
 
 

વ છતા માટ ેશહરેના નાગરીકોન ેજોડવા તથા તેઓએ કરેલ કામગીરીની વ છ મચં પર Event 
Create કરવા બાબતની િવગતો અન ેમાિહતી 

મહાનગરપાિલકા આપણાં ભાવનગર શહેરનાં નાગરીકોની સુખાકારીનાં હેતુથી ભારત સરકાર ીના વ છ સવ ણ – 
2019માં ભાગ લઈ રહેલ છે જે હેઠળ શહેરના ંનાગરીકો વારા વ છતાને લગત પોતાની રીતે શહેરના નાગરીકોન ે
જોડી અથવા કોઈ વૈિ છક/સેવાભાવી સં થાઓની મદદથી કોઈ ે  કામગીરી કરવામાં આવેલ હોય તો તેને પણ 
યાને લવેામા ંઆવે છે.  

ભાવનગર શહેરની જનતાને (1) Street Art, (2) Litter Free Street, (3) Set Composting 
Units, (4) Painting Public Assets, (5) Public Toilet Clean up, (6) Lake Clean up, (7) 
Garbage Segregation, (8) Green Neighbourhoods, (9) Anti-Plastic Drive, (10) Park 
Clean up, (11) Spreading Awareness જેવા િવષયો પર ઓ ટો બર – 2018 થી યુઆરી – 2019 
સુધી વ છતાને લગતી વૃિત સતત હાથ ધરવા, ભારત સરકારનાં વ છ મંચ પર 
(https://swachhmanch.in) અથવા Swachhata MoHUA એ લીકેશન પર event create કરીને 
અપલોડ કરવા તેમજ ભાવનગર મહાનગરપાિલકાનાં સોલીડ વે ટ મેનેજમે ટ િવભાગે ફરજ બ વતા ી હષ 
ાંગધરીયા (બકે ઓ ફસ આસી ટ ટ)ને 9426550315 મોબાઈલ નંબર પર સવારનાં 10:30 થી સાંજના ં6:10 

સુધીમાં ણ કરવા આથી અપીલ કરવામાં આવે છે.   
તા. ૩૦-૧૨-૨૦૧૮ની થિતએ ઉ ત િવષયો  પૈકીના િવષય પર જે લોકોએ Event create કરીને 

વ છતાને લગતી વૃિત હાથ ધરી હશ ેતેઓને મહાનગરપાિલકા વારા સ માનીત કરવામા ંઆવશે તથા જેઓએ 
મહ મ Events Create કરીને વ છતા માટે વધુને વધુ કાય મો કરેલ હશ ેતેઓને ભાવનગર મહાનગરપાિલકા 

ો સાિહત કરવા િવચારણામા ંલેશે. 
તા. ૩૦-૧૨-૨૦૧૮ની િ થતીએ ભાગ લનેાર નાગરીક/સં થાઓએ Swachha Manch પર અપલોડ 

કરેલ દરેક ઇવે ટ ીન શો સ તથા વ છતાને લગત કામગીરીના ફોટો ા સ આધાર પુરાવા તરીકે 
swmexnbmc@gmail.com પર ઇ મેઇલ કરવાનો રહેશ.ે 
   
 

                                                                                     
EFJGUZ DCFGUZ5Fl,SF 
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મહાનગરપાિલકા આપણાં ભાવનગર શહેરનાં નાગરીકોની સખુાકારીનાં હેતુથી ભારત સરકાર ીના વ છ સવ ણ – 
2019માં ભાગ લઈ રહેલ છે જે હેઠળ શહેરનાં નાગરીકો વારા વ છતાને લગત પોતાની રીતે શહેરના નાગરીકોને જોડી અથવા 
કોઈ વૈિ છક/સવેાભાવી સં થાઓની મદદથી કોઈ ે  કામગીરી કરવામાં આવેલ હોય તો તેન ેપણ યાને લેવામાં આવે છે. જેથી 
શહેરની જનતાન ેિવિવધ િવષયો પર ઓ ટો બર – 2018 થી યુઆરી – 2019 સુધી વ છતાને લગતી વિૃત સતત હાથ 
ધરવા, ભારત સરકારનાં વ છ મંચ પર (https://swachhmanch.in) અથવા Swachhata MoHUA એ લીકેશન પર 
event create કરીને અપલોડ કરવા તેમજ ી હષ ાંગધરીયા(સોલીડ વે ટ મનેેજમે ટ િવભાગ)ને 9426550315 મોબાઈલ 
નંબર પર સવારના ં 10:30 થી સાંજના ં 6:10 સુધીમાં ણ કરવા આથી અપીલ કરવામા ં આવે છે. ે  વૃિ ન ે
મહાનગરપાિલકા ો સાિહત કરવા પણ િવચારણામા ંલશેે. વધ ુમાિહતી મેળવવા માટે ભાવનગર મહાનગરપાિલકાની વેબસાઇટ 
www.bmcgujarat.com ની મુલાકાત લેવા િવનંતી. 
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મહાનગરપાિલકા આપણાં ભાવનગર શહેરનાં નાગરીકોની સખુાકારીનાં હેતુથી ભારત સરકાર ીના વ છ સવ ણ – 2019 મા ં
ભાગ લઈ રહલે છે. જે હેઠળ શહેરનાં નાગરીકો વારા વ છતાને લગત પોતાની રીતે અથવા કોઈ વૈિ છક/સેવાભાવી 
સં થાઓની મદદ વડે કોઈ નવીનતમ (ઈનોવટેીવ - સમ  દેશમાં બી  કોઇ જ યાએ અમલમાં ન હોય તવેી) કામગીરી કરવામા ં
આવેલ હોય અથવા કોઇ નવીનતમ િવચાર હોય તો તને ે પણ યાને લેવામાં આવ ે છે. જેથી ભાવનગર શહેરની જનતાન ે
યિ તગત/સં થાકીય ઈનોવેટીવ વૃિત ઓ ટો બર – 2018 સુધીમાં હાથ ધરલે હોય તો તેની િવગત ભાવનગર 

મહાનગરપાિલકાના સોલીડ વે ટ મનેેજમે ટ િવભાગના મેઇલ આઇ.ડી. swmexnbmc@gmail.com પર ઇ - મેઇલ થકી 
મોકલાવી આપવા આથી અપીલ કરવામાં આવે છે. ભારત સરકાર ીની િ એ જે ે  ઈનોવેશન જણાશે તેને મહાનગરપાિલકા 

ો સાિહત કરવા પણ િવચારણામાં લેશે.  
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