ુ 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 .
ુ યી - ૨૦૧૫
ભાસ :- પેબ્રઆ
ઝોન

રેલામેરા નમુનાઓ

પીર્ નમુનાઓ

અનપીર્ નમુનાઓ

નોથટ

૯૧૧

૯૦૧

૧૦

ઈસ્ર્

૭૦૭

૬૯૯

૮

લેસ્ર્

૭૬૮

૭૬૪

૪

સેન્્ર

૭૯૨

૭૮૧

૧૧

સાઉથ લેસ્ર્

૮૧૮

૮૦૮

૧૦

સાઉથ

૯૫૫

૯૫૧

૪

સાઉથ ઈસ્ર્

૭૦૮

૬૯૪

૧૪

કુ ર

૫૬૫૯

૫૫૯૮

૬૧

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

અનપીર્ સેમ્રની વલગત
તાયીખ
૦૧-૦૨-૨૦૧૫

૪૮, યાજુત પીયુ, ઉત્રાણ.

૦૭-૦૨-૨૦૧૫

એ-૨૬, હયીઓભનગય સોસા., લેડ યોડ.

૧૬-૦૨-૨૦૧૫

ૃ સોસા. વલ.-ફી, લેડ દયલાજા યોડ (ફે નમુના).
૩૫ & ૩૧, ભાંગરગ

૧૮-૦૨-૨૦૧૫
નોથટ
૧૯-૦૨-૨૦૧૫
૨૧-૦૨-૨૦૧૫

ઈસ્ર્

સયનાભાની વલગત

૨૫૭, ડેયી ફ્ીયુ,ાં કતાયગાભ ગાભતથી કાં તાયે શ્વય ભાંદદય યોડ.
૧૩૦, ખોદડમાયકૃા સોસા., કતાયગાભ ગાભતથી કાં તાયે શ્વય ભાંદદય યોડ.
૧૧૨, ખોદડમાયકૃા સોસા., કતાયગાભ સીંગણોય યોડથી કતાયગાભ પામય સ્ર્ે ળન
ાસે.
એ-૧૦૪, ભાધલાકટ સોસા., સીંગણોય ચાય યસ્તા.
એપ-૩, ઈશ્વયનગય સોસા., કતાયગાભ- ીલ્સ ર્ે કયો.

૨૩-૦૨-૨૦૧૫

૩, જ્મોવત સોસા., ાયસ ોરીસ ચોકી યોડ, કતાયગાભ.

૧૦-૦૨-૨૦૧૫

૪૫, અનુયાધા સોસા., લયાછા યોડ.

૧૧-૦૨-૨૦૧૫

૨૪, હેપ્ી ફાંગ્રોઝ સોસા., કયાં જ-લયાછા.

૧૯-૦૨-૨૦૧૫

૨૪-સત્તાધાય કૃા સોસા. & ૨૦૪-ક્ષભા સોસા., H.T.રાઈન-એ.કે.યોડ (ફે નમુના).

૨૦-૦૨-૨૦૧૫

સાલટજવનક ભાધ્મવભક ળાા, કોહીનુય સોસા., કોહીનુય યોડ.

૨૪-૦૨-૨૦૧૫

૨૯, શ્રધ્ધા યો-હાઉસ, નાના લયાછા.

૨૬-૦૨-૨૦૧૫

૧૦, ખાયલા ચાર, રાંફે હનુભાન યોડ.

૨૭-૦૨-૨૦૧૫

એ-૮, શ્રી યાં ગઅલધુત સોસા. ળેયી નાં.-૧, કયાં જ-લયાછા.

લેસ્ર્

૦૫-૦૨-૨૦૧૫

૧૯, શુબભ યો-હાઉસ, ારનુય યોડ.

૨૫-૦૨-૨૦૧૫

એ-૩૨, બાગ્મરક્ષ્ભી સોસા., યાભનગય.

૨૬-૦૨-૨૦૧૫

૪૪ & ૫૧, આમ્રારી યો-હાઉસ, ગેર્ નાં.-૪, અડાજણ ર્ી.ી.-૩૨ (ફે નમુના).

૦૨-૦૨-૨૦૧૫

સેન્્ર

૮/૨૪૫૦, આયા ભોહલ્રો, ગોીુયા.
૧૨/૫૫-ફી, યાં ગયે જ ગરી, યાણીતાલ.

૦૭-૦૨-૨૦૧૫

૭/૨૭૮૭, લાલ ળેયી, સૈમદુયા.

૧૬-૦૨-૨૦૧૫

૧૧/૨૪૩૮, આઇ.ી.ભીળન સ્કુ ર ાસે, મુગરીસયા.

૧૭-૦૨-૨૦૧૫

૮/૧૮૩૫, ક્રીાયાભ ભહેતાનો ખાાંચો, ગોીુયા.

૨૧-૦૨-૨૦૧૫

૫/૧૭૫૧-ૈકી, ત ુયાલા ભહોલ્રો, હયીુયા.
૨/૨૫૯૧, ભૌલ્લી સ્રીર્, સગયાભુયા.

૨૩-૦૨-૨૦૧૫

૨/૨૫૯૧, ભૌલ્લી સ્રીર્, સગયાભુયા.
અજભેયી યે સીડેન્સી, ળાહોય.

૨૫-૦૨-૨૦૧૫

૧૨/૩૦૪૯, ાયસી ળેયી, યાણીતાલ.

૨૬-૦૨-૨૦૧૫

૭/૩૦૫૫, નાગોયી ળેયી, સૈમદુયા.

૦૪-૦૨-૨૦૧૫

૨૦, યીલક્ષતનગય, ઉભયાલનગય.

૦૫-૦૨-૨૦૧૫

સાઉથ લેસ્ર્

૨૧, સહકાયનગય, નલા બર્ાય-કેનાર યોડ.

૧૯-૦૨-૨૦૧૫

૪૮, આઝાદનગય, ગરી નાં. ૩, બર્ાય.

૨૧-૦૨-૨૦૧૫

એ-૭૪, કયીભાફાદ સોસા., જભનાનગય યોડ.

૨૮-૦૨-૨૦૧૫

સાઉથ ઈસ્ર્

૩૭/૨૯/૩૩, ળીલળક્તત સોસા., ઉભયાલનગય.

૦૭-૦૨-૨૦૧૫

૨૬-૦૨-૨૦૧૫

સાઉથ

૧૭, યીલક્ષતનગય, ઉભયાલનગય.

૧૦૩, તાળા ળેયી, અંફાનગય યોડ.
૧૦૮, વળલ ળક્તત ળેયી, ઉભયાલનગય-બર્ાય યોડ.
ફી/૪૫, જનતાનગય, અંફાનગય યોડ.
૧૩૯, નાસગાભ, સીર્ીરાઈર્ાસે.

૦૨-૦૨-૨૦૧૫

ુ ાનગય સોસા., ખયલયનગય.
ફી-૧૩, યે ણક

૦૩-૦૨-૨૦૧૫

૧૬-ઉભતીનગય & ૩૮-આલાસ, બેસ્તાન (ફે નમુના).

૨૧-૦૨-૨૦૧૫

૨૨૫, ફાુનગય, લડોદ.

૧૦-૦૨-૨૦૧૫

૯૦, ભધુનગય, લરિંફામત.

૧૨-૦૨-૨૦૧૫

૭૬, નસયલાનજી ાકટ સોસા., બાઠેના.

૧૮-૦૨-૨૦૧૫

૩૮-ળીયડીધાભ & ૫૨-નયોત્તભનગય, નલાગાભ (ફે નમુના).

૨૧-૦૨-૨૦૧૫

ડી-૨૨, ડી-૨૫, ડી-૫૩, ડી-૧૭ & ડી-૧, ર્ે નાભેન્ર્, ડુાંબાર (ાાંચ નમુના).

૨૩-૦૨-૨૦૧૫

૫૦, અભન સોસા.-૩, બાઠેના.

૨૪-૦૨-૨૦૧૫

ડી-૭/૧૯, ડી-૭/૨૫, ડી-૭/૬ & ડી-૭/૩૧, ર્ે નાભેન્ર્, ડુાંબાર (ચાય નમુના).

