સુયત ભહાનગયાલરકા
હાઇડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્
ા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 .
ભાસ :- ભે - ૨૦૧૨
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નોંધ: રેફોયે ર્યી દ્રાયા રેલામેર તભાભ લોર્ય લકટ સ તેભજ જવલતયણ ભથકોની ભ ૂગબટ ર્ાાંકીઓનાાં નમુનાઓ નો સભાલેળ
કયલાભાાં આલેર નથી.
ઝોન

અનપીર્ સે મ્ રની વલગત
તાયીખ
૦૮/૦૫/૨૦૧૨

નોથટ

સયનાભાની વલગત
૧, ઓભકાય સોસા., વલ.-૧, સીંગણોયગાભ.
૯, બાગ્મરક્ષ્ભી સોસા., વલ.-૧, સીંગણોયગાભ.

૦૯/૦૫/૨૦૧૨

૧૩, પ્રાણનાથ સોસા., પ્રાણનાથ હોસ્ીર્ર ાસે.

૧૧/૦૫/૨૦૧૨

૩૪, તાીદળટન સોસા.-૧, કોઝ લે યોડ.

૧૨/૦૫/૨૦૧૨

૭૯, કુફેયાકટ સોસા., લેડ યોડ.

૧૫/૦૫/૨૦૧૨

૩૬૫/૪, કકલ્રા દે સાઇની ખડકી-૧, કતાયગાભ.

૨૫/૦૫/૨૦૧૨

૧૧૮, ખોકડમાય કૃા સોસા., કાં તાયે શ્વય ભાંકદય ાસે.

૨૯/૦૫/૨૦૧૨

૪૦, યાભજીનગય સોસા., લેડ યોડ.

૧૦/૦૫/૨૦૧૨

૧, લાડી પીયુ,ાં હતીલાસ, નાના લયાછા.
૮, ખોડીમાય કોરોની, હેપ્ી ફાંગરોઝની ફાજુભાાં, રાંફે હનુભાન યોડ.

૧૭/૦૫/૨૦૧૨

કૈ રાસ એા., હેી ફાંગરોઝની ફાજુભાાં, રાંફે હનુભાન યોડ.
૧૫૬, ૧૦૦ & ૧૦૫, કભરફાગ સોસા., રાંફે હનુભાન યોડ (૩ નમુના).
૨૪, હેી ફાંગરોઝ, રાંફે હનુભાન યોડ.

ઈસ્ર્

૧૮/૦૫/૨૦૧૨

૩૩, હેી ફાંગરોઝ, રાંફે હનુભાન યોડ.

૧૯/૦૫/૨૦૧૨

એ-૯, લસાંત બીખાની લાડી, રાંફે હનુભાન યોડ-લયાછા.

૨૩/૦૫/૨૦૧૨

૭૭, ગુરૂનગય સોસા., લયાછા યોડ.
ડી-૨૮૩, વલઠ્ઠરનગય સોસા., લયાછા યોડ.

૨૫/૦૫/૨૦૧૨

૧૪, ભણીનગય સોસા., એ.કે .યોડ.

૨૮/૦૫/૨૦૧૨

ાં સોસા., ભોર્ા લયાછા.
૧૭, ધભાટ નદ

લે સ્ ર્

સે ન્ ્ર

૧૭/૦૫/૨૦૧૨

૮/૨૩૪, મુન્સી સ્રીર્, યાાંદેય.

૨૩/૦૫/૨૦૧૨

૯૯, સ્નેહ સ્મ ૃવત સોસા., યાાંદેય યોડ.

૨૪/૦૫/૨૦૧૨

એ/૧૨, ભહાલીય યો-હાઉસ, હનીાકટ યોડ, અડાજણ.

૨૫/૦૫/૨૦૧૨

એ/૧૨, ભહાલીય યો-હાઉસ, હનીાકટ યોડ, અડાજણ.

૦૫/૦૫/૨૦૧૨

દલાખાનુ, યાણીતાલ ભેઈન યોડ, યાણીતાલ.

૦૮/૦૫/૨૦૧૨

૨/૨૩૧૭, કુાંબાય ભોહલ્રો, રૂદયપુયા.

૨૩/૦૫/૨૦૧૨

૧૧/૧૧૯૫, ભેઈન યોડ, નાાંણાલર્.

૦૪/૦૫/૨૦૧૨

બગુબાઇ ર્ે ર, રામા પીયુ,ાં આબલા.

૧૨/૦૪/૨૦૧૨

૭૪, જુનો ભહોલ્રો, બીભોય.
૨૨, નલીઓય સ્રીર્, લાાંર્ા.

૧૪/૦૫/૨૦૧૨

૧૩૫, અંફાજી ભહોલ્રો, લેસ.ુ
૨૦, સુડા આલાસ, લેસ.ુ

૧૫/૦૫/૨૦૧૨
સાઉથ લે સ્ ર્

સાઉથ ઈસ્ર્

ાં ૃ ાલન સ્રીર્, રૂાંઢ.
૫૫, વદ

૨૪/૦૫/૨૦૧૨

ગોલ્ડન ેરેસ, ળીલ ળક્તત સ્લીર્ની ાછ, ઘોડ દોડ યોડ.

૨૫/૦૫/૨૦૧૨

૩૩, હવતલાસ, ભગદલ્રા.

૨૬/૦૫/૨૦૧૨

૩૭, કુાંબાય પીયુ, લેસ.ુ

૨૮/૦૫/૨૦૧૨

૧૦, ળક્તતનગય સોસા., રાર ફાંગરા, ારે ોઈન્ર્.

૨૯/૦૫/૨૦૧૨

સાઉથ

૩૪, પ્રબાત પીયુ, લાાંર્ા.

૪, જરદળટન સોસા., ઉભયા યોડ.
૩૮, દયજી ભહોલ્રો, સયસાણા.

૩૦/૦૫/૨૦૧૨

૭, યવલનગય સોસા., બયથાણા.

૧૬/૦૫/૨૦૧૨

૨૮, યતનનગય, ફભયોરી યોડ.

૦૨/૦૫/૨૦૧૨

૯૧-ફરલાડી સોસા. & એ-૩-દે લીકૃા, ભગોફ (ફે નમુના).

૨૩/૦૫/૨૦૧૨

૪૨, બયલાડ પીયુ, ઉધના માડટ .

૨૯/૦૫/૨૦૧૨

૩૫/૩૬, ઠાકોયનગય, યલત.

