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-: અખબારી યાદી:- 
 

મહાત્મા ગાાંધીજીની ૧૫૦મી ઉજવણીના ભાગરૂપે દદવાળી પવેૂ “સ્વચ્છ 
દદવાળી” પખવાદડયાની ઉજવણીન ાં આયોજન કરતા મ્ય નન. કનમશનરશ્રી 

  

તારીખ: ૧૦-૧૦-૨૦૧૯ 
 

        સ્વચ્છ ભારત નમશન અબબન અંતગબત મહાત્મા ગાાંધીજીની ૧૫૦મી ઉજવણીના ભાગરૂપે 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા દદવાળી પહિેા તારીખ: ૧૧-૧૦-૨૦૧૯થી  તારીખ: ૨૬-૧૦-૨૦૧૯ 
દરમ્યાન શહરેમાાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા  “સ્વચ્છ દદવાળી” પખવાદડયાની ઉજવણી 
કરવામાાં આવશે. જેમાાં શહરેના નવનવધ નવસ્તારોમાાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા નવનવધ સફાઈ ઝાંબેશ 
હાથ ધરવામાાં આવશે, તેમ મ્ય નન. કનમશનરશ્રી ઉદદત અગ્રવાિે જણાવય ાં હત  ાં. 
        

        મ્ય નન. કનમશનરશ્રીએ વધ માાં જણાવય ાં હત  ાં કે, જેમાાં તારીખ: ૧૧-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ શહરેના 
તમામ એન્ટ્રી પોઈન્ટ્ટોની સફાઈ કરવામાાં આવશે. તારીખ: ૧૨-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ શહરેના જાહરે 
નવસ્તાર જેવા કેજાહરે રસ્તાઓ, બગીચાઓ, મોિ, બજારમાાં સફાઈ ઝાંબેશ હાથ ધરવામાાં આવશે, 
તારીખ: ૧૩-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ શહરેના બસ સ્ટેન્ટ્ડ, રીક્ષા સ્ટેન્ટ્ડ, ટેક્ષી સ્ટેન્ટ્ડ, રેલ્વે સ્ટેશન, 
એરપોટબની આસપાસના નવસ્તારની સફાઈ કરવામાાં આવશે, તારીખ: ૧૪-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ 
શહરેની તમામ ખાનગી તેમજ સરકારી હોસ્સ્પટિની સાફ સફાઈ ઝાંબેશનો કાયબક્રમ યોજવામાાં 
આવશે. 
 

જ્યારે તારીખ: ૧૫-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ શહરેના તમામ શાક માકેટ, ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર 
એસોનસએશન અને વાણીજ્ય નવસ્તારોમાાં મોટા વેપારીઓ અને દ કાનદારોની જન ભાગીદારીથી 
સધન સફાઈ ઝાંબેશ હાથ ધરવામાાં આવશે, તારીખ: ૧૭-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ શહરેના તમામ ફ્િાય 
ઓવર તેમજ તેની આસપાસ અને નીચેના નવસ્તારની સફાઈ હાથ ધરવામાાં આવશે, તારીખ: ૧૮-
૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ શહરેના તમામ હરેીટેઝ નવસ્તાર, નદી-તળાવ, અને પ્રવાસન નવસ્તારમાાં 



નાગદરકોને સામેિ કરી જનભાગીદારીથી સ્વચ્છતા ઝાંબેશ હાથ ધરવામાાં આવશે, તારીખ: ૧૯-૧૦-
૨૦૧૯ ના રોજ શહરેની તમામ શાળાઓ અને કોિેજોમાાં સ્વચ્છતા અને પ્િાસ્સ્ટકના ઓછા 
ઉપયોગન ાં માગબદશબન આપવામાાં આવશે અને શાળા તેમજ કોિેજોની આસપાસના નવસ્તારોમાાં 
નવદ્યાથીઓને સામેિ કરી પ્િોગીંગ ડ્રાઈવ(ચાિતા ચાિતા પ્િાસ્સ્ટક વીણવ ાં)ન  ાં આયોજન કરવામાાં 
આવશે. 

આ ઉપરાાંત તારીખ: ૨૧-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ શહરેના તમામ શૌચાિયોની સફાઈ અને 
સ્વચ્છ સવેક્ષણના ભીંત ૂ ૂ્ ોની કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવશે, તારીખ: ૨૨-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ 
શહરેના તમામ RWAa અને રેનસડેન્ટ્ટ કોિોની દ્વારા આસપાસના નવસ્તારોમાાં સફાઈ ઝાંબેશનો 
કાયબક્રમ કરવામાાં આવશે, તારીખ: ૨૩-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ શહરેમાાં આવેિ તમામ પેરોિ પાંપ અને 
રેસ્ટોરન્ટ્ટના શૌચાિયોનો સામાન્ટ્ય નાગદરકો તેનો ઉપયોગ કરી શકે તે માટે કામગીરી હાથ 
ધરવામાાં આવશે, તારીખ: ૨૫-૧૦-૨૦૧૯ ના રોજ શહરેના તમામ કોપોરેટ હાઉસ અને સાંસ્થાઓની 
ઓદફસોમાાં સ્વચ્છતાના કાયબક્રમ હાથ ધરવામાાં આવશે તેમજ તારીખ: ૨૬-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ 
શહરેના સ્થાનનક એન.જી.ઓ.ના સહકારથી તમામ ગાંદકી સાંભનવત નવસ્તારોની સાફ સફાઈ તેમજ 
બ્ય ટીદફકેશનની કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવશે. 
        

સ્વચ્છતામાાં રાજકોટ સમગ્ર દેશમાાં અગે્રસર રહ ેઅને દરેક નાગદરક સ્વચ્છતાને પોતાની 
જવાબદારી સમજે તે દદશામાાં રાજકોટ શહરે પ્રગનત કરી રહ્ ાં છે, અને હાંમેશા આજ દદશામાાં પ્રગનત 
કરત   રહશેે તેમ મ્ય નન. કનમશનરશ્રીએ જણાવય ાં હત  ાં. 
  

(જન સાંપકબ અનધકારી) 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 

 


