
  

વડોદરા મહાનગરપાલકા 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગરપા�લકા ની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક! અ"#નશમન અને તા&કા�લક સેવા  

િવભાગ )ારા ૦૯ નગં ચેસીસ ખર�દ કરવામા ંઆવેલ છે. આ ચેસીસ ઉપર પપં વાળ� વોટર ટ!0કર ફ!2ીક!શન કરવા 

માટ!નો 3. ૬૨,૫૫,૦૦૦/-નો ઓડ9ર આપવામા ંઆવેલ છે. :માથંી ૦૨ નગં વોટર ટ!0કર વીથ પપં તૈયાર થઇને 

આવી ગયેલ છે. હાલમા ંફાયર �2ગેડ પાસે : વોટર ટ!0કર વીથ પપં છે. તે ઘણા ?ુના થઇ ગયેલ છે. :થી ?ુના 

વાહનોને તબAાવાર BC!પ કર� તેના Bથાને નવીન વાહનો વસાવવામા ંઆવનાર છે. : મેજર આગ અકBમાત સમયે 

આગના Bથળે િનરંતર પાણી Dરુવઠો Dરુો પાડવા માટ! તેમજ સોસાયટ�ઓમા ંઅને સાકંળ� ગલીઓવાળા િવBતારોમા ં

આગ-અકBમાત સમયે સતંોષકારક સેવા Dરુ� પાડવાના આશયે વસાવવામા ંઆવેલ છે. સાથે સાથે આ ટ!0કરો 

પીવાના પાણીની વદGઓ માટ! પણ ઉપયોગમા ંલઇ શકાશે.  

 વડોદરા શહ!ર િવBતાર વધતો હોઇ, અ"#નશમન અને તા&કા�લક સેવા િવભાગ )ારા Iહ!ર જનતાને Dરુ 

સમયે બચાવ કામગીર�ને પહJચી વળવા ૧૫ નગં ફાયબર બોટ વીથ ડબલ OBM મશીન ૩૦ H.P Mોલી માઉ0ટ!ડ 

નવીન વસાવવામા ંઆવેલ છે. Dરુ સમયે બચાવ કામગીર� કરવા માટ! Nબુજ ઉપયોગી એવી ફાયબર બોટ વીથ 

ડબલ OBM (આઉટ બોટ મશીન) ૧૫ નગં ફાયર �2ગેડ )ારા BવણRમ Sા0ટમાથંી 3. ૨,૫૧,૧૦,૦૦૦/-ના ખચT 

વસાવવામા ંઆવેલ છે. આ બોટમા ં૨ નગં OBM મશીન લાગેલ હોવાથી ૧૦ થી ૧૨ Uય"Vતઓનો એક સાથે બચાવ 

કામગીર� કર� શકાય છે. આમ, વડોદરા મહાનગરપા�લકાના અ"#નશમન અને તા&કા�લક સેવા  િવભાગ પાસે      

૧૫ + ૭ (GSDMA )ારા ફાળવે) = ૨૨ નગં Mોલીમાઉ0ટ!ડ ફાયબર બોટ થશે.  

 માનનીય મેયર Zી ભરતભાઇ ડાગંરના વરદ હBતે આજરોજ ૨ ટ!0કર તથા ૧૫ નગં ફાયબર બોટ વીથ 

ડબલ OBM મશીન ૩૦ H.P Mોલી માઉ0ટ!ડ[ુ ંલોકાપ9ણ કરવામા ંઆU\ુ.ં આ �સગેં માનનીય મેયર Zી ભરતભાઇ 

ડાગંર, માનનીય ડ!]\ટુ� મેયર Zી યોગેશભાઇ પટ!લ, માનનીય િવપ^ નેતા Zી ચ0ં_કા0તભાઇ ZીવાBતવ, માનનીય 

`\િુનિસપલ સભાસદ Zી �ચરાગભાઇ ઝવેર�, આસીBટંટ `\િુનિસપલ કિમશનર(�ેસ/પી.આર.ઓ) Zી મયકં િbવેદ� 

તેમજ અ0ય મહા[ભુાવો વગેર! ઉપ"Bથત રcા હતા.ં 
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 ઉપરોVત �ેસનોટ આપના દd િનક વત9માનપbમા ં�િસeધ કરવા િવનતંી છે.  
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