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-: અખબારી યાદી :-  

રાજકોટ માટે પીવાના પાણી માટેના નવા સોસસ 
ઉભા કરવાની દદશામાાં પ્રયાસ : મ્યનુન. કનમશનર 
શ્રી અનમત અરોરાએ ન્યારી-૨ ડેમની નવલિટ કરી: 

 

ટશસરી ટ્રીટમેન્ટ પ્ાન્ટ અને આર.ઓ. ટ્રીટમેન્ટ પ્ાન્ટની 
મદદથી ન્યારી-૨ ડેમનુાં પાણી ભનવષ્યમાાં પીવાના ઉપયોગ 
માટે ઈ શકાય કે કેમ તેની શક્યતા ચકાસવામાાં આવશે  

 
શારભાાં લોંકાના ાણી ન્માયી-૨ ડેભભાાં આલતા શોલાથી આ જજથ્થો 

ીલાના ઉમોગભાાં રઈ ળકામ એભ નથી: બવલષ્મભાાં લોંકાઓને ભગૂબભ 
ગટય વાથે જોડી તેના ાણી ડેભભાાં આલતા અટકાલલા અંગે વલચાયણા  

 

તા. ૨૪-૦૯-૨૦૨૧ 





 

દદલવે ને દદલવે વલકવી અને વલસ્તયી યશરેા યાજકોટ ળશયેભાાં બવલષ્મની લવવત ભાટેની 
ીલાના ાણીની વાંબવલત જરૂદયમાતને નજય વભક્ષ યાખી અત્માયથી જ ીલાના ાણી ભાટેના 
નલા વોવભ ઉબા કયલાની દદળાભાાં પ્રમાવના બાગરૂે યાજકોટ ભશાનગયાલરકાના કવભળનય શ્રી 
અવભત અયોયાએ આજે તા.૨૪-૯-૨૦૨૧ના યોજ ન્માયી-૨ ડેભની મરુાકાત રીધી શતી. 

 

આ સ્થ મરુાકાત અંગે લાત કયતા મ્યવુન. કવભળનયશ્રીએ એભ જણાવયુાં શત ુાં કે, યાજકોટની 
ાણીની બાલી જરૂદયમાતનો અત્માયથી જ વલચાય કયલો જરૂયી છે. ભશાનગયાલરકાએ ાણીના 
નલા વોવભ ઉબા કયલા ણ જરૂયી ફને છે. આ પ્રમાવના એક બાગરૂે આજે ન્માયી-૨ ડેભની 
મરુાકાત રીધી શતી. અત્માયે આ જાળમભાાં લોંકાઓના ાણી ણ આલી યશમા શોલાથી ડેભનુાં 
ાણી ીલાના ઉમોગભાાં રઈ ળકામ એભ નથી. બવલષ્મની લાત કયીએ તો, શાર જે 
લોંકાઓભાાંથી ડેભભાાં ાણી આલે છે તે તભાભ લોંકાઓને ભગૂબભ ગટય વાથે જોડી દઈ તેના 
ાણીને ડેભભાાં આલતા યોકલા અંગે ચચાભ વલચાયણા ચારી યશી છે. આ મોજનાની લાસ્તવલક 
વાંબાલનાઓ ચકાવલાભાાં આલી યશી છે.  



 

કવભળનય શ્રી અવભત અયોયાએ લધભુાાં ઉભેયુું શત ુાં કે, ન્માયી-૨ ડેભણા નીયને પ્રદૂવત કયતા 
લોંકાનાાં ાણીને અન્મત્ર લાલાભાાં આલે તો ડેભભાાં ધીભે ધીભે ચોખ્ુાં ાણી આલી ળકે છે. આ 
ભાટે લદયષ્ઠ અવધકાયીશ્રીઓ ાવેથી દપઝીલફરીટી યીોટભ  ભાાંગલાભાાં આલેર છે. આ યીોટભ  યજુ થમે 
આગની કઈ કામભલાશી કયી ળકામ એભ છે તે નક્કી કયલાભાાં આલળે. 

 

દયમ્માન કવભળનયશ્રીએ ન્માયી-૨ ડેભના નીયને શધુ્ધ કયલા ભાટે ટળભયી ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટ 
અને આય.ઓ. ટ્રીટભેન્ટ પ્રાન્ટનાાં  વલકલ્ અને વાંબાલનાઓ ચકાવલા ભાટે ણ અવધકાયીશ્રીઓને 
સચૂના આી શતી.  

 

 કવભળનયશ્રીની આ સ્થ મરુાકાત દયમ્માન નામફ કવભળનયશ્રીઓ શ્રી આવળ કુભાય, શ્રી 
ચેતન નાંદાણી અને શ્રી એ.આય. વવિંશ, વવટી એન્ન્જવનમયશ્રીઓ શ્રી એભ.આય.કાભલરમા, શ્રી 
એચ.ય.ુદોદઢમા, શ્રીકે.એવ.ગોશરે, શ્રીલામકે.ગૌસ્લાભી, શ્રીએચ.એભ.કોટક, ી.એ.(ટુ) કવભળનય શ્રી 
યવવક યૈમાણી, ડેપ્યટુી એન્ન્જવનમયશ્રીઓ શ્રી કે.ી.દેથયીમા, શ્રી વી.ફી. ભોયી, શ્રી ફી.ડી.ઢોરદયમા, 
શ્રી એચ.એન.ળેઠ અને શ્રી એ.જી. યભાય લગેયે શાજય યશમા શતાાં.  

 

  (જન વાંકભ અવધકાયી)  
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