સુયત ભશાનગયાલરકા
શાઇડ્રોલરક ડીાર્ટ ભેન્ર્
ા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 ન - ૨૦૧૧
ઝોન

રેલામેરા નમુનાઓ

પીર્ નમુનાઓ

અનપીર્ નમુનાઓ
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૧૧૯૦

૨૧

વાઉથ

૧૦૧૫

૧૦૧૫

-

વાઉથ ઈસ્ર્

૮૪૯

૮૪૭

૨

કુ ર

૬૦૨૪

૫૯૬૪

૬૦

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

વયનાભાની વલગત

૦૪/૦૬/૨૦૧૧

૮૦૨, નલી જી.આઈ.ડી.વી., ગજેયા - અભયોરી પુર યોડ.

૧૦/૦૬/૨૦૧૧

૩૬૫, યવળકાાંત એ. દે વાઇ, કકલ્રા દે વાઇની ખડકી યોડ - કતાયગાભ.
જે-૭, કે -૧૦, જે-૧૩ & કે -૯, યીલયવ્યુ વોવા., બયીભાતા યોડ (ચાય નમુના).

૧૬/૦૬/૨૦૧૧

ઇશ્વયબાઇ ર્ે ર & રાઇન ફ્રવીંગ, ટુાંકી - ફહચ
ુ ય ભાંકદય ાછ, લેડ યોડ
(ફે નમુના).
ખોડીમાય એા. & આળી એા., ભગનનગય વોવા. વલ-૨, ક્તાયગાભ-વીંગણોય,

નોથટ

૧૮/૦૬/૨૦૧૧

ધનભોયા યોડ (ફે નમુના).
ખોડીમાયકૃા એા., ભગનનગય વોવા. વલ-૨, ક્તાયગાભ-વીંગણોય, ધનભોયા યોડ.
૫૦ & ૫૧ ર્ે ર ઇન્ડસ્રીમર, યશેભતનગયની ફાજુ ભાાં લેડ યોડ (ફે નમુના).

૨૩/૦૬/૨૦૧૧

૪૪૩, યશેભત
ાં નગય વોવા., લેડ યોડ.
યાકેળબાઇ ર્ેર, ઇશ્વયબાઇ ર્ેર & પ્રભુબાઇ ર્ેર, ટુ ાંકી ફહુચય ભાંકદય ાછ, લેડ યોડ
(ત્રણ નમુના).

૨૮/૦૬/૨૦૧૧

૪, યાધે કિષ્ના વોવા., કોવાડ.
૨, અંજીયીમા લાડી, કતાયગાભ ઝોન ઓપીવ યોડ.
૯૦ (ફોયીંગ), વીતાભગય વોવા., પુણાગાભ.

૦૪/૦૬/૨૦૧૧

૫૮ (ફોયીંગ), ફજયાં ગનગય વોવા., પુણાગાભ.
ડી-૮ (ફોયીંગ), બુર્બલાની વોવા., પુણાગાભ.

ઈસ્ર્

૦૮/૦૬/૨૦૧૧

૨૫ & ૪૩, ઉવભમાનગય વોવા., લયાછા (ફે નમુના).

૧૬/૦૬/૨૦૧૧

ગાા નાં.-૨૫, વલષ્ણુનગય વોવા., લયાછા યોડ.

૨૧/૦૬/૨૦૧૧

૨૮, ૨૭, ૩૧ & ૨૪, ભણીનગય વોવા., એ.કે .યોડ (ચાય નમુના).
૩૭૧-૧૮, ૩૭૨-૧૮ & ૩૭૩-૧૮, ગુ.શા.ફોડટ , રાંફે શનુભાન યોડ (ત્રણ નમુના).

૨૭/૦૬/૨૦૧૧

જી-૧૫ & જી-૧૬, કદવ્મલસુધયા
ાં
વોવા., રાંફે શનુભાન યોડ (ફે નભના).

૨૯/૦૬/૨૦૧૧

૩૯૧, ગુ.શા.ફોડટ , રાંફે શનુભાન યોડ.

લેસ્ર્

૨૧/૦૬/૨૦૧૧

૩, અકુ ાંયાકટ વોવા., જશાાંગીયપુયા.

વેન્્ર

૨૧/૦૬/૨૦૧૧

૩/૫૯૬, પયનીવીંગ વેન્ર્ય, શોર્ર તાજની ફાજુ ભાાં, નલાપુયા-કયલા યોડ.

૦૧/૦૬/૨૦૧૧

ફી-૧૮, આદળટ છાત લગટ , ઘોડદોડ યોડ.
૧૨ & ૧૬, ર્ે ર પીયુ, વયવાણા (ફે નમુના).
૪ & ૧,. શયીજનલાવ, ખજોદ (ફે નમુના).

૦૯/૦૬/૨૦૧૧

૨૭ & ૩૧, નલો ભશોલ્રો, આબલા (ફે નમુના).
૩૭, બાગ્મરક્ષ્ભી વોવા., ીરોદ.
એ-૨૮ & એ-૨૫, વીર્ીરાઈર્ વોવા., વીર્ીરાઈર્ (ફે નમુના).

વાઉથ લેસ્ર્

૧૪/૦૬/૨૦૧૧

૧૬ & ૧૫, શ્રીનગય વોવા., જભનાનગય યોડ (ફે નમુના).

૨૧/૦૬/૨૦૧૧

૧૬, શ્રીનગય વોવા., જભનાનગય યોડ.

૨૩/૦૬/૨૦૧૧
૨૭/૦૬/૨૦૧૧
૩૦/૦૬/૨૦૧૧
વાઉથ
વાઉથ ઈસ્ર્

૧૪, શ્રીનગય વોવા., જભનાનગય યોડ.
૧૩, છાજ શાઉવ, ઓરાડી ભોશલ્રો, ઘોડદોડ યોડ.
એ-૩, ફી-૩, ફી-૨ & ડી-૧, SMC કલાર્વટ, નાવગાભ (ચાય નમુના).
૨૨૫, નાવગાભ, વીર્ીરાઈર્ યોડ.
ફી-૨૩,૨૪, ચાંદ્રભણી વોવા., ઉધના - ભગદલ્રા યોડ.

-

-

૦૯/૦૬/૨૦૧૧

૧૬૪, યે રયાશત લવાશત, ભાન દયલાજા.

૨૧/૦૬/૨૦૧૧

૪૫, અભન વોવા.-૧, બાઠેના.

