વુયત ભશાનગયાલરકા
શાઈડ્રોલરક ડીાર્ટભેન્ર્
ાણીના નભુનાની ચકાવણી
ળશેય ાણી ુયલઠા અંતગટત અરગ અરગ લલસ્તાય /ઝોનભાંથી ાણી વપ્રામ દયમ્માન ળશેયીજનોના ઘયનાં નભાંથી એકત્રીત કયલાભાં
આલેરા ાણીનાં વેમ્રોનાં ર્ેસ્ર્ીંગ યીોર્ટની ભાશીતી નીચે ભુજફ છે .
ભાવ :- જુ રાઈ - ૨૦૨૦
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તાયીખ
૦૨-૦૭-૨૦૨૦

ફી-૩૮, સ્નેશવાગય વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા.

૦૩-૦૭-૨૦૨૦

૧, રક્ષ્ભીનાયામણ વોવા., યાળી વકટર યોડ.

૦૪-૦૭-૨૦૨૦

નોથટ

વયનાભાની લલગત

૩૬૬, ૭૭ & ૩૪૫, યણછોડાકટ વોવા. લલ-૧, કંતાયેશ્લય ભંદદય યોડ. (ત્રણ નભુના).
૨૪, વત્મ વાંઈનગય વોવા. કંતાયેશ્લય ભંદદય યોડ.

૦૬-૦૭-૨૦૨૦

૪૧, વત્મ વાંઈનગય વોવા. & ૮૬-૮૭, યણછોડજીાકટ વોવા. લલ-૧, કંતાયેશ્લય ભંદદય ાછ (ફે નભુના).

૦૭-૦૭-૨૦૨૦

૪૧, વત્મ વાંઈનગય વોવા., કંતાયેશ્લય ભંદદય ાવે.

૦૮-૦૭-૨૦૨૦

૧૯, અભૃતાકટ વોવા., ભીનાક્ષી લાડીથી ઝોન ઓપીવ યોડ.

૦૯-૦૭-૨૦૨૦

૧, વંત જરાયાભ વોવા., ંડો, લેડ યોડ.

૧૩-૦૭-૨૦૨૦

૨૮, અલ્ાનગય વોવા., કંતાયેશ્લય ભંદદય યોડ.
ફી-૮૨, શયીદ્રાય વોવા. વીંગણોય યોડ.

૧૪-૦૭-૨૦૨૦

૧૫૬, વંત જરાયાભ વોવા., ંડો, લેડ યોડ.
ફશુ ચય બલન ાવે, લેડ યોડ & ૪૫, ઉદમનગય-૧, કુફેયનગય (ફે નભુના).
ફી/૯૪, શયીઓભનગય & ૬૨, ઈન્દીયાનગય, કુફેયનગય (ફે નભુના).

૧૫-૦૭-૨૦૨૦

જા.ન, શતીલાવ, કંતાયેશ્લય ભંદદય યોડ.
ફી/૯૦, યણછોડજીાકટ વોવા.-૧, કંતાયેશ્લય ભંદદય યોડ.

૧૭-૦૭-૨૦૨૦
૨૮-૦૭-૨૦૨૦

૨૯-૦૭-૨૦૨૦

ફી-૨૪ & ફી-૩૯, કેળલાકટ વોવા., ંડો વાભે-લેડ યોડ (ફે નભુના).
ફી-૩૨ & ફી-૯, કેળલાકટ વોવા., ંડો વાભે-લેડ યોડ (ફે નભુના).
૪ & ૧૫, પ્રગલતનગય વોવા. ફાા વીતાયાભ ચોક. (ફે નભુના).

૧૪, નલી જરાયાભનગય વોવા., રાર દયલાજા યોડ.

૩૦-૦૭-૨૦૨૦

૭૦૧, નલુ પીમુ, ધોકીમા ગાડટન ાછ.

૦૯-૦૭-૨૦૨૦

૧૪૧ & ૧૪૩, વના વોવા., કયંજ યોડ (ફે નભુના).

૧૩-૦૭-૨૦૨૦

૧૬-૦૭-૨૦૨૦
ઈસ્ર્ -એ

૪૪, વત્મવાંઈનગય વોવા., કંતાયેશ્લય ભશાદેલ ભંદદય યોડ.

૨૭ & ૩૦, ળીયડીધાભ વોવા., લયાછા યોડ (ફે નભુના).
૯૧ & ૯૩, તેજેન્દ્રાકટ વોવા., ખોદડમાયનગય યોડ (ફે નભુના).
ખોડરકૃા ગેયેજ ાવે, ચાભુંડાનગય, એર.એચ.ગયનાા ાવે & ૧૦, યેણુજાધાભ વોવા., ુણાગાભ (ફે નભુના).

૪, જભનાનગય, ુણાગાભ.

૧૭-૦૭-૨૦૨૦

૨૬૬, ગીતાનગય, વીતાનગય યોડ, ુણાગાભ.

૨૯-૦૭-૨૦૨૦

૬, વોશભ વોવા., લયાછા યોડ.
૧૭૪, ૧૨૯, યાધાસ્લાભી વોવા. & ૮૨, યણુજાધાભ વોવા., વીતાનગય યોડ, ુણા ગાભ (ત્રણ નભુના).

૩૦-૦૭-૨૦૨૦

૧૭૯, ઇશ્લયનગય & ૧૭૫, છીતુનગય & ૧૦૬, કૈરાળધાભ વોવા., વીતાનગય યોડ, ુણા ગાભ (ત્રણ નભુના).
૪, ઇશ્લયાકટ વોવા. & ૨, જભનાનગય & ૧૫૨, નંદનલન-૧ & ઇ-૨૧૨, ભાતૃળલતત વોવા., વીતાનગય યોડ, ુણાગાભ (ચાય નભુના).

ઈસ્ર્ -ફી

૦૧-૦૭-૨૦૨૦

૧૨,ંચલર્ી વોવા., ુણા.

૦૨-૦૭-૨૦૨૦

૧૧૫, તુરવીશ્માભ વોવા. ુણા.

૦૩-૦૭-૨૦૨૦

૧૨૧, તુરવીદળટન, ુણા.

૦૪-૦૭-૨૦૨૦

૨૩૯, ળુબ રક્ષ્ભી વોવા. નાના લયાછા.

૦૬-૦૭-૨૦૨૦

૬૮, પ્રભુખાકટ , વીભાડા.

૦૭-૦૭-૨૦૨૦

૨૯૩, ળુબ રક્ષ્ભી વોવા., નાના લયાછા.

૦૮-૦૭-૨૦૨૦

૧૬૭, આળીલાટદ વોવા., વયથાણા.

૩૦-૦૭-૨૦૨૦

૧૬૭, આળીલાટદ વોવા., વયથાણા.

૦૩-૦૭-૨૦૨૦

૩૨, વંકલ્ યો શાઉવ, ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ.

૧૨-૦૭-૨૦૨૦

ફી-૨ & એ-૨, વયકાયી લવાશત, યાભનગય (ફે નભુના).

૧૫-૦૭-૨૦૨૦

લેસ્ર્

૧૬-૦૭-૨૦૨૦

૪૪-યંગઅલધુત વોવા., ૭૯-ગોીનાથ વોવા. & ૪૭૫-યાભનગય કોરોની, યાભનગય યોડ (ત્રણ નભુના).

૧૬/૧/૧૨૯-બંડાયીલાડ & ૧૬/૧/૭૨-અંગ્રેજી પીમું, યાંદેય (ફે નભુના).
૨૩, અખંડાનંદ વોવા. અડાજણ.
૭-આનંદભંગર વોવા. & ૧૧૭-દેલઆલળ વોવા. યાભનગય યોડ (ફે નભુના).

૧૮-૦૭-૨૦૨૦

એ-૨, વયકાયી લવાશત, યાભનગય.

૨૧-૦૭-૨૦૨૦

૨૩, અખંડઆનંદ વોવા., અડાજણ.

૨૪-૦૭-૨૦૨૦

૩૦, ગંગાનગય વોવા., લલ.-૨, જશાંગીયાફાદ.

૨૫-૦૭-૨૦૨૦

૫/૩૨-ડી, રીભડા ઓરી, યાંદેય.

વેન્રર

૩૦-૦૭-૨૦૨૦

૨, જમઅંફે વોવા., અડાજણ.

૩૧-૦૭-૨૦૨૦

૮-દદજ્મોત વોવા., ારનુય યોડ & ૩૬-ાશ્લનાથ વોવા., ારનુયગાભ (ફે નભુના).

૦૭-૦૭-૨૦૨૦

૧૨/૨૫૫૦, ફાગ્માની ચાર, વૈમદલાડા.

૧૦-૦૭-૨૦૨૦

૨/૧૧૫૯, ભૂળંકયની ળેયી, વગયાભુયા.

૧૩-૦૭-૨૦૨૦

૫/૧૮૭૮, શથ્થુુયા & ૫/૧૩૩૨, કજુ ગ ભોશલ્રો, શદયુયા (ફે નભુના).

૧૪-૦૭-૨૦૨૦

૭/૨૫૭૨, ખાડી ભોશલ્રો, વૈમદુયા & રીભડી ળેયી, શદયુયા (ફે નભુના).

૧૫-૦૭-૨૦૨૦

૪/૩૯૪૪, ચોકી ળેયી, ફેગભુયા.

૧૬-૦૭-૨૦૨૦

૭/૧૯૫૪, ચોકી ળેયી, વૈમદુયા.

૦૨-૦૭-૨૦૨૦

ઈ, વાંઈકૃા એા. અરથાણ યોડ.

૦૩-૦૭-૨૦૨૦

૦૬-૦૭-૨૦૨૦

ઈ, વાંઈકૃા એા. અરથાણ યોડ & ૬૮, લવધ્ધી ળેયી, ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ (ફે નભુના).

આઈ, ફી.કે.ાકટ એા., અરથાણ યોડ.
૨૧ & ૩૬, બાયતીાકટ વોવા. & ૨૪, ળીલ ળલતત વોવા.અરથાણ. (ત્રણ નભુના).
ાર્કકગ, પ્રીન્વ કોર્ેજ, ાયરે ોઈન્ર્.

૦૭-૦૭-૨૦૨૦

ડી-૪૭, આમ્રકુંજ વોવા.,ઘોડ દોડ યોડ.

૦૮-૦૭-૨૦૨૦

૬, શ્રી દળટન વોવા. જભનાનગય યોડ.

૦૯-૦૭-૨૦૨૦

વાઉથ
લેસ્ર્

૭/૨૨૧૧, સ્તાગીમા ળેયી, વૈમદુયા.

ફી & આઈ, ફી.કે.ાકટ એા., અરથાણ યોડ. (ફે નભુના).
૫૬, શયીશય ાકટ વોવા. અરથાણ યોડ.

૧૦-૦૭-૨૦૨૦

રૂારી એા., ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ.

૧૧-૦૭-૨૦૨૦

ધયતી એા. & ચંદનાકટ એા., વીર્ીરાઈર્ યોડ (ફે નભુના).
વાઈ આલળ વોવા. મોગીનગય, વીર્ીરાઈર્ યોડ.

૧૩-૦૭-૨૦૨૦

૧૧, ડાશીફાાકટ વોવા. નાવગાભ વાભે.
ાર્કકગ, પ્રીન્વ કોર્ેજ, ાયરે ોઈન્ર્.

૧૪-૦૭-૨૦૨૦

૧૫-૦૭-૨૦૨૦
૧૬-૦૭-૨૦૨૦
૧૭-૦૭-૨૦૨૦

અંદય, ંડમા શાઉવ, A1549યોડ.
ાકકગ, દેલ દળટન એા. વીર્ીરાઈર્.
એ, એપ & એચ, ફી, કે. ાકટ એા. અરથાણ યોડ. (ત્રણ નભુના).
ંચયત્ન ર્ાલય & લભરા યેવીડેન્વી, કેનાર યોડ, લેવુ, (ફે નભુના).
ંચભ ર્ાલય, લભરા યેવીડેન્વી & ભે પરાલય એા., કેનાર યોડ, લેવુ. (ત્રણ નભુના).
૧૭, ુનભનગય, જભનાનગય યોડ.
યત્ન એા. & દેલદળટન એા., વીર્ીરાઈર્ યોડ (ફે નભુના).

૧૮-૦૭-૨૦૨૦

૨૩, ભશેશ્લયી વોવા., ીરોદગાભ.

૨૦-૦૭-૨૦૨૦

૯-લતરૂભારા વોવા. & ૧૬-ભાધલલલરા વોવા., ન્મુ વીર્ીરાઈર્ (ફે નભુના)

૨૧-૦૭-૨૦૨૦

એ-૫૨, સ્લાભી ગુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ.

૨૨-૦૭-૨૦૨૦

આઈ, ફી.કે.ાકટ, અરથાણ યોડ.

૨૩-૦૭-૨૦૨૦
૨૪-૦૭-૨૦૨૦

અભયકુર્ીય એાર્ટ, વયગભ ળોીંગ વેન્ર્ય ાવે , ાયરે ોઇન્ર્
એ-૨૪, એ-૬૧ & એફી-૨૬, સ્લાભી ગુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ. (ત્રણ નભુના).

૦૩-૦૭-૨૦૨૦

૧૬૮, નાગવેનનગય ઝુડટ્ર્ી, ાંડેવયા.

૦૪-૦૭-૨૦૨૦

૭૬૦, લવધ્ધાથટનગય, બેસ્તાન.

૦૭-૦૭-૨૦૨૦
૦૮-૦૭-૨૦૨૦
૧૧-૦૭-૨૦૨૦

૭, જમ શનુભાન ઈન્ડ. વોવા. & ૩૯, શીયાચંદ ઈન્ડ. વોવા. યતતદાન કેન્દ્ર ાવે, ઉધના. (ફે નભુના).

૩૦, ળીલ આળી ઈન્ડ. વોવા. યતતદાન કેન્દ્ર ાવે, ઉધના.
૬૦, ગામત્રીનગય,ઉધના યોડ.
૬૯૬, વંજમનગય, યોડ નં. 0 & ૧૭૯, ઠાકોયનગય, ઉધના. (ફે નભુના).
ાર્કકગ, ફી.વી-૧૨, ળલતત ર્ાલય-ડી, ઉધના બેદલાડ યોડ.
૨૯૮, શેગડેલાડ લવાશત, ઉધનાગાભ & ૧૫૦, યાભકુર્ીય, ઉધના-ફી.આય.વી. યોડ (ફે નભુના).

ફી-૧૭, પ્રબુનગય, ઉધના.

૧૩-૦૭-૨૦૨૦

૬૫, શીયાચંદ ઈન્ડ. વોવા. યતતદાન કેન્દ્ર ાવે , ઉધના

૧૪-૦૭-૨૦૨૦

ફી-૨૨૭, ભીયાનગય વોવા., એ-૮, વુયત ોસ્ર્ર વોવા. & એ-૧૦૦, ભીયાકૃા વોવા. ઉધના. (ત્રણ નભુના).

૨૧-૦૭-૨૦૨૦

ાકીંગ-ળીલદળટન પ્રાઝા, ઉધનાગાભ & ૩૬-લલ્રબનગય લવાશત, ઉધનાવંઘ (ફે નભુના).

૨૨-૦૭-૨૦૨૦

૨૨૬, લળલભ યો શાઉવ, ઉધના બેદલાડ યોડ.
૧૭૯, ઠાકોયનગય, ઉધના.

૨૪-૦૭-૨૦૨૦

તેજાબાઇની ચાર & ૧૧૦, ગણતનગય, ફભયોરી યોડ (ફે નભુના).

૨૫-૦૭-૨૦૨૦

૧૧૭, ળીલનગય, ઉધના યોડ.

૨૭-૦૭-૨૦૨૦

૨૨, રુર ઈન્ડસ્રીમર, યતતદાન કેન્દ્ર ાવે , ઉધના.
૧૧૭ & ૮૩, ળીલનગય, ઉધના યોડ. (ફે નભુના).

૨૯-૦૭-૨૦૨૦

૯, બેદલાડ ઝુડટ્ર્ી, બેદલાડ યોડ, ઉધના.

૩૦-૦૭-૨૦૨૦

આય. કે. ર્ી. વેન્ર્ય, અભય કોરોની, ઉધના.

૦૨-૦૭-૨૦૨૦

૭૨, જમેળનગય, નલાગાભ.

૦૬-૦૭-૨૦૨૦
૦૮-૦૭-૨૦૨૦
વાઉથ
ઈસ્ર્

વાંઇલલરા એાર્ટ. & ૩૮, વાંઇ આલળ વોવા. વીર્ીરાઇર્ યોડ (ફે નભુના).

૨૯-૦૭-૨૦૨૦

૦૬-૦૭-૨૦૨૦

વાઉથ

૯, યાધેનગય વોવા., ઇચ્છાનાથ યોડ.

૧૦-૦૭-૨૦૨૦

૧૧-૦૭-૨૦૨૦

૧૩-૦૭-૨૦૨૦

૧૯૫, દદકનગય, નલાગાભ.
૬૩, તુરવીધાભ, નલાગાભ.
૨, જમેળનગય, નલાગાભ.
૨૫૬ & ૧૭૩, વાંઈનગય, કડડોરી (ફે નભુના).
૨, જમયણછોડનગય & ૫૭, દદારીાકટ, નલાગાભ (ફે નભુના).
ફોયીંગ, જા.ન-૧,૨,૧૬૯,૧૬૪,૧૧૯,૧૧૩,૨૪૯ & ૨૭૦, વંતોીનગય, નલાગાભ (આઠ નભુના).

૫૫, લૃંદાલન વોવા., ગોડાદયા આવાવ યોડ.
૨ & ૨૩૫, લપ્રમંકા-ય, કડડોરી (ફે નભુના).
૨, લળયડીધાભ, કડડોરી.

૫૯, નવયલાનજી એસ્ર્ેર્, બાઠેના.
૧૪-૦૭-૨૦૨૦

૩૫-બયલાડ ભોશલ્રો, ૮૭-જભનાાકટ & ૭૧-દદારી ાકટ, કડડોરી (ત્રણ નભુના).
૫૧-ભીયાનગય, ૧૪-યંગીરાનગય & ૧૦૯-યાભનગય, કડડોરી (ત્રણ નભુના).
૪૬, ૧૩૧, ૯૬ & ૧૫૦, ફુધ્ધ વોવા. ઉધના માડટ. (ચાય નભુના).

૧૫-૦૭-૨૦૨૦

૭૦, દદારીાકટ, નલાગાભ.
૭૨-જમેળનગય & ૫૩-દદારીાકટ, નલાગાભ (ફે નભુના).

૧૭-૦૭-૨૦૨૦

૪૬, ૯૬, ૧૩૧ & ૧૫૦, ફુધ્ધ વોવા., ઉધનામાડટ (ચાય નભુના).

૨૧-૦૭-૨૦૨૦

૧૨૫, ૧૦૬, ૧ & ૧૨, ફુધ્ધ વોવા., ઉધનામાડટ (ચાય નભુના).

૨૨-૦૭-૨૦૨૦

૩, ઈચ્છાફા વોવા., લરફામત ભીઠીખાડી યોડ.
૫૧ & ૧૨૯, ઉલભમાનગય, નલાગાભ (ફે નભુના).

૨૪-૦૭-૨૦૨૦

૧૪, યાભનગય, ડીંડોરી યોડ.
૫૩, લૃન્દાલન વોવા. & ૯૯, ળીલકૃા વોવા., આવાવ ગોડાદયા યોડ (ફે નભુના).

૨૫-૦૭-૨૦૨૦

૨૮-૦૭-૨૦૨૦

૩૨, કેળલનગય, ગોડાદયા, આવાવ યોડ.
૮૩, કૃષ્ણનગય વોવા.-૨, નલગાભ ડીંડોરી.
૪૨, જનતાનગય, ઉધના માડટ યોડ.
ડી/૫/૧૯, ડી/૫/૫, ડી/૭/૬ & ડી/૮/૧, ડી-ર્ેનાભેન્ર્, ઉભયલાડા (ચાય નભુના).

૩૦-૦૭-૨૦૨૦

૧૬૫, યાભનગય, નલાગાભ યોડ.

૩૧-૦૭-૨૦૨૦

૪૬, કેળલનગય, નલાગાભ ગોડાદયા યોડ.

