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વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� આજરોજ વડોદરા મહાનગરપાલકા �ારા 

વારસીયા �!ુટર ખાતે $. ૯૩.૮૪ લાખના ખચ+ નવીન ,ગૂભ/ સપં0ુ ંલોકાપ/ણ તથા ખોડ�યારનગર ચાર ર!તાથી વારશીયા 

�!ુટર 3ધુી $. ૧૩૨.૪૦ લાખના ખચ+ ૪૦૦મી.મી. ડાયાની નવીન પાણીની ફ�ડર નળકા નાખવાના કામ0ુ ંખાત:;ુતૂ/ માનનીય 

મેયર <ી ભરતભાઇ ડાગંરના વરદ હ!તે તથા વડોદરાના માનનીય સસંદસ>ય <ીમતી રંજનબેન ભ? તથા વડોદરા શહ�ર 

િવ!તારના માનનીય ધારસ>ય <ીમતી મનીષાબેન વક�લની ઉપC!થિતમા ંયોજવામા ંઆDEુ.ં   

 

કાય/Fમ Gસગેં માનનીય મેયર<ીએ માIહતી આપતા જણાDEુ ંક� વારશીયા �!ુટર ખાતેનો જJર�ત સપં તોડ� નવીન 

સપં બનાવવાથી આ સપંના કમાKડ િવ!તારમા ં સમાિવLટ ફતેMરુા, સતં કંવર સોસાયટ�, મગંલેNર ઝાપંા તથા Pુની RTO 

ઓફ�સની આPુબાPુના િવ!તારના રહ�શોને RSુધ અને Mરુતા જTથામા ંપાણી િવતરણ કર� શકાશે. આ સપંથી UદાV ૧૫,૦૦૦ 

Vટલી વ!તીને પાણી Gેશરથી મળશે.  

 

હાલમા ં વારશીયા સપં ખાતે ફાજલMરુ ફ�ડર નળકા પરથી પાણી મેળવી સમX િવ!તારમા ં ઝોનવાઇઝ પાણી 

આપવામા ં આવી રહ�લ છે. હયાત સપં પર ફાજલMરુ ફ�ડર નળકા પરથી Mરુતા Gમાણમા ં પાણીની આવક થતી ન હોઇ 

હાથીખાના, શારદા સોસાયટ�, રવીપાક/ તેમજ આસપાસના િવ!તારમા ં પાણી ઘણા ઓછા Gેસરથી મળે છે તેમજ સમયસર 

પાણીના િવતરણમા ં:Zુક�લી પડ� છે. Vથી સમX િવ!તારમા ંMરુતા Gેશરથી તથા સમયસર પાણી િવતરણ કર� શકાય તે માટ� 

રાયકા-દોડકા ફ�ડર લાઇન પરથી ખોડ�યારનગર ચાર ર!તાથી વારશીયા �!ુટર 3ધુી ૪૦૦મી.મી ડાયાની નવીન 

એચ.એસ.પાણીની ફ�ડર નળકા નાખવા0ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. આ કામગીર� થયેથી UદાV ૧૫,૦૦૦ Vટલી વ!તીને 

પાણી Mરુતા Gેશરથી મળશે.   

 

કાય/Fમ Gસગેં માનનીય મેયર <ી ભરતભાઇ ડાગંર સIહત વડોદરાના માનનીય સસંદસ>ય <ીમતી રંજનબેન ભ?, 

વડોદરા શહ�ર િવ!તારના માનનીય ધારસ>ય <ીમતી મનીષાબેન વક�લ, માનનીય ડ�\Eટુ� મેયર <ી યોગેશભાઇ પટ�લ(:Cુ]ત), 

!થાયી સિમિતના માનનીય અSય_ા <ીમતી ડૉ. aગીશાબને શેઠ, માનનીય cEિુનિસપલ સભાસદ<ીઓ, cEિુનિસપલ 

અિધકાર�<ીઓ, આમિંdત મહ�માનો, મહા0ભુાવો, િવ!તારના નાગIરક ભાઇ-બહ�નો વગેર� મોટ� સeંયામા ંઉપC!થત રfા હતા.ં  

--------------------------------------------                                                                               

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  
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 ઉપરો]ત Gેસનોટ આપના દi િનક વત/માનપdમા ંGિસSધ કરવા િવનતંી છે.                 જનસપંક/ અિધકાર�  
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