
 

નં. નાગરિક પ્રતિભાવો માટેની પ્રશ્નોત્તિી 

૧ શ  ંિમાિા ઘિેથી કચિાન ં દનૈનક ધોિણ ેએકત્રીકિણ કિવામા ંઆવ ેછે? 
 સ િિ શહેિના િમામ િહેણાંક નવસ્િાિો અને િમામ કોમશીયલ નવસ્િાિોમાંથી ગાર્બેજ કલેક્શન વાહન દ્વાિા ૧૦૦% કચિાન ં એકત્રીકિણ 

થાય છે. જો આપના ઘિે કચિા ગાડી ન આવે િો આપ સ િિ મહાનગિપાનલકાની મોર્બાઈલ એપ્લીકેશન, વેર્બસાઈટ કે WhatsApp ના 
માધ્યમથી ફરિયાદ કિી શકો છો.  

૨ શ  ંિમને સ કા અન ેભીના કચિાન ેવગીકૃિ કિવા માટે જણાવવામા ંઆવલે છે? 

 સ િિ શહેિમાં િમામ ગાર્બેજ કલેક્શન વાહનોમાં પનલલક અડરે સ સીસ્ટમ દ્વાિા િથા ઘિે ઘિે લીફ્લેટ નવિિણ દ્વાિા કચિાન ં વગીકિણ 
કિવા જણાવવામાં આવે છે. સ િિની િમામ શાળાઓ/કોલેજોમાં નવદ્યાથી- નવદ્યાથીઓને, ઓનફસોમાં કચિાના વગીકિણ અંગે 

સમજણ આપવામાં આવી છે. 
૩ શ  ંિમને િમાિા નવસ્િાિની સફાઈ સિંોષકાિક જોવા મળ ેછે? 

 િમાિી આસપાસના નવસ્િાિને સ્વચ્છ િાખી સ િિને સ્વચ્છિામાં અગ્રેસિ ર્બનાવીએ. સ િિ શહેિમાં સફાઈ કામદાિો દ્વાિા િહેણાંક 

નવસ્િાિોમાં િથા મ ખ્ય અને જાહેિ માગો ઉપિ, BRTS િોડ ઉપિ મીકેનાઈઝડ સ્વીપીંગ દ્વાિા સ િિને ડસ્ટ ફ્રી ર્બનાવવામાં આવી િહ્ ં 
છે. 

૪ શ  ંિમને િમાિા શહેિમા ંથિા સામાનજક કાયયક્રમો કે પ્રસગંોમા ંપોલોથીન ર્બગે/૨૦૦ml વોટિ ર્બોટલ/ પ્લાનસ્ટક ગ્લાસનો ઉપયોગ 
થિો જોવા મળે છે? 

 સ િિમાં ૫૦ માઈક્રોનથી ઓછી જાડાઈવાળા િમામ પ્લાનસ્ટક કેિી ર્બેગ્સ, પાણીના પાઉંચ ઉપિ સંપૂણય પ્રતિર્બંધ મ કવામાં આવેલ છે. 

સ િિ મહાનગિપાનલકા દ્વાિા સસગલ ય ઝ પ્લાનસ્ટક (પ્લાસ્ટીકની ડીશ, થાળી, ચમચી, કપ, ડેકોિેશનની આઈટમ, થમોકોલની 
આઈટમ) ઉપિ પ્રતિર્બંધ મ કવામાં આવેલ છે. 

૫ શ  ંિમને ફૂડર્બેંક/ વસે્ટ એક્ષ્ચને્જ પ્રોગ્રામ/ પ્રોડક્ટ િી-ય ઝ અને િીસાયકલ પ્રોગ્રામના સદંશેાઓ અથવા િનેા પ્રેકટીસ જોવા મળ ે

છે? 

 સ િિ મહાનગિપાનલકા ૩R તપ્રનન્સપલ ઉપિ કાયયિિ છે અને હોટેલ અને મોટી સોસાયટીઓમાં OWC િથા હોમ કોમ્પોસ્ટીંગના પ્રચાિ-

પ્રસાિ દ્વાિા શહેિમાં ક લ કચિામાં ઘટાડો કિવામાં આવેલ છે. સ િિ મહાનગિપાનલકા દ્વાિા શહેિમાં ૧૦ જટેલા સ્થળે FOOD ATM શરુ 
કિવામાં આવેલ છે, જથેી ખાદ્યપદાથય કચિામાં ન જાય અને જરૂરિયાિમંદ વ્યનક્િને િેનો લાભ મળે. 

૬ શ  ંિમાિા નવસ્િાિમા ંર્બ ે(2) રદવસથી વધ  સમય સ ધી કન્સ્ટરકશન અને ડીમોલીશન વસે્ટ પડેલો જોવા મળે છે? 

 સ િિ મહાનગિપાનલકા દ્વાિા કન્સ્ટરકશન અને ડીમોલીશન વેસ્ટના પ્રોસેસસગ માટે અલગથી વ્યવસ્થા ઉભી કિવામાં આવેલ છે અને 
ટોલ ફ્રી નં.૧૮૦૦-૨૧૨-૨૮૨૯ ઉપિ જાણ કિી આપનો સી એન્ડ ડી વેસ્ટ એજન્સીને આપી શકો છો. 

૭ શ  ંિમ ેજનો છો કે િમાિા શહેિમા ં“હોમ કોમ્પોસ્ટીંગ” અગં ેપ્રચાિ-પ્રસાિ કિવામા ંઆવ ેછે? અને શ  ંિમ ેિમાિા ઘિના ભીના 

કચિાન  ં“હોમ કોમ્પોસ્ટીંગ” કિો છો? 

 શહેિના ક લ ઘનકચિામાં ઘટાડો થાય અને પયાયવિણ સ િક્ષિિ થાય િે  હેિ  થી હોમ કોમ્પોસ્ટીંગથી થિા ફાયદાઓનો પ્રચાિ-પ્રસાિ 

કિવામાં આવી િહ્ો છે. 

૮ શ  ંિમ ેનજીકના ંજાહેિ શૌચાલયને શોધવા માટે Google Maps નો ઉપયોગ કિો છો અથવા શ  ંિમન ેખર્બિ છે કે િમાિા શહેિમાં જાહેિ 
શૌચાલય Google Maps પિ ઉપલલધ છે? 

 સ િિના િમામ જાહેિ /સામ દાનયક શૌચાલયો, પેટર ોલ પંપ િથા જાહેિ સ્થળોના શૌચાલયોને Google Maps ઉપિ ટેગ કિેલ છે. આપ 

Google Maps ઉપિ “SBM Toilet” સચય કિિા આપની નજીકના જાહેિ શૌચાલયનો ઉપયોગ કિી શકો છો. 
૯ શ  ંિમ ેજાણો છો કે િમાિા શહેિમાં હોટેલ, સ્ક લ, હોનસ્પટલ,સોસાયટી, માકેટ નવસ્િાિોન ં સ્વચ્છિા િેન્ન્કગ કિવામાં આવેલ છે? 

 સ િિ મહાનગિપાનલકા દ્વાિા હોટેલ, સ્ક લ, હોનસ્પટલ,સોસાયટી, માકેટ નવસ્િાિોમાં સ્વચ્છિા િેન્ન્કગ આપવામાં આવી િહ્ ં છે, િો 

આજ ેજ િમાિી નજીકની વોડય  ઓફીસ ખાિે િજીસ્ટરેશન કિાવો.  

૧૦ શ  ંિમ ેક્યાિેય સ્વચ્છ ભાિિ તમશન હેઠળ િમાિા શહેિને સ્વચ્છ કિવા માટે િક ઝડપી છે અથવા કોઈ NGO/SHG/ખાનગી સસં્થા 
દ્વાિા શહેિન ેસ્વચ્છ ભાિિ તમશન હેઠળ સમથયન આપવામા ંઆવ ેછે? 

 િમાિી સોસાયટી, ઓફીસ કે અન્ય સ્થળે ભેગા મળીને સ િિને સ્વચ્છ ર્બનાવવા ભાગીદાિ ર્બનો. સ્વચ્છિા સંદભે લોક-જાગૃતિ આવે 

િે માટે ગ્ર પ ઇવેન્ટન ં આયોજન કિી આપના ૧-કલાકન ં સમયદાન અને શ્રમદાન કિો. સ િિ સ્વચ્છ િો પયાયવિણ સ્વચ્છ. 

૧૧ શ  ંિમ ેજાણો છો કે િમારૂ શહેિ “સ્વચ્છ સવિેણ લીગ-૨૦૨૦”મા ંભાગ લઇ િહ્  ંછે? 

 સ િિ સ્વચ્છ સવેિણ લીગ-૨૦૨૦ માં ભાગ લઇ િહ્ ં છે. ચાલો, સ િિને ખ ર્બસ િિ ર્બનાવીએ, સ િિ સ્વચ્છ ર્બનાવીએ. 

૧૨ શ  ંિમ ે૩R (Reduce, Reuse, Recycle) તપ્રનન્સપલ અગં ેજાણો છો અથવા શ  ંિમે િને  ંઅન સિણ કિો છો? 

 સ િિ મહાનગિપાનલકા ૩R તપ્રનન્સપલ ઉપિ કાયયિિ છે. પ્લાનસ્ટક વેસ્ટ િથા કન્સ્ટરકશન વેસ્ટન ં િીસાયકલીંગ, ગાડયન વેસ્ટ િથા 

ફ્લાવિ વેસ્ટ કલેકટ કિી િેમાંથી ખાિિ ર્બનાવવ ં િથા સ એજ વોટિને ટર ીટ કિી િેનો ઉપયોગ ફિીથી રિય ઝ કિવામાં આવે છે. િમે પણ 

બર્બનજરૂિી પ્લાનસ્ટકનો વપિાશ ટાળો. શક્ય ર્બને િો હોમ કોમ્પોસ્ટીંગ અપનાવો અને શહેિના ક લ કચિામાં ઘટાડો કિવા સહભાગી 
ર્બનો. 



 

 
સ િિને સ્વચ્છ ર્બનાવવા આપના નવસ્િાિમાં સ્વચ્છિાની કામગીિી, સ્વચ્છિા અંગે, કચિાના વગીકિણ,  

હોમ કોમ્પોન્સ્ટગ માટે જન-જાગૃતિન ં આયોજન કિી “સ્વચ્છ મંચ” www.swachhmanch.in િથા સ્વચ્છિા એપના 
માધ્યમથી નાગરિકોને જોડી તમશન સ િિ િિફ આગળ વધીએ. 

 
 

શપથ 
• હ ં  50 માઈક્રોનથી ઓછી જાડાઈવાળી પ્લાનસ્ટક કોથળી/ઝભલા થેલીના સ્થાને કાપડ/જય ટ(શણ)ની 

ર્બેગનો ઉપયોગ કિીશ. 

• હ ં  બર્બનજરૂિી પ્લાનસ્ટકનો ઉપયોગ નરહ કિીશ અને પ્લાનસ્ટકનો યોગ્ય િીિે નનકાલ કિીશ. 

• હ ં  વાિ-િહેવાિે, સામાનજક/ધાર્મમક પ્રસંગોમાં પ્લાનસ્ટક કટલિી-ડીશ, કપ, ગ્લાસના સ્થાન ે

પ નઃઉપયોગમાં લઇ શકાય એવા વાસણોનો ઉપયોગ કિીશ. 

• હ ં  વાિ-િહેવાિે, સામાનજક/ધાર્મમક પ્રસંગોમાં પ્લાનસ્ટકની ડેકોિેટીવ આઇટમોનો ઉપયોગ ટાળીશ અને 

માિા શહેિને વધ  સ્વચ્છ અન ેસ ંદિ ર્બનાવવા મદદરૂપ થઈશ. 

 

સ િિ ર્બનશે પ્લાનસ્ટક મ ક્િ, સ િિ થશ ેપયાયવિણથી સમૃદ્ધ 
 

સ્વચ્છિા શપથ 
 

• હ ં  સ્વચ્છિાને આદિ ર્બનાવ  ંછ ં . 

• હ ં  માિા ઘિ, ઓફીસ, સોસાયટી-મહોલ્લા ની આસપાસ સાફ-સફાઈ િાખીશ. 

• હ ં  માિા ઘિ/દ કાન/સંસ્થામાં સૂકા અને ભીના કચિાને અલગ અલગ કચિાપેટીમાં જ એકઠો કિી, ડોિ ટ  

ડોિની ગાડીને જ કચિો આપીશ. 

• હ ં  ગમે તયા ંકચિો ન નાખિા/ફેંકિા, જાહેિ સ્થળોએ મૂકવામા ંઆવેલ લીલી અન ેભૂિી કચિાપેટીનો જ 

ઉપયોગ કિીશ. 

• હ ં  ગમે તયા ંકે જાહેિમાં શૌચનક્રયા ન કિિા GoogleMap ઉપિ ટેગ થયેલ શૌચાલયનો ઉપયોગ કિીશ.  

• હ ં  માિા ઘિમાં ઉતપન્ન થિા હાનીકાિક કચિો(વપિાયેલ ડાઈપિ, સેનીટિી નેપકીન, ટ્ય ર્બલાઈટ, ર્બલ્ર્બ, 

ર્બેટિી, નવગેિે) નો યોગ્ય િીિ ેનનકાલ કિીશ. 

 
 

 

__________ __________ 

નામ તપિા/વાલીન  ંનામ 
 


