સુયત ભહાનગયાલરકા
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ાણીના નમ ૂનાની ચકાસણી
ળહેય ાણી પુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી સપ્રામ દયમ્માન ળહેયીજનોનાઘયનાાં નભાાંથી
એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં સેમ્રોનાાં ર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટ નીભાહીતી નીચે મુજફ છે .
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અનપીર્ સેમ્રની વલગત
તાયીખ

સયનાભાની વલગત

૧૧/૦૩/૨૦૧૦

૫૫, શ્રી વનકે તન સોસા., સુમર
ુ ડેયી યોડ.

૧૩/૦૩/૨૦૧૦

ફી-૨૦ & ફી-૨૩, ભાધલ ભાંદીય સોસા., વલ.-ફી, ડબોરીગાભ યોડ ( ફે નમુના ).

૧૬/૦૩/૨૦૧૦

૧૦૭, મોગીનગય સોસા., ડબોરીગાભ યોડ.

૧૮/૦૩/૨૦૧૦

૩૬૩, રક્ષ્ભીનગય સોસા., લેડ યોડ.

૧૯/૦૩/૨૦૧૦

ભનોજબાઇ, ીઠા પીયુ,ાં કતાયગાભ.

૨૬/૦૩/૨૦૧૦

૧૧, ગામત્રી રયલાય સોસા., વલબાગ - ફી ( ૩ ), કતાયગાભ - સીંગણપુય યોડ.

૦૪/૦૩/૨૦૧૦

૧૦, હયીઓભ સોસા., એ.કે .યોડ.
ર્ે ર ઇરાફેન પ્રવલણબાઇ& ૨૦૧૪, જુ નો ભોહલ્રો ઝુડટ્ટી, એ.કે .યોડ-લયાછા ( ફે
નમુના ).

ઈસ્ર્

૧૦/૦૩/૨૦૧૦

૩૦૧૧, યાજીલનગય ઝુડટ્ટી, એ.કે .યોડ-લયાછા.
૨૨, ર્ે રનગય સોસા., એ.કે .યોડ-લયાછા.
૩૪૩૫, ૩૧૩૩ & ૨૧, હતીલાસ ઝુડટ્ટી, એ.કે .યોડ-લયાછા ( ત્રણ નમુના ).
૪૨, ભણીનગય સોસા., એ.કે .યોડ-લયાછા.

લેસ્ર્

૦૯/૦૩/૨૦૧૦

૧૦, જમ અંફે સોસા., અડાજણ.

૨૩/૦૩/૨૦૧૦

૨૧૩-૨૧૪, ભહેયનગય, અડાજણ.

૨૫/૦૩/૨૦૧૦

૨૮, યવલન્રાકટ સોસા., અડાજણ યોડ.

૨૬/૦૩/૨૦૧૦
૩૧/૦૩/૨૦૧૦
સેન્્ર

૨૪/૦૩/૨૦૧૦
૦૫/૦૩/૨૦૧૦
૧૨/૦૩/૨૦૧૦

સાઉથ લેસ્ર્

ારકિંગ, ગીત ગોવલિંદ - ફી, ગોયર્ યોડ.
૧, ગીત ગુજ
ાં ન એા., ગોીપુયા.
૨/૨૧૫૦, વ્હોય લાડ, રૂદયપુયા.
સી-૬, યત્નભાધલ યો હાઉસ, ીરોદ.
૧૦૫/૧૦૬, સાયસ્લતનગય, ીરોદ.
૧૦૬ - ગણેળ પીયુ&
ાં ૨૧૩ - જરાયાભ પીયુ, ાં આબલા ( ફે નમુના ).
જાહેય ન - ાણીની ર્ાાંકી& ધ ૃલ કયીમાણા - ભેઇન યોડ, ભગદલ્રા ( ફે નમુના ).
૫૨, સ્લાશ્રમ સોસા., અઠલાગેર્.

૨૩/૦૩/૨૦૧૦

જાહેયન.- ાણીની ર્ાાંકી & ૪૨ - બલાની પીયુ, ભગદલ્રા ( ફે નમુના ).

૨૬/૦૩/૨૦૧૦

૮૨, આદળટ સોસા., અઠલારાઇન્સ.

૨૭/૦૩/૨૦૧૦

૧૮ & ૧૯, શૃગ
ાં ાય સોસા., સીર્ીરાઈર્ ( ફે નમુના ).

૩૧/૦૩/૨૦૧૦
૦૮/૦૩/૨૦૧૦

સાઉથ ઈસ્ર્

૧૦૦૫, આંફેડકયનગય, યાભનગય.

૧૯/૦૩/૨૦૧૦

૩૦/૦૩/૨૦૧૦

સાઉથ

જાહેય ન, રદભારા સોસા., યાભનગય.

૧૫/૦૩/૨૦૧૦
૦૪/૦૩/૨૦૧૦

ફાંગરા નાં.-૮૭/એ, આદળટ સોસા., અઠલારાઇન્સ.
ળાા ક્રભાાંક નાં-૭, આદળટ સોસા., અઠલારાઇન્સ.
ળાા ક્રભાાંક નાં-૭, અઠલા ઝોન ઓપીસ સાભે, અઠલારાઇન્સ.
ફાંગરા નાં.-૨૦, શૃગ
ાં ાય સોસા., અઠલારાઇન્સ.
૩૮ & ૧૧૬, હયીનગય - ૩, ઉધના ( ફે નમુના ).
૭૯, દાઉદનગય, ઉધના.
R/O પ્રાન્ર્, ફભયોરી.
૧૭, યે રયાહત, કોરોની, ભાનદયલાજા.

