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 :- ડડવેમ્ ફય - ૨૦૧૦
ઝોન

રેલ ામે ર ા નમુન ાઓ

પીર્ નમુન ાઓ

અનપીર્ નમુન ાઓ

નોથટ

૮૬૫

૮૬૩

૨

ઈસ્ર્

૭૭૩

૭૫૫

૧૮

લેસ્ર્

૭૬૨

૭૫૮

૪

વેન્્ર

૫૯૪

૫૮૭

૭

વાઉથ લેસ્ર્

૧૩૦૩

૧૨૯૩

૧૦

વાઉથ

૯૩૫

૯૨૩

૧૨

વાઉથ ઈસ્ર્

૭૯૩

૭૯૩

૦

કુ ર

૬૦૨૫

૫૯૭૨

૫૩

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

ઝોન
નોથટ

ઈસ્ર્

અનપીર્ વે મ્ રની વલગત
તાયીખ

વયનાભાની વલગત

૧૧/૧૨/૨૦૧૦

ફોયીંગ, બગુનગય, અભયોરી.

૨૮/૧૨/૨૦૧૦

૧૮૪, ભાધલાનાંદ વોવા., કતાયગાભ - વીંગણોય યોડ.

૦૨/૧૨/૨૦૧૦

૬૬, ર્ે રનગય વોવા., એ.કે .યોડ.

૦૫/૧૨/૨૦૧૦

વી.- ૫, ૬, જમ ગાંગેશ્વય વોવા., ડશયાફાગ.

૦૬/૧૨/૨૦૧૦

એ-૮૬ & એ-૫૭, વલઠ્ઠરનગય વોવા., લયાછા યોડ (ફે નમુના).

૦૮/૧૨/૨૦૧૦

૫૯, વલાણી ઈન્ડ્રસ્રીમર, કોશીનુય યોડ-લયાછા.

૦૯/૧૨/૨૦૧૦

ગોાર રોચો શાઉવ & ફાયૈ મા કાડ કે ન્દ્ર, ભોશનની ચાર, લયાછા (ફે નમુના).

૧૧/૧૨/૨૦૧૦

ર્ાાંકી, વયથાણાગાભ.
૪, ભશાદે લનગય, નાના લયાછા.

૧૩/૧૨/૨૦૧૦

૧૦, નલદુગાટ વોવા., નાના લયાછા.
૭, અંલફકા વલજમ વોવા., નાના લયાછા.

૧૪/૧૨/૨૦૧૦
૨૦/૧૨/૨૦૧૦
૨૧/૧૨/૨૦૧૦

જાશેયન, વવધધાાંતનગય ઝુડટ્ટી, નાના લયાછા.
ફી-૧૧૮, વલઠ્ઠરનગય વોવા., લયાછા યોડ.
૫૯, વલાણી ઈન્ડસ્રીમર,. કોશીનુય યોડ-લયાછા.
૭૧, દલિણ પીયુ, નાના લયાછા.

૨૪/૧૨/૨૦૧૦
ઈસ્ર્

૨૭/૧૨/૨૦૧૦
૦૪/૧૨/૨૦૧૦

લેસ્ર્

૦૯/૧૨/૨૦૧૦
૧૦/૧૨/૨૦૧૦

વેન્્ર

૧૧/૧૨/૨૦૧૦

૨૦૦૦, જાડાફાલાનો ર્ે કયો, એ.કે .યોડ.
૨૬, વોભેશ્વય વોવા., લયાછા યોડ.
એ-૨, ઉવભિ વોવા., લયાછા યોડ.
ુ ાફેન & શવનપબાઈ, નલી કોરોની, લયીમાલ (ફે નમુના).
ભેમન
ગ્રાભ ગ ૃશ વનલાવ ફોડટ . લયીમાલ ગાભ.
૧૮૨૬, છન્નુ કોરોની, લયીમાલ ગાભ.
૭/૨૧૬૨, છડાઓર ળેયી, યાભપુયા.
૫/૪૯૬, ભવીદીમા ળેયી, શયીપુયા.
ફોયીંગ(ળાા નાં.-૧૨૮,૧૨૯,૧૩૦), જગુલલ્રબની ો, ગોીપુયા.
ફોયીંગ, ગાાંધીફાગ, ચોક ફજાય.

૧૨/૧૨/૨૦૧૦

૮/૨૨૪૩, જગુલલ્રબની ો, ગોીપુયા.

૧૫/૧૨/૨૦૧૦

૪/૨૨૭, ખત્રીલાડ, ઇન્દયપુયા.

૨૫/૧૨/૨૦૧૦

૫/૨૧૩, સુખડીમા ળેયી, શયીપુયા.

૦૨/૧૨/૨૦૧૦

૨૯, વાંસ્કાયાકટ , ીરોદ.

૦૩/૧૨/૨૦૧૦

એ-૬, વનવતનગય યો શાઉવ, અરથાણ.
૪૫૦, આંફાલાડી, સુરતાનાફાદ.

૧૧/૧૨/૨૦૧૦
વાઉથ લેસ્ર્

૭૭/૩-કણફી પીયુાં & ૩૩-આશીય પીયુ,ાં બયથાણા (ફે નમુના).
ર્ાાંકી, સુરતાનાફાદ.

૨૮/૧૨/૨૦૧૦

વી-૬, અજીત ાકટ એા., કૃવ પાભટ યોડ-ધોડદોડ યોડ.

૨૯/૧૨/૨૦૧૦

વાગય એા., જરદળટન વોવા., ઉભયા.

૩૦/૧૨/૨૦૧૦

વાગય એા., જરદળટન વોવા., ઉભયા.
વાાંઇ રીરા એા., જરદળટન વોવા., ઉભયા.
ફોયીંગ, તાલ પીયુ,ાં ફભયોરી
ફોયીંગ(વરીભ શૈ દય)-ર્ાાંકી પીયુ ાં & ૫૪(ફોયીંગ)-કાવભ અંવાયી & ૫૦(ફોયીંગ)-ગુરાભ ળેખ, ઉન(ત્રણ નમુના).

વાઉથ

૧૧/૧૨/૨૦૧૦

ફોયીંગ-યશેભત ળેખ & શેન્ડ 
ાં -વવલતાફેન ડાહ્યાબાઇ & ૯૩( શેન્ડ 
ાં ) -બીંડી ફજાય, ઉન (ત્રણ નમુના).

ુ ાઇ) & ફોયીંગ-જ્ગન્નાથ & ફોયીંગ-વાંજમબાઇ, લડોદગાભ (ત્રણ નમુના).
ફોયીંગ(મુન્નબ
ફોયીંગ-શયીઓભબાઇ & ફોયીંગ-ગબેણીગાભ, ગબેણીગાભ (ફે નમુના).

વાઉથ ઈસ્ર્

-

-

