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માન. કિમશનર ીની સચુના અનસુાર ડે ગ્ય ુફેલાવતા ચેપી મ  છરોના નાશ માટે વન – ડે – 

થ્રી – વોડર્ બંેશના ભાગ પે વિહકલ માઉ  ટેન ફોગીંગ મશીન (ગાડી) ારાસઘન ફોગીંગ 

કામગીરી 

તારીખ: ૧૪/૧૦/૨૦૧૯ 

ડે  ગ્ ય ુરોગચાળા ૫િર  થતી કાબમુા ંરાખવા દરેક વોડર્મા ંફોગીંગ કામગીરી કરવાનુ ંઆયોજન 

કરવામા ંઆવેલ છે.  અંતગર્ત તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૯ અને તા. ૧૪/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ વન–ડે–થ્રી–વોડર્ 

હઠેળ રાજકોટ શહરેના તમામ ૧૮ વોડર્મા ં મોટા માઉ  ટેનવેહીકલ ફોગીંગ મશીન ઘ્ વારા ફોગીંગ 

કામગીરી હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવશે. આ કામગીરી દર  યાન વોડર્ના સવેંદનશીલ િવ  તારો તથા 

સોસાયટીઓને ફોગીંગ કામગીરી હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવશે.  

ના ભાગ પે વોડર્વાઇઝ વિહકલ માઉ  ટેન ફોગીંગ મશીન (ગાડી) ઘ્ વારાનીચે મજુબ િવ  તારોને 

ફોગીંગ કામગીરી હઠેળ આવરી લેવામા ંઆવેલ છે.  

તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૯ ને શિનવારના રોજ વોડર્ ન.ં ૨ મા ં ીજીનગર, કોપર સોસા., ગીત ગુ રી સોસા., 

નહરુેનગર, સભુાષનગર, સૌરભ સોસા., નવયગુ સોસા.,  િનરંજની સોસા.,  હારી પાકર્ , ચદં્ર પાકર્ , 

અશોક સોસા., જસની પાકર્ ,  િશવાજી પાકર્ , પાવર્તી પાકર્ , આરાધના સોસા., હવેલી ચોક, રામે ર 

ચોક, સખીયાનગર, અિભલાષ સોસા.,રઝાનગર, છોટુનગર, સોસા., અલકાપરુી,  કૃ ણકંુજ સોસા., 

છોટુનગર મફિતયુ,ં વીમાનગર, િસંચાઈનગર, અમરજીતનગર, આશતુોષ, પ કુવારબા, ઇ કમ ટેક્ષ 

સોસા.,  આર.કે. પાકર્ ,  ગ્રીનપાકર્ ,  ચડુાસમા લોટ,  આરકાર વાિટકા ( ટાફ ક્વાટસર્),  પ્રગિત 

સોસા.,રેસકોષર્ પાકર્ ,  મારુિતનગર,  રઘનુદંન પાકર્ ,  િવવેકનદં સોસા.,  ેય સોસા.,  ીમદ પાકર્ , 

આદશર્ સોસા., આયકર ગહૃ વાિટકા, જનતા જનાદર્ન સોસા., પોલીસ હડે ક્વાટસર્, ભોમે ર વાડી, 

ભોમે ર લોટ, જાગિૃત મજીવી સોસા., ગોકુળીયુ ંમફિતયુ,ં એવી એસન સોસા., ક યાણ નગર, 

પત્રકાર સોસા., કોપર ક્લાિસક, ગાયત્રીધામ, સજંયનગર, મોચીનગર, રેલનગર-૩, બજરંગવાડી, 

પનુીતનગર ૧ અને ૨, પવન, પજૂાપાકર્ , ભોમે ર સોસા., વસધુા સોસા., અવતંી પાકર્ , મોચીનગર-

૨, કિમ ર ી બગંલો, ડી.સી.પી. બગંલો ૧ તથા ૨,  ોફ રોડ, ડૉ. રા દ્ર પ્રસાદ રોડ, ક તરુબા 



રોડ, વગેરે િવ  તારો આવરી લીઘલે છે. વોડર્ ૪ મા ંઆર.કે. રેસી.,  િશવધારા સોસા., મધવુન 

પાકર્ ,  ગાધંી વસાહત સોસ.,  તીથર્ રેસી.,  ૫૦ ટ મેઈન રોડ,પારેવડી ચોક,  એમ.જી. લોટ, 

ખોડીયાર પરા, ભગવતીપરા નદંી કાઠંો, બાવાવાસ,  િમયાણાવાસ, બોરીચ સોસા., ભગવતીપરા 

મશાનવાળો િવ તાર, જયપ્રકાશનગર, ગાધંી મિૃત સોસા., ખોડીયાર પાકર્ , ધરમનગર, મહાકાલી 

સોસા., શાિંતનગર, ભગવતીપરા ૧ થી ૨૨, ગણેશનગર, જુનો મોરબી રોડ, લાતી લોટ, રોહીદાસ 

પરા, પાજંરાપોળ આ મ ભાવનગર રોડ,સીતારામ સોસા., બજરંગ પાકર્ , જમના પાકર્ , પરસોતમ 

પાકર્ ,  નદંનવન સોસા.,  શાિંતનગર,  જિવહાર,  સખુસાગર સોસા.,  હરીસાગર સોસા.,  નદંનવન 

સોસા., નદંનગર, અંિબકા પાકર્ ,  ી શિક્ત પાકર્ ,  ીનાથ ારા, િકંજલ પાકર્ , વ ૃદંાવન પાકર્ , એલ.જી. 

પાકર્ , મીરા ંપાકર્ , અંિબકા રેસી., િશવ પરા, કુવાડવા રોડ, વગેરે િવ  તારો આવરી લીઘલે છે. વોડર્ 

ન.ં ૧ મા ંગાધંીગ્રામ,  ૧ થી ૯, ગાધંીગ્રામ પોલીસ ચોકી મેઈન રોડ, ગાધંીગ્રામ મેઈન રોડ, 

ગગેં ર મહાદેવ મિંદર, શાહનગર ૧ થી ૫, શિક્તનગર ૧ થી ૩ તથમેઇન રોડ, જીવિંતકાનગર 

૧ થી ૭ તથા મેઈન રોડ, જીવિંતકાનગર ગૌશાળા,  સ યનારાયણનગર ૧ થી ૪,  ક ટભજંન 

સોસા. ૧ થી ૪, ગોપાલ નગર ૧ થી ૪, મેઈન રોડ, ગોિવંદનગર ૧ થી ૫, હરી ઓમ સોસા., ૧ 

થી ૩ અને મેઈન રોડ, અક્ષરનગર ૧ થી ૫, લાખના બગંલાથી રામાપીર ચોકડી મેઈન રોડ, 

રાધાપાકર્ ૧ થી , રાજ લ મી સોસા. ૧ થી ૨, રાજ શિક્ત સોસા. ૧ થી ૨, રાજલ મી ૧ થી ૩, 

રાિધકા પાકર્ ૧ થી ૩,  િશવ પાકર્ ૧ થી ૨, સતંોષ પાકર્ ૧ થી ૪, લ મી રેસી. ૧ થી ૩, ઓ કાર 

રેસી. એ ૧ થી ૩, ઓ કાર રેસી. બી ૧ થી ૬,  ભરતવન ૧ થી ૪,  મણીનગર ૧ થી ૨, 

યામનાગ  ૧ થી ૩, ગગંાિવલા ૧ થી ૩, દશર્ન રેસી. ૧ થી ૪, અમતૃાપાકર્ ૧ થી ૬, સમિૃ  

સોસા. ૧ થી ૪, ગાધંીગ્રામ શેરી ૪ થી ૧૨, ગૌતમનગર શેરી-૧-૩, અક્ષરનગર શેરી ૧ અ-૩, 

મેઈન રોડ,  મહાવીરનગર શેરી ૩ ક, લાખનો બગંલો મેઈન રોડ, ગૌતમનગર, મોચી નગર ૧ થી 

૭, લાખનો બગંલો મેઈન રોડ, ગોપાલનગર, અક્ષરનગર ૧ થી ૩, ગોિવંદ નગર,  વ ન લોક 

રેસી., શા ીનગર,  િહંમતનગર નુ ંમફિતયુ,ં  રામાભામાનંી વાડી, ધમર્રાજ પાકર્ વગેરે િવ  તારો 

આવરી લેવામા ંઆવેલ છે.  

 

આજરોજ તા.14/10/2019 ના રોજ નીચે જુબના િવ  તારોને ફોગ ગ કામગીર  

હઠળ આવર  લેવામા ંઆવશે.  

વોડર્ ન.ં ૮ જાગનાથ  લોટ,  રામઘામ સોસા., સાઇંનગર - ૧ થી ૭, ગુ દેવ પાકર્ ,નવજયોત પાકર્ , એ.પી. પાકર્ 

થીજયસરદાર રોડ તરફ, કે.કે.વી.હોલ થી  ય ુકોલેજવાડી આખી, જયગીત સોસા., સી  વર એવ  ય,ુ શીવનગર, 

ગગંદેવ પાકર્ , શોરભ બગં્ લો, રાજરેસીડે  સી, સાકેંત પાકર્ ભાગ - ૧ અને ર, નાનામવા રોડ તરફથી નાના 

મવાઆવાસ, નારાયણનગર, બ્રહમકંુજ સોસા., થી મા તીપાકર્ , સ  યસાઇં રોડ થી પ યમુનગર પાકર્ ,વોડર્ ન.ં ૩ 

જકંશન લોટ મેં. રોડ, જકંશન લોટ ૧ થી ૧૬, ગેબનશાપીર રોડ, ગાયકવાડી મેં. રોડ, અનેગાયકવાડી તમામ 



શેરી,  િસંઘી કોલોની, હસંરાજ નગર, પોપટપરા, કૃ ણ નગર, રઘનુદંન પોપટ પરા ૧ થી ૧૫, રેલ નગર મેં. રોડ, 

રેલ નગર-૧/૨, સાઈબાબા સોસા, સયૂર્પાકર્ , રેલનગર આવાસ યોજના, ખડીયા ૫રા, ખડીયા મદ્રાસી ખાડો, 

બેડીનાકા, મોચીબજાર, મે. રોડ, તીલક  લોટ, ખાડો, મોસલીલાઇન, લોહાણા૫રા, ભીડભજંન, ૫રસાણાનગર, 

તો૫ખાના, ભી  તીવાડ, હડુકો આવાસકવા.,વોડર્ ન.ં ૫ મા ંમછંાનગર, માલધારીસોસા, મછંા નગર ખાડો, ીરામ 

સોસા., િશવ નગર, મણીનગર, લાલ પાકર્ મફિતયુ ં,  ભગીરથ સોસા, રણછોડ નગર, એલ. પી. પાકર્ ,  ી સદગરુુ 

રણછોડનગર, આયર્ નગર, અલકા પાકર્ , અંિબકા પાકર્ , પેડક અને પેડક અંદરનો િવ તાર, વ ૃદંાવન સોસા,  મારુિત 

નગર, િસિ  િવનાયક પાકર્ , ગજુરાતસોસા, મીરા ં પાકર્ , સેટેલાઈટ પાકર્ , ગાધંી મિૃત સોસા, ર ન દીપ સોસા, 

પ્રજાપિતસોસા અને સીતારામ નગર ,વ લભનગર, રઘવુીર પાકર્ . કબીરવન સોસા. 

 
ડેનગ્ય્રુોગચાળા૫િરસથ્તીકાબમુારંાખવાદરેકવોડર્માફંોગીંગકામગીરીકરવાનુઆંયોજનકરવામાઆં

વેલછે. અંતગર્તતા.૧૩/૧૦/૨૦૧૯ના  રોજ 

રાજકોટશહરેનાતમામ૧૮વોડર્મામંોટામાઉનટે્નવેહીકલફોગીંગમશીનઘવ્ારાફોગીંગકામગીરીહઠેળઆવરીલે

વામાઆંવશે.આકામગીરીદરમય્ાનવોડર્નાસવેંદનશીલિવસત્ારોતથાસોસાયટીઓનેફોગીંગકામગીરીહઠેળ

આવરીલેવામાઆંવશે. 

 
તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૯નેરિવવારનારોજભોમે રવાડી૧થી૫,કોટકશેરી‐૩બાલાજીમિંદરનીઆસપાસ,કરણપરા૪‐

૫‐૨૦‐૨૧,િત્રકોણબાગતથાબાપનુાબાવલાનીઆસપાસ, યજુાગનાથ‐૫‐૨૨‐બ‐૩૫‐૪૧‐

૪૨,આનદંનગરકોલોનીમેઈનરોડ,કાળાપ થરનાક્વાટસર્,ત્રણમાળીયાક્વાટસર્,મિંદરઅનેબગીચાપા

સે,િશવનગર૧૨તથાઆસપાસનોિવ તાર,પોલીસલાઈનપી.એસ.આઈ.કવાટસર્સી‐

૯,રામનાથપરા લોસલાઈન,જયરાજનગર‐

૬ઋિષકેશએપા.,કેવડાવાડી,ગુદંાવાડીમાકટ,કેનાલરોડ,રામનાથપરામેઈનરોડ,હાથીખાનામેઈનરોડ,

કોઠાિરયાનાકા,જયરાજ લોટ,રામનાથપરાપોલીસલાઈન,અજયભાઈપરમારનીફિરયાદમજુબઓફી

સતથાગૌશાળા,ક્ર ણપરા‐૧,કૈલાશવાડી‐૨અને વારાચોકસામે,ગાયત્રીપેલેસ,જલારામનગર‐

૭,પરસાણાનગર‐૬,હસંરાજનગર‐

૩,બેડીનાકારેઇનબસેરા,કૈલાશવાડી૨,હસંરાજનગર૪એ,રામે રપાકર્૬,ઋિષકેશપાકર્૧,રેલનગ૨,શેરી

‐૧૧એ,શભુમપાકર્ ,ગણેશપાકર્ ,ગોપાલનગર,હારી ારા‐

૧,િશવમસોસા.,સીતારામસોસા.,માધવરેસી.,ઉ સવપાકર્ ,માધવરેસી.ભાગ૧થી૬,રઘવુીરપાકર્ ,સીતારા

મસોસા.,પ્રજાપિતનગર,િશવસિૃ ટપાકર્ ,પટેલપાકર્ ,લાખે રસોસા.,રામલ મીસોસા.,ગજુરાતસોસા.,ર

ણછોડનગર,કબીરવન,ભગવતીપરા,િશવમપાકર્ ,૨૫વારીયા,જયનદંનવન,પાસ=સ તમપાકર્ ,નદંનવ

નસોસા.,બોરીચાસોસા.,મહાકાલીસોસા.,ધરમનગર,કબીરધામ,કૈલાશપાકર્ ,સાગરપાકર્ ,અમતૃપાકર્ ,જ

નસાઈપાકર્ ,બ્રા ણીપાકર્ ,મહે રીસોસા., ીરામપાકર્સોસા.,કુવાડવારોડ,ભાવનગરરોડ,જયગીતમેઈન

રોડ,િસ વરએવ યમેુઈનરોડ,રામધામસોસા.૧થી૫,ડી‐૧,બી‐



૩૬ટાઇપઓફીસ,િસ વરહાઈટસ,રાનીટાવર,કેવલમસોસા.૧થી૬, ીચેરમેનસાહબેનાઘરે,રાધાપાકર્૧

થી૪હવેલીવળીશેરી,ગીરીરાજહોિ પટલમેઈનરોડ,જીવન યોતસોસા.૧થી૪,એ.પી.પાકર્૧થી૪,દેનાબેં

કસોસા.૧થી૫,નહરુેનગર‐૪, યારીિફ ટર લા ટઅંદર,રોશનીિવભાગનીજગ્યાસધુી,વ ૃદંાવન૬‐

૭,સદગુ નગર,સદગરુુકોલોનીએ.૧,બી‐૩૦૧,એ‐૯,બ‐૭,જી‐

૨,કરણિસંહજાડેજાનાઘરનીપાછળ, ડા૧,૧‐

અ,૮ઓપન લોટ,વ ૃદંાવન,આવાસયોજનાપાસે,એવરે ટપાકર્ ‐૨,ઇ દ્રપ્ર થ‐

૧૦,રાણીટાવરથી યારીિફ ટર લા ટસધુીમેઈનરોડ,વ ૃદંાવનચોકથીનામંૌવાચોકસધુીમેઈનરોડ,પે્રમ

મિંદરથીસિરતાિવહારનાચોકસધુીમેઈનરોડ,પુ કારધામમેઈનરોડથીબી.ટી.સવાનીહોિ પટલસધુીમેઈ

નરોડ,યોગીનગર,૧૫૦રીંગરોડ,ચદંનપાકર્ ,શભુમકો લેક્ષ,માધવરેસી.આખુ,ંસોસમનાથસોસા.૧શેરી

‐

૧,મો બાસાએવ યઆુખુ,ં ીજીનગર,કોપર ટોન,યોગીનગરસાધવુાસવાણીરોડ,શાિંતિનકેતનપાકર્ ,ન

ટરાજનગર,આઈનગર,આવકારસોસા.આખુ,ંસનસીટીટાવર,િવ કમાર્સોસ.,પિવત્રઆંગનએપા.,અ યું

અંિબકાપાકર્ , 

 
 

 
આરોગ્ ય અિઘકારી 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 











 


