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તતં્રીશ્રી,  

દૈતનક..................... 
 

આજી-૧ ડેભભા ંવૌની મોજના ભાયપત આજયોજ નભમદાન  ંાણી આલી શોંચેર 

શોમ જેની સ્થ મ રાકાત રેતા દાતધકાયીઓ.... 

આજી-૧ ડેભભા ંખટૂતો ાણીનો જથ્થો ઠારવ્મા ફાદ નાયી-૧ ડેભભા ંણ નભમદાન  ં
ાણી ઠારલલાભા ંઆલળે. 

નભમદાન  ંાણી આલતા ળશયેભા ંદૈતનક ૨૦ તભનીટ ાણી  યલઠા તલતયણ ભાટે 
કોઈ મ શ્કેરી નશી ડે. 

 



 

યાજકોટ ળશયેની લસ્તી તથા તલસ્તાયભા ંખફૂ જ લધાયો થઇ યહ્યો છે. જેના કાયણે 
સ્થાતનક જાળમો ભાયપત દૈતનક ૨૦ તભનીટ ાણી  યલઠો આખ  ંલમ રૂ ં  ાડલાભા ં
મ શ્કેર ફને ત્માયે તલળેભા ંભતૂકાભા ંયાજકોટના નગયજનોએ ીલાના ાણીની ખ ફજ 
માતના બોગલી છે. અગાઉ ાણીકા એકત્રા તેભજ ૩ દદલવે ૧ લખત ાણી આલાનો 
ઘટનાઓ ફનેર છે અને ઉદ્યોગોને ણ જોઈત   ંાણી આલાભા ંખ ફજ મ શ્કેરી ડતી 
આ ફધી વભસ્માઓને ભતૂકા ફનાલલા યાજમના ભાન.મ ખ્મભતં્રીશ્રીએ વૌની મોજના 
શઠે આજી, ન્માયી અને બાદય જોડી દેલાભા ંઆલેર છે. 

શારભા ંઆજી-૧ ડેભભા ં૨૮૭ એભ.વી.એપ.ટી. ાણીનો જથ્થો છે. જે ભાચમ અંતભા ં
 યો થનાય શતો ત્માયે આગાભી ચોભાવા સ ધી તનમતભત દૈતનક ૨૦ તભનીટ ાણી 
 યલઠો આી ળકીએ તે ભાટે ભાન.મ ખ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણી દ્વાયા નભમદાન  ં



ાણી આજી-૧ અને ન્માયી-૧ભા ંાણી આલાન  ંભજં ય કયેર જેના અન વધંાને આજયોજ 
આજી-૧ ડેભભા ંકાી ાટ ાવેનો ચેકડેભ તથા આલેર ખાણો બયાઈને નભમદાન  ંાણી 
આજીડેભભા ંશોંચી ગમેર છે. જે અંતગમત ભેમય બફનાફેન આચામમ, યાજકોટ ળશયે 
બાજ પ્રમ ખ કભરેળબાઈ ભીયાણી, ડેપ્ય ટી ભેમય અતિનબાઈ ભોરીમા, ળાવક ક્ષ 
નેતા દરસ ખબાઈજાગાણી, લોટય લકમવ કતભટીના ચેયભેન દેલયાજબાઈ ભકલાણા 
(ફાબ બાઈ આશીય) તલગેયેએ સ્થ મ રાકાત રીધેર. જે લખતે ડેપ્ય ટી એન્જીનીમય 
ચેતન ભોયી ણ શાજય યશરે. 

શારભા ંઆજી-૧ ડેભભા ં૨૮૭ એભ.વી.એપ.ટી. એટરેકે ૧૬.૯૦ ફૂટ ાણીનો જથ્થો 
છે. તવિંચાઇ તલબાગ દ્વાયા શારભા ંએક ં ચાલ  કયેર છે. જેના દ્વાયા આજયોજ ૫ થી ૬ 
એભ.વી.એપ.ટી. ાણી ડેભભા ંઆલળે. એકાદ દદલવ ફાદ લધ  ંો ચાલ  કયી દયયોજન  ં
૩૫ થી ૪૦ એભ.વી.એપ.ટી. ાણી આલે તેવ  ંઆમોજન કયેર છે અને ૧૫ થી ૧૬ દદલવ 
સ ધીભા ંઆજી-૧ ડેભભા ં૬૦૦ એભ.વી.એપ.ટી. ાણી ઠારલલાભા ંઆલનાય છે. ત્માયફાદ 
ન્માયી-૧ભા ંનભમદાન  ંાણી  યલઠો ઠારલલાન  ંળરૂ થળે. નભમદાના ાણી આલતા 
આગાભી ચોભાવા સ ધી ળશયેને દૈતનક ૨૦ તભનીટ સ ધી ાણી આલાભા ંકોઈ મ શ્કેરી 
વજામળે નશી. આ તકે દાતધકાયીઓએ યાજ્મના ભાન.મ ખ્મભતં્રી શ્રી તલજમબાઈ રૂાણી 
તથા વયકાયશ્રીનો આબાય વ્મક્ત કયે છે. 

(ી.એ.ટ  ભેમય) 


