સુયત ભશાનગયાલરકા

શાઇડ્રોલરક ડીાટથ ભેન્ટ્રટ
ાણીના નમ ૂનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી ુયલઠા અંતગથત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાુંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાું નભાુંથી
એકત્રીતકયલાભાું આલેરા ાણીનાું વેમ્રોનાું ટે સ્ટીંગ યીોટથ ની ભાશીતી નીચે મુજફ છે .
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અનપીટ વેમ્રની વલગત
વયનાભાની વલગત
૨૪, ળીલભ ાકથ વોવા., ડબોરી યોડ.
૧૩, ગોલીંદનગય, ડબોરી યોડ.
ભનશયબાઇ, ીઠા પીમા, કતાયગાભ.
૧૩૦, ફહુચયનગય વોવા., લેડ યોડ.
૩, ઈન્ટ્રદીયાનગય ઝુડટ્ટી, લેડ યોડ.
૫૫, ભણીફા વોવા., કતાયગાભ ભેઈન યોડ.
૧૫૪, ળાુંવતનગય - ૨, કતાયગાભ.
૬૩ & ૫૪, ળાુંવતનગય વોવા. વલ-૨, યાભચોક-રરીતા ચોકડી, કતાયગાભ - ફે નમુના.
૨૨, ુયોત્તભ ાકથ વોવા., કુંતાયે શ્વય ભુંદીય વાભે.
૨૪, ૬૦ & ૬૮ ભધુલન વોવા. વલ - ફી, ડબોરી યોડ - ત્રણ નમુના.
ુ ડેયી યોડ. ફે નમુના
૫૩ અને ૪૩ વશમોગ વોવા. સુમર
૫૭ ભધુલન વોવા. વલ- ફી. ડબોરી યોડ.
ફી - ૩૫, રક્ષ્ભણનગય વોવા., ભાતાલાડી - એર.એચ.યોડ - કુંયજ.
ફી-૧૦૪, લલ્રબનગય વોવા., લયાછા યોડ.
૨૪, યાભફાગ વોવા., રુંફે શનુભાન યોડ - ભાતાલાડી.
૨૪, લલ્લ્બનગય, લયાછા.
૩૧, ૩૨- રક્ષભણનગય વોવા. કયું જ લયાછા
૩૪, ઉવભમાનગય વોવા. લયાછા
૬, અંફીકાનગય વોવા., ારનોય.
૯, વુંધ્માલદન વોવા., ારનોય.
જાશેયન, લુંદના યો શાઉવ, ાર - ફે નમુના.
ાર લાયીગૃશ, ારગાભ.
૪૦૫, કુ ુંબાય પીયુ,ું ારગાભ.
૪, વુંતત ુકાયાભ વોવા., ારનોય.
૯, જ્ઞાનદીનગય, ારનોય.
૫, ગલેન્ટ્રદુનગય વોવા., જશાુંગીયુયા યોડ.
૧૧/૧૩૯૦, નલરળાશનો કોઠો, નાણાલટ.
૬/૨૬૫૦, ભોટારા ળેયી, રાર દયલાજા.
૩૯, જરદળથન વોવા., ઉભયીગય સ્કુ ર ાવે, ઉભયા.
૯ & ૨૪, સ ૂમાથ યો - શાઉવ, ીરોદ - ફે નમુના.
૧૮, સ ૂમાથ યો - શાઉવ, ીરોદ.
લેસ ુ ટાુંકી - ૧, ( ઇનકભીંગ લોટય ) લેસ.ુ
૨૧, ગજાનુંદ ળેયી, અંફાનગય.
૫૮, નાવગાભ.
૨૧, ગજાનુંદ ળેયી, અંફાનગય.
૯, યીભર વુંકુર વોવા., ઘોડદોડ યોડ.
૨૦, ગજાનુંદ ળેયી, અંફાનગય.
ચુંદનલન એા., આનુંદ ભુંગર વોવા. ાવે, બટાય.
૮, ગોકુ રનગય વોવા. ઉધના ભગદલ્રા યોડ.
૪૯, શ્રી યાભ ળેયી. અંફાનગય.
૨૦, ગજાનુંદ ળેયી. અંફાનગય.
૧૧૮, અળોકબાઈ અંફાનગય.
બીખાબાઈ ટેર. અંફાનગય.
૮, ટેર પીયુ, લડોદ.
૧૦૩, યે ળભાનગય, ઉન .
૨૩૪, ાડી પીયુ, ફભયોરી.
ુ ાઈ. ટેર પીયુ. લડોદ.
ળાુંતબ
હશયાબાઈ. વોનાયીગાભ. વોનાયી.
ગીયીળબાઈ. યાજીલનગય. ગબેણી
વલુરબાઈ. નલો ભશોલ્રો. ગબેણી.
ુ ાઈ. ટેર પીયુ. લડોદ.
ળાુંતબ
ભણીફેન. સ્કુ ર પીયુ. લડોદ.
મુકેળબાઈ. ભાહ્યાલુંળી પીયુ. જીઆલ.
યભણબાઈ. ભુંદીય પીયુ. જીઆલ.
ગીયીળબાઈ. તાલ પીયુ. વોનાયી.
શવમુખબાઈ. ભુંદીય પીયુ. બુહડમા.
ગીયીળબાઈ. યાજીલનગય. ગબેણી
વલુરબાઈ. નલો ભશોલ્રો. ગબેણી.
ાણીની ટાુંકી. સુથાય પીયુ. ફભયોરી.
શ્રી વાઈ જનયર સ્ટોય. ટે કયા પીયુ. ફભયોરી.
કીળોયબાઈ. ટેર પીયુ. ફભયોરી.
ુ ાઈ. ટેર પીયુ. લડોદ.
ળાુંતબ
ભણીફેન. સ્કુ ર પીયુ. લડોદ.
હશયાબાઈ. વોનાયીગાભ. વોનાયી.
ગીયીળબાઈ. તાલ પીયુ. વોનાયી.
૧ લુશાય પીયુ. જીઆલ.
વલભરબાઈ. કાદય પીયુ. જીઆલ.
૧૧ કાદય પીયુ. વોનાયી
૧૫ કુ ુંબાય પીયુ. વોનાયી.
જાશેયન, નાગેશ્વય પ્રોલીઝન સ્ટોય, ભગોફ.

