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“ �વ�છ ભારત િમશન ” 
  વડોદરા મહાનગરપા�લકાની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક$ ભારત સરકાર&ી 'ારા (હ$ર થયેલ �વ�છ 

ભારત િમશન *તગ+ત શહ$રમા ંઆવેલી સરકાર� કચેર�ઓમા ંમાચ+ માસના .થમ પખવા/ડયા દરિમયાન સઘન અને અસરકારક 
સફાઇ 3બેંશ હાથ ધર� િમશન 'ારા આપવામા આવેલ ન5નુા7પ ફોમ8ટમાં 5:ુયાંકન કરવાની કામગીર� હાથ ધરવામા ંઆવેલ 
છે. સદર 3બેંશ અ<વયે વડોદરા મહાનગરપા�લકા 'ારા શહ$રના હદ િવ�તારમા ંઆવેલ ક$<= તેમજ રા>ય સરકાર હ�તકની 
કચેર�ઓના વડા&ીઓની 7બ7 5લુાકાત કર� તેઓ&ીના તાબા હ$ઠળની કચેર�ઓમા ંઘિનAઠ Bાઇવ હાથ ધરવા તથા 5:ુયાકંન 
પણ કરાવવા (ણ કરવામા ંઆવેલ છે.  

  �વ�છ ભારત િમશન *તગ+ત શહ$રમાં આવેલી ક$<= સરકાર હ�તકની ઇ<કમ ટ$C કચેર�, બી.એસ.એન.એલ. કચેર�, 
સે<Eલ એFસાઇઝ કચેર�, જનરલ પો�ટ ઓફ�સ, ડ�િવ. ર$:વે મેનેજર&ી કચેર�, સી.પી.સી.બી. કચેર�, ખાદ� HામોIયોગની કચેર�, 
વન િવભાગની કચેર�, ઉપરાંત રા>ય સરકાર હ�તકની એમ.K.વી.સી.એલ., K.L.ુવી.એન.એલ., K.પી.સી.બી., ડ�.ઇ.ઓ. 
કચેર�, Mજુ.વોટર સNલાય બોડ+, Mજુ. હા. બોડ+ , આર. એ<ડ બી., સીટ� સવ8 કચેર�, કલેFટર&ીના તાબા હ$ઠળની તમામ 
કચેર�ઓ, પોલીસ કિમશનર&ી તાબા હ$ઠળની તમામ કચેર�ઓ, મા/હતી ખાતાની કચેર�, ગવન+મે<ટ ટ$કિનકલ હાઇ�Oલૂ, સરદાર 
સરોવર િનગમની કચેર�, ક:પસર િવભાગની કચેર�, બાગાયત કચેર�, તેમજ કોપQર$શનની �વય ં પોતાના હ�તકની તમામ 
કચેર�ઓ, નગર .ાથિમક િશCણ સિમતી હ�તકની શાળાઓ 'ારા આ અ�ભયાન હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

શહ$રને �વ�છતા ર$ટRગમા ંઅH�થાને 5કુવા તમામ કચેર�ઓ 'ારા પણ �વ�છતા બાબતે ક/ટબIધ થવાની તૈયાર�ઓ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

ભારત સરકાર&ી 'ારા (હ$ર થયેલ �વ�છ ભારત િમશન *તગ+ત શહ$રમા ંઆવેલી સરકાર� કચેર�ઓમા ંમાચ+ માસના 
.થમ પખવા/ડયા દરિમયાન સઘન અને અસરકારક સફાઇ 3બેંશ હાથ ધરવાની થાય છે. T *ગે સરકાર� કચેર�ઓનો સપંક+ 
કર� 3બેંશ બાબતની (ણ કર$લ હતી. 

સદર કાય+Uમ હ$ઠળ પોલીસ કિમશનર&ી તાબા હ$ઠળની તમામ કચેર�ઓ, કિમશનર&ી કચેર�, ડ�.સી.બી.ઓ/ફસમા,ં 
તથા નગર .ાથિમક િશCણ સિમતી હ�તકની શાળાઓમા ંઘિનAઠ સફાઇ હાથ  ધરવામા ંઆવેલ છે.  

તા.૧૫ માચ+ Xધુી સફાઇ *ગેના ફોટોHાYસ અZેની સો�લડ વે�ટ મેનેજમે<ટ ની કચેર�મા ંમોકલવામા ંઆવશે. Tને 
�વ�છ ભારત િમશન ની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવામા ંઆવશે તથા તા. ૧૬-માચ+થી ૨૦-માચ+   Xધુીમા ંર$ટRગ  પZક ભર� 
દર$ક કચેર� તરફથી ર_ુ કરવામા ંઆવશે. Tનો .િતભાવ માન.`L.ુકિમશનર&ી તા. ૨૨ માચ+ના રોજ યો(નાર .ેસ કો<ફર<સ 
'ારા (હ$ર કરવામા ંઆવનાર છે.  
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