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પ્રતત, 
તતં્રીશ્રી, 
દૈતનક.......... 
 

લોડડ ન.ં૧૧ જેટકો ચોકડી ખાતે તનભાડણ ાભી યહરે ૫૦ MLD લોટય ટ્રીટભેન્ટ 
પ્રાન્ટની સ્થ મરુાકાત રેતા યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના દાધીકાયીશ્રીઓ.... 

 

લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ કામડયત થતા ભલડી તલસ્તાયભા ંઆળયે ૨ રાખ જેટરા 
ળહયેીજનોને ીલાનુ ંાણી યુા પોર્ડથી ભી યહળેે. 

 

 
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા ળહયેની  હદભા ંનલા બેરા તલસ્તાયો તેભજ ળહયેભા ં
ીલાનુ ંાણી સવુ્મલસ્સ્થત ભી યહ ેતે ભાટે લોટય લકડર્ તલબાગ દ્વાયા જુદા જુદા 
કાભો કયી યહરે છે. જેના અનરુ્ધંાને લોડડ ન.ં૧૧ જેટકો ચોકડી ખાતે રૂ.૪૨.૫૦ 
કયોડના ખચે ફની યહરે ૫૦  MLD લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટની સ્થ મરુાકાત રેતા  



યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના ભેમય ડૉ.પ્રદદ ડલ,  પ્રદેળ બાજ અગ્રણી નીતતનબાઈ 
બાયદ્વાજ, ધાયાર્ભ્મ રાખાબાઈ ર્ાગઠીમા, ડે.ભેમય ડૉ.દતળિતાફેન ળાહ , સ્ટેનન્ડિંગ 
કતભટી ચેયભેન ષુ્કયબાઇ ટેર, મ્યતુનતર્ર કતભળનય ઉદદત અગ્રલાર, ળાર્ક ક્ષ 
નેતા તલનબુાઈ ઘલા , ળાર્કક્ષ દંડક સયેુન્રતર્િંહ લાા, લોટયલકડર્ ર્તભતતના 
ચેયભેન દેલાગંબાઈ ભાકંડ, લોડડ ન.ં૧૧ના કોોયેટય યણજીતબાઈ ર્ાગઠીમા, 
તલનોદબાઈ ર્ોયઠીમા, બાયતીફેન ાડરીમા, રીલફેુન જાદલ, લૂડ કોોયેટય 
યાજુબાઈ ફોયીચા, લોડડના પ્રબાયી યાજુબાઈ ભારધાયી, પ્રમખુ ર્જંમબાઈ ીીમા, 
ભહાભતં્રી ર્જંમબાઈ ફોયીચા, બાજ અગ્રણી પનાડન્ડીઝ ાડરીમા, તર્ટી એન્જી. 
કાભરીમા, ડે.એન્જી.ટોીમા, તલગેયે ઉસ્સ્થત યહરે.   

 ર્દયહુ પ્રાન્ટ ZERO LIQUID DISCHARGE પ્રકાયનો ફનાલલાનો હોમ, જેભા ં
દપલ્ટય ફેડને ફેક લોળ કયતા તેભાથંી નીકત ુ ંફેક લોળ ાણી પયીથી યી-
ર્ામકર કયી ઉમોગ રેલાભા ંઆલળે. 

 ર્દયહુ પ્રાન્ટ આધતુનક SCADA ટેકનોરોજીઆધદયત ઓટોભેળન દ્ધતતથી 
કામડયત યહળેે. 

 ર્દયહુ પ્રોજેક્ટનો રાબ યાજકોટ ભહાનગયાલરકા લોડડ ન.ં૧૧ અને ૧૨ભા ં
આલેર ભલડી તલસ્તાય તથા ટી.ી. સ્કીભ ન.ં૨૫,૨૬,૨૭ તેભજ લાલડી 
તલસ્તાયના હારભા ંઅંદાજીત ૮૦,૦૦૦ ળહયેીજનો તથા બતલષ્મની ર્ને-
૨૦૩૨ની અંદાજીત ગણતયી મજુફ ૨ રાખથી લધ ુળહયેીજનોને ર્દયહુ લોટય 
ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટની ાઈ રાઈન દ્વાયા ાણી રુૂ ાડલા ભાટે રાબ ભળે. 

 ર્દયહુ પ્રોજેક્ટ પેબ્રઆુયી ૨૦૨૨ સધુીભા ંણૂડ થળે. 
 ૫૦ એભ.એર.ડી. લોટય ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ ૩ એભ.એર.ડી. ઈ.એર્.આય. અને 

૨૭ એભ.એર.ડી. જી.એર્.આય. નુ ંકાભ પ્રગતત હઠે છે. 
 આ નેટલકડ દ્વાયા જીલયાજ ાકડ  કેલરભ ટેનાડભેન્ટર્, કોય એરીગ્નન્ર્, ઇસ્કોન 

હાઈટ્ર્, ર્ાકેત ર્ાઈટ્ર્, અભી યેર્ીડેન્ર્ી, ળારીબર એાટડ ભેન્ટ, ચોકરેટ 
એલન્ય,ુ ડ્રીભતર્ટી એાટડ ભેન્ટ, અળોારલ કોનડય, ગોર હાઈટ્ર્, શ્ય્ભાર સ્કામ 
રાઈપ, ધ કોટડમાડડ, આદળડ ડ્રીભતર્ટી ફ્રેટ્ર્, જીલયાજ ાકડ  ટેનાડભેન્ટર્, 



જીલયાજનગયી ફ્રેટ્ર્, કોયરે્ન્ડ એાટડ ભેન્ટ, લર્તંલાટીકા એાટડ ભેન્ટ, શ્રી 
લલ્રબ એાટડ ભેન્ટ-(૧) તથા (૩), ળાતંતલન ફગ્નરોઝ, ળાતંતલન યભ ફ્રેટ્ર્, 
કસ્તયુી યેર્ીડેન્ર્ી, કસ્તયુી એલીએયી ફ્રેટ્ર્, કસ્તયુ કેર્ર ફ્રેટ્ર્, આમડરેન્ડ 
યેર્ીડેન્ર્ી, ળાતંતલન દયળય, આમડશ્રી યેતર્ડેન્ર્ી, આમડશ્રી ફ્રેટ્ર્, શ્યમાભર કંુજ 
એાટડ ભેન્ટ, આય.એભ.ર્ી. આલાર્ મોજના, બાયતનગય આલાર્ મોજના કુર-
૨, કોસ્ભોપ્રેકર્ એાટડ ભેન્ટ, ફે્રન્્ર્ હાઈટ્ર્, ધ રીક એાટડ ભેન્ટ તથા અંલફકા 
ટાઉનળી અંદયના અન્મ તલસ્તાયોને રાબ ભળે. 
 

ઉક્ત કાભનુ ંતા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦ના યોજ ખાતમહુુતડ કયલાભા ંઆલેર. જુન 
૨૦૨૨ભા ંકાભ ણૂડ થળે. ર્ભમભમાડદાભા ંકાભ ણૂડ થામ તેભ દાતધકાયીશ્રીઓએ 
એજન્ર્ી અને અતધકાયીને જણાલેર. 

(ી.એ. ટુ ભેમય) 


