
 
 
 
 
 

                   તા.૩૦/૧/૨૦૨૩  

-:  અખબાર યાદી :- 
રોગચાળા અટકાયતી માટે ગત સપ્તાહ (તા.૨૩/૦૧/૨૩ થી તા.૨૯/૦૧/૨૩) દરમ્ યાન  

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

 

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 પ્રત્ય ે બેદરકારી અન ે

માનવીય બદેરકારીથી સહિેાઈથી મચ્છરન ે પ્રજનન માટે મળી રહતેા ચોખ્ ખા પાણીના પાત્રોને 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.૨૩/૦૧/૨૩ થી તા.૨૯/૦૧/૨૩) 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી  
વર્ષમા ંકલૂ નોંઘાયેલ 

મેિેરરયા  ૧ ૩ 
ડેન્ગગ્ય ુ ૧ ૩ 
લચકુનગનુનયા ૦ ૨ 
 

 

અન્ય રોગચાળાની કેસની વવગત 

(તા.૨૩/૦૧/૨૩ થી તા.૨૯/૦૧/૨૩) 

ક્રમ નવગત કેસની સુંખ્યા 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૩ થી  
વર્ષમા ંકલૂ નોંઘાયેલ 

૧ શરદી – ઉધરસના કેસ ૪૩૬ ૧૩૯૬ 
૨ સામાન્ગય તાવના કેસ ૪૫ ૧૭૯ 
૩ ઝાડા – ઉિટીના કેસ ૬૯ ૩૨૭ 
૪ ટાઈફોઈડ તાવના કેસ ૦ ૦ 
૫ કમળો તાવના કેસ ૦ ૦ 
૬ મરડાના કેસ ૦ ૦ 

 
 

 

 

 



આ રોગચાળા દ્વારા ઉભા થતા જાહરે આરોગ્ય પડકારન ે પહોચી વળવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 
તમામ સ્તરે ઘનનષ્ઠ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. વાહક નનયુંત્રણની કામગીરી હઠેળ તા.૨૩/૦૧/૨૩ થી તા.૨૯/૦૧/૨૩ દરમ્યાન 

પોરાનાશક કામગીરી હઠેળ ૫,૭૯૮ ઘરોમાું પોરાનાશક કામગીરી કરેિ છે. તથા ૨૬૫ ઘરોમાું ફોગીંગ કામગીરી કરેિ છે.  

મચ્છરની ઘનતા વઘ ુહોય તવેા નવસ્તારોન ેવરહકિ માઉન્ગટેન ફોગીંગ મશીન ફોગીંગ કામગીરી કરવામાું આવે 
છે. આ કામગીરી હઠેળ મહાત્મા ગાુંઘી પ્િોટ, ખોડીયારનગર, શ્રી વસુુંઘરા રેસીડેન્ગસી, કેનાિ રોડ, નારાયણનગર, 
નારાયણનગર ઝુ૫ડ૫ટી, રજપતુ૫રા શેરી નું. ર થી ૪, માટેિ પાકક સોસા., સ્વામીનારાયણ પાકક , રકશાન૫રા, 
સોરઠીયા વાડી, િલડુી વોક્ળી નવસ્તાર, આસોપાિવ એિીગુંસ કણકોટ રોડ , નવનસ પાકક , િોહાણા ચાિ, જ ુંકશન 
પ્િોટ શેરી ૧૫ અને મેઈન રોડ નવસ્તારો ફોગીંગ કામગીરી હઠેળ આવરી િવેામાું આવિે છે.  

ડેન્ગ ગ્ ય ુ રોગ અટકાયતીના ભાગરૂપે 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 ૨૬૮ પ્રીમાઇસીસ (બાુંઘકામ સાઇટ, સ્ કૂિ, હોસ્સ્પટિ, હોટેિ, 

ઇન્ગડસ્રીઝ, હોસ્ટેિ, કોમ્પ્િકે્ષ, ભુંગારના ડિેા, સિેર, હોિ / વાડી / પાટી પ્િોટ, ઘાનમિક સ્થળ, પેરોિ પું૫, સરકારી કચરેી 
વગેરે) નો મચ્છર ઉત્પનત સબબ તપાસ કરવામાું આવેિ છે. જેમાું મચ્છર ઉત્પનત સબબ રહણેાુંક માું ૧૦૮ અન ે
કોમકશીયિ ૧૧ આસામીને નોટીસ આ૫વામાું આવિે છે.  

ડેન્ગગ્ય,ુ મેિરેરયા અને લચકુનગનુનયા રોકથામ માટે ૧૦ x ૧૦ x ૧૦ નુું સતુ્ર અ૫નાવવુું. જેમાું પ્રથમ ૧૦ : દર 

રનવવારે સવારે ૧૦ વાગે 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 ૫રરવારને ડેન્ગગ્ય,ુ મેિરેરયા અને લચકુનગનુનયા  
જેવા વાહકજન્ગય રોગોથી બચાવી શકાશે.  

 

ખાસ કરીન ેડેન્ગગ્ય ુમેિેરરયા અટકાયતી માટે આટલુું જરૂરી કરીએ.  
(૧)  પાણીની નસમેન્ગટની ટાુંકી, નસન્ગટેક્ષાની ટાુંકી, બેરિ, કેરબા તથા અન્ગય પાણી ભરેિ તમામ પાત્રો હવાચસુ્ત 

ઢાુંકીને રાખીએ. હવાચસૂ્ત ઢાુંકણ ન હોય તો કપડાથી હવાચસુ્ત ઢાુંકીને રાખીએ.  
(૨)  પશઓુને પાણી પીવાની કુુંડી, અવેડા દર અઠવારડયે નનયનમત ખાિી કરી ઘસીને સાફ કરીએ. 
(૩)  રિજની રે, માટિા, કુિર, ફુિદાની, પક્ષીકુુંજ વગેરેનુું પાણી નનયનમત ખાિી કરી, ધસીને સાફ કરીએ.  
(૪)  લબનજરૂરી ડબ્બાડુબ્િી, ટાયર, ભુંગારનો યોગ્ય સ્થળે નનકાિ કરીએ. 
(૫)  અગાશી, છજજામાું જમા રહતેા પાણીનો નનકાિ કરીએ. 
(૬)  છોડના કુુંડામાું જમા રહતેા વધારાનો પાણોનો નનકાિ કરીએ. 
(૭)  ડેન્ગ ગ્ યનુો મચ્ છર રદવસે કરડતો હોવાથી રદવસ દરમ્ યાન પરુૂ શરીર ઢુંકાય તેવા ક૫ડાું ૫હરેવા.  

 

યાદ રાખો... આદત બદિો, રાજકોટ બદિાશ.ે, સ્વચ્છ રાજકોટ, મચ્છરમકુત રાજકોટ 

 

 

આરોગ્ય અનધકારી 
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 


