સુયત ભશાનગયાલરકા
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ાણીના નમ ૂનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી પુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી
એકત્રીત કયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં ર્ેસ્ર્ીંગ યીોર્ટ ની ભાશીતી નીચે મુજફ છે .
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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
૦૩/૦૧/૨૦૧૧

વયનાભાની વલગત
૯૧ & ૧૬૨, બગલાનનગય વોવા., કતાયગાભ-વીંગણોય યોડ (ફે નમુના).
૧૫૩, ર્ેર લાડી વલ-૩, રાર દયલાજા.

૦૬/૦૧/૨૦૧૧

૦૪, વળલાાંજરી યો શાઉવ, રાર દયલાજા.

નોથટ
૨૦/૦૧/૨૦૧૧

ઈસ્ર્

૫૧, યામરી પ્રેવની ગરીભાાં, રાર દયલાજા.
૩, ધનયાજા યભાયની લાડી, રાર દયલાજા.

૨૩/૦૧/૨૦૧૧

૨૦-૨૧, અલધ ાકટ વોવા., ડબોરી ચાય યસ્તા.

૩૦/૦૧/૨૦૧૧

૨૯, ખોડડમાયનગય વોવા., કતાયગાભ-વીંગણોય યોડ.

૦૪/૦૧/૨૦૧૧

૧૧, લલ્રબનગય વોવા., લયાછા યોડ.

૦૫/૦૧/૨૦૧૧

૭૦, ૭૨, ૬૯ & ૭૧, ભશેશ્વયી વોવા., લયાછા યોડ (ચાય નમુના).

૧૩/૦૧/૨૦૧૧

૯, નલી ળક્તત વલજમ વોવા., લયાછા.

૧૫/૦૧/૨૦૧૧

૧૯ & ૨૦, નલી ળક્તત વલજમ વોવા., લયાછા (ફે નમુના).

૨૨/૦૧/૨૦૧૧

૯૪, લલ્રબનગય વોવા., લયાછા યોડ.

૨૫/૦૧/૨૦૧૧
૨૮/૦૧/૨૦૧૧

લેસ્ર્

૧૭, ર્ેર લાડી વલ-૨, રાર દયલાજા.

૬૪૭ & છત્રીવવિંશ ફાપુવવિંશ યાણા, યાભકૃષ્ણ કોરોની, કાોદ્રા-લયાછા (ફે
નમુના).
૧૧૧, બક્તતનગય વોવા. વલ-૨, એ.કે.યોડ.
૬૪૭, યાભકૃષ્ણ કોરોની-બયલાડ પીયુ,ાં કાોદ્રા.

૨૯/૦૧/૨૦૧૧

૮૭, વળયડીધાભ વોવા., લયાછા યોડ.

૩૧/૦૧/૨૦૧૧

૯૦ & ૧૦૦, વળયડીધાભ વોવા., લયાછા યોડ (ફે નમુના).

૧૩/૦૧/૨૦૧૧

એ-૬૨, ભશાલીય યો-શાઉવ, અડાજણ યોડ.
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વેન્્ર

વાઉથ લેસ્ર્

૦૫/૦૧/૨૦૧૧

૧૨/૩૦૯, ચેલરી ળેયી, યાણીતાલ.

૧૩/૦૧/૨૦૧૧

૭/૭૭૧, યોશીત પીયુ,ાં યાભપુયા.

૧૭/૦૧/૨૦૧૧

૮/૭૫૩, શનુભાન ચાય યસ્તા, ગોીપુયા.

૧૯/૦૧/૨૦૧૧

૪/૪૪૬, ભવીદીમા ળેયી, શયીપુયા.

૨૦/૦૧/૨૦૧૧

૭/૧૦૮૧, આદભની લાડી, કતાયગાભ દયલાજા.

૨૪/૦૧/૨૦૧૧

૧૨/૧૮૬૩, વોવા ભોશલ્રો, વૈમદલાડા.

૧૨/૦૧/૨૦૧૧

૨૦૭, ૨૧૩ & ૨૨૫, સુમોગનગય, અરથાણ-બર્ાય, (ત્રણ નમુના).

૧૩/૦૧/૨૦૧૧

૪૭, વોભનાથ વોવા., બર્ાય.

૨૬/૦૧/૨૦૧૧
૩૧/૦૧/૨૦૧૧

વાઉથ
વાઉથ ઈસ્ર્

ાડકિગ, શુબ રક્ષ્ભી એા.-એ & ડી, વીર્ીરાઇર્ (ફે નમુના).
ાડકિગ, સ ૂમાટ પ્રાઝા કોમ્રેક્ષ, વીર્ીરાઇર્.
એ-૧૫, પુયોત્તભનગય, અરથાણ.
૫-૬ & ૭, કભટમોગી વોવા., ઉભયા (ફે નમુના).

૧૧/૦૧/૨૦૧૧

૨૧, જી.આઈ.ડી.વી, ખર્ોદયા.

૩૧/૦૧/૨૦૧૧

૧૮, ૧૫ & ૧૨, ળાડશદાકટ વલ-૨, ઉન (ત્રણ નમુના).
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-
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