વુયત ભશાનગયાલરકા
શાઈડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્
ાણીના નભુનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી ુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ લલસ્તાય /ઝોનભાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાં નભાંથી એકત્રીતકયલાભાં
આલેરા ાણીનાં વેમ્રોનાં ર્ેસ્ર્ીંગ યીોર્ટની ભાશીતી નીચે ભુજફ છે .
ભાવ :- ઓક્ર્ોફય - ૨૦૧૯
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અનપીર્ વેમ્રની લલગત
તાયીખ
૦૧-૧૦-૨૦૧૯
૦૪-૧૦-૨૦૧૯

૦૫-૧૦-૨૦૧૯

નોથટ

વયનાભાની લલગત
ક્રિષ્ણા ઓર્ો ગેયેજ, શયીનગય, ગોવલદજી શોર ાવે.
૮૭, લલષ્ુનગય, વવગણોયથી ડબોરી યોડ.
ફી-૨૧૧(એ), સ્ભૃતી વોવા., ગજે યા વકટર, ફુરાડા યોડ.
ડી-૧૦૯ & ૧૧૪, વશજાનંદ વોવા., શયીદળટનનો ખાડો (ફે નભુના).
૧૩, બાગ્મરક્ષ્ભી વોવા., વવગણોય.

૦૯-૧૦-૨૦૧૯

૬, બાગ્મરક્ષ્ભી વોવા., વવગણોય.

૧૦-૧૦-૨૦૧૯

૨૦૫, વંત જરાયાભ વોવા. લેડ દયલાજા ંડો યોડ.

૧૧-૧૦-૨૦૧૯

ફી-૧૫, યાભેશ્લય ઇન્ડસ્રીમર વોવા.., લેડ યોડ પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર વાભે.

૧૫-૧૦-૨૦૧૯

દુકાન, ઓભ ગામત્રી પયવાણ ભાર્ટ, ફાાશ્રભ દેના ફેંક વાભે.

૧૯-૧૦-૨૦૧૯

૩૪, તાીનગય વોવા. & ૧૪-એ, ભંગર ગૃ વોવા. પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાવે. લેડ યોડ. (ફે નભુના).

૧૧૨, વી-૬ & ૧૦૬, બલક્તનગય, ધનભોયા યોડ થી ચીકુલાડી યોડ. (ત્રણ નભુના).
૨૧-૧૦-૨૦૧૯

ફી/૮, ફશુ ચયનગય વોવા., શયીઓભ લભર વાભે, લેડ યોડ.
વી/૭ & એ/૧૦૭, ળાફયીનગય વોવા., ફુરલાડી બયીભાતા યોડ (ફે નભુના).
ફી/૧૫, યાભેશ્લય ઈન્ડસ્રીમર, ફુરલાડી બયીભાતા યોડ.

૨૨-૧૦-૨૦૧૯

ફી-૪, દયફાયનગય વોવા., પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાવે.

૨૩-૧૦-૨૦૧૯
૨૪-૧૦-૨૦૧૯
૨૫-૧૦-૨૦૧૯
૨૬-૧૦-૨૦૧૯

૯૪ & ૫૮, વંતોીકૃા વોવા. ફાાવીતાયાભ ચોક યોડ. (ફે નભુના).
૨, જરાયાભ યો શાઉવ વોવા., લેડ યોડ.
૮૬, ૮૫ & ૮૯, લલષ્ુનગય, ડબોરી ચાય યસ્તા. (ત્રણ નભુના).
૯૨, વંતોીકૃા વોવા., ચીકુલાડીથી ફાાવીતાયાભ ચોક.
૧૫૩, વશજાનંદ વોવા. & ૩૫, ળાંલતનગય વોવા., ચીકુલાડી યોડ (ફે નભુના).
૧૧૪ & ૧૦૧, વશજાનંદ વોવા., શયીદળટનનો ખાડો (ફે નભુના).
૭૧, કુફેયાકટ વોવા., એ-૧૧૮, ધૃલતાકટ વોવા., & ૫૦, શયીઓભનગય, શયીઓભ લભર વાભે, લેડ યોડ (ત્રણ
નભુના).

૨૭-૧૦-૨૦૧૯

એપ-૬, દયફાયનગય વોવા., પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાવે , લેડ યોડ.
૧૮, યાભજીનગય વોવા. & ૨, કેળલાકટ વોવા., ંડોની વાભે , લેડ યોડ (ફે નભુના).

ઈસ્ર્-એ

૦૪-૧૦-૨૦૧૯

એ-૧, ખોક્રડમાયનગય વોવા., ખોક્રડમાયનગય યોડ & રૂફી એા., લયાછા યોડ (ફે નભુના).

૧૫-૧૦-૨૦૧૯

૨૮, શેભાંળુ ાકટ વોવા. ખોડીમાયનગય યોડ.

૧૯-૧૦-૨૦૧૯
ઈસ્ર્-ફી

એ-૪૫, વાકેતધાભ, ુણા.

૦૧-૧૦-૨૦૧૯

૫/૧૬૬, ફોકડ સ્રીર્, & ૨/૨૫૨, જૈ ન દેયાવય, યાંદેય. (ફે નભુના).
૮૯, ગણેળકૃા વોવા. & એ, યાજશંવ પ્રેર્ેનીમભ, ારનુયગાભ (ફે નભુના).
એ-૧૩૮, પ્રબુદળટન વોવા., ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ.

૦૫-૧૦-૨૦૧૯

ાર્કકગ, ળગુન યેવીડેન્વી-૩, જશાંગીયુયા.

૦૯-૧૦-૨૦૧૯

૨/૨૩૨, જૈ ન દેયાવય, યાંદેય.

૧૬-૧૦-૨૦૧૯

૮/૪૩, વુજાતખાન સ્રીર્, યાંદેય.
૧૦૬૩, કોીલાડ, ધોફીતાલ.

૧૮-૧૦-૨૦૧૯

૨૪, ઋતંબયા વોવા., ભોયાબાગ.

૨૨-૧૦-૨૦૧૯

૫/૧૫૨-એ, ફોકડ પીમા, યાંદેય.

૨૩-૧૦-૨૦૧૯

એ-૧, ળાંલતલનકેતન વોવા. અડાજણ.

૨૯-૧૦-૨૦૧૯

૭/૨૦૯, લખાય ઓરી, યાંદેય.

૩૦-૧૦-૨૦૧૯

વેન્્ર

૨૨, શેભાંળુ ાકટ વોવા. ખોડીમાયનગય યોડ.

૧૯-૧૦-૨૦૧૯

૦૪-૧૦-૨૦૧૯

લેસ્ર્

૬૦, યાભનગય વોવા. ખોડીમાયનગય યોડ.

એ-૨, ભશાલીય યો- શાઉવ, શનીાકટ યોડ.
૨૦૫, ભારભ યવેદ કોમ્રેક્ષ, ભારભલાડ, યાંદેય.

૦૩-૧૦-૨૦૧૯

૪/૫૦૬૯ & ૪/૫૦૬૨-૬૩, ભોતી રૂાનો ખાંચો, ઝાંાફજાય (ફે નભુના).

૦૭-૧૦-૨૦૧૯

૩/૨૨૩, ઘાંચી ળેયી, નલાુયા.

૦૯-૧૦-૨૦૧૯

૭/૨૫૭૨, ખાડી ળેયી, ફેગભુયા.
૨/૨૧૯૭, ચંદન વોવા., રૂદયુયા.

૧૦-૧૦-૨૦૧૯

૨/૩૭૭૧, ઢફુલાાની ગરી, નલવાયી ફજાય.
૪/૪૯૪૪, વૈપી ભશોલ્રો & ૪/૪૪૯, ખાંગડ ળેયી, ફેગભુયા. (ફે નભુના(.

૧૧-૧૦-૨૦૧૯

૧૧/૪૯૭, નગયળેઠની ો, નાણાલર્.

૧૩-૧૦-૨૦૧૯

૧૦/૨૫૨૨, ૨૪, લવધીલાડ, વોની પીમા.

૧૬-૧૦-૨૦૧૯

૭/૫૦૪૯, લાલ ળેયી, વૈમદયુયા.

૨૦-૧૦-૨૦૧૯

૧૦/૪૧૩, નાગય પીમા,ાણીની બીંત, વોની પીમા.

૦૧-૧૦-૨૦૧૯

એલયગ્રીન શોસ્ીર્ર, લળલ ળલક્ત ળોીંગ વેન્ર્ય, બર્ાય.

૦૨-૧૦-૨૦૧૯

૧૩, ળુબરક્ષ્ભી ફંગ્રોઝ, અરથાણ.

૦૭-૧૦-૨૦૧૯

૩૩, યલલ દળટન વોવા. બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે.

૦૯-૧૦-૨૦૧૯
૧૨-૧૦-૨૦૧૯
વાઉથ
લેસ્ર્

૮/૨૦૮૦, ભોર્ી છીલાડ, ગોીુયા.

૧૪-૧૦-૨૦૧૯

૬૪, શ્રીયાભ ળેયી, અંફાનગય યોડ.
૮, ક્રિષ્ણાનગય & ગાડટન, વાંઈ કે.જી.એા., અરથાણ (ફે નભુના).
એ, ફી & વી, વુભન કરા, લેવુ કેનાર યોડ. (ત્રણ નભુના).
ાર્કકગ, કલીન ેરેવ, ાયરે ોઈન્ર્.
૭, ક્રદનફંધુ વોવા. બર્ાય યોડ.

૧૬-૧૦-૨૦૧૯

વી & ફી, વુભનકરા, લેવુ કેનાર યોડ (ફે નભુના).

૧૭-૧૦-૨૦૧૯

વી/૫/૬, ડી. કે. ાકટ. બર્ાય યોડ.

૧૯-૧૦-૨૦૧૯

૨૪, એફી. યલલ દળટન વોવા. બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે.

૨૧-૧૦-૨૦૧૯

કલ્તરૂ એા., ઘોડ દોડ યોડ.

૨૫-૧૦-૨૦૧૯

૬૮, યલલ દળટન વોવા., બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે.

૩૧-૧૦-૨૦૧૯

૧૦-લવધ્ધી ળેયી & ાકીંગ-ભશાલીય એા., અરથાણ-બર્ાય (ફે નભુના).
ફી-૫૧, ફી-૩૯, ડી-૩૯ & ડી-૫૯, વીર્ી ઈન્ડ. વોવા., ઉધના (ચાય નભુના).

૦૧-૧૦-૨૦૧૯

એપ-૩૪, વીર્ી ઈન્ડ. વોવા., ઉધના.
૫૧ & ૫૫, ભણીનગય, ફભયોરી યોડ. (ફે નભુના).

વાઉથ

૦૨-૧૦-૨૦૧૯

૮૩૯, પ્રેભનગય, બેદલાડ યોડ.

૦૩-૧૦-૨૦૧૯

૨૫૦, ગોારનગય, ફભયોરી યોડ.

૦૫-૧૦-૨૦૧૯

૧૨, ભશાદેલનગય, ઉધના.

૦૭-૧૦-૨૦૧૯

૧૨, ભશાદેલનગય, ઉધના.

૧૧-૧૦-૨૦૧૯

ફી-૩૯ & એ-૪૦, વીર્ી ઇન્ડ વોવા., ઉધના (ફે નભુના).

૧૨-૧૦-૨૦૧૯
૧૪-૧૦-૨૦૧૯

એ-૪૦ & ફી-૩૯, વીર્ી ઈન્ડ વોવા. ઉધના. (ફે નભુના).
૭૫, રાઈભાનગય, ઉધના.
૮/૧૮૪, ગાંધીનગય વોવા. ખર્ોદયા.
ફી-૩૯, વીર્ી ઇન્ડ વોવા., ઉધના.

૧૫-૧૦-૨૦૧૯

ફી-૫૧ & એ-૩૯, વીર્ી ઇન્ડ વોવા., ઉધના (ફે નભુના).
૭૪, રારીભાનગય, ઉધના.

૧૭-૧૦-૨૦૧૯

એ-૪૨૧, કાળીનગય, ઉધના.

૧૭, ક્રદજ્મોત વોવા. ઉધના.
૧૯-૧૦-૨૦૧૯

૨૯, બીભનગય, આલાવ, ઉધના.
૬૩ & ૬૩, ધભટમુગ વોવા. ઉધના. (ફે નભુના).

૨૨-૧૦-૨૦૧૯

ડી-૩૯, વીર્ી ઇન્ડ વોવા., ઉધના.
વી-૨૮૦, શયીઓભનગય, ાંડેવયા.

૨૩-૧૦-૨૦૧૯

૬૩, ધભટમુગ વોવા. ઉધના.
ફી- ૧૭૦ & ફી -૧૬૧, જરાયાભનગય, ાંડેવયા (ફે નભુના).
૧૫૦, લલજમાનગય લલ-૧, ઉધના.

૨૪-૧૦-૨૦૧૯

૧૮૭, ૪૦૦ & ૧૦૨, લલજમાનગય લલ-૧, ઉધના. (ત્રણ નભુના).
૬૩, ધભટમુગ વોવા. ઉધના.
વી-૨૮૪ & વી-૪૨૦, શયીઓભનગય, ાંડેવયા. (ફે નભુના).

૨૫-૧૦-૨૦૧૯

૬૩, ધભટમુગ વોવા., ઉધના & વી-૪૨૦, શયીઓભનગય, ાંડેવયા. (ફે નભુના).

૨૬-૧૦-૨૦૧૯

૧ & ૬૨, વત્મનાયામણ વોવા., બેસ્તાન (ફે નભુના).

૩૦-૧૦-૨૦૧૯

૩૮૭, પ્રેભનગય ઝુડટ્ર્ી, ઉધના બેદલાડ યોડ.

૦૧-૧૦-૨૦૧૯

૨ & ૧૨, ઉલભમાનગય, યલર્ગાભ (ફે નભુના).
૬, બયલાડ ભોશલ્રો, ઉધનામાડટ.

૦૨-૧૦-૨૦૧૯

૧, માભીની કોરોની, નલાગાભ-ડીંડોરી.
૫૨, દ્લાયકેળનગય, નલાગાભ-ડીંડોરી.

૦૩-૧૦-૨૦૧૯
૦૪-૧૦-૨૦૧૯

૧૫, ઉલભમા એસ્ર્ેર્, બાઠેના.
૨૪૫, ભશાદેલનગય-૩, ડીંડોરી.
૯૬, ળુબ યેવીડેન્વી-૨, નલાગાભ.
૧૬૫, ૧૭૨, ૨૧૫, ૨૨૦, વંતોીનગય & ૫૧, ૬૨, ૭૮, ઠાકોયનગય, યલર્ગાભ (વાત નભુના).

વાઉથ
ઈસ્ર્

૦૫-૧૦-૨૦૧૯

૯૯, ૧૩૪, ખોક્રડમાયનગય & ૨૬૫, ૨૭૯, વંતોીનગય, ડડડોરી (ચાય નભુના).
૬૬, ઉાનગય, બાઠેના.
૧૬, ઉાનગય, બાઠેના.

૦૭-૧૦-૨૦૧૯

૫ બંડાયી પીમુ & ૧૮૨ & ૨૦૯, ળીલદળટન, ડીંડોરી. (ત્રણ નભુના).

૦૯-૧૦-૨૦૧૯

૨૯, શયીશયનગય, નલાગાભ.

૧૭-૧૦-૨૦૧૯

૨૦૨, ભારૂતીનગય, વરફામત.

૧૯-૧૦-૨૦૧૯

૧૧૩, જભનાાકટ & ૧૧૩, નયોત્તભનગય, નલાગાભ ડીંડોરી યોડ. (ફે નભુના).
૪, ૧૨, ૧૭, ૩૨, ઉલભમાનગય & ૬, ૧૧, ૫૧, ૭૧, ગંગાવાગય યો શાઉવ, યલર્ગાભ (આઠ નભુના).

૨૧-૧૦-૨૦૧૯

૬, ૩૮, ૧૮૩ & ૨૪૬, ચંદ્રરોક વોવા., યલર્ગાભ (ચાય નભુના).
૧૧૪, યણછોડનગય & ૧૦૦, ક્રદકનગય, નલાગાભ-ડીંડોરી યોડ (ફે નભુના).

૩૦-૧૦-૨૦૧૯

૩૦૪, ક્રિષ્ણકુંજ વોવા., ડીંડોરી.

૩૧-૧૦-૨૦૧૯

૪૫ & ૭૬, ભોમાટનગય, ડીંડોરી (ફે નભુના).

