
રાજ્યની નગરપાલિકાઓમાાં પયાાવરણ જાળવણી માટ ેમખુ્યમાંત્રી શ્રી ભપૂને્દ્ર પટિેનો મહત્વપણૂા લનણાય 

 રાજ્યની ૯ નગરપાલિકાઓમાાં ૭૩.૯૮ MLD ક્ષમતાના અદ્યતન ટકે્નોિોજી યુકત STP પ્િાન્દ્ટ માટ ેરૂ. 

૧૮૮.૧ર કરોડના કામોન ેમુખ્યમાંત્રીશ્રીની સૈદ્ાાંલતક માંજૂરી. 

 નગરપાલિકાઓમાાં સીવર નેટવકાથી એકલત્રત થતા ઘરગથ્થુ ગાંદા પાણીનો લનકાિ પયાાવરણ જાળવણી સાથ ેકરીને 

પાણીના પૂનઃ ઉપયોગ રર-યુઝ ઓફ ટ્રીટેડ વોટરનો અલભગમ. 

 રાજ્યની તમામ નગરપાલિકાઓમાાં STPની સુલવ્ા સલુનલચિત કરવાની મુખ્યમાંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટિેના રલિવાંત 

નેતૃત્વમાાં રાજ્ય સરકારની નેમ. 

 રાજ્યની નગરપાલિકાઓમાાં કુિ ૧૪૯૭ MLD કેપેલસટીના ૧૬૧ STP માટે રૂ. ૧૮પ૦ કરોડ માંજૂર થયા છે. 

 પ૭ નગરપાલિકાઓમાાં ૭ર૦ MLD ના STP ના કામો કાયારત. 

 મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ ગઢડા ૬.૩ MLD - કઠિાિ ૪.પ MLD - મહુ્ા ૪ MLD – પાટડી ૩.૪ MLD – સાવરકુાંડિા 

૧૩.૪૦ MLD – બાયડ પ.૦૭ અન ે૦૩૧ MLD – લસદ્પૂર ૧૩.પ૦ MLD – સોજીત્રા ર.પ MLD અને 

વલ્િભ લવદ્યાનગર નગરપાલિકા ર૧ MLD ના STP કામોને આપી સૈદ્ાાંલતક અનમુલત. 

 મુખ્યમાંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટિે ેરાજ્યની ૯ નગરપાલિકાઓમાાં કુિ ૭૩.૯૮ MLD ક્ષમતાના અદ્યતન ટેક્નોિોજી 

આ્ારરત સ્યુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્િાન્દ્ટના કામો હાથ ્રવા રૂ. ૧૮૮.૧ર કરોડના કામોને સૈદ્ાાંલતક માંજૂરી આપી છે. 

 રાજ્યની નગરપાલિકાઓમાાં સીવર નેટવકાથી એકલત્રત થતા ઘરગથ્થ ુગાંદા પાણીનો લનકાિ પયાાવરણ માંત્રાિયના 

્ારા્ોરણો મુજબ થાય તેમજ આવા પાણીનો રર-યઝુ, પૂનઃ ઉપયોગ થઇ શકે તે આશયથી નગરપાલિકાઓમાાં 

અદ્યતન ટેક્નોિોજી આ્ારરત STP કામો હાથ ્રવામાાં આવ ેછે. 

 મુખ્યમાંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટિે ેજે ૯ નગરપાલિકાઓમાાં અગાઉ ઘરગથ્થુ ગાંદા પાણીનો લનકાિ જૂની ટેક્નોિોજીથી 

તથા ટ્રીટમેન્દ્ટ ઓક્સીડેશન પોન્દ્ડમાાં થતો હતો તે નગરપાલિકાઓ માટે અદ્યતન STP લનમાાણના કામોને સૈદ્ાાંલતક 

માંજૂરી આપી છે. 

 મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ રાજ્યમાાં પયાાવરણ જાળવણીના અલભગમના ભાગરૂપે ર૦રર-ર૩માાં આ નગરપલિકાઓમાાં ગાંદા 

પાણીના શુલદ્કરણ માટ ેઅદ્યતન ટેક્નોિોજી ્રાવતા સ્યુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્િાન્દ્ટ (STP) તથા તે સાંપૂણાતઃ કાયારત 

રહે તે માટે જરૂરી સાંિગ્ન આનુષાાંલગક કામો માટે આ રૂ. ૧૮૮.૧ર કરોડના કામો માંજૂર કયાા છે. 

 આ ૯ નગરપાલિકાઓમાાં ગઢડા STP (૬.૩ MLD, ક્ષમતા, રૂ. ર૩.ર૯ કરોડ), કઠિાિ STP (૪.પ MLD ક્ષમતા, 

રૂ. ૧૪.૦ર કરોડ), મહુ્ા STP (૪ MLD ક્ષમતા, રૂ. ૧૦.૦૦ કરોડ), પાટડી STP (૩.૪ MLD ક્ષમતા, રૂ. ૯.૬૮ 

કરોડ), સાવરકુાંડિા STP (૧૩.૪૦ MLD ક્ષમતા, રૂ. ૩૦.પ૬ કરોડ), બાયડ STP (પ.૦૭ MLD તથા ૦.૩૧ 

MLD ક્ષમતા, રૂ. ૧૩.૧૭ કરોડ), લસદ્પુર STP (૧૩.પ૦ MLD ક્ષમતા, રૂ. ૪૮.૩૧ કરોડ), સોજીત્રા STP (ર.પ 

MLD ક્ષમતા, રૂ. ૧૦.૬૧ કરોડ) અન ેવલ્િભ લવદ્યાનગર STP (ર૧ MLD ક્ષમતા, રૂ. ર૮.૪૮ કરોડ)નો સમાવેશ 

થાય છે. 

 મુખ્યમાંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટિેના રલિવાંત નેતૃત્વમાાં રાજ્યની તમામ નગરપાલિકાઓમાાં સ્યુએઝ ટ્રીટમેન્દ્ટ પ્િાન્દ્ટ 

STP ની સુલવ્ા સુલનલચિત કરવાનો રાજ્ય સરકારનો અલભગમ છે. 

 તદઅનુસાર, નગરપાલિકાઓમાાં કુિ ૧૪૯૭ MLD ક્ષમતાના રૂ. ૧૮પ૦ કરોડના ૧૬૧ STP ના કામો અગાઉ 

માંજૂર કરવામાાં આવિેા છે તેમાાંથી પ૭ નગરપાલિકાઓમાાં ૭ર૦ MLD ક્ષમતાના STP ના કામો કાયારત છે. 

 મુખ્યમાંત્રીશ્રીએ જે ૯ નગરપાલિકામાાં STP કામોને માંજૂરી આપી છે ત્યાાં STP દવારા પાણીની શુલદ્કરણ પ્રરિયા 

કરાવી પયાાવરણમાાં લનકાિ કરવા અથવા તો ખેતી/ઉદ્યોગોમાાં વપરાશ કરવા પરુતો પ્રયાસ કરવામાાં આવશે. 


