સુયત ભશાનગયાલરકા
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્
ા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 :- જુ રાઈ - ૨૦૧૨
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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 વે મ્ રની વલગત
તાયીખ

વયનાભાની વલગત
જાશેયન, ફોયડી પીયુ,ાં છાયાબાઠા.

૦૨/૦૭/૨૦૧૨

૨૦૬ & ૨૦૭, વાંત જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ (ફે નમુના).
૨૦૭ & ૨૧૦, વાંત જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ (ફે નમુના).

નોથટ

૦૬/૦૭/૨૦૧૨

૮૪, ભશાલીયનગય વોવા., ગજેયા સ્કુરની વાભે.

૦૯/૦૭/૨૦૧૨

૫૭, વાંત જરાયાભ વોવા., લેડ યોડ.

૧૩/૦૭/૨૦૧૨

ફી-૭, યીલય વ્યુ વોવા., ફુરલાડી-લેડ યોડ.
૫૧, કે ળલાકટ વોવા., લેડ યોડ.

૧૯/૦૭/૨૦૧૨

૧૨, યાભજીનગય વોવા., લેડ યોડ.

૨૪/૦૭/૨૦૧૨

૫૧૬, યશેભતનગય, ફુરલાડી-લેડયોડ.

૨૮/૦૭/૨૦૧૨

૫ & ૨૦, ટુાંકી વલસ્તાય, ફહુચયાજી શોરની ાછ, લેડ યોડ (ફે નમુના).

૦૪/૦૭/૨૦૧૨

ફી-૩૯, લલ્રબનગય વોવા., લયાછા યોડ.
ાં ૃ ાલન વોવા., લયાછા.
૧૧, વદ

ઈસ્ર્

૦૫/૦૭/૨૦૧૨

વી-૨, જરાયાભ વોવા., લયાછા યોડ.
૧૫૫, ધવભિષ્ઠા ાકટ વોવા., નાના લયાછા.
ડી-૬ (ફોયીંગ), ભાન વયોલય વોવા., વયથાણા.

૦૭/૦૭/૨૦૧૨
૧૦/૦૭/૨૦૧૨

ઈસ્ર્

૧૨/૦૭/૨૦૧૨
૧૪/૦૭/૨૦૧૨
૧૬/૦૭/૨૦૧૨
૧૮/૦૭/૨૦૧૨
૦૭/૦૭/૨૦૧૨

લે સ્ ર્

૧૫૬, ધવભિષ્ઠા વોવા., નાના લયાછા.
ડી-૪૦ & ૬૨, લલ્રબનગય વોવા., લયાછા યોડ (ફે નમુના).
૩૬, લલ્રબનગય વોવા., લયાછા યોડ.
ગોાર યાભકકળન, બયલાડ પીયુ ાં ઝુડટ્ટી, કાોદ્રા.
જાશેય ન, કેળલાકટ વોવા. , યાધાસ્લાભી વોવા. , ઇશ્વયનગય વોવા. & યે ણજા
ુ ધાભ વોવા. , પુણા-વીભાડા યોડ (ચાય નમુના).

૪૬, યાધાકૃષ્ણ વોવા., રાંફેશનુભાન યોડ.
૪૦૫૧, ૪૪૪૬ & જગદીળપ્રવાદ લભાટ, શ્રી ભશા પ્રભુજીની ફેઠક, ભોદી ભશોલ્રો, એ.કે .યોડ (ત્રણ
નમુના).

૨૪૦ & ૨૪૧, લાટ વોવા. વલ-૧, લયાછા યોડ (ફે નમુના).
૪૦, યાભદે લનગય વોવા., ારનપુય યોડ.
ફી/૨૪, એલયગ્રીન વોવા., ારનપુય યોડ.

૩૦/૦૭/૨૦૧૨

૨૨૦, કદનદમા વોવા., ારનપુય યોડ.

૩૧/૦૭/૨૦૧૨

ફી-૬૬, ફારાજી કૃા વોવા., ારનપુય યોડ.

૦૯/૦૭/૨૦૧૨

૮/૨૨૪૩, જગુ લલ્રબની ો, ગોીપુયા.

૧૦/૦૭/૨૦૧૨
વે ન્ ્ર

૨૯૨, ગીયનાય વોવા., લયાછા યોડ.

૪૦૨, બુખાયી ેરેવ, ઇવાજી ભસ્જીદ ાવે, વૈમદલાડા.
૧૨/૨૨૫૯, ીાની ચાર, વૈમદલાડા.

૧૫/૦૭/૨૦૧૨

૧/૯૮-અ/૩, ગોરાંદાઝ સ્રીર્, નાનપુયા.

૨૧/૦૭/૨૦૧૨

૬/૧૪૮૭, કાં વાયા ળેયી, ભકશધયપુયા.

૨૯/૦૭/૨૦૧૨

૧૧/૫૧૧, નગયળેઠની ો, નાાંણાલર્.

૩૧/૦૭/૨૦૧૨

સ્ર્પ કલાર્વટ, નલવાયી ફજાય પામય લિગેડ.
વાાંઇ પ્રવાદ, કે ળલકુાંજ ફાંગરો & ાાંડલ ફાંગરો, રાર ફાંગરા-અઠલારાઇન્વ (ત્રણ

૦૧/૦૭/૨૦૧૨

નમુના).
યીલય એા., રાર ફાંગરા-અઠલારાઇન્વ.

૦૨/૦૭/૨૦૧૨
૦૩/૦૭/૨૦૧૨
૦૪/૦૭/૨૦૧૨
વાઉથ લે સ્ ર્

૦૫/૦૭/૨૦૧૨

૪, શ્રી ળક્તત ળેયી, ઉભયાલનગય.
૧૪, નલી ઓય સ્રીર્, લાાંર્ા.
૪૮, આનાંદ ભાંગર વોવા., બર્ાય
૧૬, ચર્ી પીયુ,ાં ખજોદ.
૭૪, લાત્વલ્મ ફાંગ્રોઝ, લેસ.ુ ાં
અલબેક ાકટ , ાાંડલ ફાંગરો, અઠલારાઇન્વ.

૦૭/૦૭/૨૦૧૨

આગભ એા., આદળટવોવા., અઠલારાઇન્વ.

૦૮/૦૭/૨૦૧૨

૯, પ્રબાત પીયુ, લાાંર્ા.
યીલય યે વીડેન્વી & વાાંઈ પ્રવાદ, રાર ફાંગરા-અઠલારાઈન્વ (ફે નમુના).

૦૯/૦૭/૨૦૧૨

૩૬, ઉત્તય ગુજયાત ર્ે ર નગય, વયગભ ળોીંગ વેન્ર્ય વાભે.
૩૧, િાહ્મણ પીયુ, બીભોય.
૧૩૪, અંફાજી ભશોલ્રો, લેસ.ુ

એ-૫, નલયચના વોવા., ડી.કે .ાકટ , બર્ાય યોડ.
૧૦/૦૭/૨૦૧૨

૭૦, સુરૂચી વોવા., જભનાનગય, બર્ાય યોડ.
૨૯ & ૩૫, ઉત્તય ગુજયાત ર્ે ર નગય, વયગભ ળોીંગ વેન્ર્ય વાભે (ફે નમુના).
ફી-૧૨એ & ફી-૪, ગ્રીનરેન્ડ વોવા., વયગભ ળોીંગ વેન્ર્ય વાભે (ફે નમુના).

૧૧/૦૭/૨૦૧૨
વાઉથ લે સ્ ર્

૧૫/૦૭/૨૦૧૨

૬, યુનીમન ધાયા, વયગભ ળોીંગ વેન્ર્ય વાભે, ાયરે ોઈન્ર્.
૧૮, ઓેયા ફાંગ્રોઝ, ઉભયા યોડ.
૧૮, ોર્ ભશોલ્રો, લેસ.ુ ાં
ાકીંગ, આગભ એન્કરેલ, લેસ.ુ ાં

૧૭/૦૭/૨૦૧૨

બુનકી ળેયી, ઉભયાલનગય બર્ાય યોડ.
ાં ર વોવા., કાડીમા શેલ્થ તરફની વાભે.
૪૮, સુભગ

૨૦/૦૭/૨૦૧૨

૩૦ & કદનેળબાઇ ઉભયીગય, યાભનાથઘેરા પીયુ,ાં ઉભયાગાભ (ફે નમુના).

૨૧/૦૭/૨૦૧૨

૧૭, શ્રીનગય વોવા., બર્ાય યોડ.

૨૯/૦૭/૨૦૧૨
૦૧/૦૭/૨૦૧૨
વાઉથ

વાઉથ ઈસ્ર્

૦૪/૦૭/૨૦૧૨

૩૧, વનળા પીયુ,ાં લાાંર્ા.
૨૪, ભાંકદય પીયુ,ાં લેસ.ુ ાં
૨૦૮, અંલફકાનગય, ફભયોરી યોડ.
૭૧, સુખીનગય, ાાંડેવયા.
૧૯૯, ર્ે ર પીયુ,ાં ફભયોરી.

૧૦/૦૭/૨૦૧૨

જાશેયન, ઉનગાભ.

૧૬/૦૭/૨૦૧૨

૧૪૦, વવલતાનગય, ફભયોરી યોડ.

૦૬/૦૭/૨૦૧૨

૧૦૪૮, યાલનગય, લરિંફામત.

૦૭/૦૭/૨૦૧૨

૯૮, પ્રતાનગય, લરિંફામત.

૧૨/૦૭/૨૦૧૨

૧૪૨, પુષ્ાનગય-૨, બાઠેના.

૧૪/૦૭/૨૦૧૨

૪, શ્રી વનલાવ વોવા., નલાગાભ.

૧૭/૦૭/૨૦૧૨

૫૬, યાભદે લનગય, બાઠેના.

૨૦/૦૭/૨૦૧૨

૧૬૮, વાંજમનગય, વનરગીયી.

૩૦/૦૭/૨૦૧૨

૧૪૧, પુષ્ાનગય-૧, બાઠેના.
૪, અભન વોવા.-૧, બાઠેના.

