સુયત ભશાનગયાલરકા
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્
ાણીના નમ ૂનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી પુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી
એકત્રીત કયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં વેમ્રોનાાં ર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટની ભાશીતી નીચે મુજફ છે .
ભાવ :- એવિર - ૨૦૧૨
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નોંધ: રેફોયે ર્યી દ્રાયા રેલામેર તભાભ લોર્ય લકટવ તેભજ જવલતયણ ભથકોની ભ ૂગબટ ર્ાાંકીઓનાાં નમુનાઓ નો વભાલેળ
કયલાભાાં આલેર નથી.
ઝોન

અનપીર્ વેમ્રની વલગત
તાયીખ
૦૫/૦૪/૨૦૧૨

નોથટ

ઈસ્ર્

૨૧/૦૪/૨૦૧૨

૬, વાંત જરાયાભ વોવા., લેડયોડ.
૮૭, તાીનગય વોવા., કતાયગાભ-લેડ યોડ.
ફોયીંગ, ભારધાયી લવાશત, અભયોરી.
ફોયીંગ, શ્રી યાભનગયની ફાજુ ભાાં, અભયોરી.

૩૦/૦૪/૨૦૧૨

૪૫, િાણનાથ વોવા., િાણનાથ શોસ્સ્ર્ર ાવે.

૧૪/૦૪/૨૦૧૨

૧૩૩, વળલ ળાંકય ાલટતી વોવા., ખોડીમાયનગય યોડ.

૧૯/૦૪/૨૦૧૨

૩૭, લલ્રબનગય વોવા., લયાછા ભેઇન યોડ.

૨૩/૦૪/૨૦૧૨

બ્રોક નાં.-૧/૨, ગુજયાત શાઉવીંગ ફોડટ, ફોમ્ફે ભાકે ર્.

૨૪/૦૪/૨૦૧૨

૬૯ & ૭૫, ગુરૂનગય, લયાછા ભેઈન યોડ. (ફે નમુના)

૨૫/૦૪/૨૦૧૨

૧૪ & ૧૨, ભોદી ભશોલ્રો, એ.કે.યોડ (ફે નમુના).

૧૩/૦૪/૨૦૧૨
લેસ્ર્

વયનાભાની વલગત

૧૨, ભશાલીય યો શાઉવ, શનીાકટ યોડ.
૭૮, શયીજલાવ, યાભભઢી ાછ, જશાાંગીયપુયા.

૧૮/૦૪/૨૦૧૨

૨૯, આલકાય વોવા., યાભનગય.

૨૦/૦૪/૨૦૧૨

ધનસુખબાઇ ભકનબાઇ ર્ે ર , દયજી ભોશલ્રો, અડાજણગાભ.

૨૩/૦૪/૨૦૧૨

ફી-૧,૨, શ્રી આનાંદ વોવા., આનાંદ ભશર યોડ.

વેન્્ર

વાઉથ લેસ્ર્

૦૯/૦૪/૨૦૧૨

૭/૪૮૭૩, ડાાંગી ળેયી-૧, દદલ્શી ગેર્.

૧૬/૪/૨૦૧૨

૭/૩૨૪૦, કાાંછીમા ળેયી, વૈમદપુયા.

૦૨/૦૪/૨૦૧૨

ડી-૪ & એ-૨, ાંચલર્ી વોવા., વયગભ ળોીંગ વેન્ર્ય વાભે (ફેનમુના).

૧૮/૦૪/૨૦૧૨

૨૨, લફનાાકટ, ાયરે ોઈન્ર્.

૨૩/૦૪/૨૦૧૨

બુધાબાઇ જોગાબાઇ બયલાડ, ગોકુ રનગય, બર્ાય.

૨૪/૦૪/૨૦૧૨

એભ-૨૨, વોભેશ્વય એન્કરેલ , લેસ.ુાં

૨૫/૦૪/૨૦૧૨

૧૦, આંફાલાડી, સુલ્તાનાફાદ.

૧૬/૪/૨૦૧૨

૪૭, યાભનગય, ફભયોરી યોડ.

૨૩/૦૪/૨૦૧૨

૩૨૦, યજપુત પીયુ,ાં ગબેણી.
૨૩-ર્ે કયા પીયુ ાં & નભદ
ટ ાફેન-જભોડી પીયુ,ાં ગબેણી (ફે નમુના).
૧૪-નલી લવાશત & ૭-સ્લાભીનાયામણ ભાંદદય વાભે , બુડીમા (ફે નમુના).

વાઉથ

૨૬/૦૪/૨૦૧૨

૭૨, છોગાા, જીઆલ .
૧૦૮, વોનાયી પીયુ,ાં વોનાયી.
૩૨-ર્ે ર પીયુ ાં & ૨૫-સ્કુ ર પીયુ,ાં લડોદ (ફે નમુના).
ગણેળકાકા-ર્ે કયા પીયુ ાં & ૪૬-વોની પીયુ,ાં ફભયોરી (ફે નમુના).

૨૭/૦૪/૨૦૧૨
૧૪/૪/૨૦૧૨
વાઉથ ઈસ્ર્

૨૯/૦૪/૨૦૧૨
૩૦/૦૪/૨૦૧૨

૧૨૭, ઉભીમાનગય-૨, ફભયોરી યોડ.
૪૦ & ૫૫, વાંબાજીચોક, લરિંફામત. (ફે નમુના).
૧૩૦-કોી ભોશલ્રો & ળૈરેબાઇ લાઘેરા-યાજપુત પીયુ,ાં ગોડાદયા (ફે નમુના).
૯-જભાઇ પીયુ ાં & ૧૨-ભોમાટનગય, દડિંડોરી (ફે નમુના).
યભણબાઇ ઘોડીમા, ભગોફગાભ.
૨૨૩-મોગેશ્વય ાકટ & ૦૭-ગામત્રીનગય, દડિંડોરી (ફે નમુના).

