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

��િુનિસપલ કિમશનર !ી ડૉ. િવનોદ રાવે શહ�રના ઉ'ર ઝોન, )વૂ+ ઝોન અને દ-.ણ 

ઝોનના િવિવધ િવ�તારોની 2લુાકાત લઇ થઇ રહ�લ કામગીર�ને િનહાળ�  

વ6 ુગિતશીલ બનાવવા અસરકારક 8ચૂનો કયા+. 

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

વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� �માટ  સીટ�ની ચચા  િવચારણા બાદ 

$તૂ  જ આજરોજ ઉ(ર ઝોન, *વૂ  ઝોન અને દ+ણ ઝોનના િવિવધ િવ�તારોની -લુાકાત લઇ થઇ રહ�લ કામગીર�1ુ ં

�થળ પર જઇન ેિનર�+ણ ક3ુ  હ$ ુ ંઅન ેઆ કામગીર� વ4 ુઝડપી અન ેઅસરકારક તથા ગિતશીલ ક�વી ર�ત ેબની 

રહ� તે માટ� તેઓ7ીએ અસરકારક 9ચૂનો કયા  હતા. શહ�રની �વ;છતાન ે<યાનમા ંરાખીને િવિવધ િવ�તારોમા ં�થળ 

=�થિત1ુ ં િનર�+ણ પણ ક3ુ> હ$ ુ ંતથા વ4 ુસાર� અને અસરકારક સફાઇ થાય તે માટ� સબંિંધત અિધકાર�7ીઓન ે

9ચૂનાઓ આપી હતી. આજરોજ માનનીય @3િુનિસપલ કિમશનર7ીએ િવિવધ િવ�તારોની સફાઇ Aગનેી �થળ 

=�થિત તથા આ િવ�તારોમા ંચાલતી િવિવધ િવકાસલ+ી કામગીર�ના િનર�+ણ Aગે સવારના ૭-૦૦ થી બપોરના 

૦૧-૦૦ કલાક 9ધુી સીટ� એFGજિનયર7ી પી.એમ.પટ�લ સાથ ે રહ�ન ે ઉ(ર ઝોન, *વૂ  ઝોન અન ે દ+ણ ઝોનના 

િવિવધ િવ�તારોની �થળ -લુાકાત કર�લ હતી, Hમા ંમગંલપાડં� રોડ, સમા રોડ, હરણી રોડ, નેશનલ હાઇવ ેતરફનો 

રોડ, એરપોટ થી ઇનર રIગ રોડ, મહ�શ કો@પલે+, પJરવાર જકંશનથી સોમાતળાવ થઇ વાઘોડ�યા ડભોઇ રIગ રોડ, 

તરસાલી ગામ િવ�તાર, MંNવુા ગામ, માજંલ*રુ ગામ તથા O.આઇ.ડ�.સી Hવા િવિવધ િવ�તારોમા ં �થળ પર 

નાગJરકો સાથે સફાઇ સબંધંી સેવા માટ� સીધો સવંાદ કયP હતો અને �થળ પરના QRોનો  તાગ મેળSયો હતો. 
 

માનનીય @3િુનિસપલ કિમશનર7ીની ઉ(ર ઝોન, *વૂ  ઝોન અને દ+ણ ઝોનના િવિવધ િવ�તારોની 

-લુાકાત દર@યાન  

• ઉ(ર ઝોનમા ંઆવલે Tડુા સામે1ુ ં રાUી બMર અન ેસમા રોડ ઉપરની િવિવધ સોસાયટ�ઓ તથા સમા 

ગાડ ન િવ�તારની આVુબાVુની સફાઇ Aગે1ુ ં બાર�કાઇથી િનર�+ણ ક3ુ  હ$ ુ ં અને �થળ પરથી જ આ 

િવ�તારના ડ�W3ટુ� @3િુનિસપલ કિમશનર7ી(ઉ(ર ઝોન) ને સફાઇની કામગીર� $તૂ  તથા અસરકારક 

બનાવવા સીધી 9ચૂનાઓ આપી.   

• સમા તળાવની -લુાકાત લઇ તળાવના િવકાસની કામગીર�મા ંઅવરોધZપ તળાવ ઉપરના દબાણો Aગનેી 

િવગતો મળેવી. 
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• હરણી તળાવ અન ેમોટનાથ તળાવની પણ -લુાકાત લઇ આ બનંેવ તળાવોના િવકાસની કામગીર� Aગ ે

િવિવધ 9ચૂનાઓ આપી કામગીર� ઝડપી બનાવવા જણાS3ુ.ં 

• *વુ  ઝોનની કચેર�ની -લુાકાત લઇ ડ�W3ટુ� @3િુનિસપલ કિમશનર7ી(*વૂ  ઝોન) અન ે આસી�ટંટ 

@3િુનિસપલ કિમશનર7ી(*વૂ  ઝોન) સાથે આ િવ�તારોમા ંઆગામી સફાઇ અભયાન બાબતે જZર� 9ચૂનો 

કયા  હતા. વ4મુા ંડ�W3ટુ� @3િુનિસપલ કિમશનર7ી સાથે કોપPર�શનની આવકના \ોતમા ંક�વી ર�તે વધારો 

કર� શકાય તે Aગે ચચા  િવચારણા કર�, તદઉપરાતં વોડ ના ર�વG3 ુતથા સેનેટર� િવભાગની કામગીર�ની 

િવગતો મળેવી. 

• વોડ ના એFGજિનયરIગ િવભાગો ]ારા થતી કામગીર�નો તાગ મેળSયો અન ે આ કામગીર�ની ^ણુવ(ા 

સચવાઇ રહ� તે માટ� જZર� 9ચૂનો કયા .  

• ક�ટલાકં �થળોએ -_ુય ર�તાઓ પર ક�બલ કોG`ાaટર ]ારા રોડ ઉપર ખાડાઓ ખોદ� કામગીર� અ4રુ� રાખેલ 

હોઇ, આવા �થળો તાbકાલક cુર�ત કરવા 9ચૂનાઓ આપી.  

• હરણી ગોdડન ચોકડ�થી હરણી ગામ તરફના -_ુય ર�તાની બનં ેબાVુ લેGડ �ક�પIગ કર�ને eીનર� કરવા 

9ચૂનાઓ આપી.   

• -લુાકાત દર@યાન ર�તાઓ પર fયા ંfયા ંપાણીના લીક�જ જણાયેલ તે તાbકાલક બધં કરવા �થળ પરથી 

જ પાણી *રુવઠાના અિધકાર�7ીઓને જણાS3.ુ 

• 9એુઝ Jડ�પોઝલની કામગીર�ના િનર�+ણના ભાગZપે ડભોઇ રોડ પ@પIગ �ટ�શનની -લુાકાત લઇ 9એુઝ 

Jડ�પોઝલની કામગીર� િનહાળ� તથા તે Aગેની િવગતો મેળવી. સીટ� એFGજિનયર7ી સાથે ચચા  િવચારણા 

કર� સમe શહ�રના h�નેજ નેટવક ની માJહતી મેળવી તથા h�નેજ 9એુઝ Jડ�પોઝલ1ુ ંનેટવક  વ4 ુ9iુઢ બન ે

તે માટ� નવા નેટવક ના આયોજન Aગ ેપણ માJહતી મેળવી.  

• આ ઉપરાતં શહ�રના દ+ણ િવભાગમાથંી પસાર થતા Zપાર�લ કાસં તથા મસીયા કાસંની સફાઇ1ુ ંિનર�+ણ 

ક3ુ  અને હVુ વ4 ુસાર� કામગીર� થઇ શક� તે માટ� 9ચૂનાઓ આપી.  

• તરસાલી ખાતે આવેલ 9એુઝ `�ટમેGટ WલાGટની કામગીર� િનહાળ� અને WલાGટના ઓપર�શન અન ે

મેGટ�નGસ Aગે આઉટ સોસkગના અGય આિથlક િવકdપો િવચારવા Aગે પણ માગ દશ ન આW3ુ.ં 

• MંNવુા ખાત ેઆવલે સીmોડ  સનેેટર� લGેડફ�લ સાઇટની -લુાકાત લીધી અન ે �થળ પર એGવારમGેટલ 

એFGજિનયર પાસેથી સોલડ વે�ટ તથા તેના QોસેસIગ Aગેની િવગતો મેળવી. �થળની બાVુમા ંજ આવલે 

QોસેસIગ WલાGટની પણ -લુાકાત કર� અને WલાGટમા ં અગાઉ QોસેસIગ થતા વે�ટના જnથામા ં થયેલ 

ઘટાડા Aગેની િવગતો મળેવી. આ WલાGટમાથંી ઉbપાદન થતી િવિવધ Qોડaટસ Aગેની િવગતો મેળવી 

તથા પી.પી.પી ધોરણે આ QોસેસIગ WલાGટ ચાo ુરહ� તે માટ� સોલડ વે�ટ િવભાગના અિધકાર�7ીને િવિવધ 

9ચૂનાઓ આપી.  

• માણેM ગામની આVુબાVુના િવ�તારોમા ં-લુાકાત દર@યાન સફાઇ1ુ ંધોરણ સતંોષકારક ન જણાતા ડ�W3ટુ� 

@3િુનિસપલ કિમશનર7ી(દ+ણ ઝોન) ને આ િવ�તારોની ZબZ -લુાકાત લઇ સફાઇ1ુ ં ધોરણ 9ધુારવા 

જણાS3ુ.ં  
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• માનનીય @3િુનિસપલ કિમશનર7ીએ O.આઇ.ડ�.સી િવ�તારમા ંઆવેલ વહ�વટ� વોડ  નબંર ૧૨ની કચેર�ની 

-લુાકાત લઇ, વોડ મા ં Qોપટr ટ�+ ભરવા માટ� આવેલ નાગJરકો સાથે સીધો સવંાદ કયP તથા તઓેની 

ફર�યાદો, રVુઆતો સાભંળ�ને વોડ  ઓફ�સર7ીને આવી ફર�યાદોનો િનકાલ કરવા માટ� 9ચૂનાઓ આપી. 

• વોડ  નબંર ૧૨ની કચેર�ના આરોsય િવભાગ અન ેર�વG3 ુિવભાગમા ંજઇન ેથઇ રહ�લ કામગીર� િનહાળ� હતી 

તથા નાગJરકો સાથ ે સીધો સવંાદ કર�, નાગJરકોને સાભંળ� તેઓના QRોનો િનકાલ કરવા સબંિંધત 

અિધકાર�7ીઓને જZર� 9ચૂનાઓ આપી હતી, વ4મુા ંવોડ  ઓફ�સની સામેના eીન બેdટમા ંસફાઇ કરવા 

માટ� પણ 9ચૂના આપી તથા O.આઇ.ડ�.સી.ના અGય િવ�તારોમા ંપણ Sયવ=�થત સફાઇની કામગીર� હાથ 

ધરવા જણાS3.ુ 
 

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

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંક  િવભાગ, 

                                                                                          તા.૨૮-૦૬-૨૦૧૬ 

Qિત, 

તUંી7ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોaત Qેસનોટ આપના દv િનક વત માનપUમા ંQિસ<ધ કરવા િવનતંી છે.                  જનસપંક  અિધકાર�  
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