
 
 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગરપા�લકા ની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક! ફતેગજં $%લૂથી (ડ એ*ડ +,સ 

લેબોર!ટર� -ધુી ૧૧૪૨ મીટરની લબંાઇમા ં 4. ૬૨.૯૮ કરોડના ખચ: ;લાયઓવર બનાવવાની કામગીર� ૧૮ 

મ=હનામા ં>રુ� થઇ છે અને તાર�ખ ૨૫મી =ડસે@બર ૨૦૧૫ના રોજ Bજુરાત સરકારના માનનીય આરો,ય મCંીDી 

નીિતનભાઇ પટ!લના હ$તે GHુલો Iકૂ�ને લોકાપJણ કરવામા ંઆવશે. 

 શહ!રમા ં Lાફ�ક Mમની સમ$યાના ઉક!લ4પે ફતેગજં Oૂના વડસકJલ પર ;લાયઓવર બનાવવા માટ! 

મહાનગરપા�લકાએ આયોજન કPુJ હQ ુ.ં િનઝામ>રુા-છાણી, ફતેગજં-સયાSગજં-T.પી. રોડને જોડતા માગJ પર 

વાહનોUુ ંભારણ વધી રV ુહોવાથી ફતેગજં કો*વે*ટ $%લૂથી (ડ એ*ડ +,સ લેબોર!ટર� -ધુીના ૧.૧૪ =કલોમીટર 

લબંાઇમા ં;લાયઓવર બનાવવા માટ! 4. ૬૨.૯૮ કરોડના ખચ: ઇMરો આપવામા ંઆWયો હતો. આ કામગીર� માટ! 

તાર�ખ ૧૭-૦૭-૨૦૧૩ના =દવસે વકJ ઓડJર આપવામા ંઆWયો હતો. આ કામગીર� ૧૮ મ=હનામા ં>રૂ� કરવાની હતી 

અને તેમા ંદર વષ: ચોમાસાના ૪ મ=હના કામગીર� નહ[ કરવાની -ચુના હતી. Tથી, બરાબર ૧૮ મ=હનામાજં આ 

;લાય ઓવર તૈયાર કર� દ!વામા ંઆWયો છે. શહ!રમા ંમાC રોડ પર પહ!લો ;લાયઓવર અિમતનગર સકJલ પર 

બનાવવામા ં આWયો હતો અને બીજો ;લાયઓવર ફતેગજંથી શા]ી ^ીજ તરફ જવાના માગJ પર બનાવવામા ં

આવેલ છે. આ માગJ પરથી રોજના ૧ લાખ વાહનો પસાર થાય છે _યાર! તાર�ખ ૨૫મીએ GHુલા Iકુાનારા ^ીજના 

કારણે વાહન Wયવહાર સરળ બનશે. 

 શહ!રમા ં 4. ૩૩૫ કરોડના ખચ: નવા ^ીજ બનાવવાUુ ંપણ આયોજન કરવામા ંઆવી રV ુ છે. Tમા,ં ગaડા 

સકJલથી મનીષા ચોકડ� -ધુી 4. ૨૦૦ કરોડના ખચ:, માજંલ>રુ દરબાર ચોકડ�થી અટલાદરા તરફ -યૂJદશJન 

ટાઉનશીપ પાસે 4. ૫૦ કરોડના ખચ:, ફતે>રુાથી એરપોટJ  તરફ જતા સગંમ ચાર ર$તા પર 4. ૪૫ કરોડના ખચ: 

અને �તાપનગરથી મકર>રુા તરફ -શેુન ચાર ર$તા પર 4. ૪૦ કરોડના ખચ: ;લાયઓવર બનાવવાUુ ંઆયોજન 

છે. ;લાય ઓવરની નીચેના ભાગે bPટુ�ફ�ક!શન અને ગાડJન[ગ કરવામા ંઆવનાર છે. એટcુ ંજ નહ[, �થમ વખત 

^ીજની નીચે ખાણીપીણીની Wયવ$થા, બેઠક અને પા=કeગની પણ Wયવ$થા રાખવામા ંઆવી છે.  

 >વૂJ વડા�ધાન માનનીય Dી અટલ �બહાર� વાજપેયીનો તાર�ખ ૨૫ =ડસે@બર! જ*મ=દન અને                

“ BડુગવનJ*સ ડ! ”   િનિમhે ફતેગજંના ;લાયઓવરUુ ંલોકાપJણ કરાશે. ^ીજ કાયJરત થતા ંLાફ�કને પડતી અડચણો 

iુર થશે એjુ ંશહ!રના માનનીય મેયર Dી ભરત ડાગંર! જણાWPુ ંછે. 

 શહ!રમા ંનવીન સમાિવkટ િવ$તારો માટ! નવીન લ[ક �$થાિપત કરવાના ભાગ4પે સમા હરણી ૩૦ મીટરની 

રોડલાઇન પર 4. ૧૪ કરોડના ખચ: =રવર ઓવર ^ીજ, વડસર લે*ડફ�લ સાઇટ પાસેના હયાત �^જને 4. ૯ કરોડના 

ખચ: પહોળો કરવાની અને 4. ૧૮ કરોડના ખચ: શા]ી �^જને પહોળો કરવાની કામગીર� ચાલી રહ� છે. આ િસવાય, 

િવlાિમCી ઓવર �^જને 4. ૨૫ કરોડના ખચ: પહોળો કરવાની કામગીર�Uુ ંઆયોજન હાથ પર લેવામા ંઆWPુ ંછે. 

 અિમતનગર સકJલથી ગaડા સકJલ તરફ અવરજવર કરતા Lા=ફકUુ ં સરળ�કરણ અને વાહન ચાલકોની 

-રુmામા ં વધારો થશે. ફતેગજં િવ$તારમા ં ભાર! Lા=ફક Mમના �nોUુ ં િનરાકરણ આવશે. Lાફ�ક Wયવહારના 

સરળ�કરણના પ=રણામે વાહન ચાલકોને ૫ થી ૧૫ િમનીટનો ફાયદો થશે. વાહન ચાલકોના વાહનોમા ંoધણમા ંપણ 

બચત થશે.                                                                                                    ૨... 

 



૨. 

 

લબંાઇ પહોળાઇ ક!ર�એજ વે સે*Lલ 

વકJ 

વકJ  ઓડJર કામની 

Iદુત 

%ુલ ર!Hવે 

ઓવર�^જ 

%ુલ =રવર 

�^જ 

;લાય 

ઓવર 

૧૧૪૨ 

મીટર. 

૧૬.૫૦ 

મીટર. 

૨x૭.૫૦ 

મીટર 

૦.૬૦ 

મીટર 

૧૭-૦૭-૨૦૧૩ ૧૮ માસ ૧૦ �^જ ૧૬ ૧ 

 

છેHલા ૫ વષJમા ં૧૦ �^જ તૈયાર કરાયા તેની િવગતો 

 

�^જ લબંાઇ (મીટર) rાર! GHુલો Iકુાયો? ખચJ  

વડસર ૬૨૨ માચJ-૨૦૧૦ 4. ૧૩.૧૩ કરોડ 

Tતલ>રુ ૭૫૦ ઓગkટ-૨૦૧૧ 4. ૨૭ કરોડ 

નવાયાડJ ગોરવા ૭૫૦ ઓગkટ-૨૦૧૧ 4. ૧૭.૧૪ કરોડ 

લાલબાગ ૮૦૦ M*Pઆુર�-૨૦૧૨ 4. ૫૧.૩૫ કરોડ 

અિમતનગર ૫૯૫.૯૪ Oૂન-૨૦૧૩ 4. ૩૧ કરોડ 

ઉિમs $%લૂ ૫૯૨ Oૂન-૨૦૧૩ 4. ૧૯ કરોડ 

સોમાતળાવ ૮૪૫ M*Pઆુર�-૨૦૧૪ 4. ૪૮ કરોડ 

કલાલી  ૧૦૫૬ M*Pઆુર�-૨૦૧૪ 4. ૫૦ કરોડ 

અકોટા દા=ંડયાબMર ૭૦૧.૪૫ Oુલાઇ-૨૦૧૪ 4. ૬૭ કરોડ 

અટલાદરા માજંલ>રુ ૮૦ Oુલાઇ-૨૦૧૪ 4. ૧૩ કરોડ 
  

  

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

                                                                                        વડોદરા મહાનગરપા�લકા 

                                                                                        જનસપંકJ  િવભાગ, 

                                                                                        તા.૨૩-૧૨-૨૦૧૫ 

�િત, 

તCંીDી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોtત �ેસનોટ આપના દu િનક વતJમાનપCમા ં�િસvધ કરવા િવનતંી છે.  

                                                                                           જનસપંકJ  અિધકાર�  

                                                                                           મહાનગરપા�લકા  

                                                                                                વડોદરા 
 


