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१ सु ची िबच, वसई येथे युवक आिण युवत ची रॅली (Rally of Youth for 

Garbage Free Beaches, Hills and Tourist Places.) 
१७/०९/२०२२ 

 

                तरी नागरीकांनी या मोिहमेत मो ा माणात सहभाग घे याक रता 
https://innovateindia.mygov.in/swachhyouthrally/ या लकवर अथवा खालील दले या बारकोड कॅन 
क न आपला सहभाग द. १७/०९/२०२२ रोजी सायंकाळी ०६.०० पयत न दिवणे आव यक आह.े तसेच सव 
नागरीकानंा “ व छ अमृत महो सव" म ये सहभागी होणेक रता महानगरपािलकेमाफत आवाहन कर यात येत 
आह.े 
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