
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

 

�ેસનોટ :- 

વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� PMANIFOLD  બીઝનસ સો��શુન 

 ારા તા:૦૮/૦૯/૨૦૧૫ ના રોજ હોટલ લ-ેમેર�ડ�યન, .� ુ /દ�હ� ખાતે આયો0ત IUKAN 2015, “ Towards Building 

Smarter Utilities” 1ી0 વાિષ4ક કો.ફર.સ મા ં વડોદરા મહાનગર સેવા સદનને 67�ટલાઇટ સિવ4સમા ંવીજબચત માટ� 

લીધેલ િવિવધ પગલાઓ ને કારણે તેમજ નવીન એલ.ઇ.ડ�. ?ો@Aટને કારણે પાવર સેAટરના ક.ઝવBશન ક�ટ�ગર�મા ં “ 

Utility Best Practice Award ” એનાયત કરવામા ંઆCયો વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના અિધકાર�Dી પી.એમ.પટ�લ, 

સીટ� એ.0નીયર તેમજ Dી કૌિશક પરમાર, કાયFપાલક ઇજનેર 67�ટલાઇટ  ારા આ એવોડF 6વીકારવામા ંઆCયો છે. 

આ એવોડF માટ� Gુદ� Gુદ� Hુલ દશ ક�ટ�ગર� માટ� ચાર સેAટરમા(ંપાવર, વોટર, સોલીડવે6ટ, વે6ટ વોટર) એવોડF 

માટ� નોમીનેશન મગંાવવામા ંઆવેલ હતા. @મા Hુલ ૬૫ એ.7� પૈક� ૪૩ નોમીનેશનની બે6ટ ?ેAટ�સને પસદંગી કરવામા ં

આવેલ હતા. @મા વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, Oનુા P�િુનિસપલ કોપQર�શન, Rજુરાતની વીજ કંપનીઓ PGVCL , 

UGVCL , SLDC તેમજ TATA POWER, NOIDA POWER, INDIA Water Foundation, Bangalore Water Supply and Sewerage 

Board તેમજ અ.ય નામા/ંકત કંપનીઓ મળ� Hુલ ૪૩ નોમીનેશનને બે6ટ ?ેAટ�સ પસદંગી કરવામા ંઆવેલ.  @ પૈક� દશ 

ક�ટ�ગર�મા ં Hુલ ૧૩ એવોડF એનાયત કરવામા ં આCયા છે. વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની, 67�ટલાઇટ સિવ4સીસ 

ડ�લીવર�મા ંફ�રફાર કયાF વગર વT ુવીજબચત મેળવવા લીધેલ પગલાઓ @વા ક� 
 

૧. UVુય ર6તાઓ ઉપર ડ�ઝાઇન બેXડ નવીન લાઇટYગ. 

૨. િનભાવણીના તેમજ નિવન કામ માટ� વીજકાયF[મ માલસામાનની ખર�દ�. 

3.  વષF દરPયાન \યુQદય તેમજ \યુાF6ત ના ફ�રફાર થતા સમય Uજુબ સમયસર 67�ટલાઇટ ચા^ ુબધં     

   કરવા સમ_ શહ�રમા ંલાગેલ વાિષ4ક ?ો_ામેબલ ટાઇમ 6વીચ. 

૪. 0.એસ.એમ. એનજ` સેવર �નુીટની મદદથી શહ�રના ૨૨૦ ક�મીના UVુય ર6તાઓ ઉપર મોનેટરYગ  

   કરવામા ંતેમજ મaયરા1ીએ bયાર� 7ાફ�ક ઘણો ઓછો હોય છે dયાર� ડ�મYગ કર� ૩૩% @ટલી  

   વીજબચત. 

૫. આઇ.એસ.૧૯૪૪ આધાર�ત રોડની પહોળાઇ, ગીચતા તેમજ વપરાશને અfલુ[ીને મGુંર કર�લ પોલીસી  

    આધાર� Gુદા Gુદા વોટની લગાgવામા ંઆવતી 67�ટલાઇટની નવીન \િુવધા. 

૬. ૪૫૦૦૦ નગં ૪૫ વોટની ટhબુફ�ટYગ બદલી ૧૫ વોટની એલ.ઇ.ડ�. ફ�ટYગ લગાડવાf ુકામ. 
  

ઉપરોAત તમામ વીજબચતના લીધેલ િવિવધ પગલાઓને કારણે દર વષB 67�ટલાઇટની સVંયામા ંવધારો એટલે 

ક� લોડ વધતો હોવા છતા તેના સદંભFમા ંવીજ�નુીટની બચત કર� વાતાવરણમા ંભળતો કાબFન ડાયોAસાઇડના જiથામા ં

ઘટાડો કર� પયાFવરણમા ંકાબFન jટ ?ી.ટ ઓછા કરવામા ંવડોદરા મહાનગર સેવા સદનને ફાળો આપી રહ�લ છે.  
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વડોદરા. 

ઉપરો$ત �ેસનોટ આપના દ& િનક વત�માનપ મા ં�િસ'ધ કરવા િવનતંી છે.  
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