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-: અખફાય માદી :- 

રાજકોટ મહાનગરપાલકા દ્વારા હોટ, હોસ્પપટ, પકુ, રેસીડેન્ટ 
વેફેર એસોસી./મોહા, માકેટ એસોસી. માટે પવચ્છતા રેનન્કિંગનુું 

આયોજન: મ્યનુન. કનમશનરશ્રી બુંછાનનનિ પાની 
 

તાયીખ: ૧૩-૦૬-૨૦૧૯ 

યાજકોટ ળહયેના સ્કુર સચંારકો, હોટર ભાલરકો, તભાભ હોસ્ીટરો, તભાભ પ્રમખુ યેસસડન્સ 
લેરપેય એસોસસએળન/ભોહરા, પ્રમખુ ભાકેટ એસોસસએળનને આથી જાણ કયલાભા ંઆલે છે કે સ્લચ્છ 
બાયત સભળન અંતગગત આગાભી સ્લચ્છ સલેક્ષણ રીગ ૨૦૨૦ ને ધ્માને રઈને સભાજભા ંસ્લચ્છતા અંગે 
જાગસૃત કેલલા યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા સ્લચ્છ હોટર, સ્લચ્છ હોસ્ીટર, સ્લચ્છ સ્કુર, સ્લચ્છ 
યેસસડન્સ લેરપેય એસોસસએળન/ભોહરા તથા સ્લચ્છ ભાકેટ એસોસસએળન ભાટે સ્લચ્છતા યેનન્કિંગનુ ં
આમોજન કયલાભા ંઆલેર છે. આ સ્લચ્છતા યેનન્કિંગભા ંબાગ રેનાયને સ્લચ્છતાના જુદા જુદા ેયાભીટય 
જેભકે ઈન્રાસ્રક્ચય, સસલિસ ભેન્ટેનન્સ અને રોકોના પીડફેક ઉય દયેક કેટેગયીભા ંપ્રથભ, દ્રિતીમ, તતૃીમ 
નફંય આલાભા ંઆલળે, આ સ્લચ્છતા યેનન્કિંગના સલજેતાઓને ગજુયાત યાજ્મના ભાન. મખુ્મભતં્રીશ્રી 
સલજમબાઈ રૂાણીના લયદ હસ્તે સદ્રટિદ્રપકેટ આલાભા ંઆલળે, તેભ મ્યસુન. કસભળનયશ્રી ફછંાસનસધ 
ાનીએ જણાવયુ ંહત ુ.ં 

 

લધ ુભાદ્રહતી આતા કસભળનયશ્રીએ કહલેુ ંકે, આ સ્લચ્છતા યેનન્કિંગ બાગ રેલા ભાટેના પોભગ 
નીચેના સ્થ યથી ભેલી રેલાના યહળે.  

 

રૂબરૂ ફોમમ ેવા તથા જમા કરાવવા 

૧) પ્રોગ્રાભ ઈભપ્રીભેનટેળન યસુનટ (આઈ.ઈ.સી- સેર) પ્રથભ ભા રૂભ ન ં – ૭, ઢેફય યોડ, સેન્રર 

ઝોન, યાજકોટ ભહાનગયાલરકા પોન ન ં– ૨૨૨૮૧૭૭  

૨) ઓર ઇનન્ડમા ઈન્સ્ટીટયટુ ઓપ રોકર સેલ્પ ગલયભેન્ટ- યાજકોટ (સભમ ૧૧ થી ફોયે ૩ સધુી) 

કોઠાદ્રયમા નાકા ચોક , દ્રકળોય સસહજી સ્કુર ાસે, યાજકોટ પોન :- ૨૨૨૯૬૦૪ 

સનમભો:- 

૧. આ સ્લચ્છતા યેનન્કિંગ ત્રી-ભાસીક (ક્લાટગયરી)  કયલાભા ંઆલળે  

૨. આમોજકે www.swachhmanch.in  ય ોતાનાની સસં્થાના નાભે ઇલેન્ટ ફનાલલાની યહળેે તથા 

લધાયેભા ંલધાયે રોકોને Volunteer કયલાના યહળેે. 

http://www.swachhmanch.in/


૩. સ્લચ્છતા જાગસૃત અંગેના ફેનય તથા હોદ્રડિંગ રાગલાના યહળેે તેભા ંસ્લચ્છ સલેક્ષણ રીગ ૨૦૨૦ નો  

રોગો તથા ભહાત્ભા ગાધંી ૧૫૦ભી જન્ભ જમસંતનો રોગો રગાલો પયજીમાત છે. (રોગો તથા ફેનયની 

દ્રડઝાઈન પ્રોગ્રાભ ઈભપ્રીભેનટેળન યસુનટ (આઈ.ઈ.સી- સેર) પ્રથભ ભા રૂભ ન ં – ૭, ઢેફય યોડ, 

સેન્રર ઝોન, યાજકોટ ભહાનગયાલરકા પોન ન ં– ૨૨૨૮૧૭૭ ભી યહળેે.) 

૪. આ સ્લચ્છતા યેનન્કિંગ આખયી સનણગમ મ્યસુનસીર કસભળનય અને નામફ મ્યસુનસીર કસભળનય 

હસ્તગત SWM કસભટીનો યહળેે જે દયેક બાગ રેનાય સસં્થાએ ફધંન કયતા યહળેે. 

૫. પોભગ યત કયલાની છેલ્રી તાયીખ ૧૮/૦૬/૨૦૧૯ યહળેે 

(જન સુંપકમ  અનિકારી) 
રાજકોટ મહાનગરપાલકા 


