સુયત ભશાનગયાલરકા
શાઈડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્
ાણીના નમુનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી પુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી
એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં ર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટની ભાશીતી નીચે મુજફ છે .
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અનપીર્ વેમ્રની વલગત
તાયીખ
૦૩/૦૫/૨૦૧૮
૦૪/૦૫/૨૦૧૮

વયનાભાની વલગત
૧૪૪, ભાધલાનાંદ વોવા. ધનભોયા ચાય યસ્તા. (ફે નમુના).
૧૧૦, વળલનગય ઝુડટ્ટી, લેડ દયલાજા.
૬૪, કાંતાયે શ્વય વોવા., કતાયગાભ ફાઆશ્રભ યોડ & ૯, અલ્ાનગય વોવા., કાંતાયે શ્વય ભાંદદય (ફે નમુના).

નલીનલાઘેરા & ૧/૯ & ૧/૭ & ૧/૬૭, ગીતાનગય, ફુરાડા-કતાયગાભ (ચાય નમુના).
૧૧૬, ગોીનાથ વોવા. વલ.-૧, ફાા વીતાયાભ ચોક યોડ.

૦૫/૦૫/૨૦૧૮

વી- ૬૯, વી-૬૩, સ્નેશ વભરન એા. & ફી-૩૫, સ્નેશ વાગય વોવા. ધનભોયા ચાય યસ્તા ાવે, કતાયગભ. (ચાય નમુના).

૧૪, ૨૨, ૧૭૪ & ૬૨, ભાધલાનાંદ વોવા. ધનભોયા ચાય યસ્તા ાવે , કતાયગભ. (ચાય નમુના).

ફી-૪૫, ગામત્રી દયલાય વોવા. વલ.-૩, ફાાશ્રભ યોડ.
૦૭/૦૫/૨૦૧૮

૧૪૪ & ૧૨૮, ભાધલાનાંદ વોવા., વી-૪૪, વી-૫૦, વી-૨૨, વી-૬, સ્નેશવાગય વોવા., નાયામણનગય વાભે, કતાયગાભ (છ નમુના).

૩૫ & ૧૫, ડી.કે.નગય વોવા., કતાયગાભ (ફે નમુના).
૦૮/૦૫/૨૦૧૮
નોથટ

ુ ડેયી યોડ.
૧૮, યોમરાકટ વોવા., સુમર
૫૩, ધ્રુલતાયક વોવા., શદયઓભ વભર યોડ, લેડ યોડ.
૧/૩, ડી ર્ે નાભેન્ર્, ગોતારાલાડી.

૧૦/૦૫/૨૦૧૮

જી/૨, જમાંત કોમ્., તાીનગય વોવા.-૧, પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાછ, લેડ યોડ.
૨, યાભજીનગય વોવા. & ૧૮૨, કે ળલાકટ વોવા., પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાવે , લેડ યોડ (ફે નમુના).

૧૧/૦૫/૨૦૧૮
૧૨/૦૫/૨૦૧૮

૪, વત્મવાાંઇ વોવા., કતાયગાભ ગાભત.
૮૯, યણછોડજીાકટ વોવા. વલ.-૧ & ૧૧, અલ્ાનગય, કતાયગાભ ગાભત (ફે નમુના).
૧૨૮, વલશાય વોવા.વલ.- ૧, કતાયગાભ વીંગણોય યોડ.
૧૧, ૧૨, વલલેકાનાંદ વોવા. ધોકીમા ગાડટન વાભે.
૯૪ & ૮૪, યાભજીનગય વોવા. પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાછ. (ફે નમુના).

૧૪/૦૫/૨૦૧૮

૧૮૮-૧૮૯ & ૧૧૦, કેળલાકટ વોવા. પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાછ. (ફે નમુના).
૨૭ & ૨૯, ગામત્રી યીલાય વોવા. વલ-૩-એ, ફાાશ્રભ યોડ. (ફે નમુના).
ફી-૫૮, ગામત્રી યીલાય વોવા. વલ-૩, કતાયગાભ.

૧૫/૦૫/૨૦૧૮

૮૫, ૧૩૬ & ૧૪૬, ભાધલાનાંદ વોવા. -૪, કતાયતાભ. (ત્રણ નમુના).
વી-૫૦, સ્નેશવાગય વોવા. કતાયગાભ.

૨૧/૦૫/૨૦૧૮

જી-૨, જી-૫ & એચ-૨, ઇશ્વયનગય વોવા., ગોતારલાડી કતાયગાભ (ત્રણ નમુના).

ફી-૪૬, ાયવ વોવા. વલ.-૨, ાયવભાકે ર્ ાવે કતાયગાભ.
૨૨/૦૫/૨૦૧૮
૨૩/૦૫/૨૦૧૮

૪૭૨, ૪૬૭, ૩૮૫ & ૩૯૦ ફુરલાડી લવાશત, બયીભાતા યોડ (ચાય નમુના).
ુ ડેયી યોડ, કતાયગાભ.
૭૪, અરકાપુયી વોવા. સુમર
ુ ડેયી યોડ, કતાયગાભ.
એપ- ૫, દદવ્મ જ્મોત પરેર્ , સુમર

૨૪/૦૫/૨૦૧૮

૪૭૨, ૩૯૦, ૪૬૯, ૩૭૨ & ૪૯૦, ફુરલાડી લવાશત, બયીભાતા યોડ (ાાંચ નમુના).

૨૬/૦૫/૨૦૧૮

૪૨ & એ-૧૩, ઉદમનગય વોવા. વલ-૨, શયીઓભ ભીરની વાભે , લેડ યોડ. (ફે નમુના).
૩૨, શયીદ્વાય વોવા., વવિંગણોય યોડ.

૨૯/૦૫/૨૦૧૮

૪૨, ઉદમનગય વોવા. વલ-૨, શયીઓભ ભીરની વાભે , લેડ યોડ.
૪૭૦ & ૩૮૫, ફુરલાડી લવાશત, બયીભાતા યોડ (ફે નમુના).
૩૬૬, ૩૬૭ & ૩૨૭, યણછોડજીાકટ વલ-૧, કાંતાયે શ્વય ભાંદદય ાવે.. (ત્રણ નમુના).

૦૧/૦૫/૨૦૧૮

ફી-૬૮, યતનજી ાકટ વોવા., એ. કે. યોડ.

૦૩/૦૫/૨૦૧૮

૪૨, અર્રજીનગય, એ. કે. યોડ.

૦૭/૦૫/૨૦૧૮
૦૯/૦૫/૨૦૧૮

૨૯૯, યાણાાંચની ચાર & અળોક જ્લેરવટ ાવે , ભાનવયોલય, એ.કે.યોડ (ફે નમુના).
૪૧૨ & ૨૯૪, અર્રજીનગય, શીયાફાગ, લલ્રબાચામટ યોડ (ફે નમુના).
એભ-૫, જાડાફાલાનો ર્ે કયો, એ.કે.યોડ.
૨, રક્ષ્ભીનગય, અશ્વનીકુ ભાય ગયનાા ાવે & ૧૫, વીતાયાભનગય વોવા., શીયાફાગ યોડ (ફે નમુના).

૧૦/૦૫/૨૦૧૮

૪૮, આનાંદનગય, શીયાફાગ યોડ & ૪૯, યાભદે લનગય, ખોડીમાયનગય યોડ (ફે નમુના).

૧૩/૦૫/૨૦૧૮

૪૮, ભશેશ્વયી, લયાછા યોડ.

૧૫/૦૫/૨૦૧૮

૨૦૨, ૨૦૩ & ૨, ર્ે ર ચેમ્ફવટ, જરાયાભ ળોીંગ વેન્ર્ય વાભે , ફયોડા વપ્રસ્ર્ે જ. (ત્રણ નમુના).

૨૦/૦૫/૨૦૧૮
૨૨/૦૫/૨૦૧૮
ઈસ્ર્

૩૧, ર્ે રનગય, એ.કે.યોડ & ૪૧, જમબલાની વોવા., લયાછા યોડ (ફે નમુના).
ફી/૧૪, ગાંગેશ્વયી વોવા. & ૩૫, અંલફકાવલજમ વોવા., લયાછા યોડ (ફે નમુના).
૧૧૧-૧૧૨, દદલાીફા ઇન્ડ., એ.કે .યોડ & ર્ે ર ળોીંગ વેન્ર્ય, ફયોડા વપ્રસ્ર્ે જ (ફે નમુના).

ર્ે ર ળોીંગ વેન્ર્ય, ફયોડા પ્રીસ્ર્ે જ.
૨૩/૦૫/૨૦૧૮

૧૧૨ & ૧૪૮, દદલાીફા ઈન્ડ., એ. કે. યોડ. (ફે નમુના).
૩૨/૯/૬૨, જાડા ફાલાનો ર્ે કયો એ. કે. યોડ.
લયાછા પામય સ્ર્ે ળન, કાોદ્રા.

૨૪/૦૫/૨૦૧૮
૨૬/૦૫/૨૦૧૮
૨૮/૦૫/૨૦૧૮

૧૧૦/૧૧૧ & ૧૨૭ દદલાીફા ઈન્ડ., એ. કે. યોડ. (ફે નમુના).
૨, પ્રોર્નાં ૧૧૯-રૂભનાં ૬ & રૂભનાં ૨૦૧, ર્ે ર ચેમ્ફવટ, ફયોડા વપ્રસ્ર્ે જ ાવે. (ત્રણ નમુના).

૪૫, ભણીફાાકટ વોવા. પુણાગાભ. (ત્રણ નમુના).
૫૪૮, દદનદમાનગય, કાોદ્રા.
૨૮૮, નાંદનલન વોવા. વલ-૨, પુણાગાભ.
૫૦૭ & ૫૦૫, ખાડી ભશોલ્રો, ફોમ્ફે ભાકે ર્ યોડ. (ફે નમુના).
૩૦૬, ક્ષભા વોવા. એ. કે. યોડ.

૩૦/૦૫/૨૦૧૮

૧૨૬ & ૧૧૧/૧૧૨, દદલાીફા ઈન્ડ. વોવા. એ. કે. યોડ. (ફે નમુના).
૨૦૩ & ૨૦૧, ર્ે ર ચેમ્ફવટ, ફયોડા વપ્રસ્ર્ે જ. (ફે નમુના).

૦૧/૦૫/૨૦૧૮
૦૪/૦૫/૨૦૧૮

૮૪, જોગાણીનગય વોવા.-૩ & ૧૨૫, ઠાકોયદ્વાય વોવા.-૩, અડાજણ (ફે નમુના).
૧૮, ભાધલાકટ વોવા., ારનપુય યોડ.
૧૧૪, જમઅંફે વોવા., અડાજણ.
બ્રોક-એ & ઈ, નેભીનાથનગય વોવા., ગોયાર્ યોડ, યાાંદેય (ફે નમુના).

લેસ્ર્

૦૫/૦૫/૨૦૧૮

એ-૪૬, વાંત જ્ઞાનેશ્વય વોવા., ૬૭, જોગાણીનગય વોવા.-૨ & વપ્રમાાંક એા., ારનપુય યોડ (ત્રણ નમુના).

એર, વનળાાંત વોવા., અડાજણ.
ઈબ્રાશીભબાઈ યશીભબાઈ ડબોમા, ફોકડ પીયુ. યાાંદેયગાભ.

૦૯/૦૫/૨૦૧૮
૧૦/૦૫/૨૦૧૮

૧૭, આનાંદાકટ વોવા., તાડલાડી.
૫૩, ગાંગાનગય વોવા.-૧, ઉગત બેંવાણ યોડ.
ફી-૨, ાંચલર્ી વોવા., ારનપુય ગાભ.

૧૧/૦૫/૨૦૧૮
૧૨/૦૫/૨૦૧૮
૧૭/૦૫/૨૦૧૮

૧૪ & ૧૦, ઈશ્વયકુ ાંજ વોવા., અડાજણ (ફે નમુના).
૬/૬૧, નાનાફજાય, યાાંદેય.
૬/૧૦૩, નાનાફજાય, યાાંદેય યોડ.
૨૬૧, કૃષ્ણકુ ાંજ વોવા, ારનપુય યોડ.
૧૫, ઋતયુ ાજ યો-શાઉવ & ૩૪, આત્ભનાકટ યો-શાઉવ, ર્ી. ી. ૩૧-૩૧, અડાજણ. (ફે નમુના).

૧૮/૦૫/૨૦૧૮

ફી-૨, ર્ે રનગય વોવા., અડાજણ યોડ.

૧૯/૦૫/૨૦૧૮

૨૦૩, દશદામતનગય વોવા. & ૭૫, ાંકજનગય વોવા., ારનપુય યોડ (ફે નમુના).

૨૧/૦૫/૨૦૧૮

૧૧, શયીધાભ યો- શાઉવ, જશાાંગીયપુયા.

૨૪/૦૫/૨૦૧૮

૧૬, ભારૂવત વોવા., જશાાંગીયપુયા યોડ.

૨૫/૦૫/૨૦૧૮

૪, અંકુ ય વોવા., અડાજણ & ૩૯ & ૨૩, શયીધાભ યો- શાઉવ, જશાાંગીયપુયા (ત્રણ નમુના).
૩૨, ફારકૃષ્ણ યો- શાઉવ & ૨૯, ભારૂવતધાભ યો- શાઉવ જશાાંગીયપુયા (ફે નમુના).

૨૬/૦૫/૨૦૧૮

ફી-૪, રક્ષ્ભીકુ ાંજ યો-શાઉવ, દાાંડી યોડ.

૨૭/૦૫/૨૦૧૮

૬, ગીયીયાજ વોવા. વલ.- ૧, ન્યુ યાાંદેય યોડ.

૨૯/૦૫/૨૦૧૮

૨૩, ગામત્રી યો-શાઉવ, જશાાંગીયપુયા

૦૭/૦૫/૨૦૧૮

૭/૨૭૨૯, ફોયડી ળેયી, વૈમદપુયા.

૦૮/૦૫/૨૦૧૮

૬/૨૨૪૩, શલાડા ળેયી, ભશીધયપુયા.

૧૦/૦૫/૨૦૧૮

૧૧/૧૪૬૭, ચીનીલાાની ો, નાણાલર્.
૧૧/૫૬૭, તાાલાાની ો, નાણાલર્.
૧/૩૮૯૮, સુયતી ફાયાશાન્દી ર્ે કયો, ચોકફજાય.

૧૧/૦૫/૨૦૧૮

૩૩, ખારીલાડ, ફડેખાચકરા.
૩/૩૭૪૭, લયાછા ળેયી & ૭/૩૯૨૪, ભરાય ળેયી, રૂધનાથપુયા (ફે નમુના).

વેન્્ર

૧૨/૦૫/૨૦૧૮

૯/૧૦૭૭, ભશાકાી ભાંદદયનો ખાાંચો, અંફાજી યોડ.

૧૩/૦૫/૨૦૧૮

૮/૧૨૫૧, વ્શોયલાડ ભશોલ્રા વાભે , ગોીપુયા.

૧૪/૦૫/૨૦૧૮

૬/૮૧૭, છાયીમા ળેયી, ભશીધયપુયા.

૧૬/૦૫/૨૦૧૮
૧૮/૦૫/૨૦૧૮

૧/૩૬૫૮, ર્ોીલારા ભસ્જીદની ગરી & તીન અગ્રેવય વાભે, વાગય શોર્ેરની ગરી, ચોકફજાય (ફે નમુના).

૮/૧૨૫૧, વ્શોયલાડ ભોશલ્રો વાભે , ગોીપુયા.
રૂભન.-૨૦, ગાડટન કોરોની, રૂદયપુયા.
૨/૩૯૨૬, ચોગાન ળેયી, વગયાભપુયા.

૨૪/૦૫/૨૦૧૮

૧/૩૯૬૫, ઢીંગરી પીયુ,ાં ફડેખાચકરા.

૨૫/૦૫/૨૦૧૮

ફી-૩, નાંદની એા., વોનીપીમા.

૨૬/૦૫/૨૦૧૮

વનરકાંઠ એા. યાભપુયા યોડ, વૈમદપુયા.

૨૮/૦૫/૨૦૧૮

૨/૧૫૦૬, ોર્ ળેયી, વગયાભપુયા.

૩૦/૦૫/૨૦૧૮

૯/૬૩-એ, કોર્વપીર યોડ, લાડીપીમા.
૧૩૮ & ૧૩૦, પુનભનગય, જભનાનગય યોડ (ફે નમુના).

૦૧/૦૫/૨૦૧૮

૮૮, સુબાનગય, જભનાનગય યોડ.
ફી/૨૧, જીલીફાાકટ & ૧૮૧, ગીયદ્વાય વોવા., ગામત્રી વોવા. ાવે, ઉ.ભ. યોડ (ફે નમુના).

વાઉથ લેસ્ર્

૦૨/૦૫/૨૦૧૮

૨૪, આચભન વોવા., યાભફાગ ાવે.

૦૪/૦૫/૨૦૧૮

૮૬, સુબાનગય, જભનાનગય યોડ.

૦૫/૦૫/૨૦૧૮

છગનબાઈની ચારભાાંથી, બયથાણા.

૦૭/૦૫/૨૦૧૮
૧૭/૦૫/૨૦૧૮
૧૮/૦૫/૨૦૧૮

૮/૨૧, જીલીફાાકટ, ગામત્રી વોવા. ાવે, ઉધના ભગદલ્રા યોડ.
૧૭૬ & ૧૮૦, ગીયધયદ્રાય વલ-૩, ઉધના ભગદલ્રા યોડ (ફે નમુના).
૧૭૭ & ૧૯૧ ઉભા ઇન્ડ. વોવા., જુ ના બર્ાય યોડ (ફે નમુના).
૧૯, ૨૫ & ૪૮, ઠાકોયદી વોવા., નલા બર્ાય યોડ (ત્રણ નમુના).
ફી-૨૫, ફી-૧૨ & એ-૩૮, લવાંતવલશાય યો- શાઉવ, નલા બર્ાય યોડ (ત્રણ નમુના).
૩૯, ઠાકોયદી વોવા., નલા બર્ાય યોડ.

૧૯/૦૫/૨૦૧૮
૨૦/૦૫/૨૦૧૮

૧૯૧, ઉભા ઈન્ડ. વોવા., આઝાદનગય યોડ.
ફી-૨૩, & એ-૩૯, લવાંત વલશાય યો શાઉવ, નલા બર્ાય કે નાર યોડ & યાકે ળ ાવલાન, ખોદડમાયનગય (ત્રણ નમુના).

૨૩, ઠાકોયદી વોવા. નલા બર્ાય કેનાર યોડ.
૧૭૯ & ૧૭૫, યસુરાફાદ, જુ ના બર્ાય યોડ. (ફે નમુના).

૨૧/૦૫/૨૦૧૮

ખોડીમાયનગય, અરથાણ યોડ.
એ-૪૯ & ફી-૩૪, ક્ષેત્રાર વોવા. ઉભયાગાભ. (ફે નમુના).

૨૩/૦૫/૨૦૧૮
૨૪/૦૫/૨૦૧૮

૩૩૫, આંફેડકયનગય, આઝાદનગય, બર્ાય.
૧૯-૨૦, લવાંતવલશાય વોવા. નલા બર્ાય કેનર યોડ
૫, બાયત વોવા., જુ ના બર્ાય યોડ.
૫૧, નાવગાભ, વીર્ીરાઈર્ ાવે.

૨૬/૦૫/૨૦૧૮

૯૮ & ૫, બાયતી વોવા. આઝાદનગય યોડ.

૨૮/૦૫/૨૦૧૮

૨૧, બાયતી વોવા. આઝાદનગય યોડ.
૧૦૯, બાયતી વોવા., આઝાદનગય યોડ, બર્ાય.

૨૯/૦૫/૨૦૧૮

ાં ાતીતનગય, બર્ાય યોડ & ૭, EWS આલાવ, DRB કોરેજ ાવે (ફે નમુના).
એ-૫, સ્લાભી ગુણ

૧૭ & ૧૪, ડાશીફા ાકટ વોવા., નાવગાભ વાભે (ફે નમુના).

વાઉથ

૩૦/૦૫/૨૦૧૮

૧૫ & ૧૭, ઓભ વાાંઈ યો શાઉવ, લેસ ુાં (ફે નમુના).

૩૧/૦૫/૨૦૧૮

ાં ાતીતનગય, બર્ાય યોડ (ફે નમુના).
૧૦, શ્રી યાં ગકૃા વોવા., ઉભયાલનગય & ફી/૫, સ્લાભી ગુણ

૦૫/૦૫/૨૦૧૮

વાાંઈ રક્ષ્ભી કોમ્. વાભે, ર્ે ર પીયુ,ાં બેસ્તાનગાભ.

૧૫/૦૫/૨૦૧૮

૫૪૭, કૈ રાળનગય, ઉધના.

૧૮/૦૫/૨૦૧૮

૭૮, અંલફકાવનકેતનનગય, ીયુવ ોઇન્ર્, ાાંડેવયા યોડ.

૨૨/૦૫/૨૦૧૮

ફી-૧-૮, ચાંદ્રદી વોવા., ઉધના.

૨૩/૦૫/૨૦૧૮

૨૬૭, વાાંઇવભટણ વોવા., ઉધના.

૨૪/૦૫/૨૦૧૮
૩૧/૦૫/૨૦૧૮
૦૨/૦૫/૨૦૧૮

વાઉથ ઈસ્ર્

ફી-૧-૮ & ફી-૧-૯, ચાંદ્રદી વોવા., ઉધના (ફે નમુના).
૪૨, અંલફકાવનકેતનનગય, ીયુવ ોઇન્ર્, ાાંડેવયા યોડ.
૧૯, ઓભ શ્રી વાાંઈ જરાયાભનગય & ૨૬૭, વાાંઈ વભટણ વોવા., ઉધના (ફે નમુના).
૨૦, કૃષ્ણકુ ાંજ વોવા., ડીંડોરી.
૧૯૧૫, શટ ફાંગ્રોઝ, ડીંડોરી.

૦૪/૦૫/૨૦૧૮

ડી/૭/૧ & ડી/૫/૨૫, ડી ર્ે નાભેન્ર્, ઉભયલાડા (ફે નમુના).

૦૫/૦૫/૨૦૧૮

એ-૫૩, અવશ્વન ાકટ, નલાગાભ.

૧૨/૦૫/૨૦૧૮

૫૦, ઉાનગય, બાઠેના.
૧૨૧, નયોત્તભનગય, નલાગાભ.

૧૪/૦૫/૨૦૧૮

ાદકિગ, યોઝાનાાકટ એાર્ૅ., બાઠેના.

૧૫/૦૫/૨૦૧૮

જાશેયન, વભરનનગય, આંજણા.

૨૧/૦૫/૨૦૧૮

૨૭, રક્ષ્ભીનગય, બાઠેના.

૨૨/૦૫/૨૦૧૮

૧૦૭, ભોદી સ્રીર્, નલાગાભ.

