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ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

આર.એમ.સી./પી.આર.ન.ં:-     -: અખબાર  યાદ :- 

મ છરથી થતા વાહકજ  ય રોગ િનયં ણ માટ 

શહરના ુદા ુદા િવ તારોમા ંકરલ કામગીર  
61 ખાડામા ંMLO /BTI  દવાનો છંટકાવ કરવામા ંઆવેલ હતો, 3615 ઘરોમા ં

પોરાનાશક દવાનો છંટકાવ કરવામા ંઆવેલ હતો અને 1128 ઘરોમા ંફોગ ગ 

 
તાર ખ: 12-09-2019 

 રાજકોટ મહાનગરપા લકા આરો  ય શાખા ારા શહરમા ંમ છરથી થતા વાહકજ  ય રોગ 

િનયં ણ હઠળ તાર ખ: 11-09-2019 ના રોજ શહરના િવિવધ િવ તારમા ં કામગીર  કરવામા ં

આવી હતી, મા ં61 ખાડામા ંMLO /BTI   દવાનો છંટકાવ કરવામા ંઆવેલ હતો, 3615 ઘરોમા ં

પોરાનાશક દવાનો છંટકાવ કરવામા ંઆવેલ હતો અને 1128 ઘરોમા ંફોગ ગ કરવામા ંઆ ુ ંહ ુ.ં 
 
શહરમા ં ુદા ુદા થળો પર કામગીર  કરવામા ં આવી હતી, મા ં નદંનવન સોસા., 

ભગવતી પરા પાસે, ભગવતી પરા પાસે નદંનવન સોસા., ી રામ સોસા 1 થી 3, રણછોડ નગર 

3,4., અનમોલ પાક 1,2,3,  િશગાળા લોટ શેર   ન ં1,2,3,  ુ િવજય નગર શેર   ન ં1,2,3, 

આરાધના સોસા., જલારામ સોસા અને નવા થોરાળા, ુર સોસા 4, પરસાણા સોસા. હાપલીયા 

પાક 2,3, કોઠાર યા સોલવટં જુ હા. બોડ, ગોિવદ નગર શેર  ન ં2, અ ર નગર5, ગાધંી ામ 4 

અને આલાપ સીટ , યૂ દય સોસા અને સૌરભ બગંલો, ચૈત ય બગંલો અને મા ુિત પાક,  ચ ટૂ 

ધામ અને પચંવટ  સોસા., નદં િવહાર અને યામ વા ટકા, બાલા  પાક 1 અને નદંનવન 2, 

નવીન નગર અને જલારામ શેર  ન ં1/2, િવમલ નગર અને યોિત નગર, યોગી પાક સેઈર ન ં1 

થી 4, બકા ટાઉનશીપ અને આદ ય હાઈ સ,  વરાજ પાક લોક 1 થી 5, ભ તધામ અને 

ભોજલરામ સોસા., િશવ ધામ સોસા અને માધવ પાક, જસરાજ નગર 1 થી 2, યોગે ર સોસા., 

વીમા નગર અને વુ નગર, બેડ નાકા , કામે ર વાળ  શેર , ફમીલી કોટ અને જકંશન લોટ, સક ટ 

હાઉસ અને નારાયણ નગર, લીમડા ચોક,   ુ ગનાથ અને રામ ૃ ણ નગર, મગંલા રોડ અને 

ઉ ોગ નગર, સોની બ ર અને ગઢની રંગ, ગીતા નગર અને િશવ નગર,  ૃ ણ નગર,  ુદંાવાડ  

અને મ.રોડ, મીલપરા, ુજંન સોસા 1,2 અને મ. રોડ,  રંગીલા હ મુાન અને હસનવાડ  તમામ 

િવ તારોમા ંકામગીર  કરવામા ંઆવી હતી. 
 

(જન સપંકર્ અિધકારી) 
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