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હાઇડ્રોલિક ડીપાર્ટ મેન્ર્
પાણીના નમ ૂનાની ચકાસણી
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અનફીટ સેમ્પિની વવગત
તારીખ
૦૧-૦૫-૨૦૧૬

સરનામાની વવગત
૩૪, તાપીનર્ર સોસા., પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ પાસે.
૧/૨૬ & ૩/૭૯, ર્ોપીનાથ સોસા. કતારર્ામ રોડ. (બે નમુના).

૦૪-૦૫-૨૦૧૬

૨૦, બળવાંતનર્ર & ૫૮, તીરૂપતી સોસા. કતારર્ામ રોડ. (બે નમુના)
૧/૨૬ & ૨/૧૫૦, મર્નનર્ર. કતારર્ામ રોડ. (બે નમુના)
પાકકિંર્, રવવ કકરણ કોમ્પિેક્ષ & આશાનર્ર. કતારર્ામ રોડ. (બે નમુના)

નોર્થ

૦૫-૦૫-૨૦૧૬

૭૧ & ૬૩, મકનજીપાકટ સોસા., S.M.C સ્ર્ાફ ક્વાર્સટ સામે, કતારર્ામ. (બે નમુના)

૦૭-૦૫-૨૦૧૬

૬૯, મકનજીપાકટ સોસા., કતારર્ામ આરોગ્ય કેન્ર સામે.

૧૧-૦૫-૨૦૧૬

૪૫, મકનજીપાકટ સોસા. વવ.-એ, કતારર્ામ હેલ્થ સેન્ર્રથી હકરઓમ વમિ-વેડ રોડ.

૧૩-૦૫-૨૦૧૬

૧૪૪, વવજયનર્ર સોસા. વવ. - ૨, વેડ રોડ પાંડોળ, પ્રાણનાથ હોસ્પીર્િ રોડ.

૨૩-૦૫-૨૦૧૬

એ-૬ & એ-૧૪, મણીબાનર્ર સોસા., કતારર્ામ-ચીકુ વાડી રોડ (બે નમુના).

૨૪-૦૫-૨૦૧૬

એ-૬, મણીબા સોસા., ચીકુ વાડી રોડ.
જા.નળ, બહચ
ુ રાજી માંકદર, પ્રાણનાથ હોસ્સ્પર્િ સામે-વેડરોડ (બે નમુના).

૨૮-૦૫-૨૦૧૬

૬, તાપીનર્ર સોસા., પ્રાણનાથ હોસ્સ્પર્િ સામે-વેડરોડ.
૮૫, હકરહકર સોસા. વવ.-૨, કતારર્ામ બાળઆશ્રમ રોડ.

૩૧-૦૫-૨૦૧૬

૪૧, કૈ િાસનર્ર સોસા., ડભોિી ચાર રસ્તા.

ઈસ્ટ

૧૧-૦૫-૨૦૧૬

૩૮, અનમોિપાકટ સોસા.-૨, સરથાણા.

૧૭-૦૫-૨૦૧૬

૧૮, વવક્રમનર્ર. & ૬૯, ભસ્ક્તનર્ર - ૨, એ.કે.રોડ (બે નમુના).

૧૮-૦૫-૨૦૧૬

બી-૩, અંલબકાનર્ર, િાંબેહનુમાન
ાં
રોડ.

૨૦-૦૫-૨૦૧૬

સેન્ટ્ર્િ

૧૯, સવાણી એસ્ર્ે ર્, કોહીનુર રોડ.

૩૧-૦૫-૨૦૧૬

બી-૩, અંલબકાનર્ર, કરાં જ.

૦૫-૦૫-૨૦૧૬

બી-૫, રાજિક્ષ્મી સોસા., અડાજણ રોડ.

૦૬-૦૫-૨૦૧૬

૧૦૩, ર્ોપીનાથ સોસા., મોરાભાર્ળ.

૦૮-૦૫-૨૦૧૬

મુકેશભાઇ, દરજી મહલ્િો, અડાજણ ર્ામ.

સાઉર્
સાઉર્ ઈસ્ટ

૭, સુરભી રો-હાઉસ, અડાજણ.
૫૨૬, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર.

૧૬-૦૫-૨૦૧૬

૪૦, િાિજીનર્ર સોસા., અડાજણ.

૧૯-૦૫-૨૦૧૬

૪૬૩, રામનર્ર કોિોની & ૬૫, ર્ોપીનાથ સોસા.,રામનર્ર રોડ. (બે નમુના)

૨૩-૦૫-૨૦૧૬

૧૦૧, વનશાાંત સોસા. અડાજણ.

૨૪-૦૫-૨૦૧૬

૬૧, રામદે વનર્ર સોસા., પાિનપુર રોડ.

૨૬-૦૫-૨૦૧૬

૫૧૫, રામનર્ર કોિોની, રામનર્ર.

૨૮-૦૫-૨૦૧૬

૪૨, મોરારનર્ર સોસા. તાડવાડી.

૦૧-૦૫-૨૦૧૬

૫/૧૨૯૫, સોય શેરી - ૧ & ૫/૧૩૦૨, સોય શેરી - ૨, હરીપુરા (બે નમુના).

૦૭-૦૫-૨૦૧૬

૫/૬૦૪, ધોબી શેરી, હકરપુરા.

૨૮-૦૫-૨૦૧૬

૭/૨૮૧૬-મોર્ી કડીયા શેરી & ૭/૨૮૮૩-નાની કડીયા શેરી, સૈયદપુરા (બે નમુના).

૩૧-૦૫-૨૦૧૬

૨/૫૫૦, મોમનાવાડ, રૂસ્તમપુરા.

૦૫-૦૫-૨૦૧૬
સાઉર્ વેસ્ટ

૪૦૪૪, ૪૦૫૨, મહાપ્રભુજીની બેઠક & એ-૬૩, પુવવિ સોસા. વવ. - ૧, એ.કે .રોડ. (ત્રણ નમુના).

૨૧-૦૫-૨૦૧૬

૧૨-૦૫-૨૦૧૬
વેસ્ટ

૯, ૧૪ & ૫, શાહ એસ્ર્ે ર્, એ.કે.રોડ. (ત્રણ નમુના).

૭, શસ્ક્ત શેરી, ઉમરાવનર્ર.
૨૮, હળપવતવાસ, ૮૦ & ૧૦૫, વનશાળ ફળીયુ & ૫, ર્ાાંધી ફળીયુ, ભીમરાડ. (ચાર નમુના).

૧૩-૦૫-૨૦૧૬

દીનબાંધ ુ એપા., ઉમાભવન-ભર્ાર રોડ.

૧૯-૦૫-૨૦૧૬

૧૭ & ૨૪૪, બુનકી શેરી, ઉમરાવનર્ર-ભર્ાર રોડ(બે નમુના).

૨૩-૦૫-૨૦૧૬

રોયિ નેસ્ર્, ઓિપાડી મહોલ્િો પાસે, અઠવાિાઈન્સ.

૦૧-૦૫-૨૦૧૬

૫૨, સડક ફળીયુ, ઉન.

૨૬-૦૫-૨૦૧૬

રવવભાઈ પર્ે િ, માંકદર પાસે & શૈિેશભાઈ પર્ે િ, આમિી ફળીયુ, ડુ ડ
ાં ી (બે નમુના).

૧૯-૦૫-૨૦૧૬

૪૬૬, પદમાનર્ર, માનદરવાજા.

૨૩-૦૫-૨૦૧૬

૮૨, શાસ્ત્રીચોક, લિિંબાયત.

