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- અખબારી યાદી - 

"સ્વચ્છ ભારત મમશન" અંતગગત રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના દ્વારા 
અમિકારીશ્રીઓ સાથે બેઠક યોજતા મ્યમુન. કમમશનર શ્રી બછંામનમિ પાની  

 

રાજકોટ સ્વચ્છ-સઘુડ રહ ેતે માટે અમિકારીશ્રીઓને અપાઈ મવમવિ 

સચૂના : જાગમૃત દાખવવા નાગરરકોને પણ ખાસ મવનતંી કરાઈ  

સ્વચ્છતા અંગે વવવવધ બાબતોની સમીક્ષા કરતા મ્યવુન. કવમશનરશ્રી બછંાવનવધ પાની  

તા.૮/૧/૨૦૧૯ 

 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા "સ્વચ્છ ભારત મમશન" અંતગગત તા.૩૦-૧-૨૦૧૮ સિુીમા ં
રાષ્ટ્રમપતા પ.ૂ મહાત્મા ગાિંી બાપનેુ "સ્વચ્છ રાજકોટ"ની સુદંર ભેટ આપવા કમર કસી િેવામા ં
આવી છે. સ્વચ્છતા અંગે મહાનગરપાલિકા દ્વારા થઇ રહિેી મવમવિ પ્રકારની કામગીરીઓની 
વખતોવખત સમીક્ષા થાય છે અને આવશ્યકતા અનસુાર મ્યમુન. કમમશનરશ્રી બછંામનમિ પાની દ્વારા 
અમિકારીઓ અન ેકમગચારીઓને સતત માગગદશગન આપવામા ંઆવી રહયુ ંછે. આ મસિમસિા હઠેળ 
આજે તા. ૮-૧-૨૦૧૮ ના રોજ મ્યમુન. કમમશનરશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને અમિકારીશ્રીઓની એક ખાસ 
બેઠક યોજાઈ હતી. જેમા ંકમમશનરશ્રીએ સ્વચ્છતા સદંભગમા ંથઇ રહિેી મવમવિ કામગીરીની સમીક્ષા 
કરી હતી અને હવે પછી હાથ િરવાની થતી કામગીરી અંગે કેટિીક સચૂનાઓ પણ આપી હતી. 

આ મમરટિંગમા ંમ્યમુન. કમમશનર શ્રી બછંામનમિ પાનીએ એમ કહ્ુ ંહત ુ ંકે, મહાનગરપાલિકાના 
અમિકારીશ્રીઓ અન ેકમગચારીશ્રીઓ રાજકોટ શહરે મનયમમતરીત ેસ્વચ્છ બની રહ ેતે માટે પોતાની 
ફરજો બજાવે છે. જોકે એક હાથે ક્યારેય તાિી પડી શકે નહી તેવી જ રીતે મહાનગરપાલિકાની આ 
ઝબંેશમા ંનાગરરકો પણ સ્વૈચ્ચ્છકરીતે જ પોતાની ફરજો પ્રત્યે સભાન અને જાગતૃ રહી પોતપોતાનુ ં
યોગદાન આપતા થાય ત્યારે સ્વચ્છ રાજકોટ મમશન ખરા અથગમા ંરંગ િાવશે.  



દરમ્યાન જાહરેમા ંકચરો ફેંકી આપણા સ્વચ્છ શહરેને ગદું કરી રહિેા િોકો તેમની આવી 
પ્રવમૃિ બિં કરે તે પણ એટલુ ં જ જરૂરી છે. જોકે જાહરેમા ં કચરો ફેંકવાનુ ં બિં નહી જ કરતા 
નાગરરકો સામે આકરા પગિા ં િેવા પણ કમમશનરશ્રીએ અમિકારીઓને સચૂના આપી છે. 
મહાનગરપાલિકાની તમામ શાખાઓના વડાઓ, વોડગ ઓરફસરો સરહતનાને કમમશનરશ્રીએ સિા 
આપી છે અને તેઓ પોતાની આ સિા હઠેળ, જાહરેમા ંકચરો ફેંકતા િોકોને દંડ કરશે.  

કમમશનરશ્રીએ વધમુા ંએમ પણ કહ્ુ ંહત ુ ં કે, સ્વચ્છતા અંગે મહાનગરપાલિકાની કામગીરી 
અંગે નાગરરકો તરફથી મળી રહિેી ફીડબેક અનસુાર ગભંીરતાપવૂગક આવશ્યક પગિાઓ િેવા 
અમિકારીઓ અને કમગચારીને સચૂના આપવામા ંઆવી છે. વધ ુને વધ ુનાગરરકો સ્વચ્છતા એપ પર 
સતસવીર પોતાની ફરરયાદ નોંિાવે અને તેના મનકાિ અંગે પોતાનો ફીડબેક અચકૂ આપે તેવુ ં
વહીવટી તતં્ર ઈચ્છે છે.  

કમમશનર શ્રી બછંામનમિ પાનીએ શહરેમા ંનાગરરકો હવે જાહરેમા ંકચરો ફેંકતા બિં થાય તે 
માટે જુદાજુદા મવસ્તારમા ંરહિેા ૩૧ જેટિા ન્યસુન્સ પોઈન્ટસ પર સફાઈ કામદાર અને પોિીસ 
ગાડગને તૈનાત કરી આવશ્યક પગિાઓ િેવા પર ભાર મકુ્યો હતો. જે િોકો ના સમજે તેઓને દંડ 
પણ કરવામા ંઆવનાર છે. 

શહરેમા ંહાિ બની રહિેી નવી ઈમારતોના સ્થળોએ ત્યા ંકાકંરી રહિેા િોકો માટે ટોઇિેટ, 
પાણી ઇત્યારદ સમુવિાઓ અચકૂ રહ ેતે માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા લબલ્ડરો – ડેવિપરોને 
સચૂના આપવામા ંઆવેિી છે, આમછતા ંમહાનગરપાલિકાના અમિકારીઓ વખતોવખત કન્સ્રકશન 
સાઈટ્સ પર ચેરકિંગ કરતા રહશેે.  

મવશેષમા ં શહરેના રહણેાકં, કોમશીયિ અને ટુરીસ્ટ પોઈન્ટસ પર સ્વચ્છતાના િોરણો 
જળવાઈ રહ ે તે માટે નાગરરકોને જાગમૃત દાખવવા અપીિ કરવાની સાથોસાથ કમમશનર શ્રી 
બછંામનમિ પાનીએ અમિકારીઓને પણ સ્વચ્છતાની કામગીરીનુ ં મનયમમત ચેરકિંગ અને આવશ્યક 
પગિાઓં િેવા સચૂનાઓ આપી હતી. 

 (જન સપંકગ અમિકારી ) 
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