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-: અખબાર  યાદ :- 

‘’વન – ડ – ી – વોડ’’ બેંશ અ  વયે આરો  ય શાખાની શહર  

મેલે રયા યોજના ારા વોડ ન.ં 3, 5 અને 8 મા ંકામગીર  

તારીખ: ૧૬-૦૮-૨૦૧૯ 

આજ રોજ તા.૧૬/૮/૨૦૧૯ ના રોજ ‘’વન – ડે – થ્રી – વોડર્’’ બંેશ અ  વય ેઆરોગ્ ય શાખાની 

શહરેી મલેિેરયા યોજના ારા વોડર્ ન.ં ૩, ૫ અન ે૮ મા ંનીચ ેમજુબની કામગીરી કરવા આવલે.  

ઘરે – ઘરે ટાકંા- પી૫, અ  ય પાણી ભરેલા પાત્રો તપાસી, જયા ંમ  છરના પોરા જોવા મળે  યા ંપાત્રો 

ખાલી કરાવવામા ંઆ  યા અથવા તો દવા છટંકાવ કરી પોરાનો નાશ કરવામા ંઆવેલ આ સાથે પાણી ભરેલ 

ખાડા – ખાબોચીયામા ં દવાનો છટંકાવ કરવામા ં આવેલ આ પોરાનાશક કામગીરી હઠેળ રણછોડનગર 

સોસાયટી - વકેરીયા રોડ, રણછોડનગર સોસાયટી - કડવા ભાનુ ં રોડ, અ  કા પાકર્ શરેી ન.ં ૧ થી ૫, 

રણછોડવાડી કો. ઓ. હા. સોસા., શરેી ન.ં ૧ થી ૭, ભગીરથ સોસાયટી,  ગાઘંી  મિૃત સોસા. – ૧, 

૫રસાણાનગર – ૧ થી ૬, મસુલીલાઇન આઇ.પી. મીશન પાસ,ે રઘનુદંન સોસા. – ૧ થી ૩, નાગિરક બેંક 

ચોક થી કોટેચા ચોક,  કીટી૫રા પાછળ, કુ  ણનગર – ૧૦, ૧૧, માયાણીનગર – ર, વશૈાલીનગર મફતીયુ ં

શરેી ન.ં ૯ / ૧૦ વા , સોજીત્રાનગર - ૧/ર વોડર્ ઓિફસથી મ.ે રોડ, િહંગળાજનગર મફતીયા૫રા, 

દાસીજીવણ૫રા ૧ થી ૬, રાજનગર આવાસ યોજના, ગુ ગોલકર માગર્ થી કાલાવડ રોડ થી હીંગળાજ ચોક 

તરફ, ગોિવંદનગર – ૧ થી ૫ વગેરે િવ  તાર આવરી લવેામા ંઆવેલ.  

આ કામગીરીમા ં 2214  ઘરોની મલુાકાત લઇ 8963 ટાકંા-પી૫ સિહતના પાત્રો તપાસવામા ં

આવલે 345 ઘરોમા ં ફોગીંગ કામગીરી કરવામા ં આવલે, 52 ખાડા – ખાબોચીયામા ં દવા છટંકાવની 

કામગીરી કરવામા ંઆવલે 3014 પિત્રકાનુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવલે તથા બનેર, પો  ટર,  ટે  ડી, પિત્રકા ના 

માઘ્ યમથી લોકોન ેમેલિેરયા તથા વાહકજ  ય રોગ િનયતં્રણ અંગે િવગતવાર સમજ આ૫વામા ંઆવેલ.   

વિહકલ માઉ  ટેન ફોગીંગ મશીન ારા રણછોડનગર સોસાયટી, નારાયણનગર, આયર્નગર સોસા., 

કૈલાશઘારા સોસા., ર  નિદ૫ સોસા., ગાઘંી  મિૃત સોસા. - ૧, સતંકબીર સોસા., મા િતનગર સોસા., સટેેલાઇટ 

સોસા., ગાઘંી  મતૃી - ર, વ  લભનગર સોસા., ી સદગુ  રણછોડનગર સોસા., વુદંાવન સોસા., પડેક અંદર, 

પટેલ પાકર્ , ગ્રામલ  મી સોસા., ગજુરાત સોસા., લાખે વર સોસા.,  ય ુ શિકત સોસા., ભગીરથ સોસા., 

િશવમનગર કો. ઓ. સોસાયટી, નરિસંહનગર સોસા., ી રામ સોસા., માકટ યાડર્ કવા., માલઘારી મફિતયુ,ં 

વશૈાલીનગર – ૧ થી ૧૦ મફતીયા૫રા થી ગજુરાત હાઉસીંગ બોડર્ મ.ે રોડ થી ઇ  દ્રપ્ર  થ મ.ે રોડ થી પચંવટ 

સોસા. મ.ે રોડ તરફથી કરણપાકર્ મ.ે રોડ થી િહંગળાજનગર તરફ નો િવ  તાર, બડેીનાકા, જકંશન  લોટ, 

ગાયકવાડી, હસંરાજનગર, ૫રસાણાનગર ૧ થી ૬, મોચીબજાર મઇેન રોડ, શા  ત્રીનગર, ઘ્ ઘાનદં, 

િભડભજંન, તીલક  લોટ, મસુલીલાઇન, જુની કલકેટર ઓિફસ રોડ વગેરે િવ  તારોને ફોગીંગ કામગીરી હઠેળ 

આવરી લવેામા ંઆવલે.  

(જન સપંક અિધકાર ) 
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