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�વ�છતા એ િવકાસ અને �માટ�  િસટ�ની �લુવણી ુ ંઅગ"ય ુ ંમાપદંડ છે. 

******************************************** 

સફાઇ કામદારો શહ)રને રોગ�*ુત રાખવાનો કમ�યોગ કર) છે- 

માનનીય મ-ંી.ી સૌરભભાઇ પટ)લ 

******************************************** 

સફાઇ કમ�યોગીઓની નવી નોખી અને પહ)લ2પ ચ4તનિશબર યોજવા માટ) મેયર.ી તથા  

89િુનિસપલ કિમશનર.ીને માનનીય મ-ંી.ીએ આ;યા ધ=યવાદ 

*********************************************** 

શહ)ર� સફાઇ માટ)ની મોબાઇલ એપ ુ ંકરા9ુ ંિવમોચન-સફાઇ કમ�યોગીઓને  

>રુ?ા ક�ટ ુ ંકરા9ુ ંિવતરણ 

************************************************* 
  
 

વડોદરા, રિવવાર, તાર�ખ ૧૦/૦૭/૨૦૧૬ : વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ં

આવ ે છે ક) વડોદરા મહાનગરપાલકાએ રાGયમા ં કદાચત Hથમવાર, નવી, નોખી અન ેપહ)લ2પ યોIલી સફાઇ 

કમ�યોગીઓની ચ4તન િશબરનો રાGયના માનનીય નાણા અન ેHવાસન મ-ંી.ી સૌરભભાઇ પટ)લે Hારંભ કરાJયો 

હતો. તેમણ ે �વ�છતાના મ-ંને આ નવા Hયોગ Kારા અLતા આપવા માટ) મેયર.ી તેમજ 89િુનિસપલ 

કિમશનર.ીને ધ=યવાદ આ;યા હતા.ં 
  
આ Hસગંે શહ)ર� સફાઇ Jયવ�થા સાથે નાગMરકોને જોડતી મોબાઇલ એપ ુ ં િવમોચન કરવામા ંઆJ9ુ ંહN ુ ં

તેમજ સફાઇ કમ�યોગીઓની >રુ?ા માટ) ગણવેશ, ર)ઇનકોટ,હ)=ડ Oલોઝ અન ેપગરખા ધરાવતી ક�Qસ ુ ં િવતરણ 

કરવામા ંઆJ9ુ ંહN ુ.ં માનનીય મ-ંી.ીએ સફાઇ કામદારોની સમ�યાઓન ેનીિત િનયમોની મયા�દામા ંતબRા વાર 

ઉક)લવાનો સિધયારો આ;યો હતો. 
 

રાGય સરકાર �વ�છતાની કામગીર�ને સરળ બનાવવા Uરુતા Hમાણમા ંસાધન સામLી આપી રહ� છે અન ે

આ કામમા ં ટ)કનોલોVનો વW ુ ન ે વW ુ િવિનયોગ કરવામા ં આવશ ે તેવી Xણકાર� આપતા માનનીય મ-ંી.ીએ 

જણાJ9ુ ંહN ુ ંક) �વ�છતા એ િવકાસ અને �માટ� િસટ�ની �લુવણી ુ ંઅગ"ય ુ ંમાપદંડ છે. તેમણે જણાJ9ુ ંક) વડોદરા 

મહાનગરપાલકા ુ ં ત-ં અને સફાઇ કમ�યોગીઓ રા-ી સફાઇ સMહત વડોદરા શહ)ર �વ�છ બને તે માટ) તનતોડ 

જહ)મત કર� રYા છે, તેને કારણે �વ�છતા Zગેની X[િૃત ુ ંવાતાવરણ સX�9ુ ંછે. અને તેની અ ]ુતુી થઇ રહ� છે.  
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સફાઇ કામદારો શહ)રને મા- �વ�છ નહ^ પણ રોગ�*ુત રાખવાનો કમ�યોગ કર) છે તેવી લાગણી Jય*ત 

કરતા માનનીય મ-ંી.ીએ જણાJ9ુ ંહN ુ ંક) સફાઇ કમ�યોગીઓને લોકો સહયોગ આપ ે"યાર)જ શહ)ર �વ�છ રહ� શક). 

દ)શને ઘડનારા Hથમ અભયાન તર�ક) માનનીય વડાHધાન.ીએ �વ�છ ભારતની પસદંગી કર� તેનો 

ઉ`લખે કરતા માનનીય નાણા ંમ-ંી.ીએ સફાઇ કામદારોને સૈિનક Iવી િશ�ત ક)ળવવા અ રુોધ કયb હતો.  
 

સફાઇ સેવકોના અથાગ પMર.મને બરદાવતા માનનીય મેયર.ી ભરતભાઇ ડાગંર) જણાJ9ુ ંહN ુ ંક) તેઓના 

પMર.મને લીધે લોકો �વ�છ વડોદરાનો અ ભુવ કર� રYા છે. �વ�છતા ુ ંકામ એ દcવી કામ છે એવો મનોભાવ 

ક)ળવવા તેમણ ેઅ રુોધ કયb હતો.  
 

શહ)રના સફાઇ કમ�યોગીઓએ રાત Mદવસ જહ)મત ઉઠાવીને Hશસંાને પા- કામ ક9ુ� એ માટ) અભનદંન 

આપવાની સાથે સૌને આવકારતા 89િુનિસપલ કિમશનર.ી ડૉ. િવનોદ રાવે જણાવ ેજણાJ9ુ ંહN ુ ંક) શહ)રની સફાઇ એ 

ના  ુ કામ નહ�, પરંN ુ આદરને પા- કામ છે. �વ�છતા એ દ)શના માનનીય વડાHધાન.ીની અLતા અને 

Hાથિમકતા છે અને �વ�છ ભારત એ તેમ ુ ં સૌથી વW ુ લોકિHય અભયાન છે. ૧૦૦ Mદવસમા ં �વ�છ વડોદરા 

અભયાન હ)ઠળ 89િુનિસપલ અિધકાર�.ીઓએ મા- મોનીટર^ગ નથી ક9ુf, પરંN ુ તેઓ સફાઇ કમ�યોગીઓ સાથ ે

સતત જોડાયેલા રYા છે. િશ?ા"મક પગલા ંવગર Hિતતીકર સફાઇ થઇ એ માટ) તમેણ ેગૌરવની લાગણી Jય*ત 

કર� હતી.  
 

ચ4તન િશબરમા ંરામgૃhણ િમશન િવવેકાનદં મેમોર�યલ, વડોદરાના સચવ �વામી િનખલેiરાનદંV તથા 

મનોચMક"સક ડૉ. .ી યોગેશ પટ)લે માગ�દશ�ન આ;9 ુહN ુ.ં  
 

આ Hસગંે માનનીય ડ);9ટુ� મેયર .ી યોગેશભાઇ પટ)લ, �થાયી સિમિતના માનનીય અjય?ા .ી ડૉ. 

Vગીશાબેન શઠે, માનનીય િવપ? નતેા .ી ચ=ંkકા=તભાઇ .ીવા�તવ, 89િુનિસપલ સભાસદ.ીઓ, ડ);9ટુ� 

89િુનિસપલ કિમશનર.ીઓ તેમજ ઉ�ચ અિધકાર�.ીઓ તથા મોટ� સlંયામા ંસફાઇ કમmઓ ઉપn�થત રYા હતા.      

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

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંક� િવભાગ, 

                                                                                          તા.૧૦-૦૭-૨૦૧૬ 

Hિત, 

ત-ંી.ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો*ત Hેસનોટ આપના દc િનક વત�માનપ-મા ંHિસjધ કરવા િવનતંી છે. 
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