સુયત ભહાનગયાલરકા
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ાણીના નમ ૂનાની ચકાસણી
ળહેય ાણી પુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ વલસ્તાય /ઝોનભાાંથી ાણી સપ્રામ દયમ્માન ળહેયીજનોના ઘયનાાં નભાાંથી
એકત્રીતકયલાભાાં આલેરા ાણીનાાં સેમ્રોનાાં ર્ે સ્ર્ીંગ યીોર્ટ ની ભાહીતી નીચે મુજફ છે .
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ઝોન

નોથટ

અનપીર્ સેમ્રની વલગત
તાયીખ
૦૬/૦૮/૨૦૧૦

ુ ડેયી યોડ.
૫, દદવ્મ જ્મોત ફ્રેર્, બ્રોક-એ, સુમર

૧૦/૦૮/૨૦૧૦

સદગુરૂ ડેયી ાસે, ભાંગરગ ૃ સોસા., લેડ યોડ.

૧૮/૦૮/૨૦૧૦

ુ ડેયી યોડ ( ચાય નમુના ).
સી-૯૫, ૯૮, ૯૩ & ૨૬, શ્રધ્ધા સોસા., સુમર

૨૭/૦૮/૨૦૧૦
૦૨/૦૮/૨૦૧૦
૦૫/૦૮/૨૦૧૦
ઈસ્ર્

સયનાભાની વલગત

ુ ડેયી યોડ ( ત્રણ નમુના ).
૧૨, ૩૫ & ૫૦, સયદાયનગય સોસા., સુમર
ુ ડેયી યોડ.
આદદનાથ એા., અયીહાંત ાકટ , સુમર
૮૯ & ૬૧, સયથાણા ગાભત, સયથાણા ( ફે નમુના ).
અળોકબાઈ નગીનબાઈ, હવતલાસ ઝુડટ્ટી, એ. કે . યોડ.
વલરીમભ ઇમ્ેક્ષ, કબુતયલારા કાંાઉન્ડ, લયાછા યોડ.
હતીલાસ ઝુડટ્ટી, એ.કે .યોડ.

૦૬/૦૮/૨૦૧૦

એ-૧૫, સી-૧ & ફી-૧૦, લચત્રકુ ર્ સોસા., લયાછા યોડ ( ત્રણ નમુના ).

૦૯/૦૮/૨૦૧૦

ફોયીંગ, ગીતાનગય સોસા., પુણાગાભ.

૧૧/૦૮/૨૦૧૦

૮૮ & ૮૭, ભહાદે લનગય સોસા., નાના લયાછા.( ત્રણ નમુના ).

૧૩/૦૮/૨૦૧૦
૧૪/૦૮/૨૦૧૦

૭૦ & એ-૭૭, હાંસ સોસા., લયાછા યોડ ( ફે નમુના ).
૩૭, નલદુ ગાટ સોસા., નાના લયાછા.
૮૫, ભહાદે લનગય સોસા., નાના લયાછા.

૧૪/૦૮/૨૦૧૦
૧૭/૦૮/૨૦૧૦
૨૧/૦૮/૨૦૧૦
ઈસ્ર્

લેસ્ર્

સેન્્ર

૨૫/૮/૨૦૧૦

૩, અંલફકાવલજમ સોસા., નાના લયાછા.
૧૨, નલદુ ગાટ સોસા., નાના લયાછા.
૨૦, વત્રકભનગય વલ-૨, અંલફકાનગય ળેયી, રાંફે હનુભાન યોડ.
ફી-૧૪, સાંતરાર સોસા. વલ-૧, રાંફે હનુભાન યોડ.
૪, હાંસ સોસા., રાંફે હનુભાન યોડ.
રક્ષ્ભી ેરસ
ે , છીતુનગય, પુણાગાભ.

૨૬/૦૮/૨૦૧૦

૧, નલી ળક્તત વલજમ સોસા., લયાછા યોડ.

૨૭/૦૮/૨૦૧૦

૪, હાંસ સોસા., લયાછા યોડ.

૩૦/૦૮/૨૦૧૦

૪, હાંસ સોસા., લયાછા યોડ.

૩૧/૦૮/૨૦૧૦

૪, હાંસ સોસા., લયાછા યોડ.

૦૩/૦૮/૨૦૧૦

૧૩, આક્સ્તકનગય સોસા., તાડલાડી.

૧૭/૦૮/૨૦૧૦

જાહેયન, ગુજયાત વભત્ર પ્રેસ ાસે, સોની પીમા.

૨૧/૦૮/૨૦૧૦

૧૨/૨૬૫૮, ફીફીની લાડી, લાાંકીફોયડી.
૮/૭૬૬, ાયસી ળેયી, ગોીપુયા.

૨૩/૦૮/૨૦૧૦

૬/૨૭૯૮, ભણીમાયા ળેયીનો ખાાંચો, ભદહધયપુયા.
૧૨/૨૬૯૧, લાાંકીફોયડી.

૧૦/૦૮/૨૦૧૦
૧૩/૦૮/૨૦૧૦

સાઉથ લેસ્ર્

૩૯૫, તડકે શ્વયનગય સોસા., બર્ાય.
સી-૬ & સી-૨, યત્ન ભાધલ યો હાઉસ, ીરોદ ( ફે નમુના ).

૧૮/૦૮/૨૦૧૦

૪૧, દદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્.

૨૦/૦૮/૨૦૧૦

૧૭ & ૪૧, દદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્ ( ફે નમુના ).
૭, હનુભાન ળેયી, અંફાનગય.
૪૯, શ્રી યાભ ળેયી, અંફાનગય.

૨૪/૦૮/૨૦૧૦

૯, ગોકુ રનગય સોસા., ઉધના ભગદલ્રા યોડ.

૩૦/૦૮/૨૦૧૦

૧૬, દીલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્.

૦૨/૦૮/૨૦૧૦

સાઉથ ઈસ્ર્

૧૭, દદલાીફાગ સોસા., અઠલાગેર્.

૧૬/૦૮/૨૦૧૦

૨૩/૦૮/૨૦૧૦

સાઉથ

૨૨, સાંગભ સોસા., સીર્ીરાઇર્ યોડ.

૦૩/૦૮/૨૦૧૦

૫૦૪, ૨૦૩ & ૧૯૯, કભટમોગી સોસા., ઉનગાભ ( ત્રણ નમુના ).
RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.
૫, સુયતી પીયુ,ાં જીઆલ.
૧૦૨, યાજીલનગય, ગબેણી.

૧૬/૦૮/૨૦૧૦

RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.

૩૦/૦૮/૨૦૧૦

RO પ્રાન્ર્, ફભયોરી.

૦૨/૦૮/૨૦૧૦

૨૧ ( ફોયીંગ ), હવતલાસ, ડીંડોરી.

૨૭/૦૮/૨૦૧૦

૩૭, ૯૫ & ૧૧૯, હાસ્ભીભસ્જીદ ાછ - યે રયાહતકોરોની, ઉભયલાડા ( ત્રણ નમુના ).

