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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા 

સદન અને રા�ય સરકારના સહયોગથી વડોદરા શહ�રને પાણી �રુવઠો �"ુ પાડતા સદ� $ુના આજવા 

સરોવરને ડ�પન%ગ('(ંુ) કરવાના કામનો માનનીય નાણા ં મ*ંી +ી સૌરભભાઇ પટ�લે આ1 આજવા ખાતે 

2ારંભ કરા3યો હતો. 

 માનનીય નાણા ં મ*ંી+ી સૌરભભાઇ પટ�લે જણા35ુ ં હ6 ુ ં ક�, આજવા સરોવર7ુ ં બાધંકામ સદ� પહ�લા 

વડોદરાના મહારા9 સયા:રાવે ૧૮૯૧મા ં કરા35ુ ં હ6 ુ.ં વડોદરા શહ�રની જનતાની આજવા સરોવરને '(ંુ 

કરવાની માગંણીને >યાને લઇ રા�ય સરકાર� આ સરોવરને '(ંુ કરવા માટ� ચા@ ુવષB બ1ટમા ં". ૨૦ કરોડની 

જોગવાઇ કર� છે. ચોમાસા �વૂB શF તેટલા મહGમ જHથામા ં કાપં કાઢ� Jમતા વધારવામા ંઆવશે. આ 

કામગીર�થી આજવા સરોવરની જળ સLંહ શMNતમા ંવધારો થશે એટ@ુ ંજ નહ% �રૂ િનય*ંણમા ંપણ આડકતરો 

લાભ થશ.ે 

 માનનીય મ*ંી+ીએ ઉમે5ુR હ6 ુ ં ક�, સરોવરમાથંી નીકળનાર માટ� ખે(તૂોને આપવામા ંઆવશ,ે �યાર� 

વધારાની માટ� પાળાની કામગીર�મા ંઉપયોગમા ંલેવાશ.ે 

 નમRદા જળસપંિત અને પાણી �રુવઠા િવભાગના STુય ઇજનેર +ી આર.:.ભU� જણા35 ુહ6 ુ ંક�, આજવા 

સરોવરની Jમતા ૨૨૪૦ મીલીયન ઘન Xટ (૬૩.૪૩ મીલીયન ઘન મીટર) છે. 2થમ તબ[ામા ં વડોદરા 

મહાનગર સેવા સદન અને નમRદા જળસપંિત, પાણી �રુવઠા અને ક\પસર િવભાગના સહયોગથી આજવા 

સરોવરને એકથી દોઢ મીટર '(ંુ ઉતારવાની કામગીર� હાથ ધરવામા ં આવી છે. સરોવરના ]\ુલા થયેલ 

ભાગમાથંી કાપંને તબ[ાવાર ^ુર કરવામા ંઆવશ ેતેમ +ી ભU� ઉમે5ુR હ6 ુ.ં 

 માનનીય મેયર+ી ભરતભાઇ શાહ� આ 2સગેં જણા35ુ ં ક� સરોવરના બાધંકામ બાદ ઘણો લાબંો 

સમયગાળો પસાર થવાથી વષ_વષR કાપંનો ભરાવો થાય છે, 1ના કારણે સરોવરની Jમતામા ંઘટાડો થયો છે, 

સરોવરના ]\ુલા થયેલ ભાગમાથંી કાપંને તબ[ાવાર ^ુર કરવા7ુ ં આયોજન કરવામા ં આવેલ છે, 2થમ 

તબ[ામા ં વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તથા નમRદા,જળસપંિG,પાણી �રુવઠા અને ક\પસર િવભાગના 

સહયોગથી આજવા સરોવર '(ંુ ઉતારવાની કામગીર� હાથ ધરવામા ંઆવી રહ� છે, આ કામગીર�મા ંઆજવા 

સરોવરની �ણૂR જળાશય સપાટ� (એફ.આર.એલ)થી નીચે ]\ુલા થયેલ ભાગમાથંી કાપં કાઢવા7ુ ંઆયોજન છે, 

ચોમાaુ-ં૨૦૧૫ શ" થાય તે અગાઉ શF તેટલા મહGમ જHથામા ંકાપં કાઢ� Jમતા વધારવા7ુ ંઆયોજન છે, 

આ કામગીર� હાથ ધરવાથી આજવા સરોવરની સLંહ શMNતમા ંવધારો થશ.ે 
 

 

 

 

 



 

 

 આ 2સગેં માનનીય મેયર+ી ભરતભાઇ શાહ સdહત માનનીય સસંદસeય  +ીમતી રંજનબેન ભU,  

માનનીય f5િુનિસપલ કિમશનર +ી એચ.એસ.પટ�લ, માનનીય ડ�g5ટુ� મેયર +ીમતી aનુીતાબેન hNુલ, 

માનનીય ધારાસeયો સવR+ી :તેijભાઇ aખુડ�યા, +ી યોગેશભાઇ પટ�લ,  +ી મkભુાઇ +ીવાlતવ, +ી 

રા1ijભાઇ િ*વેદ�, +ીમતી મનીષાબેન વક�લ,  mડુાના માનનીય અ>યJ+ી એન.વી.પટ�લ, માનનીય અLણી 

+ી ભરતભાઇ ડાગંર, , માનનીય f5િુનિસપલ સભાસદ+ીઓ, વડોદરા મહાનગર સેવા સદન અને રા�ય 

સરકારના અિધકાર�+ીઓ, િવlતારના નાગdરક ભાઇ-બહ�નો,આમિં*ત મહ�માનો,મહા7ભુાવો વગેર� ઉપMlથત 

રoા ંહતા.ં   
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                                                                                 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                 જનસપંકR િવભાગ, 

                                                                                 તા.૦૪-૦૪-૨૦૧૫ 
                                 
2િત, 

ત*ંી+ી, 

--------- 

વડોદરા. 

ઉપરોNત 2ેસનોટ આપના દp િનક વતRમાનપ*મા ં2િસ>ધ કરવા િવનતંી છે.  
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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા 

સદનમા ં હાલ 5.ુઆઇ.ડ�. “આધાર” નqધણીની કામગીર� વહ�વટ� વોડR નબંર ૨,૩,૪,૫,૬,૯,૧૧,૧૩ ની 

કચેર�ઓમા ં અને �5બુીલીબાગ તેમજ gલેનેટ�ર�યમ ખાતેના સેiટરોમા ં ચાલી રહ�લ છે. તrઉપરાતં નવીન 

સેiટરો 2lથાિપત કરવાની કાયRવાહ� હાથ ઉપર છે. 5.ુઆઇ.ડ�. “આધાર” નqધણીની સરકાર+ીની યોજના હોઇ 

િવના S\ુયે કરવામા ંઆવે છે. 1 આગામી $ુન-૨૦૧૫ aધુી ચા@ ુરહ�નાર છે. 

 આથી વડોદરાના તમામ રહ�વાસીઓને જણાવવા7ુ ં ક� 1ઓને 5.ુઆઇ.ડ�. “આધાર” નqધણી કરવાની 

બાક� હોય તેઓએ સsવર� ન:કના સેiટર ઉપર સપંકR  કર� નqધણી કરાવી લેવા અ7રુોધ કરવામા ંઆવે છે.    
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2િત, 

ત*ંી+ી, 

--------- 

વડોદરા. 

ઉપરોNત 2ેસનોટ આપના દp િનક વતRમાનપ*મા ં2િસ>ધ કરવા િવનતંી છે.  
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