૩૦/૧/૨૦૧૨ ફી-૧૫, ળીલનગય વોવા, રાંફેશનભુાન યોડ 

૩૧/૧/૨૦૧૨ 
૧૧૫ & ૯૨ ક્ષભા વોવા, એ.કે.યોડ ( ફે નમનુા) 
ભેહુરબાઇ ગાભીત. ર્ાાંકરી પલમા, રાંફેશનભુાન યોડ 

લેસ્ર્ 

૦૨/૦૧/૨૦૧૨ ૧૦૪૧, રવણ પીય,ુ અડાજણગાભ.  
૦૩/૦૧/૨૦૧૨ વભથીરાનગયી એા. આડાજણગાભ.  
૦૭/૦૧/૨૦૧૨ ૫૯૮, રે્ર મસુ્રીભ પીય.ુ અડાજણગાભ.  
૧૧/૦૧/૨૦૧૨ ૧૮૧, દદાાંજરી વોવા. ારનયુ યોડ.  
૨૭/૧/૨૦૧૨ ૭૧/એ, યાંગ અલધતુ વોવા. વલ-૧, યાભનગય યોડ. 



વેન્્ર 
૦૭/૦૧/૨૦૧૨ ૭/૧૮૦૧, તયુાલા ભશોલ્રો, વૈમદયુા.  
૧૧/૦૧/૨૦૧૨ ૧૨/૧૨૪૦, ભાછરીીઠ, ળાશોય.  

વાઉથ લેસ્ર્ 

૦૫/૦૧/૨૦૧૨ 
૪૧, આંફાલાડી, સરુતાનાફાદ.  
યભેળ રે્ર, ભોર્ી ફજાય. ડુભવ.  

૦૬/૦૧/૨૦૧૨ 
૩ & ૧૯, વવધ્ધી ફાંગરો, યાજશાંવ ાછ. ીરોદ. (ફે નમનુા). 
૧, શકુન ફગરો. યાજશાંવ ાછ. ીરોદ.  
૧૭, દભાલતી ફાંગરો. યાજશાંવ ાછ. ીરોદ.  

૦૭/૦૧/૨૦૧૨ 
૧૯૩, ૨૦૭ & ૧૯૦, વોભનાથ વોવા. ઉધના ભગદલ્રા યોડ. (ત્રણ નમનુા). 
૨, શ્રીધય ફાંગરો. ફીગ ફજાય યોડ - લેસ.ુ  

૦૮/૦૧/૨૦૧૨ ાદકિગ, વભરન યેવીડેન્વી. & ાદકિંગ, જુા અલબેક એા. લેસ.ુ (ફે નમનુા). 

૧૬/૦૧/૨૦૧૨ 
એ- આદેશ્વય આલાવ. રાર ફાંગરો - અઠલારાઈન્વ.  
૧, વોભનાથ વોવા. અંફાનગય યોડ.  

૩૦/૦૧/૨૦૧૨ ૪૩, નેશરૂનગય વોવા. & ૧૬, જમ વોભનાથ વોવા. ઈચ્છાનાથ યોડ. (ફે નમનુા).  

વાઉથ ૦૭/૦૧/૨૦૧૨ 
૧૨૬, દેલેન્દ્રનગય, ફભયોરી યોડ.  
૧૬૦, ગોલારકનગય, ફભયોરી યોડ.  

વાઉથ ઈસ્ર્ ૧૧/૦૧/૨૦૧૨ ૭૩, વયદાયનગય, લરિંફામત.  
 


