સુયત ભશાનગયાલરકા
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ા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 ની ભાશીતી નીચે મુજફ છે .

ભાવ :- નલેમ્ફય - ૨૦૧૦
ઝોન

રેલામેરા નમુનાઓ

પીર્ નમુનાઓ

અનપીર્ નમુનાઓ

નોથટ

૬૮૯

૬૭૯

૧૦

ઈસ્ર્

૬૨૭

૬૧૨

૧૫

લેસ્ર્

૪૯૬

૪૯૬

૦

વેન્્ર

૫૧૫

૫૧૧

૪

વાઉથ લેસ્ર્

૧૦૫૩

૧૦૩૬

૧૭

વાઉથ

૯૫૧

૯૪૩

૮

વાઉથ ઈસ્ર્

૭૩૦

૭૨૧

૯

કુ ર

૫૦૬૧

૪૯૯૮

૬૩

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

ઝોન

અનપીર્ વેમ્રની વલગત
તાયીખ
૦૧/૧૧/૨૦૧૦

નોથટ

વયનાભાની વલગત
૪૦૦, ૪૦૧ & ૩૭૨, રલરતાાકટ વોવા., કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ાછ, કતાયગાભ (ત્રણ નમુના).
૮૯ & ૮૧, ઉદમનગય વોવા. વલ- ૨, શયીઓભ ભીર વાભે , લેડ યોડ (ફે નમુના).

૧૦/૧૧/૨૦૧૦

૨૬૩, કૃષ્ણનગય વોવા., વીંગણપુય તયણકુ ાંડ યોડ.

૨૩/૧૧/૨૦૧૦

૧૨૨ & ૧૯૩, ઉદમનગય વોવા. વલ- ૨, કતાયગાભ (ફે નમુના).

૩૦/૧૧/૨૦૧૦

૧૯૧ & ૨૨૩, રરીતા ાકટ વોવા., રરીતા યોડ-કતાયગાભ (ફે નમુના).

૧૩/૧૧/૨૦૧૦

૧૦ & ૨૭, જમ બલાની વોવા., લયાછા યોડ (ફે નમુના).

૧૫/૧૧/૨૦૧૦

ફી-૫૪ & ૫૫, ર્ે રનગય વોવા., એ.કે .યોડ-લયાછા (ફે નમુના).

૨૦/૧૧/૨૦૧૦

૮૬ & ૮૦, વલઠ્ઠરનગય, લયાછા યોડ (ફે નમુના).
જાશેયન, ભારૂતી કોમ્રેક્ષ ાવે , એ.કે .યોડ.

ઈસ્ર્

ાદકિંગ, ર્ે રનગય શોર, એ.કે .યોડ.

૨૨/૧૧/૨૦૨૧૦

૧૨, ર્ે રનગય, એ.કે .યોડ.
૧૦૬૨, યાણાાંચની લાડી, એ.કે .યોડ.
૩૬, ૩૪, ૪૩ & ૩૨, ઉવભમાનગય વોવા., લયાછા (ચાય નમુના).

૨૪/૧૧/૨૦૧૦
લેસ્ર્

-

૩૭, વલશ્વેળયીનગય, લયાછા યોડ.
-

૦૫/૧૧/૨૦૧૦
વેન્્ર

૧૯/૧૧/૨૦૧૦

૬/૧૮૩૫, ભ ૂત ળેયી, ભશીધયપુયા.
ાદકિંગ, પામય સ્ર્ે ળન, નલવાયી ફજાય.
૩ & ૧૨, ચાભડીમાની ચાર, નલવાયી ફજાય (ફે નમુના).

૦૧/૧૧/૨૦૧૦

સુભનાકટ , અંલફકાવનકે તન ભાંદદય ાવે, અઠલારાઈન્વ (ત્રણ નમુના).

૧૨/૧૧/૨૦૧૦

એ-૬, વાાંઇ આવળ વોવા., ઉધના-ભગદલ્રા યોડ.

૧૯/૧૧/૨૦૧૦

ચાંદનફાા એા., કવભશ્નયશ્રીનાાં ફાંગરા ાવે , અઠલારાઈન્વ.
યીલયક્રસ્ર્ એા., અંલફકાવનકે તન ભાંદદય ાવે, અઠલારાઈન્વ.

૨૦/૧૧/૨૦૧૦
વાઉથ લેસ્ર્

બીખાબાઇ, સુભનાકટ , અંલફકાવનકે તન ભાંદદય ાવે, અઠલારાઈન્વ.
વપ્રામ વેમ્ર, મ્યુ.કવભશ્નયશ્રી નો ફાંગરો, અઠલારાઈન્વ.
૩૫,નાંદલન વોવા., ઘોડદોડ યોડ.

૨૨/૧૧/૨૦૧૦

મ્યુ.કવભશ્નયશ્રી નો ફાંગરો, અઠલારાઈન્વ.

૨૩/૧૧/૨૦૧૦

સુભનાકટ , અઠલારાઈન્વ.

૨૫/૧૧/૨૦૨૧૦

સુભનાકટ , અઠલારાઈન્વ.

૨૬/૧૧/૨૦૧૦
૨૭/૧૧/૨૦૧૦

અંલફકા નીકે તન ભાંદીય, અઠલારાઈન્વ.
૩૩/૧/૧૨૪-શીયાબાઇ, અંલફકાવનકે તન ભાંદદય ાવે, અઠલારાઈન્વ.
ર્ાાંકી, ચાંદનફાા એા., અઠલારાઈન્વ.
વી-૫ & ફી-૭, યત્નભાધલ વોવા., ીરોદ (ફે નમુના).

૦૧/૧૧/૨૦૧૦

RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.

૧૨/૧૧/૨૦૧૦

૧૪૨, આળાપુયી વોવા. વલ.-૩, ફભયોરી યોડ.

૧૩/૧૧/૨૦૧૦

૩૨, યણછોડનગય, ાાંડેવયા.
૨૩, શયીજનલાવ પીયુ,ાં બુડીમા.

વાઉથ
૨૦/૧૧/૨૦૧૦

૩૩૬/૧૨, વોનાયી પીયુ, વોનાયી.
૮૬, ફાપુનગય, લડોદ.
૪૪, નીળા પીયુ, લડોદ.

વાઉથ ઈસ્ર્

૨૨/૧૧/૨૦૧૦

RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.

૦૩/૧૧/૨૦૧૦

૧૫૨, યાભદે લનગય, બાઠેના.

૧૩/૧૧/૨૦૧૦

૪૮ & ૫૦, યાભદે લનગય, બાઠેના (ફે નમુના).
વી/૪/૧, વી ર્ે નાભેન્ર્, ઉભયલાડા.

૧૫/૧૧/૨૦૧૦

૪૪ & ૧૨૮, યાભદે લનગય, બાઠેના (ફે નમુના).

૨૩/૧૧/૨૦૧૦

૪૮, ૬૩ & ૮૫, યાભદે લનગય, બાઠેના (ત્રણ નમુના).

