સરુ ત મહાનગરપાલિકા
હાઈડ્રોલિક ડીપાર્ટ મેન્ર્
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૦૨/૧૨/૨૦૧૭

૫૨, માધવપાકટ સોસા. સીંર્ણપોરર્ામ.

૧૪/૧૨/૨૦૧૭

૪૪, ઘનશ્યામનર્ર, ડભોિીર્ામ રોડ.

૧૮/૧૨/૨૦૧૭
નોર્થ

સરનામાની વવગત

૯૧, નાંદનવન સોસા. કોઝવે રોડ.
ડી/૪, દરબારનર્ર સોસા., વેડ રોડ.

૨૫/૧૨/૨૦૧૭

૨૫, િક્ષ્મીનારાયણ સોસા. ડભોિી ચાર રસ્તા.

૨૬/૧૨/૨૦૧૭

સી-૧૭, શાબરીનર્ર, ભરીમાતા રોડ.

૨૯/૧૨/૨૦૧૭

૧૪, ગ્રીનપાકટ સોસા., કતારર્ામ સીંર્ણપોર રોડ.

૩૧/૧૨/૨૦૧૭

33, વવહાર સોસા. વવ.-૧, વાળીનાથ ચોક. & ૭૯, ર્ણેશપાકટ સોસા., કોઝવેરોડ (બે નમુના)

૦૨/૧૨/૨૦૧૭

પાર્કિંર્, સાાંઈમુદ્રા એપા. વરાછા મેઈન રોડ.

૦૪/૧૨/૨૦૧૭

૭૪, વવઠ્ઠિનર્ર સોસા., વરાછા રોડ.

૦૭/૧૨/૨૦૧૭
૧૦/૧૨/૨૦૧૭

પર્ે િ ર્ેરેજ પાસે, ખારવા ચાિ, િાંબે હનુમાન રોડ.
જમાિચાચાની ચાિ, િાંબે હનુમાન રોડ.
૩૧, વશવાાંજિી રો- હાઉસ, એ.કે .રોડ & ૪૯, વનજાનાંદ સોસા., ઉવમયાધામ માંર્દર રોડ (બે નમુના)

૧૫, ૧૬, પરમહાંસ સોસા. કરાં જ, વરાછા.
િાયબ્રેરી, વાાંચનાિય-વોડટ , મોદી મહોલ્િો.
૧૨/૧૨/૨૦૧૭
ઈસ્ટ

૧૭, િક્ષ્મીનર્ર સોસા. એ. કે. રોડ.
૭, શ્યામ સુદર
ાં સોસા. ઉવમયાધામ રોડ.
જમાિચાચાની ચાિ & ૧૦, ખોડીયાર કોિોની, િાંબે હનુમાન રોડ. (બે નમુના).

૧૪/૧૨/૨૦૧૭

બી/૫૬-અલ્પાબેન,બી/૫૭- દે વશીભાઈ & એ/૯૦, સીતારામ સોસા. પુણાર્ામ.(ત્રણ નમુના)

બી-૧૬, ધરમનર્ર સોસા. એ. કે. રોડ.

૧૬/૧૨/૨૦૧૭

શ્રી જય મહાિક્ષ્મી સોસા. નાના વરાછા રોડ.

૨૦/૧૨/૨૦૧૭

પાર્કિર્, મારુવત કોમ્પિેક્ષ-૧ & પિ એપાર્ટ (બે નમુના).

૨૩/૧૨/૨૦૧૭
૩૦/૧૨/૨૦૧૭

જાહેરનળ, ખારવાચાિ, િાંબે હનુમાન રોડ.
બી-૫૬, સીતારામનર્ર સોસા. પુણાર્ામ રોડ.
૨૯, પુરુષાથટ સોસા. િાંબે હનુમાન રોડ.

૦૧/૧૨/૨૦૧૭

વેસ્ટ

૪૦, અપનાઘર સોસા., પાિનપુર.
૧૯, અનુરાર્ સોસા., અડાજણ. & ૧૯/૩/૧૯, નાના બજાર, રાાંદેર (બે નમુના).

૦૨/૧૨/૨૦૧૭

૧, ર્હદાયતનર્ર સોસા. પાિનપુર રોડ.

૦૫/૧૨/૨૦૧૭

૧૪, વસલ્વરપાકટ સોસા., પાિનપુર.

૧૧/૧૨/૨૦૧૭

૭૨/૭૩, ૬૮, ૧૦૦, ૧૨૦ & ૬૦/૬૧ શબનમપાકટ સોસા. અડાજણપાર્ીયા (પાાંચ નમુના).

૧૩/૧૨/૨૦૧૭

૭૨-શબનમપાકટ સોસા. & ૧૦૩૯-બોમ્બે કોિોની, અડાજણ (બે નમુના).

૧૪/૧૨/૨૦૧૭

૧૧૨, શબનમપાકટ સોસા., અડાજણ.
૫/૧૫૭, બોકડ ફળીયુ, રાાંદેર રોડ.

૧૫/૧૨/૨૦૧૭

૩૯, ઉમીયાઆવશષ સોસા., મોરાભાર્ળ.

૧૬/૧૨/૨૦૧૭

૩૯, ઉમીયાઆવશષ સોસા., મોરાભાર્ળ.

૨૧/૧૨/૨૦૧૭

૧૩-સાંધ્યાવદન સોસા., એ/૮૧-ર્ાંર્ાનર્ર સોસા. & ૨૯-મહાલ્ક્ષ્મી સોસા. પાિનપુર (ત્રણ નમુના).

૨૮/૧૨/૨૦૧૭

૭૫, જિારામ રો-હાઉસ, ર્ાંર્ેશ્વરમહાદે વ રોડ.
૪૩-મોરારનર્ર સોસા. & ૧૫-ર્દવાળીબાર્ સોસા., અડાજણ (બે નમુના).

૨૯/૧૨/૨૦૧૭

૧૯૧, શારદા મોહલ્િો, પાિનપુરર્ામ.
૯૧, દે વઆવશષ સોસા., મોરાભાર્ળ. & ૫૨, પર્ે િનર્ર સોસા. જહાાંર્ીરપુરા રોડ (બે નમુના).

સેન્ટ્ર્િ

૦૫/૧૨/૨૦૧૭

૯/૫૮૨, કોર્ શેરી, વાડીફળીયા.

૩૧/૧૨/૨૦૧૭

ઉમરાબી શેખચાંદ જમાિશા મહોલ્િો., કાદરશાની નાિ, નાનપુરા.

૦૪/૧૨/૨૦૧૭

સાઉર્ વેસ્ટ

સાઉર્

સાઉર્ ઈસ્ટ

૧/૭, ર્ાાંધીનર્ર, માધવબાર્, ઉ. મ. રોડ.
૩૬, આકૃ વત બાંર્િો, વેસ.ુ

૧૨/૧૨/૨૦૧૭

૨૪૩ & ૧૭, બુનકી શેરી, ઉમરાવનર્ર, ભર્ાર રોડ (બે નમુના).

૧૩/૧૨/૨૦૧૭

સી-૩૪, ધરમ રો હાઉસ, સીર્ીિાઈર્.

૧૮/૧૨/૨૦૧૭

૧૬, બુનકી શેરી, ઉમરાવનર્ર, ભર્ાર રોડ.

૨૦/૧૨/૨૦૧૭

૪૫/એ, સ્વામી ગુણાતીતનર્ર, ભર્ાર રોડ.

૨૩/૧૨/૨૦૧૭

પરીમિ પેિેસ, ઉમરાવનર્ર, ભર્ાર.

૨૬/૧૨/૨૦૧૭

૪૫/એ, સ્વામી ગુણાતીતનર્ર, ભર્ાર રોડ.

૦૧/૧૨/૨૦૧૭

૬ & ૧૩૦, ઉમ્મીદનર્ર, ભેસ્તાન (બે નમુના).

૧૧/૧૨/૨૦૧૭

૧૭/૧૨૯, બેઠી કોિોની, ખર્ોદરા.

૨૦/૧૨/૨૦૧૭

૧૬૧ & ૧૬૨, આશાપુરી વવ.-૩, બમરોિી રોડ (બે નમુના).

૨૨/૧૨/૨૦૧૭

૭૫, જાનકીપાકટ , ભેસ્તાન.

૦૬/૧૨/૨૦૧૭

૪૧, નવાનર્ર, ઉધનાયાડટ .

૦૭/૧૨/૨૦૧૭

ડી/૨-૧૧, ર્ે નામેન્ર્, આંજણા.

૧૩/૧૨/૨૦૧૭

૯૯ & ૧૩૫, ર્ણેશનર્ર-૨ & ૪૧, ર્ણેશનર્ર-૧, નીિર્ીરી રોડ. (ત્રણ નમુના).

૧૯/૧૨/૨૦૧૭

૬૫, જનતાનર્ર, ઉધનાયાડટ .

૨૫/૧૨/૨૦૧૭

૮૨, મારૂવતનર્ર, લિિંબાયત.

