સુય ત ભશાનગયાલરકા
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્
ાણીના નમ ૂનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી પુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના
ઘયનાાં નભાાંથી
એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં ર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટ નીભાશીતી નીચે મુજફ છે .
ભાવ :- ઓગસ્ર્ - ૨૦૧૧
ઝોન

રેલ ામેર ા નમુન ાઓ

પીર્ નમુન ાઓ

અનપીર્ નમુન ાઓ

નોથટ

૮૯૩

૮૨૬

૬૭

ઈસ્ર્

૭૫૭

૭૩૩

૨૪

લેસ્ર્

૬૮૨

૬૭૮

૪

વેન્્ર

૫૮૦

૫૭૩

૭

વાઉથ લેસ્ર્

૧૨૦૬

૧૧૯૨

૧૪

વાઉથ

૧૦૩૬

૧૦૩૪

૨

વાઉથ ઈસ્ર્

૭૯૬

૭૯૩

૩

કુ ર

૫૯૫૦

૫૮૨૯

૧૨૧

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

ઝોન

અનપીર્ વેમ્ રની વલગત
તાયીખ
૦૧/૦૮/૨૦૧૧

વયનાભાની વલગત
૩૩ & ૫૧, વલષ્ણુનગય વોવા., વીંગણોય ચાય યસ્તા (ફે નમુના).
વત્મભ એા., ધોકીમા ગાડટ ન વાભે, કતાયગાભ ોરીવ ચોકી યોડ.

૦૨/૦૮/૨૦૧૧

ઠક્કય પયવાણ ભાર્ટ, દે લીકૃ ા વોવા., કતાયગાભ ોરીવ ચોકી યોડ.
૨૩, યવોત્તભનગય, કતાયગાભ ોરીવ ચોકી યોડ.

૦૩/૦૮/૨૦૧૧

૭૧, વાંત જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ.

૦૪/૦૮/૨૦૧૧

૩૩, વલષ્ણુનગય વોવા., વીંગણોય ચાય યસ્તા યોડ.

૦૫/૦૮/૨૦૧૧
૦૮/૦૮/૨૦૧૧

૭૧, વાંત જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ.
૨૬૬ & ૧૭૬, ાંડો ઇન્ડસ્રીમર સ્રીર્, પર્ાકડાલાડી યોડ - લેડ યોડ (ફે નમુના).
૧/૬૮, ટુાંકી ભશોલ્રો, ફહચ
ુ ય ભાંદદય ાછ, લેડ યોડ.
જે-૧૫, આઇ-૧૪, વી-૧૪ & જે-૧૦, યીલય વ્યુ વોવા., ફુરલાડી બયીભાતા (ચાય નમુના).

૧૬/૦૮/૨૦૧૧

૧૪૪, ફુરલાડી ઝુડટ્ટી, બયીભાતા યોડ.
૧૭૬ & ૨૪૬, ાંડો ઇન્ડસ્રીમર સ્રીર્, પર્ાકડાલાડી (ફે નમુના).
બયતબાઇ ર્ે ર, બયીભાતા ભાંદદય ફાજુ ભાાં, ટુાંકી.

૧૮/૦૮/૨૦૧૧
૨૩/૦૮/૨૦૧૧
નોથટ

૨૧૬, ૨૨૮, ૨૩૮, ૨૨૧, ૨૦૨, ૨૦૬, ૨૧૬ & ૨૧૩, EWS આલાવ, બ્રોક - H - 3, કોવાડ (આઠ નમુના).

એ-૬૭, ફી-૧૦૫ & એ-૧૧૦, EWS આલાવ, બ્રોક - H - ૧, કોવાડ (ત્રણ નમુના).
ફી-૨૦૬ & એ-૨૧૪, EWS આલાવ, બ્રોક - H - 3, કોવાડ (ફે નમુના).
૧૨, ૧૫, ૩૭ & ૪૯, EWS આલાવ, બ્રોક - H - ૧, કોવાડ (ચાય નમુના).
૨૨૧ & ૨૩૩, EWS આલાવ, બ્રોક - H - 3, કોવાડ (ફે નમુના).
૩૬, શદય શદય વલ. - ૧, કતાયગાભ ફા આશ્રભ યોડ.

૨૪/૦૮/૨૦૧૧

૧૪૭ & ૪૯૫, જે.ફી.ડામભાંડ, ાંડો ભેઇન યોડ - લેડ યોડ (ફે નમુના).
૨૪૬ & ૨૬૦, ાંડો ઇન્ડસ્રીમર, લેડ યોડ (ફે નમુના).
૨૯૭, અર્રજીનગય વલ.- ૧, પર્ાકડા લાડી.
૨૪ & ૫૦, અર્રજીનગય વલ.- ૨, ાંડો ાછ - પર્ાકડા લાડી (ફે નમુના).

૨૬/૦૮/૨૦૧૧
૨૭/૦૮/૨૦૧૧

૨૦, ઉદમનગય વલ.- ૨, કતાયગાભ ીલ્વ યોડ.
ફી-૮૩, ફી-૬૨, એ-૭૫ & ફી-૩૨, EWS આલાવ, બ્રોક - H - ૧, કોવાડ (ચાય નમુના).
૨૦૬, ૨૦૨, ૨૨૯ & ૨૨૨, EWS આલાવ, બ્રોક - H - ૩, કોવાડ (ચાય નમુના).
૧૦૨, ૯૩, ૧૦૦, ૧૦૮, ૨ & ૩૮, EWS આલાવ, બ્રોક - H - ૧, કોવાડ (છ નમુના).
૫, ર્લીન ાકટ, કતાયગાભ વીંગણોય યોડ.

૨૯/૦૮/૨૦૧૧

૧, અમૃતાકટ, કતાયગાભ વીગણોય યોડ.
જી - ૫, ભગનનગય વલ-૨, કતાયગાભ વીગણોય યોડ.

૩૦/૦૮/૨૦૧૧
૩૧/૦૮/૨૦૧૧

૧૩૦, યાભજીનગય વોવા., લેડ યોડ.
જી-૪, પ્રભુદળટન કોમ્રેક્ષ, અભયોરી.
૧૨, EWS આલાવ, બ્રોક - H - ૧, કોવાડ.

૦૪/૦૮/૨૦૧૧
૦૬/૦૮/૨૦૧૧
૦૯/૦૮/૨૦૧૧

૪, યાભકૃ ષ્ણ વોવા., રાંફે શનુભાન યોડ (ફે નમુના).
૮, યાભકૃ ષ્ણ વોવા., કયાં જ - લયાછા.
૧૦ & ૪, યાભકૃ ષ્ણ વોવા., કયાં જ - લયાછા (ફે નમુના).
ાં વોવા., એ.કે .યોડ.
૨૦, શ્માભસુદય
૧૮૩, ૧૭૦, ૨૦૩ & ૨૧૦, લાટ વોવા. વલ-૧, ળેયી નાં- ૫, કયાં જ - લયાછા (ચાય નમુના).

૧૦/૦૮/૨૦૧૧

૪, યાભકૃ ષ્ણ વોવા., કયાં જ - લયાછા.
૯, ાંચયત્ન ર્ાલય, ભાતાલાડી - રાંફે શનુભાન યોડ.

ઈસ્ર્

૧૨/૦૮/૨૦૧૧

૮૨, ૮૦ & ૮૩, શાંવ વોવા., લયાછા ભેઇન યોડ (ત્રણ નમુના).

૧૮/૦૮/૨૦૧૧

૨૦, નલી ળક્તત વલજમ વોવા., લયાછા ભેઈન યોડ.

૧૯/૦૮/૨૦૧૧

ાં
૧૪, દદવ્મ લસુધયા,
રાંફે શનુભાન યોડ.

૨૨/૦૮/૨૦૧૧
૨૪/૦૮/૨૦૧૧
૨૯/૦૮/૨૦૧૧
૩૦/૦૮/૨૦૧૧

લેસ્ર્

વી-૩, જેભીની કોમ્રેક્ષ, ભોર્ા લયાછા.
૧૪, ભણીનગય વોવા., એ.કે .યોડ.
૧૨૯, નલી ળક્તત વલજમ વોવા., લયાછા.
૬૦૪, ળક્તત વલજમ વોવા., વયથાણા.
૪૧-૪૨, અર્રજીનગય ઝુડટ્ટી, એ.કે .યોડ - લયાછા.
૧, રૂારી વોવા., વલ.- ૨, એ.કે .યોડ.

૦૯/૦૮/૨૦૧૧

૨૦૧, દે લ આવળ વોવા., ભોયાબાગ.

૧૬/૦૮/૨૦૧૧

ફી-૫૬, ફારાજીકૃ ા વોવા., ારનપુય યોડ.

૧૭/૦૮/૨૦૧૧

૨૪, યાભદે લનગય વોવા., ારનપુય યોડ.

૧૯/૦૮/૨૦૧૧

૪, બગલાનનગય, બેંવાણ યોડ.

૧૩/૦૮/૨૦૧૧

વેન્્ર

૯૨, નલી ળક્તત વલજમ વોવા., લયાછા યોડ.

૭/૩૯૦૭, ભરાય ળેયી, રૂઘનાથપુયા.
૭/૩૯૮૦, ફભનજીની ળેયી, રૂઘનાથપુયા.

૧૪/૦૮/૨૦૧૧

૧૨/૨૬૫૮, લાાંકી ફોયડી, વૈમદપુયા.

૧૮/૦૮/૨૦૧૧

૫/૯૯૫, તયતીમા શનુભાન ળેયી, શયીપુયા.

૨૬/૦૮/૨૦૧૧

૭/૨૯૨૪, લાલ ળેયી, વૈમદપુયા.

૨૯/૦૮/૨૦૧૧

૧૨/૧૭૦૮, લકીર સ્રીર્, ળાશોય.

૩૦/૦૮/૨૦૧૧

૧૧/૧૨૦૩-અ, તાાલાાની ો, નાણાલર્.
૫૪, ૫૨ & ૫૪ શયીશય ાકટ, અરથાણ યોડ (ત્રણ નમુના).

૨૧/૦૮/૨૦૧૧

૨ & ૫, વાાંઈનગય વોવા., બયથાણા (ફે નમુના).
રૂાંઢનાથ ભાંદીય & વળલભ પાસ્ર્ફુડ (ર્ાાંકી), રૂાંઢ (ફે નમુના).

વાઉથ લેસ્ર્

વાઉથ

વાઉથ ઈસ્ર્

૨૨/૦૮/૨૦૧૧

૯ & ૧૨, ાંચલર્ી વોવા., બયથાણા (ફે નમુના).
વળલભ શાઈટ્વ. લેસ.ુ

૨૪/૦૮/૨૦૧૧

૬, ગુજયાત શાઉવીંગ ફોડટ, રૂાંઢગાભ.

૨૫/૦૮/૨૦૧૧

ડી & ૧૩, ગુજયાત શાઉવીંગ ફોડટ, રૂાંઢ - ભગદલ્રા (ફે નમુના).

૨૬/૦૮/૨૦૧૧

લેરેન્ર્ાઇન વીનેભા.

૧૪/૦૮/૨૦૧૧

૨૪, દળટન ઇન્ડસ્રીમર વોવા., ફભયોરી યોડ

૨૪/૦૮/૨૦૧૧

૪૯, યતનનગય, બેસ્તાન.

૦૧/૦૮/૨૦૧૧

૨૦ (૧), કોી પીયુ, ગોડાદયા.

૦૮/૦૮/૨૦૧૧

૩, યતનનગય ઉધના માડટ .

૨૨/૦૮/૨૦૧૧

ડી - ૨/૧૭, ર્ે નાભેન્ર્, ડુ ાંબાર.

