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વડોદરા મહાનગરપાલકાની �ાિતકાર� પથદશ�ક પહ�લ: 

શહ�રને �વ�છ રાખનારા ૩૫૦૦ કમ�ચાર�ઓ$ુ ંશાળાના વગ�ખડંોમા ંબાળકો )ારા સ+માન કરાશ ે

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

સરહદ પર રહ�ને જવાનો દ�શની .રુ/ા$ુ ં0 કામ કર� છે એટ3 ુજ અગ5ય$ુ ંકામ  

સફાઇ સેવકો શહ�રમા ંરહ�ને તેને �વ�છ રાખવા$ુ ંકર� છે- માનનીય મેયર9ી 

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

સ�ંકાર� નગર�$ુ ંબ:દ ;ળવવા �વ�છ નગર� અિનવાય�: 

અમા: કામ ના$ુ ંછે એવી સફાઇ સેવકોમા ં<ઢ થઇ ગયેલી લ>તુા?થંી$ુ ં 

િનવારણ સમા0 કરAુ ંજ રBુ:ં ડૉ. Eણુવતં શાહ 

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

સફાઇ સેવકો શહ�રને �વ�છ રાખવા અકFપનીય પGરH�થિતમા ં 

અકFપનીય મહ�નત કર� છે: ડૉ. િવનોદ રાવ  

 
વડોદરા, ૨ ઓગ�ટ, ૨૦૧૬(મગંળવાર), વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવ ે

છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકાએ િનમા�Fય અને �વ�છ વડોદરા િમશન હ�ઠળ શહ�રને �વ�છ રાખવા ;ત િનચોવીને 

પGર9મ કરતા અદના સફાઇ સેવકો$ુ ં સ+માન કરવાની પથદશ�ક પરંપરા �થાપી છે. તેના ભાગ:પે ઐિતહાિસક 

ગોિવRદરાવ મહારાજ Sાથિમક શાળા ખાતે યોજવામા ંઆવલેા �વ�છતા િમT સ+માન કાય��મમા ં સવ�િSય ચRતક 

અને િવચારક માનનીય 9ી ડૉ. Eણુવતં શાહ તેમજ માનનીય મેયર9ી ભરતભાઇ ડાગંર અને મહા$ભુાવોએ સફાઇ 

સેવકોના Sિતિનિધ9ીઓ$ુ ં શાલ ઓઢાડ�ને ભાવસભર સ+માન કVુ� હW ુ.ં બાળકોમા ં સફાઇ સવેકોની પGર9મી 

કામગીર� Xગે આદરભાવ Sગટ� અને સમાજના આ અનસગં Gહરોઝ-અ;Zયા નાયકોની ઓળખ તેમના મન[દયમા ં

�થાિપત થાય ત ે માટ� હવ ે શહ�રના તમામ ૩૫૦૦ સફાઇ કામદારો$ુ ં તેમના િવ�તારની શાળાઓના વગ�ખડંોમા ં

બાળકોના હ�તે સ+માન કરાવવા$ુ ંઅભનવ આયોજન કરવામા ંઆ\Vુ ંછે. 
 

સરહદ પર રહ�ને જવાનો દ�શની .રુ/ા$ુ ં0 કામ કર� છે એટ3 ુજ અગ5ય$ુ ંકામ સફાઇ સેવકો શહ�ર વ�ચ ે

રહ�ને તેને �વ�છ રાખવા$ુ ં કર� છે એવો લાગણીસભર Sિતભાવ આપતા માનનીય મેયર9ી ભરતભાઇ ડાગંર� 

જણા\Vુ ંહW ુ ંક�, SધાનમTંીએ બા]નુે િSય �વ�છતાના કામમા ંરા^_શH`તને જોડ� છે અને �વ�છ ભારત અભયાન 

દ�શના બદલાવની અ$aુતૂી કરાવે છે. સફાઇ સેવકોની કત�\યશીલતાને બરદાવવાની આ પહ�લની દ�શ નcધ લેશ ે

એવી અપે/ા \ય`ત કરતા તેમણે કBુ ંહW ુ ંક� સફાઇ કામદાર$ુ ંકામ સdુથંી કપ: હોવાથી એની ]રુતી કદર થવી 

                                                                                                         ૨... 
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જ:ર� છે. સફાઇ કરવી એ એની ફરજ છે તો �વ�છતા ;ળવવી એ આપeુ ંકત�\ય છે. �વ�છતા �પધા�મા ં૧૦૪૬ 

સોસાયટ�ઓ જોડાઇ એનો આનદં \ય`ત કરતા કBુ ંક� સફાઇમા ંજનભાગીદાર� જોડાઇ છે, લોકો �વ�છતાને અ?તા 

આપી રgા છે તેના ચોhસ સારા પGરણામો મળશ.ે  
 

‘ 0 ગદંક� કર� એ iચો અને સાફ કર� એ નીચો એવી મા+યતા ધર કર� ગઇ હોય 5યાર� દ�શ ક�વી ર�તે iચો 

આવ’ે jકુસેવક રિવશકંર મહારાજના એ \યથા વાkને ટાકંતા િવચારક ડૉ. Eણુવતં શાહ� જણા\Vુ ં ક�, સ�ંકાર� 

નગર�$ુ ંબ:દ ;ળવવા વડોદરાને �વ�છ રાખAુ ંઅિનવાય� છે.  

 

આસોપાલવથી હGરયાળા અને lલોની વેણીઓથી .ગુિંધત વડોદરા િનવાસ માટ� પસદં કVુ� હW ુ ં તેના 

સ�ંમરણોન ેવાગોળતા તેમણે જણા\Vુ ંક� રાદં�ર ગામમા ંસફાઇ સેવકોની વેદનાન ેસમજવા માથ ેમ3ે ુઉપાડ�ને એક 

કલાક ફયn તેની આગલી રાતે અને એ રાતે મન ેoઘ ના આવી. સફાઇ સેવકોના કામ સાથે સકંળાયલેી આ જહ�મત 

સમા0 સમજવી અને jલૂવવી પડશ.ે  

 

કોઇ Gદવસ શેર�ની સફાઇ કરનારને ઘરે બોલાવીને જમાડqો છે એવો વધેક અને સcસરો સવાલ કરતા 

તેમણે જણા\Vુ ંહW ુ ંક�, અમા: કામ ના$ ુછે એવી લrતુાગથંી એમના મનમા ં<ઢ થઇ ગઇ છે. આ ગાઠં છોડાવવા$ુ ં

કામ સમા0 કરવા$ુ ં છે. સ+માન મળતા તઓે જવાબદાર�ની વ> ુસભાનતા સાથે કામ કરશે એવો િવsાસ \ય`ત 

કરતા તેમણ ે કB ુ ક� માનનીય SધાનમTંી 9ી નર�+<ભાઇ મોદ�એ �વ�છ ભારત અભયાન )ારા શૌચાલયન ે

શuદકોશના સdથુી વ> ુઅગ5યના શuદ$ુ ંગૌરવ અપા\Vુ ંછે. .રુત અઢળક ગvું હW ુ,ં એક રાવે તેને �વ�છ કVુw, હવે 

વડોદરાને ડૉ. રાવ મxયા છે એવા શuદો )ારા તેમણ ેyVિુનિસપલ કિમશનર9ીને બરદા\યા હતા.  

 

સફાઇ સેવકો શહ�રને �વ�છ બનાવવા અકFપનીય પGરH�થિતઓમા ં અકFપનીય મહ�નત કર� છે એવી 

લાગણી \ય`ત કરવાની સાથે સdનુે આવકારતા માનનીય yVિુનિસપલ કિમશનર9ી ડૉ. િવનોદ રાવે જણા\Vુ ં ક� 

િશ/ક Gદવસ અને શGહદ Gદવસની 0મ શહ�રમા ંસફાઇ સેવક Gદવસ ઉજવવો જ:ર� છે. સફાઇ સેવકો નગરને રહ�વા 

0Aુ ંબનાવે છે એટલે તેમન ેઉચત ગૌરવ મળAુ ંજોઇએ. સફાઇ સેવકોનો પGર9મ વદંનીય છે એટલે તેમના 9મને 

આદર મળવો જોઇએ. તમેણે શહ�રમા ંએક મGહનાથી અિવરત ચાલતી સફાઇ zબંેશને અડગ પીઠબળ આપવા માટ� 

મેયર9ી તથા િનવા�ચીત પદાિધકાર�ઓ, સદ�યોનો ઋણ �વીકારવાની સાથ ેટ�મ વી.એમ.સીના કમ�યોગન ેબરદા\યો 

હતો.  

 

હષ� ]રુોGહત ેસમારોહ સચંાલન કરતા જણા\Vુ ંક� સફાઇ સેવકો વડોદરા શહ�રમાથંી દ} િનક ૧૪૦૦ ટન કચરો 

ઉપાડ� છે. એટલ ેકહ� શકાય ક� ૩૫૦૦ કમ�ચાર�ઓમાથંી S5યેક કમ�ચાર� દરરોજ ૪૦૦ Gક?ા કચરો vૂર કર� છે. આવા 

કમ�યોગી$ુ ંસ+માન થAુ ંજ જોઇએ. 
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૩. 

 

આ Sસગંે �વ�છતા સદં�શ આપતી વીડ�યો કથા અન ેશોટ� G�એટ�\સ$ુ ંિવમોચન કરવામા ંઆ\Vુ ંહW ુ.ં  

માનનીય નાયબ મયેર9ી યોગેશ પટ�લ, �થાયી સિમિતના માનનીય અ~ય/ા ડૉ. �ગીષાબેન શેઠ સGહત 

સિમિત અ~ય/ો, નગરસેવકો, અ?ણી એન.�.ઓ, શાળાઓ અને સ�ંથાના Sિતિનિધઓ, િશ/ણ સિમિત અ~ય/ 

ક�Vરુ રોકડ�યા, અ?ણીઓ ઉપH�થત રgા હતા.      
 

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

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંક� િવભાગ, 

                                                                                          તા.૦૨-૦૮-૨૦૧૬ 

Sિત, 

તTંી9ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો`ત Sેસનોટ આપના દ} િનક વત�માનપTમા ંSિસ~ધ કરવા િવનતંી છે. 
 
 
 

                                                                                                       જનસપંક� અિધકાર�  

                                                                                                                   મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                       વડોદરા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


