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 .
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વયનાભાની લલગત
૮૩, શયીદળટન વોવા., શયીદળટનનો ખાડો, સવગણોય.

૦૨-૦૬-૨૦૨૦

૬૦, શયીદળટન વોવા., શયીદળટનનો ખાડો, સવગણોય.
એ-૨, ભણીફાનગય વોવા., ચીકુલાડી યોડ.

નોથટ

૦૬-૦૬-૨૦૨૦

૨૪૫, અક્ષયધાભ વોવા., ડબોરી.

૦૯-૦૬-૨૦૨૦

૯૧ & ૮૮, શરયદળટન વોવા., શરયદળટનનો ખાડો, સવગણોય ભેઈન યોડ (ફે નભુના).

૧૦-૦૬-૨૦૨૦

૮ & ૧૩, ફલંતનગય વોવા., સવગણોય ચાય યસ્તા (ફે નભુના).

૧૧-૦૬-૨૦૨૦

૨, ઈ/એપ, દયફાયનગય વોવા. પ્રાણનાથ શોસ્ીર્ર ાછ.

૧૨-૦૬-૨૦૨૦

૧૨૧, ૭૩, ૭૧, ૧૨૯ & ૧૫૧, ળાંલતનગય-૨, ભગનનગય યોડ, ધનભોયા યોડ, કતાયગાભ (ાંચ નભુના).

૨૬, ભધુકુંજ વોવા., રેક ગાડટન ાછ.
૬૦, ભશેક યેવીડન્વી વાભે , શયીદળટનનો ખાડો, સવગણોય.

૧૩-૦૬-૨૦૨૦

૭૨, શયીદળટનનો ખાડો, સવગણોય.
વી-૯૪ & ફી-૩૯, શ્રધ્ધા વોવા., વુભુર ડેયી યોડ (ફે નભુના).

૭૨૭, લારાલાડી, કતાયગાભ ોસ્ર્ ઓપીવ ાવે.
૧૫-૦૬-૨૦૨૦

૧૦, યણછોડાકટ વોવા.-૧, કંતાયેશ્લય ભંરદય ાછ & ફી-૫, વશમોગ વોવા., અલ્કાુયી લિજ ાવે (ફે નભુના).

૧૭-૦૬-૨૦૨૦

૭, ૨૪ & ૧૦, યાધાફાગ વોવા. ભગનનગય, કતાયગભ સવગણોય યોડ. (ત્રણ નભુના).

૧૮-૦૬-૨૦૨૦

૩૪૫ & ૩૩૯, યણછોડજીાકટ-૧, કંતાયેશ્લય ભંરદય યોડ. (ફે નભુના).
૭૭, ૭૩ & ૭૨, ળાંલતનગય-૨, ધનભોયા યોડ. (ત્રણ નભુના).
૪, ચોકી પીમું, લપ્રઝભ શાઈટ્વની વાભે, ભોર્ી લેડ.

૧૯-૦૬-૨૦૨૦

ફી-૮૪, ફી-૨૨૧, એ-૩૫ & એ-૩૬, આદળટનગય-૨, છાયાબાઠા (ચાય નભુના).
એ-૯૪, એ-૯૫, લળલવાગય વોવા. & ૨૪, ૨૬, ગોકુરધાભ વોવા., છાયાબાઠા (ચાય નભુના).

૨૩, ખોરડમાયનગય વોવા, સવગણોય યોડ.
૨૦-૦૬-૨૦૨૦

ફી-૧૮૧ & ૧૭૨, વંત જરાયાભ વોવા. ંડો વાભે, લેડ યોડ. (ફે નભુના).
એ-૮૬, કુફેયનગય -૧, કતાયગાભ દયલાજા.
૩૦, ૪૧, શ્રીજી યો- શાઉવ & ફી-૧૭, ફી-૧૬, આદળટનગય લલ.-૧, છાયાબાઠા (ચાય નભુના).

૨૩-૦૬-૨૦૨૦

૧૬, ભથુયાનગયી & ફી-૧૫, વી.ઝેડ ર્ેર શાઉવ, છાયાબાઠા (ફે નભુના).
ફી-૫૦, પ્રબુનગય વોવા. લલ.-૨, લેડ દયલાજા.

૨૭-૦૬-૨૦૨૦

૯૦, શરયદળટન વોવા., શરયદળટનનો ખાડો, સવગણોય.

૩૦-૦૬-૨૦૨૦

૨૮ & ૨૨, ગોીનાથ વોવા.-૩, ફાા વીતાયાભ ચોક. (ફે નભુના).

૦૩-૦૬-૨૦૨૦
ઈસ્ર્
-એ

ઈસ્ર્
-ફી

લેસ્ર્

૨૦, ર્ેરનગય, એ.કે.યોડ.
૭૪, વોભનાથ વોવા., કાોદ્રા યોડ.

૦૭-૦૬-૨૦૨૦

૮૫, લલળારનગય, લશયાફાગ યોડ.

૧૩-૦૬-૨૦૨૦

૧૩૩-બગીયથ વોવા. & ાકીંગ-લરુણ કોમ્.,રક્ષ્ભીનગય, ભાતાલાડી-કયંજ યોડ (ફે નભુના).

૨૩-૦૬-૨૦૨૦

૪૩ & ૪૬, રૂારી વોવા., ધયભનગય યોડ (ફે નભુના).

૨૭-૦૬-૨૦૨૦

૩૬, શ્માભ વુંદય વોવા. & ૨૫, બોજરયાભ વોવા. એ. કે. યો/ડ. (ફે નભુના).

૦૩-૦૬-૨૦૨૦

૨૪, ભાધલ દળટન યો-શાઉવ. ભોર્ા લયાછા.

૩૦-૦૬-૨૦૨૦

૭૫, પ્રભુખાકટ , વીભાડા.

૦૫-૦૬-૨૦૨૦

એ-૧૮૦, પ્રબુદળટન વોવા., ઉગત બેંવાણ કેનાર યોડ.

૧૨-૦૬-૨૦૨૦

૩૮-પ્રબુનગય વોવા. & ૩૭-ગુજ.શા.ફોડટ, ારનુય ાર્ીમા (ફે નભુના).

૧૩-૦૬-૨૦૨૦

૧૩, કયણાકટ વોવા., ર્ી.ી.-૩૧,૩૨, અડાજણ.

૨૨-૦૬-૨૦૨૦

૨૩૭, ગોીનાથ વોવા., યાભનગય યોડ.

૨૩-૦૬-૨૦૨૦

૩૪ & ૫૯, વંતતુકાયાભ વોવા. લલ.-૨ યાભજીભંરદય ાવે , યાભનગય (ફે નભુના).

૨૪-૦૬-૨૦૨૦

૪, શ્રીશયીશયાકટ યો- શાઉવ, ગોયાર્ યોડ.

૨૫-૦૬-૨૦૨૦

ફી, વુમટયથ એા. અડાજણ ાર્ીમા.

વેન્રર

વાઉથ
લેસ્ર્

૧૦-૦૬-૨૦૨૦

૨/૪૫૨૩, ળીલદાવ ઝલેયીની ળેયી, વગયાભુયા.

૧૯-૦૬-૨૦૨૦

૧૨/૧૦૫, કાંછીમા ળેયી, યાણીતાલ.

૨૫-૦૬-૨૦૨૦

૨/૧૪૪૦-ફી, ફાખડ ળેયી, વગયાભ ુયા.

૦૪-૦૬-૨૦૨૦

વુભન ાકટ , ારે ોઈંર્ ની વાભે.

૦૫-૦૬-૨૦૨૦

વુભન ાકટ , ારે ોઈંર્ ની વાભે.

૧૦-૦૬-૨૦૨૦

૧, લળલભ ફંગરો, નલા બર્ાય.

૧૩-૦૬-૨૦૨૦

૮, વંત જરાયાભ વોવા.-૩, જભનાનગય યોડ.

૨૦-૦૬-૨૦૨૦

૧૭, વંત તુકાયાભ વોવા.-૨, જભનાનગય યોડ & લવભંધય એા., ાયરે ોઈન્ર્ (ફે નભુના).

૨૨-૦૬-૨૦૨૦

અભયકૃલત એા. & ગોસલદજી ેરેવ, વયગભની ાવે, ાયરે ોઈન્ર્. (ફે નભુના)

૨૩-૦૬-૨૦૨૦

એચ, ફી. કે. ાકટ, અરથાણ યોડ.

૨૫-૦૬-૨૦૨૦

જી, વાઈકૃા એા. અરથાણ યોડ.

૩૦-૦૬-૨૦૨૦

એ/૨૪, સ્લાભી ગુણાતીતનગય, બર્ાય યોડ.

૦૨-૦૬-૨૦૨૦

ાકીંગ, બગલતી દળટન એા.-એ, ઉધના વોનર યોડ.

૦૪-૦૬-૨૦૨૦

૨૭, રદવ્માનંદ ઇન્ડસ્રીમર વોવા. & ૨૮, યભાનંદ ઇન્ડસ્રીમર વોવા., ખર્ોદયા (ફે નભુના).

૦૫-૦૬-૨૦૨૦

૨૩૮, આલલયબાલ વોવા., ાંડેવયા યોડ.

૦૬-૦૬-૨૦૨૦

ફી-૬૨૭, જરાયાભનગય, ાંડેવયા.

૧૦-૦૬-૨૦૨૦

ાકીંગ, તીરૂતી એા., ગણેળ કોરોની, ઉધના ભેઈન યોડ.

૧૧-૦૬-૨૦૨૦

૧૧૪, ભશાદેલનગય, ઉધના યોડ.

૧૨-૦૬-૨૦૨૦

વાઉથ

એ-૬૬, ભશાદેલનગય & ૪૭-લલકાવ કોરોની, ઉધના (ફે નભુના).
એ-૩૧૧, આલલયબાલ વોવા., ાંડેવયા યોડ.

૧૩-૦૬-૨૦૨૦

ફી-૬૦૧, જરાયાભનગય, ાંડેવયા.

૧૬-૦૬-૨૦૨૦

વાઈ મુલનર્ી, ભેઈન ગેર્ , બેસ્તાન.

૧૭-૦૬-૨૦૨૦

૧૮-૦૬-૨૦૨૦
૧૯-૦૬-૨૦૨૦
૨૨-૦૬-૨૦૨૦
૨૩-૦૬-૨૦૨૦

૨૫, રક્ષ્ભીનગય, લડોદ.
૫૮, અંલફકાનગય, લડોદ.
ફી-૩૦, ભીયાનગય, ઉધનાગાભ.
૧૩૯, ળીલનગય, બેસ્તાન.
એ-૧૯૧, આલલયબાલ વોવા.-૨, ાંડેવયા યોડ.
૪, પ્રબુનગય, ઉધના.
૮, વુંદયભ યો-શાઉવ, ફભયોરી યોડ.
નાલડીલારા કંાઉન્ડ, લડોદ.

૪૧, ળીલચંદ ઈન્ડસ્રીમર, યક્ત દાન કેન્દ્ર ાવે,ઉધના.
૨૬-૦૬-૨૦૨૦

23, નાલડીલારા કમ્ાઉન્ડ, લડોદ.

૦૧-૦૬-૨૦૨૦

૫૯, નવરલાયજી ાકટ એસ્ર્ેર્ , બાઠેના.

૦૨-૦૬-૨૦૨૦

૧૦૮, રદારીાકટ વોવા., નલાગાભ.

૦૩-૦૬-૨૦૨૦

૭૦, જમેળનગય, નલાગાભ.

૦૪-૦૬-૨૦૨૦

૭૦-જમેળનગય & ૨૦-યણછોડનગય, નલાગાભ (ફે નભુના).

૦૫-૦૬-૨૦૨૦

જમ અંફે શેય વાભે, ઉલભમાનગય, નલાગાભ.

૦૬-૦૬-૨૦૨૦

૫૯, નવરલાનજીાકટ એસ્ર્ેર્ , બાઠેના.

૦૮-૦૬-૨૦૨૦

૫૦, વાંઈ આલળ વોવા., ડુંબાર.

૦૯-૦૬-૨૦૨૦
વાઉથ
ઈસ્ર્

૨૨૯, અંલફકાલનકેતન વોવા., ાંડેવયા યોડ.

૧૨-૦૬-૨૦૨૦

૧૨૯ & ૧૯૫, ઉલભમાનગય-૨, નલાગાભ. (ફે નભુના).
૧૬૮, યાભનગય & અભયદી શોસ્ીર્ર વાભે, રક્ષભણનગય, નલાગાભ યોડ. (ફે નભુના).
૯૨, ભંરદય પીમું, યલતગાભ.
૨૨૪,ળાંલતનગય વોવા., ગોડાદયા યોડ.

૧૭-૦૬-૨૦૨૦

૪, બયલાડ ભોશલ્રો, નલાગાભ.

૧૮-૦૬-૨૦૨૦

૧૩૧ & ૪૭, મોગેશ્લયનગય, ડડડોરી (ફે નભુના).

૧૯-૦૬-૨૦૨૦

૧૦૭, યઘુલીયધાભ વોવા., આવાવ ગોડાદયા યોડ.

૨૦-૦૬-૨૦૨૦

૫૩, ૪૩, ૬૪ & ૭૯, વયદાયનગય, સરફામત (ચાય નભુના).

૨૨-૦૬-૨૦૨૦

૧૨૯, ભાનવી યેવીડેન્વી, ડીંડોરી યોડ.

૨૫-૦૬-૨૦૨૦

૧૬૧, ૧૫૦, ૧૧૭ & ૯૭, ફુધ્ધ વોવા. સરફામત. (ચાય નભુના).

૨૬-૦૬-૨૦૨૦

૪૨ & ૫૨ દભાલતી વોવા., સરફામત (ફે નભુના).

૨૯-૦૬-૨૦૨૦

એએ-૫, યાભનગય, ડડડોરી.

૩૦-૦૬-૨૦૨૦

૧૨૯, યતન ચોક, ઉધના વંધ યોડ.

