
 

રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ર્ય ુંકત ઉપક્રમ ેર્ફાઈ જાગલૃત અુંગ ેર્લેમનાર 

યોજવામાું આવિે... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ર્ુંય કત ઉપક્રમે તા.૧૮-૧૦-ર૦ર૧ ના રોજ ''આઝાદી કા અમૃત 

મહોત્ર્વ'' કિીન ઈન્ડીયા અુંતગસત ર્ફાઈ જાગૃલત અુંગ ેર્ેમીનાર યોજવામાું આવેિ. જેમાું વોડસનું-૭ ના કોરપોરેટરશ્રી દેવાુંગભાઈ માુંકડ, રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકાના આર્ીર્ટન્ટ કલમશ્નરશ્રી એચ. કે. કગથરા, એન્વાયરમેન્ટ એન્ીલનયરશ્રી એન. એમ. પરમાર તથા નાયબ એન્ીલનયરશ્રી 

વલ્િભભાઈ જીંજાળા તથા રાજકોટ એન્ીલનયરીંગ એર્ોર્ીએશનના પ્રમ ખશ્રી પરેશભાઈ વર્ાણી ઉપલસ્ટ્થત રહેિ. 
 

ર્ેમીનારના પ્રારુંભે રાજકોટ ચેમ્બરના ઉપપ્રમ ખશ્રી પાથસભાઈ ગણાત્રાએ ઉપલસ્ટ્થત કોપોરેટરશ્રી, અલિકારીશ્રીઓ તથા ર્ભ્યોશ્રીઓને આવકારી 

રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા અવાર-નવાર લવલવિ ર્ેકટરો માટે ર્ભ્યોને જાણકારી મળી રહે તે માટે ર્ેમીનારો તથા વેબીનારોન ું યોજવામાું આવ ેછે. 

ભારત દેશ તથા રાજકોટ શહેરને સ્ટ્માટસ ર્ીટી તરફ આગળ િપાવવા સ્ટ્વચ્છતા એક મહત્વનો પાયો છે. ખાર્ કરીને લવદેશી દેશોની જેમ રાજકોટ 

શહેરમાું પણ ડે્રનેજ લર્સ્ટ્ટમ અપનાવવી જોઈએ જેથી કરીને રોડ-રસ્ટ્તાઓની થતી ખરાબ હાિત અટકાવી શકાય. આપણે ર્ૌ સ્ટ્વચ્છતા જાળવીએ 

અન ેઆપણા શહેરને વિ  સ્ટ્વચ્છ બનાવીએ તેમ જણાવેિ. 
 

ર્ેમીનારમાું ખાર્ ઉપસ્ટ્થીત RMC ના આર્ીર્ટન્ટ કલમશ્નરશ્રી એચ. કે. કગથરા, એન્વાયરમેન્ટ એન્ીલનયરશ્રી એન. એમ. પરમાર તથા 

કોરપોરેટરશ્રી દેવાુંગભાઈ માુંકડએ પ્રાર્ુંગીક ઉદબોિન કરતા જણાવેિ કે, રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા આજના આ ર્ેલમનારન ું આયોજન કરવા બદિ 

આભાર વ્યકત કરેિ. તેમજ ભારત દેશ આઝાદીના ૭પ વર્સ લનલમતે દેશના લવકાર્ અન ે લર્લદ્ઘની ઉજવણીના ભાગરૂપે ''આઝાદી કા અમૃત 

મહોત્ર્વ'' ઉજવવામાું આવી રહયો છે. આ ઉજવણીના ભાગરૂપે કિીન ઈલનડયા અુંતગસત ર્ફાઈ જાગૃલત ખ બ જ મહત્વની છે. માનનીય 

વડાપ્રિાનશ્રી નરેન્રભાઈ મોદીએ ર ઓકટોબર ર૦૧૪ થી સ્ટ્વચ્છ ભારત લમશનની શરૂઆત કરેિ અને હાિમાું પણ સ્ટ્વચ્છ ભારત લમશન ર ની 

શરૂઆત કરેિ છે તેને ર્ાથસક કરવ ું એ આપણા ર્ૌની ફરજ છે. ર્મગ્ર દેશમાુંથી રાજકોટ આજે સ્ટ્વચ્છતામાું ૬ ઠા નુંબરના સ્ટ્વચ્છ શહેર તરીકે સ્ટ્થાન 

પામેિ છે. આવનારા ર્મયમાું આપણે લવશ્વના અન્ય દેશોની ર્ામે હરરફાઈ કરી સ્ટ્વચ્છતામાું આગવ ું સ્ટ્થાન મેળવવાનો પ્રયાર્ કરીશ ું. સ્ટ્વચ્છ 

શહેરને આગળ િપાવવા રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ખ બ જ જહેમત ઉઠાવી રહય ું છે. ત્યારે ભારત દેશના નાગરીક તરીકે આપણે ર્ૌ પોતાની નૈલતક 

જવાબદારી ર્મી જયાું ત્યાું કચરો નાખીએ નલહ, ગુંદકી કરીએ નલહ તેમજ અન્ય િોકોને પણ આવ ું કરતા અટકાવીએ. ર્ાથો ર્ાથ ઘર, ફેકટરી કે 

ઓરફર્ોમાું ર્ કા અને ભીના કચરા માટે ફરીયાત કચરા ટોપિીનો ઉપયોગ કરવો. આ ર્ેલમનાર દરમ્યાન ઉપલસ્ટ્થત તમામ િોકોએ સ્ટ્વચ્છતા 

જાળવવા માટેના ર્પથ પણ િેવામાું આવેિ. 



 

ર્મગ્ર ર્ેલમનારન ું ર્ુંચાિન રાજકોટ ચેમ્બરના માનદ મુંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ કરેિ તેમજ ઉપલસ્ટ્થત કોરપોરેટરશ્રી, અલિકારીશ્રીઓ તથા 

ર્ભ્યશ્રીઓનો આભાર વ્યકત રાજકોટ ચેમ્બરના કારોબારી ર્ભ્યશ્રી મય રભાઈ આડેર્રાએ કરેિ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાું 

જણાવેિ છે. 

 


