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�વ�છ વડોદરાના ૧૦૦ �દવસના િમશન મોડ કામગીર�ના આયોજન માટ�   

��િુનિસપલ કિમશનર !ી ડૉ. િવનોદ રાવે શહ�રના િવિવધ િવ�તારોની (લુાકાત લઇ 

અ સરકારક ઘિન,ઠ સફાઇ/ુ ંિનર�1ણ ક�ુ3. 

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

વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવ ેછે ક� આજરોજ ��િુનિસપલ કિમશનર$ી 

ડૉ. િવનોદ રાવે શહ�રનો ચા( સભંા*યા બાદ +તુ- જ તમામ ઉ/ચ અિધકાર�$ીઓને સાથ ેરાખી 3માટ- િસટ� 5ગે 

ઘિન7ઠ ચચા--િવચારણા કર�લ હતી, :મા ં તમામ ઉ/ચ અિધકાર�$ીઓ સાથે િવિવધ ;ો:<ટલ=ી ચચા--િવચારણા 

કર�લ હતી અને આગામી વષ?ના િવિવધ મ@વાકા=ંી િવઝનર� ;ો:<ટBુ ંCEૂયાકંન ક�ુF હ+ ુ.ં  
 

3માટ- સીટ�ની ચચા- િવચારણા બાદ +તૂ- જ આજરોજ શહ�રની 3વ/છતાને Gયાનમા ં રાખીને િવિવધ 

િવ3તારોમા ં3થળ I3થિતBુ ંિનર�=ણ ક�ુF હ+ ુ.ં 3વ/છતા માટ� રો:રોજ JયI<તગત ર�તે 5ગત સમયમાથંી આ િવષય 

માટ� રોજના Kણ કલાક ફાળવવા 5ગે પોતાની કટ�બGધતા Jય<ત કર� હતી. આજરોજ તેઓ$ીએ વહ�લી સવારથી 

જ સફાઇ 5ગેની 3થળ I3થિત, હક�કતલ=ી િનર�=ણ 5ગે સવારના ૭-૦૦ થી ૧૦-૩૦ કલાક Sધુીના સમયમા ં

સોલીડ વે3ટ મેનેજમેTટના શાખાના એચ.ઓ.ડ�.$ી શૈલષે િમVી સાથે રહ�ને 3થળ Cલુાકાત કર�લ હતી, :મા ંિવિવધ 

િવ3તારો :વા ક� આર.સી.દW રોડ, ગોરવા, સહયોગ િવ3તાર, SભુાનXરુા, ગોKી, ઇ3કોન મYંદર વાળા રોડનો 

િવ3તાર, વાસણા િવ3તાર, તાદંલZ, અટલાદરા [લાTટ, સીયાબાગ, બરાનXરુા, ચોખડં�, વારસીયા, ક�શાનવાડ�, 

કાસમ આલા ક\3તાન, કા]Xુરુા બાજવાડા :વા િવિવધ િવ3તારોમા ંસાફ સફાઇ 5ગે સફાઇ કમ-ચાર�ઓ સાથે સીધી 

વાતચીત કર�ને તેમજ 3થળ પર નાગYરકો સાથે સફાઇ સબંધંી સેવા માટ� સીધો સવંાદ કય? હતો અને 3થળ પરના 

;^ોનો  તાગ મેળJયો હતો. 
 

3થળ Cલુાકાત બાદ તઓે$ીએ બપોરના ૧૨-૦૦ કલાક� 3વ/છ વડોદરાના િમશન-મોડ કામગીર�ના 

આયોજન માટ� તમામ ઝોનના ઉ/ચ અિધકાર�$ીઓ સાથે ચચા- િવચારણા કર� હતી, :મા ં િવિવધ ઉ/ચ 

અિધકાર�$ીઓ, ડ�[�ટુ� ��િુનિસપલ કિમશનર$ી(વ) ડૉ. એન.ક�.મીના, ડ�[�ટુ� ��િુનિસપલ કિમશનર$ી(જ) તથા 

પિbમ ઝોનના ડ�[�ટુ� ��િુનિસપલ કિમશનર$ી ;કાશ સોલકં� તેમજ અTય ઝોનના ડ�[�ટુ� ��િુનિસપલ 

કિમશનર$ીઓ $ી આર.એમ. પટ�લ, $ી એસ.ક�.નાયક, સોલીડ વે3ટ મનેેજમેTટ શાખાના એચ.ઓ.ડ�. $ી શૈલેષ 

િમVી તથા $ી િધર�ન તળપદા હાજર રહ�લ હતા.ં તદઉપરાતં તમામ ઝોનના આસી.��િુનિસપલ કિમશનર$ીઓ, 

વોડ- ઓફ�સર$ીઓ તેમજ 3થળ પર cાસ dટ લેવલની સીધી કામગીર� સભંાળતા સેનેટર� ઇTસપે<ટર$ીઓને પણ 

િવધાયક Sચૂનો માટ� બોલાવવામા ંઆવેલ હતા, તે ઉપરાતં ડોર eુ ડોર ગાબfઝ કલેકશન કરતી એજTસીઓના 

;િતિનિધઓન ેપણ બોલાવી, તેઓ પાસેથી પણ કામગીર�લ=ી Sચૂનો માગંવામા ંઆવેલ.                 ૨... 



૨. 
 

બેઠકની ચચા- દર�યાન માનનીય ��િુનિસપલ કિમશનર$ીએ િવિવધ Cgુાઓ માટ� ઘિન7ઠ આયોજન ધરવા 

Sચૂવેલ હ+ ુ.ં સફાઇની કામગીર� વh ુઅસરકારક ર�તે તમામના સહયોગથી ક�વી ર�તે કર� શકાય તે 5ગે િવ3+તૃ 

ચચા- કર�લ હતી.  
 

• િવિવધ jEુલા [લોટમા ંકચરાની સફાઇ 5ગે ચોkસ આયોજન કરવા 5ગે જણાવેલ 

• શહ�રના િવિવધ વોડ-ના તમામ ઝોનના એક વોડ-ને ;ાયોગક ધોરણે કTટ�નર l� કરવા આયોજન 

કરવા જણાJ�.ુ  

• શહ�રના િવિવધ ઓપન 3પોટ ઉપર ભેગા થતા કચરા માટ� વh ુl�કવTસીથી ઝડપથી ઉપડ� અન ે

બધં [લા3ટ�કની બેગમા ંકચરો નાખવા આયોજન કરmુ.ં 

• આ આયોજનથી કચરા સાથ ેઢોરોનો સપંક- oૂર થાય અને શહ�રમા ંહાઇpિનક કTડ�શન જળવાય ત ે

માટ� ખાસ ભાર Cકુ�લ હતો.  

• શહ�રના તમામ તળાવો તેમજ કાસં સફાઇ તેમજ તળાવોના q�ટુ�Yફક�શન માટ� જણાવેલ હ+.ુ 

• તમામ વોડ-મા ંરાKી સફાઇના આયોજન 5ગ ેમાઇrો [લાનsગ કરવા આયોજન કરmુ.ં  

• સફાઇ કમ-ચાર�ઓન ેકામના 3થળની નpક હાજર� Xરુવા 5ગેની Jયવ3થા કરવા િવચારmુ ંઅન ે

આયોજન કરmુ.ં  

• કમ-ચાર�ઓની બાયોમેt�ક હાજર� થયા બાદ તેBુ ં યોuય CEુયાકંન કરવા તેમજ શહ�રના રોજsદા 

કચરાના વજનના CEુયાકંન તથા ડોર eુ ડોર Sિુવધાની p.પી.એસ. િસ3ટમBુ ંમોિનટરsગ કરવા 

Sચૂના આપેલ. 

• ફર�યાદ િનવારણને સધન બનાવવા ;યાસ કરવામા ંઆવનાર છે.  

• વડોદરા મહાનગરપાલકામા ંહયાત I3વપsગ મશીનનો યોuય મહWમ અને આયોજનબGધ ઉપયોગ 

કરવા જણાJ�ુ.ં  

• રો:રોજ સફાઇની સાથ ે\સsગ કરવાની Jયવ3થાપણ કરવા જણાJ� ુહ+ ુ.ં 
•  

  

સફાઇ સાથે જોડાયેલ કમ-યોગીઓની કામગીર� 5ગે લોકો vારા સીhુ ં નોમીનશેન થાય અને થડ- પાટw 

એજTસી vારા CEુયાકંન કર�ને કમ-યોગીને ;ો@સાહન આપવામા ંઆવે તેવો પણ Sરુ માનનીય કિમશનર$ીએ Jય<ત 

કય? હતો. તમામ સફાઇ કમ-ચાર�ઓને સારા સાધનો મળે તથા તેઓના આરોuયની xy7ટએ પણ કાળp લવેાય ત ે

માટ� તેઓન ેમા3ક, હ�Tડ uલોઝ, zઝુ તમેજ અ{તન સાધનો આપવા માટ� તથા સમયાતંર� તઓેના િનયિમતપણ ે

હ�Eથ ચેકઅપ થાય તે 5ગે પણ આયોજન કરવા જણાવેલ હ+ ુ.ં |ુલાઇના ;થમ સ[તાહ દર�યાન તમામ 

કમ-ચાર�ઓ માટ� વક-શોપ યોZય :મા ંતેઓન ે;ો@સાહન મળે, તેઓના ;^ો ઉકલે તથા તમામ ટ�કનીકલ મદદ 

મળ� રહ� :વી િવિવધ બાબતો Gયાનમા ંલેવામા ંઆવનાર છે. શહ�ર jEુલામા ંશૌચ Yrયા C<ુત બન ેતે માટ� જdર� 

Jયવ3થાઓB ુધિન7ઠ મોનીટરsગ કરવા તમામ ઝોનલ ડ�[�ટુ� ��િુનિસપલ કિમશનર$ીઓને Sચૂવેલ હ+ ુ.ં  

                                                                                                       ૩... 
 
 
 
 
 
 



 
 

૩. 
 

આગામી ચોમાસા દર�યાન પણ Sુચત ૧૦૦ YદવસBુ ં 3વ/છતાલ=ી આયોજન, િ;-મોTSનુ એ<ટ�વીટ�ન ે

પણ લાભકતા- રહ�શે તેમ તઓે$ીએ જણાJ� ુહ+ ુ.ં  

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

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંક- િવભાગ, 

                                                                                          તા.૨૭-૦૬-૨૦૧૬ 

;િત, 

તKંી$ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો<ત ;ેસનોટ આપના દ� િનક વત-માનપKમા ં;િસGધ કરવા િવનતંી છે.                  જનસપંક- અિધકાર�  

                                                                                                                   મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                       વડોદરા 
 
 

 
 

 

 


