Report on Swachhta Pakhwara
Observed at Veraval Regional Center of ICAR-CIFT , (16th-31st Oct.2016)
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કેન્દ્રીય માત્સ્યીકી પ્રૌદ્યોગીકી સં્થાન દ્વારા ્વચ્છતા પખવાડા કાયયક્રમ ન ં આયોજન
માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી ના સ્વચ્છ ભારત અભભયાન ના પ્રેરણા સંદેશ ને અનુલક્ષી, ભારતીય કૃષિ
અનુસધ
ં ાન પરરિદ ના ષનદે શન હેઠળ કેન્દ્રીય માત્સસ્યીકી પ્રૌદ્યોભિકી સંસ્થાન, વેરાવળ અનુસધ
ં ાન કેન્દ્રમાં
િાંધી જયંતી પ્રસંિે ભારત દે શને સ્વચ્છ રાષ્ટ્ર બનાવવા શપથ સાથેના કાયયક્રમનુ ં આયોજન કરવામાં આવ્ુ ં
આ પ્રસંિે કેન્દ્રીય માત્સસ્યીકી પ્રૌધ્યોભિકી સંસ્થાન ના પ્રભારી વૈજ્ઞાષનક સંસ્થાન ના કમયચારીઓ સાથે સ્વચ્છ
ભારત ના શપથ રહન્દ્દી અને અંગ્રેજી માં લેવડાવયા. ત્સયારબાદ સંસ્થાન ના બધા કમયચારીઓએ કચેરી તથા
તેની આસ-પાસ ના ષવસ્તારના સફાઈ કાયયમાં ભાિ લીધો. સ્વચ્છ ભારત અભભયાન અનુસધ
ં ાને
કે.માં.પ્રૌ.સંસ્થાન, વેરાવળે તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૬ થી ૩૧.૧૦.૨૦૧૬ સુધી સ્વચ્છતા પખવાડા કાયયક્રમનુ ં
આયોજન ક્ુ.ું જેમાં સ્વચ્છતા જાગૃષત ની રે લી તથા શાળાના બાળકો માટે ભચત્રકલા અને ષનબંધ ની
પ્રષતયોિીતા રાખવામાં આવી. સેન્દ્ટમેરી સ્કુલ, વેરાવળ ના ધોરણ -૧ થી ૫ ના ષવદ્યાથીઓ માટે ભચત્રસ્પધાય
તથા ધો. ૯ થી ૧૨ ના ષવદ્યાથીઓ માટે ષનબંધ સ્પધાય નુ ં આયોજન કરવામાં આવ્ુ.ં
આમંષત્રત વેરાવળ-પાટણ નિરપાભલકા કોપોરે શન ના પ્રમુખ શ્રી જિદીશભાઈ ફોફંડી ના
હસ્તે ભચત્રકલા અને ષનબંધ ના ષવજેતાઓને ઇનામ ષવતરણ કરવામાં આવ્ુ.ં શ્રી જિદીશભાઈ ફોફંડી એ
સ્વચ્છ ભારત અભભયાન ની સફળતા માટે ષવદ્યાથીઓ ની ભાિીદાર પર ભાર મ ૂક્યો. આ અભભયાન માં કઈ
રીતે શાળાના ષવદ્યાથીઓ અને બાળકો એ સ્વચ્છતા અભભયાન કાયયક્રમમાં પાયાનો મહત્સવનો ફાળો આવયો
તેવ ુ ં વણયન ક્ુ.ું તેમણે ષવનંતી સાથે શાળાના ષવદ્યાથીઓને કહેલ ું કે તેઓ પોતાના માતા-ષપતા માટે ભ ૂષમકા
સ્સ્થત કરી શકે અને સ્વચ્છતા ષવશે નુ ં મહત્સવ માટે જાગૃત કરે .
વે.સં.કે. – કે. મા.પ્રૌ.સ. ના પ્રભારી વૈજ્ઞાષનક ડો. જી. કે. ષશવરામને વયસ્તતત્સવ ષવકાસ અને
દે શના ષવકાસ માટે સ્વચ્છતા ના મહત્સવ પર ભાર મ ૂક્યો. ત્સયારબાદ પ્રોત્સસાહનરૂપે વેરાવળ-પાટણ
નિરપાભલકા કોપોરે શન ના પ્રમુખ શ્રી જિદીશભાઈ ફોફંડી, વે.સં.કે. – કે. મા.પ્રૌ.સ. ના પ્રભારી વૈજ્ઞાષનક
ડો. જી. કે. ષશવરામન અને સેન્દ્ટ મેરી સ્કુલના આચાયય શ્રી જબી પેન્દ્દાનાથ સાથે મળીને ષવદ્યાથીઓ ઇનામ
ષવતરણ ક્ુ.ું કાયયક્રમ ની પ ૂણાયહત
ુ ી સ્વચ્છતા પ્રષતજ્ઞા અને રાષ્ટ્રિાન થી કરવામાં આવી.

Swachhata Pakhwara celebrated by Veraval Regional Center of ICAR-CIFT,
Veraval
In persuasion of the Hon’ble Prime Minister’s call on Swach Bharat (Clean India)
Campaign and Directives from Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Veraval
Regional Centre of Central Institute of Fisheries Technology (ICAR-CIFT) has celebrated
Gandhi Jayanti with the vow to make India a clean nation. On the occasion Scientist In-charge of
VRC of CIFT administered the Swach Bharat Pledge to the staffs, both in Hindi and English.
After that, all the staffs of CIFT have cleaned the office premises as well as surrounding areas. In
continuation to the swatch Bharat abhiyan, CIFT Veraval has celebrated swachhata pakhwara
from 16th Oct to 31st Oct 2016. During the pakhwara several awareness programme like
marches/rallies, drawing and essay competition for school kids etc. were organized. The drawing
competition was conducted for class I to V students of St. Mary’s School Veraval where as essay
competition was conducted for class IX to XII students. The president of Veraval-Patan
Municipal corporation Sri. Jagdish Fufandi was invited for prize distribution to the winners of
the drawing and essay competitions. During his address Sri. Jagdish Fufandi emphasized on the
role of students in the success of Swach Bharat Programme, on this occasion he narrated that
how school students and young kids could become the driving force towards the success of
Swach Bharat Programme. He urged to the school students to become role model for their
parents and make them aware about the importance of cleanliness. As presidential address
Scientist Incharge of VRC-CIFT, Dr. G.K. Sivaraman has emphasized on the importance of
cleanliness on personal well being as well as growth and development of the nation. Latter on as
a token of encouragement the president of Veraval-Patan Municipal corporation Sri. Jagdish
Fufandi, Scientist Incharge of VRC of CIFT, Dr. G.K. Sivaraman and Principle of St.Mary’s

School Father Jobi Pendanath has jointly distributed the prizes to the students. The programme
was concluded by Swachta Pledge followed by National Anthem.
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્વચ્છતા અભિયાન શપથ
મહાત્સમા િાંધીજી એ ભારતનુ ં જે સપનુ ં જો્ુ ં હતુ ં એ માત્ર રાજનીષતક આઝાદી ન હતી પરં ત ુ
એક સ્વચ્છ તથા ષવકષસત દે શની કલ્પના પણ હતી. મહાત્સમા િાંધીજી એ ગુલામીની જજીરો
ં
ને
તોડીને માં ભારત ને આઝાદ કયાય . હવે આપણુ ં કતયવય છે કે િંદિી ને દૂ ર કરીને ભારતમાતાની
સેવા કરીએ. હુ ં પ્રષતજ્ઞા લઉં છં કે હુ ં પોતે સ્વચ્છતા માટે જાગૃત રહીશ અને એના માટે સમય
ફાળષવશ. દર વિય શ્રમદાન કરીને સ્વચ્છતા ના આ સંકલ્પ ને સાથયક કરીશ. હુ ં િંદિી કરીશ નરહ
કે કોઈને કરવા દઈશ નહી. સૌપ્રથમ હુ ં મારા આપથી, મારા પરરવારથી, મારા રહેઠાણ થી, મારા
િામથી તથા મારા કાયયસ્થળ થી શરૂઆત કરીશ. હુ ં એવુ ં માનુ ં છે કે દુષનયા માં જે દે શ સ્વચ્છ
દે ખાય છે એમનુ ં કારણ એ છે કે ત્સયાંના નાિરરક િંદિી નથી કરતા અને થવા પણ નથી દે તા. આ
ષવચાર ની સાથે હુ ં િામડે-િામડે અને શેરી-શેરી સ્વચ્છ ભારત ષમશન અભભયાન નો પ્રચાર કરીશ.
હુ ં આજે જે શપથ લઇ રહ્યો છં, તે બીજા 100 વયસ્તતઓ પાસે પણ લેવડાવીશ. એ
પણ મારી જેમ સ્વચ્છતા માટે 100 કલાક આપે, એવો પ્રયત્સન કરીશ. મને ખ્યાલ છે કે સ્વચ્છતા
માટે લીધેલ મારૂ એક પિલું સમગ્ર ભારત દે શ ને સ્વચ્છ બનાવવામાં મદદરૂપ થશે.

