
  

વડોદરા મહાનગરપા લકા 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø:-  
             વડોદરા મહાનગરપા લકાની અખબાર  યાદ મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક, હાલ રા ય સરકાર ારા સમ  
રા યમા ં િવિવધ તળાવો, જળ ોતો ડા કરવાની કામગીર  જુલામ ફુલામ જળસચંય અભયાન-2018 તગત 
ચાલી રહ  છે. વડોદરા શહરમા ંપણ હાલમા ંઆ યોજનાનો અમલ કરાયો છે, યાર વડોદરામા ંઆ યોજના તગત 
સમાવાયેલા રુસાગર, માતા-મકર રુા અને ગોરવા દશામા ંતળાવ ખાતે ચાલતી કામગીર  િનહાળવા રા યના 
માનનીય હૃરા ય મં ી ી દપિસહ ડ  આ યા હતા. 
             આફતને અવસરમા ં પલટવાની જુરાતની તાકાત વ  ુ એકવાર રા ય યાપી જુલામ ફુલામ 
જળસચંય અભયાનથી ચ રતાથ થઇ રહ  છે અને સમ  રા યની સાથે પાણીને બચાવવાની, સં હવાની અને ધીની 
મફક વાપરવાની આદત કળવવાની કવાયતમા ંવડોદરા મહાનગરપા લકા અને જનશ ત ઉ સાહભેર જોડાયા છે. 
     જળસચંય અભયાનને સાથક કરવા વડોદરા મહાનગરપા લકાએ રુાજોશમા ંકામગીર  હાથ ધર  છે.  
     પાવાગઢ ુ ંગરમાથંી ગટતી િવ ાિમ ી નદ  વડોદરા શહરમાથંી ુલ દા  23 ક.મી. લબંાઇમા ંપસાર 
થાય છે. જુલામ ફુલામ જળસચંય અભયાન-2018 હઠળ વડોદરા મહાનગરપા લકાએ િવ ાિમ ી નદ ની સાફ-
સફાઇ હાથ ધરવા ુ ંિનધા ુ ંછે. આ સાફ-સફાઇના પ રણામે નદ ના જળ વાહ આડના અવરોધો ુ ંિનવારણ થશે. 
      છાણી તળાવ ુ ંનવીનીકરણ સ દયવધન : વડોદરાના છાણી ગામમા ંદસ એકર કરતા ંવ  ુ િવ તારમા ં
ફલાયે ુ ંશહર  તળાવના નુ:િવકાસ માટ વડોદરા મહાનગરપા લકાએ . 14 કરોડના ખચ લોકભાગીદાર થી આ 
તળાવની ડાઇ વધાર ને જળસં હ મતા વધારવાની સાથે તેને વાસન આકષણ ુ ં થળ બનાવવામા ંઆવી ર ુ ં
છે. 
      અટલાદરા ભીમતળાવના કાઠં શહર વન: અટલાદરા િવ તારમા ંઆવેલા ભીમતળાવના કાઠં શહર  વન- 
અબન ફોર ટનો ઉછેર હાથ ધરવામા ંઆ યો છે,  શહર  પયાવરણ ધુારવાની સાથે વરસાદ  પાણીના ગુભ  
ભડંારણમા ંમદદ પ બનશે. 
      પાણી રુવઠા િુવધાઓ અને થાપનોની સાફ-સફાઇ: પાણી રુવઠાની યવ થાઓ અને થાપનોની 
સફાઇ- ધુારણાથી મતા વધે છે, પાણીનો વેડફાટ અટક છે, તેને અ લુ ીને  શહર  જળ યવ થા સાથે સકંળાયેલા 
ચાર ચવેલ અને બે ઇ ટકવેલના ડ સી ટ ગ (કાપં ુ ત) ુ ં તબ ાવાર આયોજન કરવામા ં આ ુ ં છે. નાથી 
જળસં હની મતા વધશે.  
            તળાવો ુ ંડ પન ગ : વડોદરા મહાનગરપા લકાએ જળધારણ મતા વધારવા માટ 15 શહર  તળાવોના 
90 એકર ટલા િવ તારમા ં ડાઇ વધાર  છે. વ  ુસાત તળાવોના 35 એકર ટલા િવ તારની ડાઇ વધારવા ુ ં
આયોજન છે, તેની સાથે બે તળાવોના કાઠં મોટાપાયે ૃ રોપણ કરાશે અને 15 ટલા તળાવોની સાફ-સફાઇ કરવાની 
સાથે પાણીના વાહને અવરોધક ઝાડ  ઝાખંરા અને વેલાની સફાઇ કરાશે. 
                ુ ધ કરલા પાણીનો નુવપરાશ: પાણી બચાવવાથી ઉપલ ધ જળજ થો વધાર  શકાય છે તેને 
અ લુ ીને વડોદરા મહાનગરપા લકામા ં પાણી બચાવવાના ઉપાયો અમલમા ં ૂ ા છે. પાણી બચાવવા માટ 
સયા બાગમા ંઅને સે લ રોડ ડવાઇડસમા ં  ૃ  ઉછેર કરવામા ંઆ યો છે તેને ટશર  ટડ વોટર ારા િસચવામા ં
આવે છે. તેવી જ ર તે, એુજ લાઇ સની સફાઇ માટ ટ ગ અને પુર સકર મશી સમા ં ટડ એુજ વોટરનો  નુ 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 



               મહાનગરપા લકાએ 2.25 ટકા બેકવોશ વોટર માટ બધા જ વોટર ટડ લા ટમા ંદિનક ધોરણે ટડ 
વોટરનો ઉપયોગ કરવા ુ ં િનધા ુ ંછે. સમા તળાવ ખાતે સમ  વષ દરિમયાન પાણી ુ ં તર ળવવા 5 કએલડ ુ ં
એસટ પી બનાવીને પાણીના ર સાય લીગ અને ર ઝુ ારા તા ુ અને ુ ધ પાણી બચાવવા ુ ંઆયોજન કરા ુ ંછે.  
              તાપ રુા જળાશય ખાતે 1.5 ક.મી.ની લબંાઇના િવ તારમા ંસફાઇના આયોજનથી ાઉ ડ વોટરના 
ર ચા ની સાથે જળાશયની જળસં હ મતામા ંવધારો કરાશે. શહરની 143.60 ક.મી. લબંાઇની વરસાદ  ગટર અને 
વરસાદ  કાસંની સાફ સફાઇ શ  કરવામા ંઆવી છે. 
             શહર  તળાવોની જળસં હ શ ત વધશે. શહરમા ં રુસાગર સ હત બાર ટલા નાના મોટા શહર  તળાવો 
આવેલા છે મની જળ સં હ શ ત 2065908 એમસીએફટ  છે. અભયાન હઠળ સીબીઝ, પોકલેન અને ડ પસની 
મદદથી આ તળાવોની ુ ય વે ડાઇ વધાર ને જળસચંય શ તમા ં516477 એમસીએફટ  ટલો વધારો કરવા ુ ં
આયોજન છે અને આ કામો તબ ાવાર શ  કરવામા ંઆવેલ છે.  
             આ ઉપરાતં વડોદરા મહાનગરપા લકા ારા કરવામા ં આવેલ કામગીર મા ં શહરમા ં આવેલ પાણીની 
નળ કાના 316 જ યાએ લીકજ ુ ર તી કરલ છે, પાણીની નલીકા પર આવેલ 73 નગં વા વના લીકજ ુ ર તી કરલ 
છે, પાણી બચાવ, પાણી બગાડ અટકાવવા અને ડ અુલ લશ ગ સી ટમ અપનાવવી પાણીનો બચાવ કરવા 
જન િૃત હઠળ ુલ 40,000 ટલા પે પલેટ િવતરણ કરવામા ંઆવેલ છે, ગેરકાયદસર પાણીના કનેકશનો 85 
ટલા બધં કરલ છે, શહરમા ંઆવેલ  વસાહતોમા ંપાણીના કનેકશનો ઉપર નળ બેસાડલ નથી અને પાણીનો યય 

થાય છે તેવી વસાહતોમા ં પાણીના 340 ટલા નળ વૈ છક સં થાઓ તેમજ થાિનક લ બરની સહાયથી 
બેસાડવામા ંઆવેલ છે, પાણીની નળ કા પર આવેલ 67 નગં એરવા વનીચકાસણી કર  રપેર કરવા પા  23 નગં 
એરવા વ પૈક  20 નગં એરવા વ ુ ર ત કરવામા ંઆવેલ છે, આ ઉપરાતં વોડ ારા િ -મોન નુની કામગીર ના ભાગ 
પે 28.05 ક.મી. લબંાઇમા ંવરસાદ  ચેનલની સફાઇ કરવામા ંઆવેલ છે.             

            વ મુા ંમહાનગરપા લકા ારા તળાવ ડા કરવા  ુતથા વેલા સફાઈ  ુઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે, મા 
14 તળાવો પૈક  11મા કામગીર  શ  કરવામા ંઆવેલ છે, મા ંઆજદન ધુી 167 .સી.બી / પોકલેન તથા 391 ડ પર 
/ ટર નો ઉપયોગ કર  લૂ 26077 ઘન.મીટર (919997 બુીક ફ ટ )માટ  કાઢ  તળાવ ડા કરવામા આ યા છે.  
જુબ લૂ 26077000 લીટર પાણીની સં હશ તનો વધારો થશે, વડોદરા શહરમા આવેલ ુલ 146 ક .મી ની લબંાઈની 
ટોમ વોટર ઈનની ચોમાસા વુની સફાઈના આયોજન સામે આજદન ધુી 90.57  ક .મી. ટોમ વોટર ઈનની 
સફાઈની  કામગીર  ણૂ કરવામા આવી છે, િવ ામી ી નદ  સફાઈની કામગીર  માટ દા ત 10 ક .મી. ની લબંાઈમા ં
િવ ામી ીની નદ ની ધારો સફાઈ કરવાના આયોજન સામે 3.0 ક .મી ની લબંાઈમા ંધારો સફાઈની કામગીર  ણૂ કરવામા 
આવી છે અને રઈન વોટર હાવ ટ ગના અભયાન હઠળ 8 પક લેટ ગ વેલ ર ટોરશન / રચા  ની કામગીર  હાથ ધરલ છે. 
             વડોદરા મહાનગરપા લકા ારા લોકોમા ંજળ સચંય ગે િૃત આવે તેવા ઉમદા ઉ ે ય સાથે સતત 
ી  વષ ફન ટ ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ ુ ંછે.  તગત મે મ હનાના થમ રિવવાર જળસચંય માટ દા  

50,000 હ રથી વ  ુશહર જનોએ પાણીનો યય અટકાવવા અને કરકસર ુ ત વપરાશ માટ શપથ લીધા હતા.    
             રા યના માનનીય હૃરા યમં ી ીએ આજરોજ આ યોજના હઠળ વડોદરા શહરમા ંચાલી રહલી 

કામગીર  િનહાળ  હતી, તેઓની સાથે વડોદરાના માનનીય સસંદ સ ય ીમતી રંજનબેન ભ , માનનીય મેયર ી 

ભરતભાઇ ડાગંર, માનનીય ધારાસ ય ીઓ સવ ી તે ભાઇ ખુ ડયા, ીમતી મનીષાબેન વ કલ, ીમતી 

સીમાબેન મો હલે, થાયી સિમિતના માનનીય અ ય ા ડૉ. જગશાબેન શેઠ, માનનીય િુનિસપલ કિમશનર ી ડૉ. 

િવનોદ રાવ, અ ય મહા ભુાવો વગેર જોડાયા હતા. 


