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-: પે્રસનોટ :- 

 

સ્લચ્છ બાયત મભળન અંતર્ગત અર્ાભી સ્લચ્છ વલેક્ષણ – ૨૦૨૨ને ધ્માને રઈને વભાજભાાં 

સ્લચ્છતા અંરે્ જાગમૃત કેલલા યાજકોટ ભશાનર્યાલરકા દ્વાયા સ્લચ્છ શોટર , સ્લચ્છ સ્કુર, સ્લચ્છ 

યેવીડન્વ લેરપેય એવોવીએળન /ભશોલ્રા, સ્લચ્છ ભાકેટ એવોમવએળન , સ્લચ્છ શોસ્સ્ટર , સ્લચ્છ 

વયકાયી કચેયી જુદી જુદી કેટેર્યીભાાં સ્લચ્છતા યેનન્કિંર્ સ્ધાગન ુાં આમોજન નલેમ્ફય -૨૦૨૧ થી 



જાન્યઆુયી-૨૦૨૨ સધુીભાાં કયલાભાાં આલેર શત ુાં તેભજ યાજકોટ ભશાનર્યાલરકા દ્વાયા સ્લચ્છ લોડગ 

સ્ધાગ નુાં આમોજન નલેમ્ફય -૨૦૨૧ થી જાન્યઆુયી -૨૦૨૨ સધુીભાાં કયલાભાાં આલેર શત ુાં . તેભજ 

સ્લચ્છ યાજકોટ સ્ધાગભાાં લચત્ર , ળેયી નાટક , બીત લચત્ર(મ્યયુલ્વ), જીંર્ર તથા ળોટગ  મલુી સ્ધાગન ુાં 

આમોજન નલેમ્ફય-૨૦૨૧ થી ડીવેમ્ફય-૨૦૨૧ જે અનવુાંધાને મલજેતાઓને   ભેમય  ડૉ. પ્રદી ડલ,  

ડે.ભેમય દમળિતાફેન ળાશ, સ્ટે.કમભટી ચેયભેન પષુ્કયબાઈ ટેર , ળાવકક્ષ  નેતા  મલનબુાઈ ઘલા, 

દાંડક સયેુન્રમવિંશ લાા, વેનીટેળન ચેયભેન અમિનબાઈ ાાંબય, મ્યમુન. કમભશ્નય વાશફે, નામફ મ્યમુન. 

કમભશ્નય એ.આય.મવિંશ લરે્યેના લયદ શસ્તે વટીપીકેટ આી વન્ભાન કયલાભાાં આલેર.  

સ્લચ્છ શોસ્સ્ટર યેનન્કિંર્-૨૦૨૨  

ક્રભ નાંફય  શોસ્સ્ટરનુાં નાભ   યેન્ક નાંફય  

૧  નેત્રદી શોસ્સ્ટર  1st    Rank 

૨  મલિંગ્વ શોસ્સ્ટર 2nd    Rank 

૩  મવનજી શોસ્સ્ટર 2nd    Rank 

૪  ઓભ શોસ્સ્ટર  3rd    Rank 

૫  યાજકોટ કેન્વય શોસ્સ્ટર 3rd    Rank 

 

સ્લચ્છ શોટર યેનન્કિંર્-૨૦૨૨ 

ક્રભ નાંફય  શોટરનુાં નાભ   યેન્ક નાંફય  

૧  જે.ી.એવ. પોચ્યુગન ાકગ    1st    Rank 

૨  ધ પનગ શોટેર 2nd    Rank 

૩  શોટેર આય.ી.જે.    3rd    Rank 

 

સ્લચ્છ યેમવડને્ળ લેલ્પેય એવોમવએળન(RWA) યેનન્કિંર્ -૨૦૨૨  

ક્રભ નાંફય  યેમવડને્ળ લેલ્પેય એવોમવએળન(RWA) નાભ   યેન્ક નાંફય  

૧  મળલ્ન ઓનેક્ષ  1st    Rank 

૨  શ્માભર સ્કામ રાઇપ   2nd    Rank 

૩  નીર વીટી એસ્રર   3rd    Rank 

 

સ્લચ્છ સ્કુર યેનન્કિંર્ -૨૦૨૨  



ક્રભ નાંફય  સ્કુરનુાં નાભ   યેન્ક નાંફય  

૧  RKC (યાજ કુભાય કોરેજ) 1st    Rank 

૨  SNK સ્કુર  2nd    Rank 

૩  કડલીફાઈ મલયાણી મલદ્યારમ  3rd    Rank 

સ્લચ્છ ભાકેટ એવોમવએળન યેનન્કિંર્ -૨૦૨૨  

ક્રભ નાંફય  ભાકેટ એવોમવએળનનુાં નાભ   યેન્ક નાંફય  

૧  નક્ષત્ર-૮   1st    Rank 

૨  યીમર પ્રાઈભ    2nd    Rank 

૩  સલુણગ ભમૂભ કોમ્્રેક્ષ      3rd    Rank 

સ્લચ્છ ર્લભેન્ટ લફલ્ડીંર્ યેનન્કિંર્ -૨૦૨૨  

ક્રભ નાંફય  ર્લભેન્ટ લફલ્ડીંર્નુાં નાભ   યેન્ક નાંફય  

૧  PGVCL કોોયેટ ઓપીવ  1st    Rank 

૨  શડે ોસ્ટ ઓપીવ-યાજકોટ     2nd    Rank 

૩  એ.જી.ઓપીવ        3rd    Rank 

સ્લચ્છ લોડગ યેનન્કિંર્ -૨૦૨૨ 

ક્રભ નાંફય  લોડગનુાં નાભ   યેન્ક નાંફય  

૧  લોડગ નાંફય-૮   1st    Rank 

૨  લોડગ નાંફય-૭  2nd    Rank 

૩  લોડગ નાંફય-૯  3rd    Rank 

 

 

  યાજકોટ ભશાનર્યાલરકા દ્વાયા સ્લચ્છ વલેક્ષણ-૨૦૨૨ અન્લમે મોજામેર મલમલધ સ્ધાગના મલજેતાઓની 
માદી :-  

મલુી સ્ધાગ -૨૦૨૨ 

ક્રભ નાંફય  મલજેતાનુાં નાભ    યેન્ક નાંફય  

૧  જયના શયીળ દેલાની  1st    Rank 

૨  વાંજમબાઈ જોી  2nd    Rank 

૩  કુરદીમવશ યાજપતૂ (કે.એવ.આય.એન્ટટેન્ભન્ટ)  3rd    Rank 

૩ શબુભ યાઠોડ  3rd    Rank 

જજિંર્ર સ્ધાગ -૨૦૨૨  



ક્રભ નાંફય  મલજેતાનુાં નાભ    યેન્ક નાંફય  

૧  હશતેળબાઈ વીનયોજા  1st    Rank 

૨  બયતબાઈ ચટલાણી  2nd    Rank 

૩  સ્લાતી ાલાર્ઢી    3rd    Rank 

બીંત લચત્ર(MURALS)  સ્ધાગ -૨૦૨૨  

ક્રભ નાંફય  મલજેતાનુાં નાભ    યેન્ક નાંફય  

૧  મલનોદબાઈ યભાય  1st    Rank 

૨  દી ટેર  2nd    Rank 

૩  મલલેક અંરીમા     3rd    Rank 

ળેયી નાટક સ્ધાગ -૨૦૨૨  

ક્રભ નાંફય  મલજેતાનુાં નાભ    યેન્ક નાંફય  

૧  હશતેળબાઈ વીનયોજા 1st    Rank 

૨  ત ૃ્ તીફેન નાડીમાયા    2nd    Rank 

૩  ભીતેબાઈ કક્કડ     3rd    Rank 

લચત્ર સ્ધાગ -૨૦૨૨  

ક્રભ નાંફય  મલજેતાનુાં નાભ    યેન્ક નાંફય  

૧  તરુવી ટેર  1st    Rank 

૨  ચાલડા બસ્તત     2nd    Rank 

૩  તરુવી દપતયી      3rd    Rank 

 

 

(ી.એ. ટુ  ભેમય) 


