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 .

ભાસ :- ભે - ૨૦૧૦

ઝોન

નોથટ

ઝોન

રેલ ામેર ા નમુન ાઓ

પીર્ નમુન ાઓ

અનપીર્ નમુન ાઓ

નોથટ

૮૭૯

૮૭૧

૮

ઈસ્ર્

૭૫૮

૭૪૯

૯

લેસ્ર્

૬૭૦

૬૬૯

૧

સેન્્ર

૫૦૯

૫૦૨

૭

સાઉથલેસ્ર્

૧૨૮૭

૧૨૭૩

૧૪

સાઉથ

૧૦૦૦

૯૮૯

૧૧

સાઉથ ઈસ્ર્

૭૩૮

૭૩૪

૪

કુ ર

૫૮૪૧

૫૭૮૭

૫૪

અનપીર્ સેમ્રની વલગત
તાયીખ

સયનાભાની વલગત

૦૬/૦૫/૨૦૧૦

૮૦, યાભજી કૃ ા યો હાઉસ, ગજેયા સ્કુ ર ાછ.

૧૩/૦૫/૨૦૧૦

૬૩, ળાાંવતનગય સોસા. વલ-૨, ફાાસીતાયાભ ચોક.

૧૫/૦૫/૨૦૧૦

૫૦૦ ફોય લાલ્લ, રરીતા ચોકડી, કાાંતાયે શ્વય ભાંદદય યોડ.
જમ ભાતાજી ર્ી સેન્ર્ય, રરીતા ચોકડી, કાાંતાયે શ્વય ભાંદદય યોડ ( ફે નમુના ).

૧૮/૦૫/૨૦૧૦

શ્રીજી વનલાસ, લસ્તા દે લડી યોડ.

૧૯/૦૫/૨૦૧૦

૧૭૧, ઘનશ્માભનગય સોસા., ડબોરીગાભ યોડ.

૩૧/૦૫/૨૦૧૦

ભુેન્રબાઇ, યાઇડીંગ પ્રેસ, રારદયલાજા.

૦૫/૦૫/૨૦૧૦

ર્ાાંકી, સયથાણાગાભ.

૧૭/૦૫/૨૦૧૦

૧૬, ઠાકોયદ્વાય સોસા., સીભાડા.
રાઇન ફ્રસીંગ-૩૦૦ mm  નાાં સ્કાલય લાલ્લ ચેમ્ફય, પ ૂણાગાભ ખાડી ાસે.

૨૦/૦૫/૨૦૧૦
ઈસ્ર્

યોડ.

૨૧/૦૫/૨૦૧૦

ફોયીંગ-ઘય નાં - ય. લલ્રબબાઇ કયાણી , ગીતાનગય લાડી વલ-૨, સીતાનગય સોસા. યોડ, પુણાગાભ.

૨૨/૦૫/૨૦૧૦

ફોયીંગ, ગોકુ રગાભ સાભે, સયથાણાગાભ.

૨૬/૦૫/૨૦૧૦

રાઇન ફ્રસીંગ-૧૬૨૬ mm & ૧૫૨૪ mm ભહાલીય બ્રીજ ાસે, ચીકુ લાડી.

૨૭/૦૫/૨૦૧૦
લેસ્ર્

રાઇન ફ્રસીંગ-૩૦૦ mm  નાાં સ્કાલય લાલ્લ ચેમ્ફય, દેલી દળટન સોસા. ાસે , પ ૂણા-સીભાડા

૨૬/૦૫/૨૦૧૦

૨૫, લચત્રકુ ર્ સોસા., લયાછા યોડ.
૮, સ્નેહ વભરન સોસા., નાના લયાછા.
૧૧૫, ભથુયાનગયી સોસા., ારનપુયગાભ.

સેન્્ર

૧૧/૦૫/૨૦૧૦

૬/૨૭૦૪, ફોધાની ચાર, રાર દયલાજા.

૧૨/૦૫/૨૦૧૦

૭/૩૮૭૮, ચોથીમા ળેયી, રૂઘનાથપુયા.

૨૯/૦૫/૨૦૧૦

૬/૬૩૬ ાસે, ભોર્ી ળેયી, ગરેભડાં ી.
ફુયજા ોરીસ સ્ર્ે ળન, ચોકફજાય.
૧૧/૧૨૭૬, વલઠ્ઠરલાડી, નાણાલર્.

૩૦/૦૫/૨૦૧૦

૧૨/૯૬૫, ખાાંડફજાય, રારગેર્.
૧૨/૧૦૯, ડફગયલાડ, યાણીતાલ.

૦૬/૦૫/૨૦૧૦

૩, વતરૂભારા સોસા., ીરોદ.

૦૯/૦૫/૨૦૧૦

સી-૬, અજીત ાકટ એા., ઘોડદોડ યોડ.

૧૦/૦૫/૨૦૧૦

પ્રસાંગ ફાંગરો, સીર્ી ફેંકની ગરીભાાં, ઘોડદોડ યોડ.

૧૨/૦૫/૨૦૧૦
૧૪/૦૫/૨૦૧૦
સાઉથ લેસ્ર્

૧૯/૦૫/૨૦૧૦
૨૧/૦૫/૨૦૧૦
૨૫/૦૫/૨૦૧૦

૧૬, સાંસ્કાયનગય, ઉધના-ભગદલ્રા યોડ.
૯, નાંદનલન સોસા., ઘોડદોડ યોડ.
સી-૬, અજીત ાકટ એા., ઘોડદોડ યોડ.
૧૬, સાંસ્કાયનગય, ઉધના-ભગદલ્રા યોડ.
૫૬, આદળટ સોસા., અઠલારાન્સ-ઘોડદોડ યોડ.
યાભનાથ ઘેરા ભાંદદય, યાભનાથ ઘેરા સ્રીર્, ઉભયા.
૫૯. આદળટ છાત લગટ સોસા. અઠલારાઈંસ.
યાભનાથ ઘેરા ભાંદદય, યાભનાથ ઘેરા સ્રીર્, ઉભયા.
૨૦, ગજાનાંદ ળેયી, અંફાનગય.

૨૮/૦૫/૨૦૧૦

૮, ગોકુ રનગય, ઉધના ભગદલ્રા યોડ.
૫૭, સીભા યો-હાઉસ, ઘોડ દોડ યોડ.

સાઉથ

૦૬/૦૫/૨૦૧૦

૯/૪, ઇન્ડસ્રીમર, ખર્ોદયા.

૦૭/૦૫/૨૦૧૦

૧૮૬, ર્ાાંકી પીયુ,ાં લડોદ.

૧૦/૦૫/૨૦૧૦

R/O પ્રાન્ર્, ફભયોરી.

૧૨/૦૫/૨૦૧૦

૮/૧૭૩, ગાાંધીનગય, ગુ.હા.ફો., ખર્ોદયા.

૧૩/૦૫/૨૦૧૦

૨/૧૯૮, હેગડેલાડ લસાહત-૨, ઉધના.

૨૨/૦૫/૨૦૧૦

R/O પ્રાન્ર્, ફભયોરી.

૨૪/૦૫/૨૦૧૦

૬૫ & ૨૨, જાગનાથ સોસા., ખર્ોદયા ( ફે નમુના ).

૨૯/૦૫/૨૦૧૦

સાઉથ ઈસ્ર્

૨૦૪, ઉવભમાનગય, ફભયોરી યોડ.
૫૮, વળલાજીનગય, ફભયોરી યોડ.

૩૧/૦૫/૨૦૧૦

R/O પ્રાન્ર્, ફભયોરી.

૦૬/૦૫/૨૦૧૦

૬૫ &૧૮ ભોમટનગય, દડિંડોરી ( ફે નમુના ).

૦૮/૦૫/૨૦૧૦

૮૯, ભહાપ્રભુનગય, લરિંફામત.

૧૪/૦૫/૨૦૧૦

૮૭, ગામત્રીનગય, યલત ાર્ીમા.

