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-: અખફાયી માદી:- 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા હોટર, હોસ્પટર, પકુર, યેસીડેન્ટ 
લેરપેય એસોસી./ભોહરા, ભાકેટ એસોસી. ભાટે પલચ્છતા યેનન્કિંગનુું 

આમોજન: મ્યનુન. કનભળનયશ્રી ઉદદત અગ્રલાર 

 

તારીખ: ૦૫-૧૦-૨૦૨૦ 

યાજકોટ ળહયેના તભાભ હોટેર સુંચારકો ,તભાભ હોસ્પટર , તભાભ પકરૂ સુંચારકો , તભાભ 

યેનસડન્સ લેલ્પેય એસોસીએળન /ભોહલ્રાના, પ્રમખુ ભાકેટ એસોનસએળન ,તભાભ સયકયી કચેયીને 

આથી જાણ કયલાભાું આલે છે કે પલચ્છ બાયત નભળન અંતગગત પલચ્છ સલેક્ષણ ૨૦૨૦ યેનન્કિંગભાું 

બાયતબયભાું યાજકોટ છઠા (૬) નુંફયે પલચ્છ ળહયે જાહયે  થમેર છે . તથા ગાફેજ ફ્રી સીટી પટાય 

યેટીંગ પટેટ્સભાું ૫ પટાય ભેર છે અને યાજકોટ ળહયે ODF ++ જાહયે થમેર છે. જે અન્લમે આગાભી 

પલચ્છ સલેક્ષણ ૨૦૨૧ ને ધ્માને રઇને સભાજભાું પલચ્છતા અંગે જાગનૃત કેલલા યાજકોટ 

ભહાનગયાલરકા દ્વાયા પલયછ હોટર , પલચ્છ હોસ્પટર, પલચ્છ  પકરૂ , પલચ્છ યેનસડન્સ લેલ્પેય 

એસોનસએળન/ભોહલ્રા, પલચ્છ સયકાયી ઓદપસ તથા પલચ્છ  ભાકેટ એસોનસએળન ભાટે પલચ્છતા 

યેનન્કિંગનુું આમોજન કયલાભાું આલે ર છે.  આ પલચ્છતા યેનન્કિંગભાું બાગ રેનાયને પલચ્છતાના જુદા 

જુદા ેયાભીટસગ જેભ કે ઈન્ફ્રાપરક્ચય, સનલિસ ભેન્ટેનન્સ અને રોકોના પીડફેક ઉય દયેક કેટેગયીભાું 

પ્રથભ દ્વદ્વતીમ અને તતૃીમ નુંફય આલાભાું આલળે.  આ પલચ્છતા યેનન્કિંગભાું બાગ રેલા ભાટે 

યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની લેફસાઇટ WWW.RMC.GOV.IN ઉયથી ઓનરાઈન પોભગ બયી 

ળકાળે 

 

 નનમભો  

૧) આ પલચ્છતા યેનન્કિંગ ઓક્ટોફય ૨૦૨૦ થી નલેમ્ફય ૨૦૨૦  સધુી એક(૧) જ લખતની પધાગ 

યહળેે  



૨) બાગ રેનાય દયેક સુંપથા WWW.SWCHHMANCH.IN  ય ોતાની સુંપથાના નાભે ઇલેન્ટ 

ફનાલલાની યહળેે તથા લધાયેભાું લધાયે રોકેને VOLUNTEER કયલાના યહળેે (જે એક ભાદકિંગ 

સીપટભનો બાગ યહળેે)  

૩) પલચ્છતા જાગનૃત અંગેના ફેનય તથા હોદડિંગ્સ રગાલલાના યહળેે તેભાું પલચ્છતા સલેક્ષણ-૨૦૨૧ 

નો રોગો પયજીમાત રગાલલાનો યહળેે.( પલચ્છતા સલેક્ષણ-૨૦૨૧ નો રોગો પ્રોગ્રાભ 

ઈમ્રીભેન્ટેળન  યનુનટ (આઈ.ઈ.સી સેર) પ્રથભ ભા રૂભ નું -૭, ઢેફય યોડ,સેન્રર ઝોન, યાજકોટ 

ભહાનગયાલરકા પોન ૨૨૨૮૧૭૭ યથી ભી યહળેે અથલા ઈ ભેર આ.ડી 

IECCELLRMC@GMAIL.COM દ્વાયા સુંકગ કયલો.) 

૪) આ પલચ્છતા યેનન્કિંગ પધાગનો આખયી નનણગમ મ્યનુનનસર કનભળનય અને નામફ મ્યનુનનસર 

કનભળનય હપતગત SWM કનભટીનો યહળેે.જે દયેક બાગ રેનાય સુંપથાઓને ફુંધનકતાગ યહળેે. 

૫) ઓનરાઈન પોભગ બયલાની છેલ્રી મદુત ૧૫/૧૦/૨૦૨૦ યહળેે. 

 

(જન સપંર્ક અધિર્ારી) 

રાજર્ોટ મહાનગરપાલિર્ા  
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