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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ંઆવે છે ક� નવસ�નની ક�ડ�એ પથદશ ક બનતા 

વડોદરાના િવકાસના ભાગ$પે વડોદરા મહાનગર સેવા સદન %ારા &(ુયમ)ંી *હૃ યોજના ,તગ ત -લમ ર�હ�બીલીટ�શન તેમજ 

PPP-2013 ની પોલીસી હ�ઠળ $. ૮૦.૬૦ કરોડના ખચ7 બ8ણીયાવાસ તથા 8મવાડ�મા ં ૨૪૮ આવાસો;ુ ં ખાત&<ુતૂ , $. 

૯૨.૭૯ કરોડના ખચ7 સજંયનગર તેમજ ઇAદ�રાનગરમા ં૫૭૪ આવાસો;ુ ંખાત&<ુતૂ , $. ૮૨.૩૦ કરોડના ખચ7 DીનEફGડ LIG 

હ�ઠળ ૭૩૨ આવાસો;ુ ંખાત&<ુતૂ , $.૧૨૧.૦૫ કરોડના ખચ7 BPC રોડ પર રાIયની સૌ Kથમ (ગોરવા APS થી MેNણકપાક  

ચાર ર-તા Oધુી) ૧૪૦૦ મીમી / ૧૮૦૦ મીમી Sયાસની RCC T�નેજ Dેવીટ� લાઇન માઇUો ટનલVગ પWધતીથી નાંખવાના 

કામ;ુ ંખાત&<ુતૂ  અને $. ૨૨.૩૦ કરોડના ખચ7 Xવૂ  ઝોનમાં ટાઉનહોલ બનાવવાના કામ;ુ ંખાત&<ુતૂ  મળ� ,દા[જત \ુલ $. 

૩૯૯.૦૪ કરોડના િવકાસના િવિવધ Kો]^ટસના ખાત&<ુતૂ નો કાય Uમ *જુરાત રાIયના માનનીય &(ુયમ)ંી Mીમતી 

આનદં�બેન પટ�લના વરદ હ-તે તાર�ખ ૦૬-૦૫-૨૦૧૫ને શિનવારના રોજ સા]ં ૫-૪૫ કલાક� સર સયા`રાવ નગર*હૃ, 

અકોટા, વડોદરા ખાતે રાખવામા ંઆવેલ છે.  

 BPC રોડ પર (ગોરવા APS થી Mેણીકપાક  ચાર ર-તા Oધુી) RCC T�નેજ Dેવીટ� લાઇન માઇUો ટનલVગ પWધિતથી 

નાખંવાના કામ;ુ ં ખાત&<ુતૂ  મોડલ ફામ , શાaી bીજ પાસે, અકોટા ખાતે સા]ં ૫-૩૦ કલાક� માનનીય &(ુયમ)ંી Mીમતી 

આનદં�બેન પટ�લના વરદ હ-તે યોજવામા ંઆવેલ છે. 

 આ Kસગેં  &(ુય અિતિથ તર�ક� *જુરાત સરકારના આરોcય,તબીબી િશdણ,પEરવાર કGયાણ,માગ  અને 

મકાન,પાટનગર યોજના િવભાગના માનનીય મ)ંીMી નીિતનભાઇ પટ�લ અને *જુરાત સરકારના નાણા,ંઊ8  અને 

પેfોક�િમકGસ,ખાણ ખનીજ,\ુટ�ર ઉgોગ,મીઠા ઉgોગ,છાપકામ અને લેખન સામDી, આયોજન,Kવાસન,નાગEરક ઉhયન 

િવભાગના માનનીય મ)ંી Mી સૌરભભાઇ પટ�લ તેમજ માનનીય સસંદસiયMી,વડોદરા, Mીમતી રંજનબેન ભj તથા અિતિથ 

િવશેષ તર�ક� માનનીય ધારાસiયો સવ Mી `તેAlભાઇ Oખુડ�યા, Mી યોગેશભાઇ પટ�લ, Mી રા]Alભાઇ િ)વેદ�, Mીમતી 

મનીષાબેન વક�લ,  mડુાના માનનીય અWયdMી એન.વી.પટ�લ, *જુરાત રાIય નાગEરક Xરુવઠા િનગમ Nલિમટ�ડના માનનીય 

અWયdMી nપેૂAlભાઇ લાખાવાલા ઉપo-થત રહ�શે. 

        સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય Uમમા ંપધારવા 8હ�ર િનમ)ંણ છે.                                  
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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� ભારત સરકારMીના -વqછ 

ભારત અNભયાન અને *જુરાત સરકારMીના મહાrમા ગાધંી -વqછતા મીશન ,તગ ત વડોદરા શહ�ર સXંણુ  -વqછ 

બને, નાગEરકો;ુ ંઆરોcય અને `વન સા$ બને તથા sલા-ટ�ક કચરા (Sયવ-થાપન અને 8ળવણી) િનયમો, ૨૦૧૧ 

અ;સુધંાને *જુરાત Ktુષણ િનય)ંણ બોડ  %ારા sલા-ટ�ક કચરા;ુ ં ઉrપાદન ઘટાડવાના Kયાસો હાથ ધરવાના 

િનદvશન અAવયે શહ�રમા ં વસતા લોકોને -વqછ પયા વરણ મળ� રહ� તથા વડોદરા શહ�રને વષ  ૨૦૧૯ Oધુી        

“ઝીરો વે-ટ સીટ�” બનાવવાના િનધા રના ભાગ$પે વડોદરા મહાનગર સેવા સદન %ારા તમામ વોડ  િવ-તારમા ં

આવેલ તમામ વાNણwIયક એકમો તથા ખાણીપીણીની લાર�ઓ %ારા sલા-ટ�ક કપનો ઉપયોગ 8હ�ર આરોcય માટ� 

જોખમકારક હોઇ બધં કરવા માટ� નવેyબર ૨૦૧૪થી કરવામા ંઆવેલ પEરપ) &જુબ આ બાબતનો z-ુતપણે અમલ 

કરવા માટ� {ુન ૨૦૧૫ થી ઘિન|ટ }બેંશ હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. આ કામગીર� ,તગ ત sલા-ટ�ક કપને બદલે 

વૈક�Gપક Sયવ-થા કરવા અપીલ કરતી 8હ�રાત પણ દp િનક વત માનપ)ોમા ંKિસWધ કરવામા ંઆવેલ છે. 

 સદર }બેંશ ,તગ ત વડોદરા મહાનગર સેવા સદન %ારા ખાણીપીણી/ચાની લાર�ઓ તથા વાNણwIયક 

એકમો;ુ ં સઘન ચેકVગ હાથ ધર� હલક� *ણુવ�ાવાળા પાતળા sલા-ટ�ક કપનો ઉપયોગકતા ઓને નોટ�સ આપી 

સદર જ�થો જsત કરવાની કાય વાહ� કરવાના ભાગ$પે બે Eદવસમા ં\ુલ ૧,૩૬,૯૫૦ sલા-ટ�કના કપનો જ�થો જsત 

કરવામા ંઆવેલ છે. આ બાબતે હલક� *ણુવ�ાવાળા પાતળા sલા-ટ�ક કપ;ુ ંઉrપાદન કરતા એકમો;ુ ંપણ ચેકVગ 

કર� દોિષત જણાયે ઉrપાદન એકમોને સીલ કરવાની પણ કાય વાહ� કરવામા ંઆવનાર છે.  
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