
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 :-  વપ્રે્મ્ફય - ૨૦૧૨  

 ઝોન રેલામેરા નમનુાઓ પીર્ નમનુાઓ અનપીર્ નમનુાઓ  

 નોથટ ૮૨૮ ૮૨૩ ૫  

 ઈસ્ર્ ૭૧૪ ૬૭૪ ૪૦  

 લેસ્ર્ ૭૦૯ ૭૦૮ ૧  

 વેન્્ર ૫૨૮ ૫૨૦ ૮  

 વાઉથ લેસ્ર્ ૧૧૯૨ ૧૧૭૭ ૧૫  

 વાઉથ  ૯૭૦ ૯૬૭ ૩  

 વાઉથ ઈસ્ર્ ૭૪૫ ૭૪૩ ૨  

 કુર ૫૬૮૬ ૫૬૧૨ ૭૪  

 
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 

૧૦/૦૯/૨૦૧૨ ૨૪, સુાંદયલન વોવા., કતાયગાભ શલે્થ વેન્ર્ય યોડ. 
૧૩/૦૯/૨૦૧૨ એપ -૧ વાભ,ે દયફાયનગય, લેડ યોડ. 
૧૬/૦૯/૨૦૧૨ ૫૧, ગૌયલાકટ  વોવા., કતાયગાભ ફાાશ્રભ યોડ. 
૨૬/૦૯/૨૦૧૨ ૧૨ & ૯, ગીતાનગય, ફુરાડા- અવિનીકુભાય યોડ (ફે નમનુા). 

ઈસ્ર્ 

૦૩/૦૯/૨૦૧૨ ફી-૧૨૨ & ફી-૧૨૧, ધવભિષ્ઠાાકટ  વોવા., નાના લયાછા (ફે નમનુા). 

૦૪/૦૯/૨૦૧૨ 
૮૮, કોશીનયુ વોવા., કોશીનયુ યોડ - લયાછા. 
૪૦૫૨ & નટુબાઇ, શ્રી ભશાપ્રભજુીની ફેઠક - ભોદી ભોશલ્રો (ફે નમનુા). 
વશજાનાંદ સ્ર્ીર, ફાલભુશાયાજનો રે્કયો, એ.કે.યોડ. 

૦૫/૦૯/૨૦૧૨ 
ફી/૨, ઉભી વોવા. વલ.-૨, લયાછા યોડ. 
૧ & ૨૦, ઉભી વોવા. વલ.-૧, લયાછા યોડ (ફે નમનુા). 
૮૩, કોશીનયુ વોવા., કોશીનયુ યોડ - લયાછા. 

૦૬/૦૯/૨૦૧૨ 
૩૪ & ૨૫, ઉવભમાનગય વોવા. લયાછા (ફે નમનુા). 
૮૩, કોશીનયુ વોવા., કોશીનયુ યોડ, લયાછા. 
૨૩૦ & ૨૯૩, ગીયનાય વોવા., લયાછા (ફે નમનુા). 

૦૮/૦૯/૨૦૧૨ 
૨૪૧, ૨૩૦ & ૨૯૩, ગીયનાય વોવા.,  નાના લયાછા (ત્રણ નમનુા). 
એ-૨૨૫, લાટ વોવા. વલ-૧, રાંફે શનભુાન યોડ. 

૧૦/૦૯/૨૦૧૨ 

૯૯, બગયુાજ વોવા., નાના લયાછા. 
૧૨૨, ધવભિષ્ઠાાકટ, વોવા., નાના લયાછા. 
૬૪, રૂક્ષભણીનગય વોવા., નાના લયાછા. 
૩૨૦ & ૨૭૦, ગીયનાય વોવા., નાના લયાછા (ફે નમનુા). 
૧, જરદળટન વોવા., નાના લયાછા. 

૧૧/૦૯/૨૦૧૨ 
૨૫ & ૩૯, હશિંભતનગય વોવા., ધયભનગય યોડ- હશયાફાગ (ફે નમનુા). 
૭૨ & ૭૧, બક્તતનગય વોવા., ધયભનગય યોડ -હશયાફાગ (ફે નમનુા). 

૧૪/૦૯/૨૦૧૨ 
૧૬, કભાકટ , એ.કે.યોડ. 
જાશયેન, ળાાંતાફેનનો રે્કયો, એ.કે.યોડ. 



૧૯/૦૯/૨૦૧૨ 
૧૨૨, ૧૫૫, ૧૩૩ & ૧૯૦, ધવભિષ્ઠાાકટ  વોવા., નાના લયાછા (ચાય નમનુા). 
૧૨૩, ધવભિષ્ઠાાકટ  વોવા., નાના લયાછા. 

૨૦/૦૯/૨૦૧૨ ૩૭, કોશીનયુ વોવા., કોશીનયુ યોડ, લયાછા. 
૨૫/૦૯/૨૦૧૨ ૨૯, તેજેન્દ્રાકટ  વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ-લયાછા. 

૨૭/૦૯/૨૦૧૨ 
વી-૯૮, લલ્રબનગય વોવા., લયાછા યોડ. 
૧૬૨, બગનુગય વોવા., કયાંજ - લયાછા. 

લેસ્ર્ ૧૩/૦૯/૨૦૧૨ ૩૩, ગામત્રી યો-શાઉવ, જશાાંગીયપયુા. 

વેન્્ર 

૦૨/૦૯/૨૦૧૨ ૫/૬૦૦, ાંચોરી ળેયી, શયીપયુા. 
૦૫/૦૯/૨૦૧૨ ૧૫, મવુીફતપયુા, ધાસ્તીપયુા. 
૧૧/૦૯/૨૦૧૨ ૪/૧૮૪૭, કોીલાડ, ફેગભપયુા. 

૧૩/૦૯/૨૦૧૨ 
૮/૨૨૩૬, જગલુલ્રબની ો, ગોીપયુા. 
૫/.૧૮, બોંમ ળેયી, શયીપયુા.  

૧૪/૦૯/૨૦૧૨ ૨/૪૯૨૭, શયીજનલાવ, કોર્વપીર યોડ. 
૧૫/૦૯/૨૦૧૨ ૨/૪૯૨૭, શયીજનલાવ, કોર્વપીર યોડ. 
૩૦/૦૯/૨૦૧૨ ૧૧/૧૪૯૭, ચીનીલાાની ો, નાણાલર્. 

વાઉથ લેસ્ર્ 

૦૧/૦૯/૨૦૧૨ ૪૬, યભાય પીય,ુ લેસ.ુ 

૦૫/૦૯/૨૦૧૨ 
૩૯, દયજી ભોશલ્રો, લાાંર્ા. 
૧૫, સડુા આલાવ, લેસુાં. 

૦૬/૦૯/૨૦૧૨ ૬૧૧ & ૫૫૪, ગોકુરનગય, બર્ાય યોડ (ફે નમનુા). 

૦૭/૦૯/૨૦૧૨ 
૭૩, શનભુાન ભોશલ્રો, ગવલમય. 
૧૮૨, બ્રાહ્મણ પીયુાં, લાાંર્ા. 

૦૯/૦૯/૨૦૧૨ ૨૯, ગોમા સ્રીર્, લેસ.ુ 

૨૫/૦૯/૨૦૧૨ 

૧૮, આંફાલાડી, સલુ્તાનાફાદ. 
૬૪, આશીયલાડ, ડુમ્ભવ. 
૧૩, શવતલાવ, લાાંર્ા. 
૬૦, વાાંઇ આવળ વોવા., નલા બર્ાયની ાછ. 
૨૪, ગીયધયદ્વાય વોવા., નલા બર્ાયની ાછ. 

૨૬/૦૯/૨૦૧૨ ફી-૯, વાાંઇ આવળ વોવા., નલા બર્ાયની ાછ. 
૨૭/૦૯/૨૦૧૨ ૧૫, કે્ષત્રા વોવા., ઉભયાગાભ. 

વાઉથ 

૦૭/૦૯/૨૦૧૨ ૧૪૧, આળાપયુી વોવા.-૩, ફભયોરી યોડ. 
૨૧/૦૯/૨૦૧૨ ૧૪૧, આળાપયુી વોવા.-૩, ફભયોરી યોડ. 
૨૫/૦૯/૨૦૧૨ ૧૪૧, આળાપયુી વોવા.-૩, ફભયોરી યોડ. 

વાઉથ ઈસ્ર્ ૨૬/૦૯/૨૦૧૨ ૧૨૦ & ૬૮, એર.એન.ાકટ , બાઠેના (ફે નમનુા). 
 


