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 :- ઓગષ્ટ - ૨૦૨૦
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અનપીર્ વેમ્રની લલગત
તાયીખ
૦૭-૦૮-૨૦૨૦
૧૭-૦૮-૨૦૨૦
૧૮-૦૮-૨૦૨૦

વયનાભાની લલગત
ડે.ઈજનેયશ્રી લનલતનબાઈ ચૌધયી, ગજે યા વકટર ાવે, કતાયગાભ.
૧૧૨, વંત જરાયાભ વોવા., ંડો-લેડ યોડ & વી-૩૨, યીલય વ્મુ ાકટ વોવા., ફુરલાડી યોડ (ફે નભુના).

ડી-૩, યીલય વ્મુ ાકટ વોવા., ફુરલાડી યોડ.
એ-૬, ભણીફાનગય વોવા., ચીકુલાડી યોડ.
એ/૫૪, શ્રધ્ધા વોવા. & ૭, અલ્કાુયી વોવા., વુભુર ડેયી યોડ, કતાયગાભ (ફે નભુના).

૧૯-૦૮-૨૦૨૦

૨૩૯, શયેકૃષ્ણ વોવા., શયીઓભ લભર વાભે, લેડ યોડ.
ફી/૬, ફશુ ચયનગય વોવા., શયીઓભ લભર વાભે, લેડ યોડ.

નોથટ

૨૦-૦૮-૨૦૨૦
૨૧-૦૮-૨૦૨૦
૨૨-૦૮-૨૦૨૦
૨૪-૦૮-૨૦૨૦

૨૫-૦૮-૨૦૨૦

૨, જરાયાભનગય વોવા., કતાયગાભ ભેઈન યોડ.
૯૪, ૧૧૭/૧૧૮, ૧૦૬ & ૪૦, ભાધલાનંદ વોવા., (ચાય નભુના).
૭૪, ડી.કે.નગય વોવા., કતાયગાભ જુ ના ોલરવ સ્ર્ેળન વાભે યોડ.
3, નયસવશનગય વોવા., ૨૪, ળલતતનગય વોવા. & ૧૫૭, ગામત્રીનગય વોવા. કતાયગાભ શેલ્થ વેન્ર્ય ાવે , (ત્રણ નભુના).

૭૪, ડી.કે.નગય વોવા., & ૮૫, ભાધલાનંદ વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા (ફે નભુના).
૩૫, ઉદમનગય વોવા.-૨, ાયવભાકેર્ યોડ & ૧૪૭, ૯, વંતજરાયાભ વોવા., ંડો-લેડ યોડ (ત્રણ નભુના).

૮૦ & ૪૨, ભાધલાનંદ વોવા., ધનભોયા ચાય યસ્તા યોડ (ફે નભુના).
૩૫, ઉદમનગય વોવા.-૨, ાયવ ભાકેર્ યોડ & ડી/૬, રયલય વ્મુ વોવા., ફુરલાડી યોડ (ફે નભુના).

૨૭-૦૮-૨૦૨૦
૨૮-૦૮-૨૦૨૦

૧૨૦ & ૧૪૬, વંત જરાયાભ વોવા., ંડો લેડ યોડ (ફે નભુના).
૫૬, લલજમનગય વોવા.-૧ & ૬૯, લળલનગય લવાશત & ફી/૯૫, કુફેયનગય વોવા.-૧, લેડ દયલાજાથી કતાયગાભ દયલાજા યોડ (ત્રણ
નભુના).

૦૩-૦૮-૨૦૨૦

૨૭૭૨, અળોકનગય, એ.કે.યોડ.

૧૩-૦૮-૨૦૨૦

ફી-૨૬, યાધાકૃષ્ણ વોવા., ખોરડમાયનગય યોડ.

૧૭-૦૮-૨૦૨૦
૧૮-૦૮-૨૦૨૦
ઈસ્ર્ -એ

૧૫૭, રરીતાાકટ વોવા., કંતાયેશ્લય ભશાદેલ ભંરદય યોડ.

૨૦-૦૮-૨૦૨૦

૯, જમલીય વોવા., ડુંબાર.
૧૦૭, લલલેકાનંદ વોવા., ુણાગાભ-યચના વકટર યોડ.
૨૧ & ૨૪, લળલળંકયાલટતી વોવા., ખોરડમાયનગય યોડ (ફે નભુના).
૧૬૧, લળલળંકયાલટતી વોવા., ખોરડમાયનગય યોડ.
૮૭, ગીતાનગય વોવા.-૨, ુણા.
૫૭, ળીલાજં રી યો- શાઉવ, એ.કે.યોડ & ાર્કકગ, વુમટભુખી એાર્ટ., શીયાફાગ યોડ (ફે નભુના).

૨૪-૦૮-૨૦૨૦

૨૦૬, લલક્રભનગય વોવા., ુણા.
૧૫૯, ૧૬૧, લળલળંકયાલટતી વોવા. ખોરડમાયનગય યોડ & ૨૬, ઉભી વોવા., લયાછા યોડ (ત્રણ નભુના).

ઈસ્ર્ -ફી

૨૮-૦૮-૨૦૨૦

૭૪૦, નલુ પીમુ, ુણા.

૨૯-૦૮-૨૦૨૦

૧૧૩, ળલતત લલજમ વોવા. લયાછા યોડ.

૧૯-૦૮-૨૦૨૦

૧૪૩, લલષ્ુનગય, ુણાગાભ.

૨૧-૦૮-૨૦૨૦

૭૮, ભોભાઈનનગય, ુણાગાભ.

૦૯-૦૮-૨૦૨૦

૨૦ & ૩, બુલનેશ્લયી વોવા., જશાંગીયાફાદ (ફે નભુના).

૧૧-૦૮-૨૦૨૦

૨૮૯ & ૨૭૩, લશદામતનગય વોવા., યાભનગય (ફે નભુના).

૧૨-૦૮-૨૦૨૦

૨૬, ભેરૂરક્ષ્ભી વોવા., ગોયાર્ યોડ.

૧૪-૦૮-૨૦૨૦

૧૭-૦૮-૨૦૨૦

લેસ્ર્

૧૯-૦૮-૨૦૨૦
૨૦-૦૮-૨૦૨૦
૨૧-૦૮-૨૦૨૦
૨૩-૦૮-૨૦૨૦
૨૪-૦૮-૨૦૨૦

ફી-૩૫, ગંગાનગય વોવા. & ૮૯, કૃષ્ણકુંજ વોવા., ારનુય યોડ (ફે નભુના).
૧૮ & ૩૬, ગોીનાથ-૧, જશાંગીયાફાદ યોડ (ફે નભુના).
૩૭, બાગ્મોદમ વોવા. ારનુય ાર્ીમા, યાંદેય.
૪૬ & ૪૦, દત્તાત્રેમ વોવા., ભોયાબાગ યોડ & ૪/૫૪, વુથાયા ચાર, યાંદેયગાભ(ત્રણ નભુના).

૧૬૩, લલશ્લકભાટ વોવા., યાભનગય ભોયાબાગ યોડ.
એ/૧૯૦, શયીજનલાવ, યાંદેય ભોયાબાગ યોડ & ૧૫/૨, તીભરા સ્રીર્, યાંદેયગાભ (ફે નભુના).

ડેયી ભોશલ્રો, યાંદેયગાભ.
૧૨, અભયધાભ યો શાઉવ & ડી/૧, વંસ્કાય ર્ેનાભેન્ર્ & ૧૦, વાંઈ દળટન વોવા., તાડલાડી (ત્રણ નભુના).

૩, રક્રષ્ટર યેવીડેન્વી, જશાંગીયુયા સ્રીર્, યાંદેયગાભ.
૩૩૪, યાભનગય, યાભનગય & ૧૪/૨/૪૬, ભોર્ી પીમુ, ભોયાબાગ, યાંદેય યોડ (ફે નભુના).

૧૩, ઉભીમા આલળ વોવા., ભોયાબાગ.
૫/૧૫૨-એ, ફોકડ પીમું, યાંદેય યોડ.

૨૫-૦૮-૨૦૨૦

૩૯૬, યાભનગય કોરોની, યાભનગય.

૨૮-૦૮-૨૦૨૦

૯૦, ગુજ. શા. ફોડટ.

૩૦-૦૮-૨૦૨૦

ભોડટન કુલ્પી ાવે , ફાફુગરી, યાંદેયગાભ યોડ.
૫/૧૫૦, ફોકડ પીમુ & ૧૬/૧/૫, ૧૬/૧/૬, ર્ીભરા સ્રીર્, યાંદેયગાભ યોડ (ત્રણ નભુના).

૩૧-૦૮-૨૦૨૦

બ્રોકનં.- ૭૭, ફ્રેર્ નં-૭૭૫, શાઉવીંગફોડટ, યાભનગય.

૦૭-૦૮-૨૦૨૦

૫/૨૦૦૪, બલાની ભંરદય ાવે & ૫/૧૨૮, ીયછડી યોડ, શરયુયા (ફે નભુના).

૧૪-૦૮-૨૦૨૦

૧૦/૧૬૫૫, વોનીપીમા ભેઈન યોડ.
૬/૯૦૩, ીયછડી યોડ, શરયુયા.
૧૦/૬૯૦ & ૧૦/૮૦૭, ભોર્ી દેવાઈ ો, વોની પીમા (ફે નભુના).

૧૫-૦૮-૨૦૨૦

૧૦/૫૧૨, ગીયધયરારજીનો ખાંચો & ૧૦/૫૭૧, જોઈતાયાભ ભશાદેલની ો, ખાર્ીમા ચકરા (ફે નભુના).

૧૦/૧૨૭૦, વંબલનાથ દેયાવયની ગરી, ગોીુયા.
૧૮-૦૮-૨૦૨૦

૧૦૨, લાત્વલ્મ શોસ્ીર્ર, વરાફતુયા.

૧૯-૦૮-૨૦૨૦

૧/૩૭૪, ોર્ ભશોલ્રો, નાનુયા.

૨૦-૦૮-૨૦૨૦

૧૦/૩૦/૪, ભશાયાષ્ટ્ર ભંરદયનો ખાચો & ૮/૧૨૪૫, વાલશત્મ વંગભની ળેયી, ગોીુયા (ફે નભુના).

૯/૨૬૧, ગથીમા ળેયી, અંફાજી યોડ.
વેન્રર

૨૧-૦૮-૨૦૨૦

૬/૧૩૩૭, કાભનાથ ભશાદેલ યોડ, ભશીધયુયા.
૬/૨૩૨૧ & ૬/૨૩૧૮, કાજીની લાડી, ભશીધયુયા (ફે નભુના).

૨૩-૦૮-૨૦૨૦
૨૪-૦૮-૨૦૨૦
૨૫-૦૮-૨૦૨૦

૨૮-૦૮-૨૦૨૦

વાઉથ
લેસ્ર્

૧/૪૦૬૦, ખાર્કીલાડ, નાનુયા.
બગત રેડવટ, રૂદયુયા ભેઈન યોડ.
ગુજયાત લભત્ર, ખાંડલાાની ળેયી & ૯/૪૬૬, સ્ર્ોય ળેયી, અંફાજી યોડ (ફે નભુના).
શટ ભેડીકર વાભે, ભશાયાષ્ટ્ર ભંડનો ખાંચો, વોની પીમા.
૧૦/૧૬૫૬, ાણીની બીંત, ગોીુયા.
૧/૧૮૩૩, ગોયધનલાડ, નાનુયા.
૬/૨૨૯૧, ૬/૨૩૧૬, કાજીનીલાડી & ૬/૨૭૩૭, ફંદુગયાનાકા, ભશીધયુયા (ત્રણ નભુના).

૨૯-૦૮-૨૦૨૦

૮/૧૯૧૭, ડેપ્મુર્ીનો ખાંચો, ગોીુયા નલવાયી ફજાય યોડ.

૩૦-૦૮-૨૦૨૦

નલી વકકનાં નાકે, નલાુયા, ગોરલાડ.

૦૧-૦૮-૨૦૨૦

૮૭, વુબાનગય, જભનાનગય યોડ.

૦૫-૦૮-૨૦૨૦

એપ/૩ & ઈ/૩, એવ.એભ.વી. આલાવ, નાવગાભ ાવે (ફે નભુના).

૧૪-૦૮-૨૦૨૦

૫ & ૧૬, યલલદળટન વોવા., અંફાનગય યોડ (ફે નભુના).

૧૮-૦૮-૨૦૨૦

૩૩, ભીયાનગય, વોવા. જભનાનગય યોડ

૨૦-૦૮-૨૦૨૦
૨૨-૦૮-૨૦૨૦
૨૭-૦૮-૨૦૨૦
૩૦-૦૮-૨૦૨૦

એ-૨૫, યલલદળટન વોવા. બર્ાય ચાય યસ્તા ાવે.
ડી-૧૬, રકળોયાકટ વોવા. જભનાનગય ાવે.
૪૭, ુનભનગય, જભનાનગય યોડ.
૨૮, યીક્ષીત વોવા. ઉભયાલનગય, બર્ાય યોડ.
વી-૩૪, રકળોયાકટ વોવા., જભનાનગય યોડ.
ાર્કકગ, કે. ી. એભ. યેવીડેન્વી, વીર્ીરાઈર્ યોડ.

૦૨-૦૮-૨૦૨૦

૨૩૫, આળાુયી વોવા., ફભયોરી યોડ.

૦૬-૦૮-૨૦૨૦

૬૨, વત્મનાયામણ વોવા., બેસ્તાન.

૦૮-૦૮-૨૦૨૦

૧૧-૦૮-૨૦૨૦

૬૮, કલ્માણ કુર્ીય, ઉધના યોડ.

વી-૨૦૩, વાંઈભોશન લલ.-૧ બેસ્તાન.
૧, ંચળીરનગય, ઉધના ફભયોરી યોડ.
ફી & એ, બગલતી એા. ઉધના. (ફે નભુના).
૮૧, દાઉદનગય, ઉધના.

૧૨-૦૮-૨૦૨૦

ફી-૩૧, ભીયાનગય, ઉધના યોડ.
૫૪, બીડબંજન વોવા., ફભયોરી યોડ.

૧૪-૦૮-૨૦૨૦

૩૦, આળીલાદ ર્ાઉનળી, ફભયોરી યોડ & ફી/૩૩૨, જરાયાભનગય, ાંડેવયા યોડ (ફે નભુના).

૧૫-૦૮-૨૦૨૦

૫૪, ળાંલતનગય વોવા., ઉધના યોડ.

૧૭-૦૮-૨૦૨૦

વાઉથ

૧૮-૦૮-૨૦૨૦

૩૨, લશયાચંદ ઈન્ડસ્રીમર. વુયત યતતદાન કેન્ર ાવે , ઉધના.
કૃારીફેન, શલતલાવ & લલષ્ુ ભોફાઈર & ૩૪, યાભનગય, બેસ્તાન. (ત્રણ નભુના).
ઈ-૪/૫ & ૭, લન્વ ઇન્ડસ્રીમર, બેસ્તાન. (ફે નભુના).
૫૨ & ૧૩૦, ગણેળનગય, બેસ્તાન. (ફે નભુના).

૧૯-૦૮-૨૦૨૦

૯, યતનનગય, બેસ્તાન.

૨૧-૦૮-૨૦૨૦

શ્રી પ્રકાળબાઈ દેવાઈ, ઉધનાગાભ.

૨૪-૦૮-૨૦૨૦

૧૮, વાંઈનગય & ૧૭, ગણેળનગય, લડોદ. (ફે નભુના).

૨૫-૦૮-૨૦૨૦

૩૦, વાંઈ આલળ ઈન્ડસ્રીમર, વુયત યતતદાન કેન્ર ાવે , ઉધના.

૨૬-૦૮-૨૦૨૦

૧૧૮, રક્રષ્નાનગય ઝુડટ્ર્ી, ાંડેવયા ગાભ યોડ.
એ-૪૦, વાંઈભોશન -૧, બેસ્તાન.
૪૧, બીભનગય આલાવ, ઉધના.

૨૭-૦૮-૨૦૨૦

૮૭, વત્મનાયામણનગય & ીંર્ુબાઈ, ગણેળાકટ, બેસ્તાન. (ફે નભુના).
શનુભાન ભંરદય, બેસ્તાન ચાય યસ્તા.
ાર્કકગ, અુલટ એા. ઉધનાગાભ.

૨૮-૦૮-૨૦૨૦
૨૯-૦૮-૨૦૨૦

વાઉથ
ઈસ્ર્

૫૩, ર્ેરનગય, ઉધનાગાભ.
એન/૧, વીર્ી ઈન્ડસ્રીમર & ૫૬, જમ શનુભાન એસ્ર્ેર્ , ઉધના (ફે નભુના).
૫૪, આળીલાદ ર્ાઉનળી, ફભયોરી યોડ.

૩૧-૦૮-૨૦૨૦

૨૩૩, કૈરાળનગય-૧ & ૧૯૮, કૈરાળનગય-૨, નલાગાભ (ફે નભુના).

૦૨-૦૮-૨૦૨૦

૬૬, અશ્લનીાકટ વોવા., નલાગાભ.

૦૩-૦૮-૨૦૨૦

૨, ૨૨, અંલફકાનગય & ૧૪૨, ૧૭૫, વુબાનગય, સરફામત (ચાય નભુના).

૦૭-૦૮-૨૦૨૦
૦૯-૦૮-૨૦૨૦

૧૨૭, ૧૩૦, નવયલાનજી વોવા., બાઠેના & ૬૭, યણછોડનગય, નલાગાભ (ત્રણ નભુના).
૯૮, લળલકૃા વોવા., આવાવ યોડ, ગોડાદયા.
૨૧૩, શનુભાન ભંરદય ભશોલ્રો, ઉધના માડટ.

૧૧-૦૮-૨૦૨૦

૧૨૯, લલનોદનગય, ઉધનામાડટ.

૧૨-૦૮-૨૦૨૦

૫૭, રદારીાકટ, નલાગાભ.

૧૩-૦૮-૨૦૨૦

૫ & ૫૯, ભારૂતીનગય, સરફામત. (ફે નભુના).

૧૪-૦૮-૨૦૨૦

૧૬, લવતાયાભનગય-૧ & ૩૮,૨૭, વુમાટનગય-૧, ડડડોરી (ત્રણ નભુના).

૬૮, ૬૪, ખોડીમાયનગય-૧ & ૩૨, ૨૫, ખોડીમાયનગય-૨, ડડડોરી (ચાય નભુના).
૯૫ & ૧૬૬, ચંરરોક વોવા., યલર્ગાભ (ફે નભુના).

૧૫-૦૮-૨૦૨૦

૧૦૫, નવયલાનજી ાકટ & ૪૦, ઉાનગય, બાઠેના (ફે નભુના).
૨૨, શતીલાવ, ડડડોરી.
૧૩૦, ઉલભમાનગય, નલાગાભ.

૧૭-૦૮-૨૦૨૦
૧૮-૦૮-૨૦૨૦

૯, જમલીય વોવા. ડુંબાર.
૧૫, લલકાવનગય, યલતગાભ.
૪૨૪, વુગયાનગય, ભીઠીખાડી.

૧૯-૦૮-૨૦૨૦

૪૪, ઠાકોયરાય વોવા. યલતગાભ.

૨૦-૦૮-૨૦૨૦

૪૨, શસ્તીનગય, ડીંડોરી.
૯૬, યેરયાશત કોરોની, ભાનદયલાજા.

૨૧-૦૮-૨૦૨૦

૩ & એ/૨૫, લળલ વાંઈ ળલતત નગય, ડડડોરી (ફે નભુના).
૭, કૈરાળનગય, નલાગાભ.
૯૨, ાલય શાઉવ, બાઠેના.

૨૨-૦૮-૨૦૨૦
૨૩-૦૮-૨૦૨૦

૧૭૮, ફાખડ ભોશલ્રો, ભાનદયલાજા.
૧૧૮, વુબાનગય & ૪૨, અંલફકાનગય, સરફામત. (ફે નભુના).
૩૯, ળંબુનગય, બાઠેના.

૨૪-૦૮-૨૦૨૦

૩૨, ૬૯, ૧૪૧ & ૧૭૦ વુબાનગય, સરફામત. (ચાય નભુના).

૨૭-૦૮-૨૦૨૦

૮૭, યેરયાશત કોરોની & ૨૫૩, ફાખડ ભશોલ્રો. ભાનદયલાજા. (ફે નભુના).

૨૮-૦૮-૨૦૨૦

૨૯૦, વુબાનગય, સરફામત.

૨૯-૦૮-૨૦૨૦

૧૨૬ & ૨૦૬, જગદંફાનગય, ડીંડોરી. (ફે નભુના).

૩૦-૦૮-૨૦૨૦

૬૯, ઓભનગય, આંજણા.& ગરી નં. ૧૧, આઝાદ ચોક, ભીઠીખાડી યોડ. (ફે નભુના).

૩૧-૦૮-૨૦૨૦

૩૫ & ૪૬, ભશાપ્રબુનગય, વલે નં. ૩/૧/૨, સરફામત (ફે નભુના).
૧૫૬, રદારીાકટ, નલાગાભ.

