વુયત ભશાનગયાલરકા
શાઈડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્
ાણીના નભુનાની ચકાવણી
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ાણીનાં વેમ્રોનાં ર્ેસ્ર્ીંગ યીોર્ટની ભાશીતી નીચે ભુજફ છે .
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વયનાભાની લલગત
૨૫ & ૨૪, ભળરૂલારા કંાઉન્ડ, ફડા ગણેળ યોડ. (ફે નભુના).
૨, ભશાલીય વોવા. ફડા ગણેળ યોડ.

૦૬-૦૯-૨૦૧૮

૨૭, ભાધલાનંદ વોવા. ધનભોયા ચાય યસ્તા.
૫૫, ડી.કે.નગય, ધનભોયા ચાય યસ્તા.
૪, લનભટરાાકટ વોવા. કતાયગાભ યોડ.

૧૦-૦૯-૨૦૧૮
નોથટ

૪ & ૫, લનભટરાાકટ વોવા. કતાયગાભ શેલ્થ વેન્ર્ય ાવે (ફે નભુના).
૬૭, યણછોડાકટ વોવા લલ.-૨, કંતાયેશ્લય ભંદદય ાછ.

૧૧-૦૯-૨૦૧૮

૨૦૫, ફુરલાડી, બયીભાતા યોડ.

૧૬-૦૯-૨૦૧૮

લોચભેન કેફીન, ૯૩ & ૯૪, નગીનાલાડી વોવા. અરકાુયી બ્રીજ ાવે. (ત્રણ નભુના).

૧૮-૦૯-૨૦૧૮

ફી/૧૧૧, નગીનાલાડી, અલ્કાુયી બ્રીજ.
એ-૩૦, દાનેલઆલળ વોવા., ચીકુલાડી યોડ, કતાયગાભ.

૨૦-૦૯-૨૦૧૮

૪૧, ૭૨, વશજાનંદ વોવા. & ૨૨, ૨, લનભટરાાકટ વોવા. ચીકુલાડી યોડ (ચાય નભુના).

૨૪-૦૯-૨૦૧૮

એ/૧૪, ગામત્રીદયલાય વોવા. લલ.-૨, કતાયગાભ, ફાઆશ્રભ યોડ.
૪૧, વશજાનંદ વોવા. & ૨૨, લનભટરાાકટ. કતાયગાભ ધનભોયા યોડ. (ફે નભુના).

૨૬-૦૯-૨૦૧૮

૪૬ & ૪૦, લલળારનગય વોવા. લલ.-૧, ફાઆશ્રભ યોડ. (ફે નભુના).
૩૨ & ૩૫, લલળારનગય વોવા. લલ.-૧, ફાઆશ્રભ યોડ. (ફે નભુના).

૨૯-૦૯-૨૦૧૮

૯૭૦, લભનાક્ષીલાડી, લલવાભો યોડ.

૦૧-૦૯-૨૦૧૮

૪૧, લલક્રભનગય વોવા. રંફે શનુભાન યોડ.

૦૨-૦૯-૨૦૧૯

૦૪-૦૯-૨૦૧૮
૦૬-૦૯-૨૦૧૮
૦૯-૦૯-૨૦૧૮

૧૦-૦૯-૨૦૧૮
૧૧-૦૯-૨૦૧૮
૧૨-૦૯-૨૦૧૮

૧૩-૦૯-૨૦૧૮
ઈસ્ર્

જાશેયન, ધોફીધાર્ ભોશલ્રો & ૨૫, ખાયલાચાર, રંફે શનુભાન યોડ ગયનાા ાવે (ફે નભુના).

૭, ચાભુંડાનગય, રંફે શનુભાન યોડ.
૧૬, બોજરયાભ વોસ્્વા. ઉલભમાધાભ યોડ.
એ-૬૩, ર્ેરનગય, એ. કે. યોડ.
ડી-બ્રોક, ડોકર્ય સ્ર્ાપ, સ્ભીભેય શોસ્ીર્ર.
ંડીત દીનદમા ગ્રાશક ભંડી, જભાર ચાચાની ચાર, રંફે શનુભાન ગયનાા ાવે.
૮, કારીદાવનગય, રંફે શનુભાન યોડ.
૮૮, આનંદ વોવા., શીયાફાગ & ૨૦, તાીફાગ વોવા., લયાછા યોડ (ફે નભુના).
૨૩ & ૧૯, તાીફાગ વોવા., લયાછા યોડ (ફે નભુના).
ડી-બ્રોક, ડોકર્ય સ્ર્ાપ, સ્ભીભેય શોસ્ીર્ર.
૬૬૮, ળલ્તલલજમ વોવા. & ૧૭, ળુબરક્ષ્ભી, નાના લયાછા (ફે નભુના).
૧૯, તાીફાગ, લયાછા ભેઇન યોડ
૩૧, ળીલળંકય ાલટતી વોવા., લયાછા યોડ.
૬૯૦, ળલ્તલલજમ વોવા., કાોદ્રા.

૧૪-૦૯-૨૦૧૮

૩૭, ગીયનાય વોવા., નાનાલયાછા.

૧૫-૦૯-૨૦૧૮

૩૨/૨૬/૬૪, ધોફીઘાર્ ભશોલ્રો, રંફે શનુભાન યોડ, ગયનાા ાવે.

૧૬-૦૯-૨૦૧૮

ાર્કકગ, ગોલ્ડન પ્રાઝા, અંકુય ચોકડી યોડ.
૩૯, વત્તાધાય કૃા વોવા. લશયાફાગ યોડ.

૧૭-૦૯-૨૦૧૮

૧૫૩, બયલાડ ભોશલ્રો, એ.કે.યોડ.

૨૦-૦૯-૨૦૧૮

૩૨/૬૦/૩૫, ભાીની લાડી, એ.કે.યોડ.

૨૧-૦૯-૨૦૧૮
૨૨-૦૯-૨૦૧૮
૨૭-૦૯-૨૦૧૮

ફી/૪ & એ/૭ ગણેળકોરોની લયાછા ભેઇન યોડ (ફે નભુના).
ાર્કકગ, અક્ષયધાભ એાર્ૅ., લલ્રબનગય & ૮, વોભેશ્લયી & ૪૮, ભશેશ્લયી, લયાછા ભેઇન યોડ (ત્રણ નભુના).

૬૩, યાભકૃષ્ણ વોવા. રંફે શનુભાન - કયંજ યોડ.
૨૬, વૌયાષ્ટ્ર વોવા. ખોડીમાયનગય યોડ.
૩૦, શ્લેત યાજશંવ વોવા. લયાછા યોડ.
ફી-૨૮, તાીફાગ વોવા. & જાશેયન, ગેર્ ાવે, વોશભ એાર્ટ. & ૧૦, કસ્તુયફા વોવા., લયાછા ભેઇન યોડ (ત્રણ નભુના).

૨૮-૦૯-૨૦૧૮

૨૪, અનુયાધા વોવા. & ૧૦૮, ળલ્તલલજમ વોવા., લયાછા ભેઇન યોડ (ફે નભુના).
૮૧, ગંગોત્રી વોવા., નાના લયાછા.

લેસ્ર્

૨૯-૦૯-૨૦૧૮

૧૦, ચાભુંડાનગય, રંફે શનુભાન યોડ.

૦૨-૦૯-૨૦૧૮

૮, લળલળલ્ત યો-શાઉવ, ર્ી.ી.-૩૧,૩૨, અડાજણ.

૦૩-૦૯-૨૦૧૮

એ-૨૧ & વી-૪૧, ુષ્ કુંજ યો- શાઉવ, ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ (ફે નભુના).
૫૦, ૧૪ & ૩૫, યાધેળમાભ ાકટ વોવા., ઉગત બેવાણ કેનાર યોડ (ત્રણ નભુના).

૦૫-૦૯-૨૦૧૮

૧૦-૦૯-૨૦૧૮
૧૧-૦૯-૨૦૧૮

૩, લૃંદાલન યો શાઉવ, ગંગેશ્લય ભશાદેલ યોડ.
૮/૬૮, ઇસ્ભાઇર વાયંગ સ્રીર્, યાંદેય ગાભ.
૯૪, કુંલય કોમ્રેક્ષ, ભામાલંળી ભોશલ્રો, અડાજણગાભ.
૮/૬૦, ઇસ્ભાઇર વાયંગ સ્રીર્, યાંદેય ગાભ.
એ-૪, વજની યો- શાઉવ, ર્ી.ી.-૩૧,૩૨, અડાજણ.
૫૦-યાધેશ્માભ વોવા. & ૩-ુષ્કુંજ વોવા., ઉગત યોડ (ફે નભુના).

૧૪-૦૯-૨૦૧૮

૨/૬-યાભનગય કોરોની & ૮-જનતાનગય વોવા., યાભનગય યોડ (ફે નભુના).
૨૮૯-યાધેાકટ વોવા., એ/૭૯-ગંગાનગય વોવા.-૨ & ૭૦-વુંદયલન વોવા., જશાંગીયુયા (ત્રણ નભુના).

૧૫-૦૯-૨૦૧૮
૨૦-૦૯-૨૦૧૮
૨૨-૦૯-૨૦૧૮

૧૨૫, જમ જરાયાભ વોવા. જશાંગીયુયા.
૬૧, ગોકુરધાભ વોવા. જશાંગીયુયા આશ્રભ યોડ.
૬૩, વંતતુકાયાભ વોવા. લલ.-૨, યાભનગય યોડ.
૬૯, ઈચ્છાફાનગય વોવા. ીવાદગાભ, જશાંગીયુયા - ઓરાડ યોડ.
૯, શ્રીધય વોવા. ીવાદગાભ, જશાંગીયુયા - ઓરાડ યોડ.
એ-૩૩, ખોડીમાયનગય વોવા., અડાજણ.

૨૪-૦૯-૨૦૧૮

૩૧-યીબ્રહ્મા વોવા., ૧૪૫ & ૧૩૯-ળીલ ઓભનગય વોવા., તાડલાડી (ત્રણ નભુના).
૧૯-અબીેક વોવા., તાડલાડી & જી-સ્તૃતી આઈકોન, ારનુય (ફે નભુના).

૨૫-૦૯-૨૦૧૮

૩૫૨, કૃષ્ણકુંજ વોવા., ારનુય યોડ.

૨૬-૦૯-૨૦૧૮

૧-દદજ્મોત વોવા., ારનુય યોડ & ૧૪૫-લળલઓભનગય વોવા., તાડલાડી (ફે નભુના).

૨૭-૦૯-૨૦૧૮

૧૧૪૫ & ૧૧૫૪, આંફેડકય લવાશત, જશાંગીયાફાદ. (ફે નભુના).
૧૮૩, વાઈડ એન્ડ વર્વલવ, જશાંગીયાફાદ.

૨૯-૦૯-૨૦૧૮

૪૯, તવનગય વોવા., ારનુય યોડ.

૦૧-૦૯-૨૦૧૮

૮/૨૧૨૭, દાઉજીનો ખાંચો, ગોીુયા.

૦૪-૦૯-૨૦૧૮

૪૦૧, અર પઈઝ ેરેવ, ભાછરીીઠ, ળાશોય.
૧૦/૧૭૪૧, એનીફેવન યોડ, વોનીપીમા.

૦૫-૦૯-૨૦૧૮

૧/૩૭૩૬, એનીફેવન યોડ, વોનીપીમા.
૧૦/૧૮૦૫-ફી, નગયળેઠની ો, વોનીપીમા.

વેન્્ર

૦૬-૦૯-૨૦૧૮

એલન વામકર વાભે, ંીગ, શયીજનલાવ, વૈમદુયા.

૦૭-૦૯-૨૦૧૮

૫/૪૩૩, ળાનાગય ભશોલ્રો, શયીુયા.

૦૮-૦૯-૨૦૧૮

૧૦-૦૯-૨૦૧૮

૯/૧૭૦૩, વંકર્ ભોચન શનુભાન ભંદદયની ગરી, ચૌર્ાફજાય.
૬/૨૨૭૮, કાજીની લાડી, ભલશધયુયા.
૪/૪૪૧૨, ચોાયા ળેયી, ફેગભુયા.
૪/૪૪૮૭, ખાંગડ ળેયી, ફેગભુયા.

૧૪-૦૯-૨૦૧૮

ાર્કકગ, લભનર એાર્ટ, કામસ્થ ભશોલ્રો, ગોીુયા.

૧૭-૦૯-૨૦૧૮

૭/૨૨૬૮, ભોર્ી કડીમા ળેયી, યાભુયા.

૧૯-૦૯-૨૦૧૮

૩/૨૧૯૬, ીયડી ળેયી, વરાફતુયા.

૨૦-૦૯-૨૦૧૮

૫/૧૭૪૫-૧, કરચય લનલાવ ચાર, શદયુયા.

૨૫-૦૯-૨૦૧૮

૨/૯૪૩,૪૪, નયવીંગ ળેયી, વગયાભુયા.

૨૭-૦૯-૨૦૧૯

૭/૭૭૪, ફકયાગરી, યાભુયા.

૦૨-૦૯-૨૦૧૮

૩/એફી, યલીદળટન વોવા., બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે.

૧૦, શ્રીયંગ વોવા., ઉભયાલનગય ાવે.
ફી-૩૯, દકયણદી વોવા., ાયરે ોઈન્ર્.

૧૦-૦૯-૨૦૧૮

૧૩/૬, ીયડી ળેયી, ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ.

૧૧-૦૯-૨૦૧૮

લલયણ એા., ભસ્કતી પ્રોર્-૨, ાયરે ોઈન્ર્.
૫૭, વુમોગનગય, બર્ાય.
૨/૨, ગલટભેન્ર્ કલાર્વટ, અઠલા ઝોન ાવે.

૧૩-૦૯-૨૦૧૮

૧૭૪, લલળાર વોવ. નલા બર્ાય ાવે.

૧૫-૦૯-૨૦૧૮

શયીઓભ ભેડીકર ાવેથી, આઝાદનગય યોડ, બર્ાય.

૨૯-૦૯-૨૦૧૮

ાકીંગ, ફી.કે.ાકટ એા., અરથાણ યોડ.

૧૩-૦૯-૨૦૧૮

૭૫૭, આલલયબાલ વોવા., ાંડેવયા.

૧૫-૦૯-૨૦૧૮

૭૮, જીરાનીનગય, ઊન.

૨૦-૦૯-૨૦૧૮

ફી/૨૫ & ૯૭, જભનાનગય, બેસ્તાન (ફે નભુના).

૨૨-૦૯-૨૦૧૮

૩૮, અંલફકાનગય, ાંડેવયા યોડ.

૨૪-૦૯-૨૦૧૮

૧૦૨, કભટમોગી વોવા.-૨, ફભયોરી યોડ.

૦૧-૦૯-૨૦૧૮

૧૫-શતીલાવ & ૩૫-શયી દક્રષ્ણા, યલર્ગાભ (ફે નભુના).

૦૪-૦૯-૨૦૧૮

૬૦, વુબાનગય, લરફામત.

૦૬-૦૯-૨૦૧૮

વાઉથ
ઈસ્ર્

૧૧/ફી, યલીદળટન વોવા., બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે.

૦૭-૦૯-૨૦૧૮

૧૨-૦૯-૨૦૧૮

વાઉથ

૭/૯૬૧, કાજીુયા સ્રીર્ & ૭/૧૦૮૮, ગાડટન પેકર્યી ાવે , યાભુયા. (ફે નભુના).

૨૮-૦૯-૨૦૧૯

૦૬-૦૯-૨૦૧૮

વાઉથ
લેસ્ર્

૯/૧૯૨૧-અ, રીભડાચોક, કફુતયખાના.

૫૯, જમ યણછોડનગય, નલાગાભ.
૫૫, યાભનગય, નલાગાભ.

૦૭-૦૯-૨૦૧૮

ાકીંગ, ાશ્લનાથ ર્ાઉનળી, ડુંબાર યોડ.

૦૮-૦૯-૨૦૧૮

૧૬૧, લીયદળટન વોવા., યલર્ગાભ.

૧૦-૦૯-૨૦૧૮

૫૫, યાભનગય & ૫૯, જમયાજનગય નલાગાભ (ફે નભુના).
૨૮, ખોડરકૃા, નલાગાભ.

૧૧-૦૯-૨૦૧૮

પ્રોર્ નં.-૪, પ્રતાનગય, લરફામત.

૧૮-૦૯-૨૦૧૮

૨૫, ખોડરકૃા, & ૩૨, દદકનગય, નલાગાભ (ફે નભુના).

૨૧-૦૯-૨૦૧૮

૪૯, ગામત્રી ેરેવ, ડુંબાર.

૨૬-૦૯-૨૦૧૮

૯, બુલનેશ્લયીનગય, ડીંડોરી.

૨૭-૦૯-૨૦૧૮

ાર્કકગ, યોઝાનાાકટ, બાઠેના.

