
 

 

તા. ૧૦/૧૦/૨૦૧૯  

પ્રતત, 
તતં્રીશ્રી,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

વરસાદની ઋત ુની વવદાય બાદ મીક્ષ ઋત ુઅને અનકુળૂ વાતાવરણ મેળવતાાં ડેન્ ્ ય ુકેસો 
જોવા મળે છે. ડેન્્ય ૂએડીસ મચ્છર દદવસના સમયે કરડે છે અને એક સાથે વઘ ુલોકોને કરડતો 
હોવાથી, વઘ ુજનસમદુાય હોય તેવા સ્ થળો એ આવા રોગ ફેલાવવાનો જોખમ વઘ ુરહ ેછે. ખાસ 
કરીને લોકોમાાં સાફસફાઈના અભાવ, પોતાના સ્ વાસ્ થય પ્રત્ યે બેદરકારી અને માનવીય 
બેદરકારીથી સહલેાઈથી મચ્છરને પ્રજનન માટે મળી રહતેા ચોખ્ ખા પાણીના પારોનોને કારણે 
મચ્ છરની ઉત્ ૫વત ઘણી વધી જાય છે.  

 

વસવીલ હોવસ્ પટલ અને ન્ ય ુ પી.જી. હોસ્ ટેલમાાં વાહકજન્ ય રોગચાળો ન ફેલાય તેના 
અટકાયતી ૫ગલારૂપે રાજકોટ મહાનગરપાલલકાના મ્ ય.ુ કવમરનરરી ઉદદત અગ્રવાલની સચુના 
અનસુાર આરો્ ય અવઘકારીરી ડો. પાંકજ રાઠોડના માગગદરગન હઠેળ, બાયોલોજીસ્ ટ તથા સેન્ રલ 
ઝોન મેલેદરયા રાખાની ટીમ દ્વારા મલુાકાત લેવામાાં આવેલ હતી  

 

વસવવલ હોવસ્ પટલની મલુાકાત દરમ્ યાન દરેક વોડગ તથા દરેક વવભાગ ના બાથરૂમમાાં 
રાખેલ પાણીના પ્ લાસ્ ટીક બેરલ તથા ડોલમાાં મચ્ છર ઉત્ ૫તી જોવા મળી આવેલ, આ ઉ૫રાાંત 

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ ય ાાાાના 
મેિેરરયા તિભાગ દ્વારા ન્ ય ુપી.જી. હોસ્ ટેિ ેને 
તિિીિ હોતસ્ પટિ ાાતે િાહકજન્ ય રોગચાળા 

ેટકાયતી ૫ગિાનંી િઘન કામગીરી  

ન્ ય ુપી.જી. હોસ્ ટેિમા ંતથા તિતિિ 
હોતસ્ પટિના દરેક િોર્ડમા ંમચ્ છરના િાિાડ 
(પોરા) માટે દરેક િોર્ડ તથા તિભાગ િઘન 

ચેકીંગ તથા પોરાનાાક કામગીરી  

 ઓલ્ ર્ િેન્ ર્ માકે (કોમ ૫િેક્ષ) – એસ્ રોન ચોક, પ્રાઇર્ એમ પાયર (ંાઘંકામ િાઇટ) – રેિકોર્ડ 
રીંગરોર્, ંી.એિ.એન.એિ. ઓરિિ – ૮૦ ફુટ રોર્, કોટક િાયન્ િ સ્ કિૂ – ઘમેન્ ર્ કોિેજ રોર્, 
િાાાજીરાજ હોસ્ ટેિ, રીિાયન્ િ પેરોિ પ૫ં – ૮૦ ફુટ રોર્, િરદાર ઇન્ રસ્ ટીઝ – ૮૦ ફુટ રોર્ 

ાાતે મચ્ છર ત્ ૫તત િંં નોટીિ  



ફુલ – છોડનાાં કુાંડ, વોટરકુલર, દિજની રે, અગાસી તથા અન્ ય જ્ યાઓએ રાખેલ ભાંગારમાાં મચ્ છર 
ઉત્ ૫વત મળી આવેલ.   

 

ન્ ય ુપી.જી. હોસ્ ટેલ ખાતે અગારી ૫ર ૫ડેલ ભાંગારમાાં તથા ઓવર ફલોથી જમા પાણીમાાં 
મચ્ છર ઉત્ ૫વત મળી આવેલ, વોટર કલૂરના દફલ્ ટરમાાં તથા ન્ ય ુપી.જી. હોસ્ ટેલની મેસની અંદર 
દફજની રે, પાણીની ડોલ, મચ્ છર ઉત્ ૫વત મળી આવેલ.   

 

આ ઉ૫રાાંત ગત સપ્ તાહ દરમ્ યાન મચ્ છર ઉત્ ૫વત સબબ ચેદકિંગ દરમ્ યાન ઓલ્ ડ લેન્ ડ 
માકે (કોમ્ પલેક્ષ  – એસ્ રોન ચોક અને પ્રાઇડ એમ્ પાયર (બાાંઘકામ સાઇટ  – રેસકોર્ગ રીંગરોડ 
ખાતે મચ્ છર ઉત્ પવત સબબ વદહવટી ચાર્જ વસલુાત કરેલ છે તથા બી.એસ.એન.એલ. ઓદફસ – 
૮૦ ફુટ રોડ, કોટક સાયન્ સ સ્ કલૂ – ઘમેન્ ડ કોલેજ રોડ,મ રીલાયન્ સ પેરોલ પાં૫ – ૮૦ ફુટ રોડ, 
રવવ હોસ્ ટેલ – સવોદય સોસા., રીજી હોસ્ ટેલ – સરદારનગર, લાખાજીરાજ હોસ્ ટેલ, સમવુઘ ઘ 
એપાટગ મેન્ ટ, સાંસ્ કુવત એપાટગ મેન્ ટ  - મેહલુનગરની બાઘાંકામ સાઇડ, પે્રડ દફલ્ ડ ઇવન્ ડયા – આજી 
વસાહત, ગીના વાયર પ્રોડકટ – આજી વસાહત, સરદાર ઇન્ રસ્ ટીઝ – ૮૦ ફુટ રોડ ખાતે મચ્ છર 
ઉત્ ૫વત મળી આવતા નોટીસ આપેલ છે.  

     
 

ડેન્ ્ ય ુઅટકાયતી માટે એદડસ મચ્ છરની ઉત્ ૫વત અટકાવવી ખબુજ આવશ્ યક છે. ફોગીંગએ 
એક મારોન ઉપાય નથી. ફોગીંગ ફકત ચેપી પખુ્ ત મચ્ છરના નાર માટે જરૂરી છે. મચ્ છરની ઉત્ ૫વત 
જ ચાલ ુજ રહ ેતો ફોગીંગનો હતે ુવસઘ ઘ થતો નથી. આથી મચ્ છરનાલાવાગ (પોરા  નો નાર કરવો, 
એ ખબુ જ આવશ્ યક છે. આથી ડેન્ ્ ય ુરોગ અટકાયતી ઝાંબેરમાાં મહાનગરપાલલકાના પ્રયત્ નોમાાં 
સ ા સાથે મળીને સહકાર આપો . 

 
આરો્ યઅવઘકારી 

રાજકોટ મહાનગરપાલલકા 
 

  



    


