File No.88(26)/SAM/COO(S)/GEN/2018

To
All the District Collectors,
Andhra Pradesh.
File.No: 88(26)/SAM/COO(S)/GEN/2018, dt:23.02.2018.
Sir,
Sub: SAC-Honouring Women Swachhagrahis and Champions on March 8th International
Women's Day - Action Plan & Pledge for Swachha Shakthi 2018 - Communicated - Reg.
Ref: S-18020/12/2017-SBM, dt:16.02.2018, of the Joint Secretary, SBM(G),
Ministry of Drinking Water & Sanitation (MoDWS) Department.
@@@@@@@
Attention is invited to the subject and reference cited.
In the reference cited, the Joint Secretary, SBM(G), MoDWS Department has informed
that March 8th 2018 will be celebrated as International Women's Day around the world.
Women have played a critical role in making the Swachh Bhharat Mission a success throughout the
country over the past three yers. As Swachhgrahis, SBM Officials and grassroot Champions, their
relentless effort in carrying the message of sanitation towards that has made the Mission a true jan
Andolan.The Ministry of Drinking Water & Sanitation, with the support of the Government of Uttar
Pradesh, will take the opportunity to felicitate Women champions for their exceptional work in the
field of rural sanitation through "Swachh Shakthi 2018", a National Level at Lucknow, Uttar
Pradesh.
The range of activities across districts during the first week of March, culminating on 8th
March 2018, in State as well. These may include:
1. Interviews of Women Swachhata Champions that could be covered by local
media, and special shows aired on local cable TV and / or Regional Doordarshan channels
in their honour.
2. Their case studies could be documented and released on 8th March through
events honouring women swachhagrahis, local champions and other grassroot officials.
3. At mega-events organized at State and district level, women contributing to
SBM at the State/District/Block/Village level could be presented Swachhata awards by the
Chief Minister/District Collectors, other senior dignitaries.
4. Such events could also act as a forum for these champions to share their
experience and learnings through focused group discussions, inspiring many others in the
process.
In this regard, I am herewith enclosing the Pledge and action plan in Telugu version for a
week starting from 1st to 7th March, 2018 for Swachha Shakthi 2018 to take up the same in all the
districts.
Therefore, it is requested to issue necessary instructions to concerned to celebrate the
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activities mentioned during the week period.
Yours faithfully,
D MURALIDHAR REDDY,IAS
MANAGING DIRECTOR
Encl: 1. As above
2. Pledge and action plan Swachha Shakthi 2018
Copy submitted to Principal Secretary, PR, RD and RWS &S Department for information.
Copy to all SEs RWS, CEOs ZP, PDs DRDA, PDs DWMA and all MPDOs for information and
necessary action.
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స్వచ్ఛ శక్తి ప్రతిజ్ఞ
__________ గ్రామము, _________ మండలము, _________ జిలలాకు చందిన స్త్ి ీ శక్తి అగు మేము
స్వచ్ఛ శక్తి లో భాగస్రవములమౌతున్నాము. మేము ఇంటిలో, బడిలో, ప్ని చేయు స్థ లములందు
మలమూతర విస్ర్జనకు మర్ుగుదొ డాన్ే వరడుతనమని, మలతో పరటు మల కూటుంబస్బుులందర్ూ
మర్ుగుదో డి న్ే వరడేలల చ్ూస్రిమని. తీరిక స్మయలలలో మల గ్రామంలోని ప్రతి ఒకకర్ు మర్ుగు దొ డిి
వరడనలని ప్రచనర్ం చేస్ి రము. మల కుటుంబానిా స్వచ్ఛ కుటుంబంగ్ర , మల గ్రామనిా స్వచ్ఛ గ్రామంగ్ర
మలర్ుుక్ొనుటకు ప్రతిజ్ఞ చేయుచ్ున్నాము.
జ్ై స్త్ి ీ శక్తి --- జ్ై స్వచ్ఛ శక్తి --- జ్ై స్వచ్ఛ ఆంధ్ర --- జ్ై స్వచ్ఛ భార్త్
స్వచ్ఛ శక్తి క్రర్ుకామలలు
ఫిబవ
ర రి 27వ తేది – జిలలా కలెకటర్ గ్రర్ు జిలలా అధిక్రర్ులతో కలిస్తి స్వచ్ఛశక్తి క్రర్ుకామ వివర్ములను
ప్తిరక విలేకర్ా స్మలవేశం దనవరర ప్రజ్లకు తలిజ్ేయుట.
1.

మలరిు 1వ తేది (Thursday) – రరులీలు, మలనవ హరరలు మరియు బహిర్ంగ మలవిస్ర్జన

ప్రదేశరలను శుబరప్ర్ుుట
2.

మలరిు 2వ తేది (Friday) – ప్రభుతవ క్రరరులయలలు శుబరప్ర్ుుట

తదుప్రి ప్రభుతవ

ఉధో ుగులు ప్రజ్లతో కలిస్తి చంబు యలతర నిర్వహించ్ుట
3.

మలరిు 3వ తేది (Saturday) – గ్రామ, మండల మరియు జిలలా స్రథయిలలో పరరిశుద్ య

క్రర్ుకామలలందు విశిష్ట స్తేవ చేస్తిన మహిళలకు బహుమతుల ప్రధననము
4.

మలరిు 4వ తేది (Sunday) – స్వచ్ఛతన న్ేప్ధ్ుం కలిగ్ిన చ్లనచితనరల ప్రధ్ర్శన

5.

మలరిు 5వ తేది (Monday) – గ్రామ, మండల మరియు జిలలా స్రథయిలలో మహిళలు

మరియు బాలికలకు క్రడ
ా న క్రర్ుకామలలు నిర్వహించ్ుట
6.

మలరిు 6వ తేది (Tuesday) – పరఠశరలలు మరియు కళాశరలలయందు పరరిశుద్ య మరియు

వుతిగత ప్రిశుభరతపై అవగ్రహన క్రర్ుకామలలు
7.

మలరిు 7వ తేది (Wednesday) - గ్రామ, మండల మరియు జిలలా స్రథయిలలో మహిళా

స్ర్పంచ్ులకు ODFగ్ర ప్రకటించ్బడిన గ్రామలల మరియు జిలలాలకు విజ్ఞఞన యలతరలు
8.

మలరిు 8వ తేది (Thursday) – జిలలా స్రథయి మరియు మండల స్రథయిలో స్వచ్ఛ శక్తి

వేడుకలు

