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 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� રા�યપાલ �ી ઓ.પી.કોહલી!એ #વ$છતાને 

આદત બનાવવા, #વભાવ સાથે જોડવા અને #વ$છતા )ળવવા માટ� અ,ય -.યે અપે/ા ન રાખતા )તે જ શ1આત કરવાની 

ભાવના (ફ#ટ4 પસ4ન એ-ોચ) ક�ળવવાનો ખાસ અ7રુોધ કય: છે. ગાધંી! ધાિમ<ક =ય>?ત હતા. પોતાના સ@હત તમામ ધમ:માથંી 

તેમણ ે #વ$છતાની શીખ લીધી હતી. એટલે Aજુરાતના !,સમા ંજ #વ$છતા હોવી જોઇએ એવી લાગણી તેમણે =ય?ત કર� 

હતી. #વ$છતાની સાથે ખોરાકનો બગાડ અટકાવવાની અને શૌચાલયની Dિુવધાઓનો ઉપયોગ કરવાની આદત પાડવાની 

તેમણે ભારFવૂ4ક ભલામણ કર� હતી. 
 

 ઉHલેખનીય છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકાએ વડા-ધાન�ીના #વ$છ ભારત અને IJુયમKંી�ીના #વ$છ Aજુરાતના 

સકંHપોને સાકાર કરવા, #વ$છતાના કામમા ંલોકશ>?ત-લોકભાગીદાર�ને જોડવાની =Mહુરચના અપનાવી છે. તેના હ�ઠળ મેયર�ી 

ભરતભાઇ ડાગંરની -ેરણાથી અિત =યાપક શહ�ર� #વ$છતા #પધા4 યોજવાની અનોખી પહ�લ કરવામા ંઆવી હતી. વડોદરા 

મહાનગરપાલકા આયોOજત આ #પધા4મા ંઆવાસી સોસાયટ�ઝ, પોળો, મોHસ, શાળાઓ, દવાખાનાઓ, એપાટ4 મે,Qસ ઇ.યાદ� 

િવિવધ ક�ટ�ગર� હ�ઠળ જોડાયા હતા. રા�યપાલ�ીના વરદ હ#તે તેના િવRતાઓને સ,માનપK, #Iિૃત ચ,હ તેમજ 1. ૫૦૦૧/-

ના રોકડ ઇનામો7ુ ં િવતરણ, સાસંદ�ી, ધારાસXય�ી તેમજ મેયર�ીની ઉપ>#થિતમા ં કરવામા ં આ=Mુ ં હY ુ.ં વડા-ધાન�ીના 

#વ$છતા અભયાનને સફળ બનાવવા લોકભાગીદાર� જોડવાના વડોદરા મહાનગરપાલકાના અભગમની રા�યપાલ�ીએ 

સરાહના કર� હતી તથા ભાગ લેનારા િવRતા તમામને અભનદંન આZયા હતા.ં 

 

 ભગવદ ગીતાના સોળમા અ[યાયના #લોકને ટાકંતા રા�યપાલ�ીએ જણા=Mુ ં હY ુ ં ક� આ ધમ4\થંમા ં #વ$છતાની 

ભલામણ કરવામા ંઆવી છે એટલે #વ$છતાનો કાય4]મ એ @દ=ય-અલૌ@કક કાય4]મ છે. ગદંક�થી પયા4વરણ બગડ� છે. #વ$છતા 

એ ધમ4 છે એટલે તેને લગતો કાય4]મ ^તે તો ધાિમ<ક કાય4 જ છે. તેમણે િનયિમત સામાOજક દાિય.વ (સીએસઆર)ની Rમ 

સ#ંથાક�ય સામાOજક દાિય.વ(ઇ,#ટ�ટ_શુનલ સોિશયલ ર�#પો,સીબીલીટ�)નો િવચાર I ૂ̀ ો હતો તથા શૈ/ણક-બન શૈ/ણક, 

સામાOજક-ધાિમ<ક તમામ સ#ંથાઓ #વ$છતા અભયાનમા ંજોડાય તેવી ભલામણ કર� હતી.  

 

 નાગ@રક સકંHપ અને સહયોગથી #વ$છ અને #વ#થ શહ�રની કHપના સાકાર થઇ શક� તેવી લાગણી =ય?ત કરતા મેયર 

�ી ભરતભાઇ ડાગંર� જણા=M ુહY ુ ંક� #વ$છતાના ગાધંી િવચારને વડા-ધાન�ીએ અપના=યો છે. બાFનેુ સાધ4 શતાbcદ -સગેં 

#વ$છ ભારતની ભેટ આપવાનો તેમનો સકંHપ છે. ધરની સાથે પોતાની શેર�, િવ#તાર અને શહ�રને #વ$છ રાખીને આ સકંHપ 

સાકાર કરવા તેમણે અ7રુોધ કય: હતો. 

 

 શહ�ર� #વ$છતા #પધા4 યો!ને વડોદરાએ #વ$છતાના કામમા ંલોકભાગીદાર� જોડવાની @દશા બતાવી છે તેવી લાગણી 

=ય?ત કરતા સાસંદ �ીમતી રંજનબેન ભd� જણા=Mુ ંક� વડા-ધાન�ીના #વ$છ ભારત અભયાનને દ�શની જનતાએ ઉમળકાભય: 

-િતસાદ આZયો છે. દ�શમા ં Aજુરાતને સeથુી પહ�લા #વ$છ રા�ય બનાવવાનો ગિતશીલ રા�ય સરકારનો સકંHપ છે. તેને 

સાકાર કરવામા ંસeનેુ સહભાગી બનવા તેમણે અ7રુોધ કય: હતો.  
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 આ -સગેં ધારાસXય�ી !Yભુાઇ Dખુડ�યા, નાયબ મેયર�ી યોગેશભાઇ પટ�લ, #થાયી સિમિતના અ[ય/ા ડૉ. 

!ગીશાબેન શેઠ, વડોદરા મહાનગરપાલકાના પદાિધકાર�ઓ અને નગરસેવકો, hડુા અ[ય/�ી નારણભાઇ પટ�લ, નાગ@રક 

Fરુવઠા િનગમના અ[ય/�ી iપેૂ,jભાઇ લાખાવાલા, kMિુનિસપલ કિમશનર�ી એચ.એસ.પટ�લ, નાયબ kMિુનિસપલ 

કિમશનર�ી નર�,j મીણા, વડોદરા મહાનગરપાલકાના અિધકાર��ીઓ તેમજ #વ$છતા #પધા4મા ંભાગ લેનાર�ીઓ ઉપ>#થત 

રlા હતા.ં  

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

                                                                                            વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                            જનસપંક4 િવભાગ, 

                                                                                            તા.૨૯-૦૩-૨૦૧૬ 

-િત, 

તKંી�ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો?ત -ેસનોટ આપના દp િનક વત4માનપKમા ં-િસ[ધ કરવા િવનતંી છે. 
 

                                     જનસપંક4 અિધકાર�  

                                                                                               મહાનગરપાલકા   

                                                                                                  વડોદરા 

 

 

 

 

 


