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‐: અખબારી યાદી:-

રાજકોટ મહાનગરપા લકા ારા જગલ પધા,
પધા, ચ

પધા,

રુ સ (દ વાલમાં ચ

નાટક પધા ંુ આયોજન:

ૂવી (શોટ ફ મ મે કગ)
દોરવા) પધા, અને શેર

િુ ન. કિમશનર ી ઉ દત અ વાલ
તારીખ: ૧૦-૧૧-૨૦૨૦

વ છ ભારત િમશન અંતગર્ત વ છ સવેર્ક્ષણ ૨૦૨૦ રે િ કંગમાં ભારતભરમાં રાજકોટ છઠા
(૬) નંબરે

વ છ શહેર જાહેર થયેલ છે . તથા ગાબેર્જ ફ્રી સીટી ટાર રે ટીંગ ટે સમાં ૫ ટાર

મળે લ છે અને રાજકોટ શહેર ODF ++ જાહેર થયેલ છે .

અ વયે આગામી વ છ સવેર્ક્ષણ ૨૦૨૧

ને યાને લઇને સમાજમાં વ છતા અંગે જાગૃિત કેળવવા રાજકોટ મહાનગરપાિલકા

ારા િજંગલ

પધાર્ , મ ૂવી (શોટર્ િફ મ મેિકંગ) પધાર્ , િચત્ર પધાર્ , યુર સ(દીવાલમાં િચત્ર દોરવા) પધાર્ , અને
શેરી નાટક

પધાર્ ન ુ ં આયોજન કરવામાં આવેલ છે . આ

વ છ રાજકોટ

પધાર્ માં રાજકોટના

કોઈપણ નાગિરક ભાગ લઈ શકશે. પધાર્ માટે કોઇપણ વય મયાર્ દા રાખવામાં આવેલ નથી. આ
વ છ રાજકોટ

પધાર્ માં ભાગ લેનારને દરે ક કેટેગરીમાં પ્રથમ િ તીય અને ત ૃતીય નંબર

આપવામાં આવશે. આ

વ છ રાજકોટ

પધાર્ માં ભાગ લેવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાિલકાની

વેબસાઇટ WWW.RMC.GOV.IN ઉપરથી ઓનલાઈન ફોમર્ ભરી શકાશે
િનયમો
૧) આ વ છ રાજકોટ પધાર્ ૧૦ નવે બર ૨૦૨૦ થી ૨૯ નવે બર ૨૦૨૦ સુધી એક(૧) જ વખતની પધાર્
રહેશે
૨) વધુ માિહતી માટે .( પ્રોગ્રામ ઈ પલીમે ટે શન યુિનટ (આઈ.ઈ.સી સેલ) પ્રથમ માળ મ નં -૭, ઢેબર
રોડ,સે ટ્રલ ઝોન, રાજકોટ મહાનગરપાિલકા ફોન ૨૨૨૮૧૭૭ પરથી મળી રહેશે અથવા ઈ મેલ આ.ડી
IECCELLRMC@GMAIL.COM ારા સંપકર્ કરવો.)
૩) આ વ છ રાજકોટ પધાર્નો આખરી િનણર્ય યુિનિસપલ કિમશનર અને નાયબ યુિનિસપલ કિમશનર
હ તગત SWM કિમટીનો રહેશે.

દરે ક ભાગ લેનાર સં થાઓને બંધનકતાર્ રહેશે.

૪) ઓનલાઈન ફોમર્ ભરવાની છે લી મુદત ૨૫/૧૧/૨૦૨૦ રહેશે.
(જન સંપક અિધકાર )
રાજકોટ મહાનગરપા લકા

