
સયુત ભશાનગયાલરકા  
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્  

ાણીના નમનૂાની  ચકાવણી 
ળશયે ાણી પયુલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશયેીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી 

એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં રે્સ્ર્ીંગ યીોર્ટની ભાશીતી નીચે મજુફ છે.  
ભાવ :- પેબ્રુઆયી -  ૨૦૧૨  

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ ૮૪૯ ૮૪૬ ૩  

 ઈસ્ર્ ૬૯૫ ૬૮૧ ૧૪  

 લેસ્ર્ ૬૫૦ ૬૪૮ ૨  

 વેન્્ર ૫૨૭ ૫૧૯ ૮  

 વાઉથ લેસ્ર્ ૧૨૧૨ ૧૧૯૬ ૧૬  

 વાઉથ  ૯૩૭ ૯૩૩ ૪  

 વાઉથ ઈસ્ર્ ૭૬૧ ૭૫૬ ૫  

 કુર ૫૬૩૧ ૫૫૭૯ ૫૨  

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 
૦૯/૦૨/૨૦૧૨ ૯૪,વાંતોીકૃા વોવા,ફાાવીતાયાભ ચોક યોડ. 
૧૪/૦૨/૨૦૧૨ ૨૪, લીણાનગય વોવા. ફાા વીતાયાભ ચોક થી ડબોરી ચાય યસ્તા.  
૧૮/૦૨/૨૦૧૨ ૧૨૪, રક્ષ્ભીકાાંત વોવા. યાળીચક્ર યોડ.  

ઈસ્ર્ 

૦૧/૦૨/૨૦૧૨ વી- ૨૧, ૨૨, વલશનગય વોવા. લયાછા.  
૦૩/૦૨/૨૦૧૨ ૭૬, યાભફાગ વોવા. એ.કે. યોડ.  
૦૬/૦૨/૨૦૧૨ ૬૧, અર્રજીનગય ઝુડટ્ટી. એ.કે.યોડ.  

૦૭/૦૨/૨૦૧૨ 
ફી - ૧૩, વલશનગય વોવા. લયાછા.  
૮૦, ક્ષભા વોવા. એ.કે.યોડ.  

૦૮/૦૨/૨૦૧૨ 
૮, શે્વત યાજશાંવ વોવા. ખોડીમાયનગય યોડ. લયાછા.  
એ-૫, રક્ષ્ભણનગય વોવા. રાંફે શનભુાન યોડ. 
૮, જુની ળક્તત વલજ્મ વોવા. લયાછા યોડ.  

૧૫/૦૨/૨૦૧૨ ૧, રક્ષ્ભીનગય વોવા. & ફી-૧૩, વલશનગય વોવા. લયાછા. (ફે નમનુા). 
૨૧/૦૨/૨૦૧૨ એ-૧૦, ખોડીમાયનગય વોવા. ખોડીમાયનગય યોડ. લયાછા.  
૨૪/૦૨/૨૦૧૨ ૫૬, ૬૩ & ૫૫, અનયુાધા વોવા. લયાછા યોડ. (ત્રણ નમનુા). 

લેસ્ર્ 
૦૬/૦૨/૨૦૧૨ વનળાાંત એા. વી- બ્રોક. અડાજણ યોડ.  
૧૦/૦૨/૨૦૧૨ ફી-૪૧, બાગ્મલ્ક્ષક્ષ્ભી  યો-શાઉવ. યાભનગય.  



વેન્્ર 

૦૨/૦૨/૨૦૧૨ 
૧૨/૨૫૯૫, ભર્ન ભાકેર્. વૈમદપયુા.  
૫/૧૭૫૧, તયુાલા ભશોલ્ક્ષરો. વૈમદપયુા.  

૦૩/૦૨/૨૦૧૨ 
૧૨/૧૮૪૯, વોવા ભશોલ્ક્ષરો , વૈમદલાડા.  
૫/૧૭૯૬ & ૫/૧૭૫૧, તયુાલા ભશોલ્ક્ષરો. શયીપયુા.(ફે નમનુા)  

૧૦/૦૨/૨૦૧૨ ૭/૨૦૬૮, લાલ ળેયી, વૈમદપયુા.  
 ૧૮/૦૨/૨૦૧૨  ૫/૧૭૯૬ & ૫/૧૮૬૯, તયુાલા ભશોલ્ક્ષરો. શયીપયુા. (ફે નમનુા). 

વાઉથ લેસ્ર્ 

૦૩/૦૨/૨૦૧૨ મકેુળબાઈ, ળાંભજુી સ્રીર્. ઉભયાગાભ. 

૦૯/૦૨/૨૦૧૨ 
વોભેર એા. ગોકુરભડેયી, આદળટછાતલગટ. 
ળીલ્ક્ષ ેરેવ,ગોકુરભડેયી, આદળટછાતલગટ. 

૧૦/૦૨/૨૦૧૨  નાંદ વનલાવ, નીવતન એા, ગોકુરભ ડેયી ાવે, અઠલારાઇન્વ. 

૧૧/૦૨/૨૦૧૨ 
 નાંદ વનલાવ, નીવતન એા, ગોકુરભ ડેયી ાવે, અઠલારાઇન્વ. 
૧૮, કોીલાડ, ડુભવ.  
૮ & ૨૪, બાલાની સ્રીર્  & ૧૬, આઝાદ પીય.ુ ભગદલ્ક્ષરા. (ત્રણ નમનુા). 

૧૩/૦૨/૨૦૧૨ નાંદ વનલાવ, ગોકુરભ ડેયી ાવે. અઠલારાઈન્વ. 
૧૬/૨/૨૦૧૨ વી-૮, આદળટ વોવા. ગોકુરભ ડેયી ાવે, અઠલારાઇન્વ. 
૨૪/૦૨/૨૦૧૨ ૫૧, અળોકનગય વોવા. અઠલારાઈન્વ.  

૨૬/૦૨/૨૦૧૨ 
ધનરક્ષ્ભી એા. અઠલારાઈંન્વ.  
એ, ભેશારી એા. અઠલારાઈંન્વ.  

૨૭/૦૨/૨૦૧૨ 
એ/૮/૧. SMC તલાર્વટ, બર્ાય યોડ.  
આળીમાના એા. આદળટ વોવા. અઠલારાઈન્વ.  

વાઉથ 
૧૧/૦૨/૨૦૧૨ ૧૩૦, કભટમોગી વોવા. ફભયોરી યોડ.  
૧૬/૨/૨૦૧૨ કાંરોર દુકાન,ભશાકાલનગય.ખર્ોદયા 

વાઉથ ઈસ્ર્ 

૦૩/૦૨/૨૦૧૨ ૫, ઈચ્છાફા વોવા. લરિંફામત.  
૧૦/૦૨/૨૦૧૨ ૧૪૬, વ ૃાંદાલનનગય,નીરગીયી. 
૨૧/૦૨/૨૦૧૨ ળાંકયબાઈ, ભગોફ ગાભત. ભગોફ.  
૨૨/૦૨/૨૦૧૨ ાર્કિંગ, સ્કામ વ્ય ુએા. ભગોફ.  
૨૩/૦૨/૨૦૧૨ ગ્રાઉન્ડ પરોય, પણુા પ્રાઝા. ભગોફ.  

 


