
 

 
 
 
 
 

                 તા.૨૬/૦૯/૨૦૨૨  

-:  અખબાર યાદી :- 
રોગચાળા અટકાયતી માટે ગત સપ્તાહ (તા.૧૯/૯/૨૦૨૨ થી તા.૨૫/૯/૨૦૨૨) દરમ્ યાન  

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, આરોગ્ય શાખા દ્વારા કરેિ કામગીરી 
ડેન્ગગ્ય,ુ મેિેરરયા અન ેચીકુનગનુનયા રોકથામ માટે ૧૦ x ૧૦ x ૧૦ નુું સતુ્ર અ૫નાવવુું.  

 

ચોમાસાની ઋત ુદરમ્યાન રાજકોટ શહરેમાું નોંધપાત્ર વરસાદ થયેિ છે. થોડા સમયના નવરામ બાદ છુટક 

છુટક વરસાદ હાિ ચાલ ુજ છે. વરસાદની ઋત ુદરમ્યાન મીક્ષ ઋત ુઅન ેઅનકૂુળ વાતાવરણ મેળવતાું ડેન્ગ ગ્ ય ુઅન ે

મેિેરરયા કેસો જોવા મળે છે. ડેન્ગગ્ય ૂ એડીસ મચ્છર રદવસના સમયે કરડે છે અન ે એક સાથ ે વઘ ુ િોકોને કરડતો 
હોવાથી, વઘ ુજનસમદુાય હોય તેવા સ્ થળો એ આવા રોગ ફેિાવવાનો જોખમ વઘ ુરહ ેછે.  

 

મચ્છરનુું જીવનચક્ર ટુુંકુ હોય છે અન ેપનુઃ ઉત્પનિ ઝડપી હોવાથી તેનો ફેિાવો થોડા સમયમાું ખબૂ ઝડપથી 
થાય છે. ખાસ કરીને શહરેી નવસ્તારોમાું િોકોમાું સાફસફાઈના અભાવ, પોતાના સ્ વાસ્ થય પ્રત્ ય ે બેદરકારી અન ે

માનવીય બેદરકારીથી સહિેાઈથી મચ્છરન ે પ્રજનન માટે મળી રહતેા ચોખ્ ખા પાણીના પાત્રોન ે કારણ ે મચ્ છરની 
ઉત્ ૫નત ઘણી વધી જાય છે.  

 

રાજકોટ મહાનગર પાલિકાના આરોગ્ય તુંત્ર દ્વારા ડેન્ગગ્ય,ુ મિેેરરયા, લચકુનગનુનયા વગરેે જેવા રોગોન ે

નનયુંનત્રત કરવા માટે સતત પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. આ રોગો માનવીની જીવનશિૈી સાથે સીધા સુંકળાયેિા હોવાથી 
તેમાું િોકોનો સહકાર અત્યુંત આવશ્યક છે.   

 

મચ્છર જન્ય રોગો 
અઠવાડિક પોઝિડિવ કેસની સખં્યા 

(તા.૧૯/૯/૨૦૨૨ થી તા.૨૫/૯/૨૦૨૨) વર્ષમા ંકલૂ નોંઘાયેલ 

મેિેરરયા  ૨ ૩૦ 

ડેન્ગગ્ય ુ ૧૭ ૧૦૪ 
લચકુનગનુનયા ૨ ૧૮ 

 
અન્ય રોગચાળાની કેસની વવગત 

(તા.૧૯/૯/૨૦૨૨ થી તા.૨૫/૯/૨૦૨૨) 

ક્રમ નવગત કેસની સુંખ્યા 
૧ શરદી – ઉધરસના કેસ ૨૫૩ 
૨ સામાન્ગય તાવના કેસ ૪૯ 
૩ ઝાડા – ઉિટીના કેસ ૮૭ 
૪ ટાઈફોઈડ તાવના કેસ ૦ 
૫ કમળો તાવના કેસ ૦ 
૬ મરડાના કેસ ૦ 

 



 

 

આ રોગચાળા દ્વારા ઉભા થતા જાહરે આરોગ્ય પડકારને પહોચી વળવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 

તમામ સ્તરે ઘનનષ્ઠ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. વાહક નનયુંત્રણની કામગીરી હઠેળ તા.૧૯/૯/૨૦૨૨ થી 
તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૨ દરમ્યાન પોરાનાશક કામગીરી હઠેળ ૯૦,૨૫૨ ઘરોમાું પોરાનાશક કામગીરી કરેિ છે. 

તથા ૨૧૨૩ ઘરોમાું ફોગીંગ કામગીરી કરેિ છે.  

 

મચ્છરની ઘનતા વઘ ુ હોય તેવા નવસ્તારોન ેવડિકલ માઉન્િેન ફોગીંગ મશીન ફોગીંગ કામગીરી 
કરવામાું આવે છે. આ કામગીરી હઠેળ નવાગામ ૫૬ ન્ગયુું શરકત સોસા. ૧ થી ૧૨, નવાગામ આવાસ યોજના, 
િાિ૫રી હનમુાન વાળી શેરી, નવાગામ વોકળા કાુંઠો, િાિ૫રી મફતીયુું, શીવનગર, મણીનગર, શ્રીનગર, 
વાલ્કેશ્વર, ગીતાુંજિી સોાસા., 'લબલ્ખા હાઉસ'' સરકારી કવા. ની આસપાસનો નવસ્તાર, અવુંનત પાકક , નશતિ પાકક , 
નસઘ્ઘી નવનાયક સોસા., શ્રી અમતૃ પાકક શેરી નું. ૧ થી ૬ તથા મેઇન રોડ, ડેકોરા રહલ્સ એ થી ઇ વીંગ તથા 
મેઇન રોડ, કોસ્મોપ્િેસ ની પાછળ પેરેડાઇઝ હોિ તથા મુુંજકાનો આસપાસનો નવસ્તાર, શ્રી ગાડકન નવિંગ એ થી 
એચ તથા મઇેન રોડ, જીવરાજ પાકક , નતરૂપ્તતી કોમ્પ્િેક્ષ મઇેન રોડ તથા આસપાસનો નવસ્તાર, પુંચવટી 
ટાઉનશી૫, િક્ષ્મણ પાકક શરેી નું. ૧ થી ૩, તિુસી પાકક , મીરા પાકક , ગોકુિઘામ સોસા., ગરુૂદેવ પાકક મે. રોડ, 
અંલબકા રેસીડેન્ગસી ૧ થી ર મે. રોડ, ગરુૂદેવ પાકક - ૧ આખ,ુ વુુંદાવન પાકક - ૧ થી ૩, નરનસિંહ મહતેા ટાઉનશી૫, 
જયશરકત પાકક - ૧ થી ર, ૫૦ ફુટ મે. રોડ, અંબીકા પાકક - ૧ થી ર, લચિંતન પાકક ૮૦ ફુટ રોડ, જુનો મોરબી રોડ, 
ગાુંઘી વસાહત સોસા., સતાઘાર પાકક શેરી નું. ૧ થી ૫ તથા મેઇન રોડ તથા આજુબાજુનો નવસ્તાર, રૈયારામ 
પાકક શેરી નું. ૧ થી ૪ તથા મઇેન રોડ, શાુંતીનનકેતન પાકક શેરી નું. ૧ થી ૫ તથા મેઇન રોડ તથા આજુબાજુના 
નવસ્તાર તથા નુંદનવન આવાસ યોજના શેરી નું. ૧ થી ૪ તથા મેઇન રોડ, અમી રેસીડેન્ગસી (રેિનગર), 
૫રસાણાનગર, ઘ્વારકેશન રેસીડેન્ગસી (રેિનગર), સખીયાનગર, નશવઘામ સોસા., રાઘામીરા ઇન્ગડ. એરીયા, મીરા 
ઉદ્યોગ, સુંસ્કાર ઇન્ગડ. એરીયા, મઘવુન ઇન્ગડ. એરીયા, શ્રી હરી ઇન્ગડ. એરીયા, આજી જી.આઇ.ડી.સી., ભોમશે્વર 
સોસા., ઋષીકેશ પાકક , રણજુાનગર, ગોકુિનગર, સુંતોષીનગર, કૃષ્ણનગર, રઘનુુંદન સોસા., પો૫ટ૫રા, સ્વમી 
નવવેકાનુંદનગર (૫૩ કવા.), પો૫ટ૫રા પોિીસ િાઇન, ઘનશ્યામ વાટીકા, ઘનશ્યામ રેસીડેન્ગસી, મરુિીઘર 
સોસા., નવજયનગર શેરી નું. ૧ થી ૫ મેઇન રોડ, ગ્રીન પાકક શેરી નું. ૧ થી ર, નવનોદનગર આવાસ, નવનોદનગર 
શેરી નું. ૧ થી ૫ મઇેન રોડ, પારસ સોસા. શેરી નું. ૧ થી ૩, માઘવ રેસીડેન્ગસી સોસા. ૧ થી ર, અમરાતીતનગર 
સોસા. - ૧ થી ર, વડવાળાનગરનુું મફતીયા૫રા, શીવમ પાકક - ૧ થી ર, ઓસ્કાર સ્કાય પાકક , કરણ૫રા શેરી નું. 
૧૧, ૧૨ તથા આસપાસનો નવસ્તાર, ચુંદ્રશેખર આઝાદ પ્રા. શાળા નું. ૬૨, ભગવતી સોસા. - ૧ થી ૫, ગુંજીવાડા 
મહાકાળી ચોકી, ગુંજીવાડા મે. રોડ, િાખાજીરાજ સોસા. - ૧ થી ૭, ફારૂકી સોસા. - ૧ થી ૫, હદેરી ચોક, શાળા 
નું. ૬૬ પાસનેો ગુંજીવાડા નવસ્તાર, જગરદશનગર, મઘર ટેરેસા આશ્રમ પાસનેો નવસ્તાર, ગિુશન પાકક , 
દુઘસાગર મે. રોડ, કૃષ્્નગર, ગાુંઘી સોસા., સત્યમ સોસા., સુુંદરમ સોસા., નશવમ સોસા., બ્રાહમણીયા૫રા - ૧ 
થી ૬ મે. રોડ, ચું૫કનગર - ૧ થી ૫, શીંગાળા પ્િોટ - ૧/ર, ભીમા લણુાગરીયાની શેરી, શ્રી રણછોડનગર, 
સદગરુૂનગર ભાગ - ૧, શરકત સોસા., - ૧ થી ૧૪, નસલ્વર નેસ્ટ - ૧ થી ૩, કબીરવન સોસા. - ૧ થી ૩, 
મેહુિનગર - ૧ થી ૩, કનકનગર - ૧ થી ૧૦, સુંજયનગર - ૧ થી ૪, મહશેનગર, ૧/૨, સીતારામ સોસા. - ૧ 
થી ૩, અંલબકા સોસા.  મે. રોડ, ગાયત્રીઘામ સોસા., ગાયત્રીઘામ, બજરુંગવાડી, રેિનગર – ૩ વગેરે નવસ્તારો 
ફોગીંગ કામગીરી હઠેળ આવરી િેવામાું આવેિ છે.  

 
ડેન્ગ ગ્ ય ુ રોગ અટકાયતીના ભાગરૂપ ે શહરેી નવસ્તારમાું રહણેાુંક મકાન, દુકાન, એપાટકમેન્ગટ, કોમકનશયિ 

કોમ્પિેકસ, ઔધોલગક એકમો, વ્યાપાર ધુંધાના સ્થળ તેમજ રહણેાુંક મકાનની આસપાસના નવસ્તારોમાું 
મચ્છરોના ઉત્પનત સ્થાનો જોવા મળશ ેતો જગ્યાના માલિક કે ભોગવટો કરનાર કે જવાબદાર આસામી સીધી 



રીતે જવાબદાર ગણી બાયિોઝ અંતગકત તેની નવરૂદ્ધ મચ્છર ઉત્પનત સબબ નોટીસ તથા વરહવટી ચાર્જ વસિુાતની 

કામગીરી કરવામાું આવેિ છે. આ કામગીરી હઠેળ રહણેાુંક નસવાય અન્ગય ૫૩૬ પ્રીમાઇસીસ (બાુંઘકામ સાઇટ, સ્ કૂિ, 

હોસ્સ્પટિ, હોટેિ, ઇન્ગડસ્રીઝ, હોસ્ટેિ, કોમ્પ્િેક્ષ, ભુંગારના ડેિા, સેિર, હોિ / વાડી / પાટી પ્િોટ, ઘાનમિક સ્થળ, પેરોિ 

પું૫, સરકારી કચેરી વગેરે) નો મચ્છર ઉત્પનત સબબ તપાસ કરવામાું આવેિ છે. જેમાું રહણેાુંક સરહત મચ્છર ઉત્પનત 

સબબ ૭૮૭ આસામીને નોટીસ આ૫વામાું આવિે છે.  

 

ડેન્ગગ્ય,ુ મેિેરરયા અન ેલચકુનગનુનયા રોકથામ માટે ૧૦ x ૧૦ x ૧૦ નુું સતુ્ર અ૫નાવવુું. જેમાું પ્રથમ ૧૦ : દર 

રનવવારે સવારે ૧૦ વાગ ે૧૦ નમનીટ ફાળવવી.  બીજા ૧૦ : ઘરમાું તથા ઘરની આસપાસના ૧૦ મીટરના એરીયામાું 
પાણી ભરેિા પાત્રો ઢાુંકીને રાખવા તેમજ લબનઉ૫યોગી પાણી ભરેિા પાત્રો ખાિી કરવા. ત્રીજા ૧૦ : આ મારહતી 
અન્ગય ૧૦ વ્યરકતઓ સઘુી ૫હોંચાડવી.  આમ, માત્ર ૧૦ નમનીટ આ૫ને તેમજ આ૫ના ૫રરવારન ેડેન્ગગ્ય,ુ મેિેરરયા અને 

લચકુનગનુનયા  જેવા વાહકજન્ગય રોગોથી બચાવી શકાશે.  

 

 

ખાસ કરીને ડેન્ગગ્ય ુમિેેરરયા અટકાયતી માટે વરસાદ રોકાયા બાદ આટલુું જરૂરી કરીએ.  
• અગાસી કે છજજામાું જમા થયેિ વરસાદી પાણીનો તાત્કાિીક નનકાિ કરીએ  
• અગાસી, બાિકની કે ગાડકનમાું રાખેિ છોડના કુુંડા, કયાળા વગેરેમાું જમા થયિે વરસાદી પાણીનો નનકાિ 

કરીએ.  
• ૫ક્ષીકુુંજ, ૫શનેુ પીવાની કુુંડી હાિ ચોમાસા પરુતી વ૫રાશમાું ન િઇન ેવરસાદી પાણી ભરાઇ ન રહ ેતવેી 

રીતે ઉંઘુું કરીને રાખવા અથવા દરરોજ રાતે્ર ખાિી કરીને ઉંઘુું રાખયા બાદ જ સવારે નવુું પાણી ભરવુું.  
• અગાસી, છા૫રા વગેરે ૫ર પડેિ ભુંગાર, ટાયર, ડબ્બા ડુબ્િી વગેરે જેવા પાત્રોમાું જમા થયેિ વરસાદી 

પાણીનો નનકાિ કરીએ.  
• પીવાના તથા ઘરવ૫રાશના તમામ પાણી ભરેિ પાત્રોને હવાચસુ્ત ઢાુંકણથી ઢાુંકીને રાખીએ.  
• ઘરની આસપાસ જમા ખાડા-ખાબોચીયામાું જમા થયેિ પાણીમાું બળેિ ઓઇિ નાખીએ.  

 

યાદ રાખો...  
 

આદત બદિો, રાજકોટ બદિાશે., સ્વચ્છ રાજકોટ, મચ્છરમકુત રાજકોટ 

 

 

 

આરોગ્ય અનધકારી 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 


