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વડોદારા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� આજવા સરોવરના નીચાણ વાસમા ં

મહાનગરપાલકા �ારા િવકિસત કરવામા ંઆવેલ આજવા નેચરલ પાક" અને સફાર� પાક"ની $લુાકાત લેવા &હ�ર જનતાને, 

'વાસીઓને આમ)ંણ તેમજ નેચરલ પાક" અને સફાર� પાક" ને *ે+ઠ -થળ તર�ક� િવકસાવવા માટ� 1ચૂનો મોકલવા બાબત.  
 

1. વડોદરા મહાનગરપાલકા �ારા આજવા સરોવરના નીચાણ વાસમા ં (ડાઉન -6�મ) 8 ૃદંાવન ગાડ"ન િવકસાવવામા ં

આવેલ છે તેમા ંવડોદરા શહ�ર, રા;ય તેમજ દ�શ િવદ�શમાથંી 'વાસીઓ $લુાકાત લે છે. મહાનગરપાલકાએ ગાડ"ન, 

રંગીન =વારા તેમજ તે ઉપરાતં હાલ બટર>લાય અને લેઝર ફાઉ@ટ�નની 1િુવધાઓનો ઉમેરો કરવામા ંઆવી રહ�લો છે. 

આજવાનો િવકાસ પી.પી.પી.ના ધોરણે રા;ય સરકારના સહયોગથી આજવા પાસે ઇ@ટ�Cેટ�ડ ડ�વલપમે@ટ કરવામા ં

આવનાર છે.  

 

2. વડોદરા મહાનગરપાલકાએ નેચરલ પાક" અને સફાર� ડ�વલપમે@ટના ભાગEપે કોપFર�શને GદાH ૧૦૦(એકસો) એકરમા ં

Kુદ� Kુદ� &તના પાસંઠ હ&ર 8Lૃો ઉછેર�લા છે અને આ ઘટાદાર 8LૃોNુ ંસવંધ"ન થયેલ છે. આ પાક"મા ં સે@6લ O 

ઓથોર�ટ�ના િનયમો 'માણે સફાર�પાક" ડ�વલપ કરવાNુ ંથાય છે અને તેના ભાગEપે Kુદા Kુદા 'કારના 'ાણીઓ માટ� 

તેમના આ*ય -થાન પણ બનાવવામા ં આવેલા છે, પરંP ુ સે@6લ O ઓથોર�ટ�ની મKુંર� મેળવવાની 'QRયા હાથ 

ધરવામા ંઆવેલી છે. આજવા સરોવરના નીચાણ વાસમા ં (ડાઉન -6�મ) મહાનગરપાલકા �ારા મોટાપાયે 8Lૃારોપણ 

કર� એક અલગ વનરાS ઉભી કર� અલગ વાતાવરણ (એનવાયરમે@ટ) િનમા"ણ કર�લ છે, તો &હ�રજનતાને ખાસ કર�ને 

નેચરાલી-ટ, પયા"વરણવાદ�ઓ, શૈLણક સ-ંથાઓ, િવVાથWઓને તેમજ 'વાસીઓને તાર�ખ ૧૨/૦૬/૨૦૧૬થી Qદન - 

૧૫ (પદંર) 1ધુી 'ાયોગક ધોરણે આ નેચરલ પાક"ની િવના$\ૂયે (FREE ENTRY) $લુાકાત લેવા માટ� ખાસ અNરુોધ 

કરવામા ંઆવે છે. મહાનગરપાલકા તરફથી પીવાના પાણીની ]યવ-થા તેમજ જEર� માગ"દશ"ન માટ� ]યવ-થા કરવામા ં

આવેલી છે. નેચરલ પાક"ની નSક આજવા પાણી ^રુવઠા કચેર�નો સપંક" કરવા િવનતંી છે. 

 

આ Gગે આપના 1ચૂનો O _રુ�ટરની ઓફ�સ, ડાયર�`ટર*ી, પા`સ" એ@ડ ગાડ"નની ઓફ�સ, સયાSબાગ, વડોદરા ખાતે 

મોકલી આપવા િવનતંી છે.  
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વડોદરા. 

 ઉપરો`ત 'ેસનોટ આપના તા. ૧૧/૦૬/૨૦૧૬ના દb િનક વત"માનપ)મા ં'િસcધ કરવા િવનતંી છે. 
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