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-: અખફાયી માદી:- 

‘’વન – ડે – થ્રી – વોડડ ’’ ઝુંબેશ અન્વાયે મેેરરયા યોજના દ્વારા 

વોડડ નું. ૧, ૧૬ અને ૧૭ માું કામગીરી 
તાયીખ: ૧૪-૦૮-૨૦૧૯ 

આજ યોજ તા.૧૪/૮/૨૦૧૯ ના યોજ ‘’લન – ડ ે– થ્રી – લોડડ’’ ઝુંફેળ અન્લડમે આયોગ્મ૦ 

ળાખાની ળશયેી ભેરેરયમા મોજના દ્વાયા લોડડ નું. ૧, ૧૬ અને ૧૭ ભાું નીચે મજુફની કાભગીયી કયલા 

આલેર.  

ઘયે – ઘયે ટાુંકા- ી૫ , અન્મ૧ ાણી બયેરા ાત્રો તાવી, જમાું ભચ્છ યના ોયા જોલા ભે તમાુંન 

ાત્રો ખારી કયાલલાભાું આવ્માપ અથલા તો દલા છુંટકાલ કયી ોયાનો નાળ કયલાભાું આલેર આ વાથે 

ાણી બયેર ખાડા – ખાફોચીમાભાું દલાનો છુંટકાલ કયલાભાું આલેર આ ોયાનાળક કાભગીયી શઠે 

અંકુય વોવામટી ળેયી નું.  ૧ થી ૩, ભેહરુનગય ળેયી નું. ૧ અને ૧૫, ગઢલીલાવ, દેલ૫યા ૮૦ ફુટ યોડ, 

કાલેયી એાટડભેન્ ટ ખાડા તેભજ પ્રણાભી ચોક ાવેના ખાડા, સબુાનગય વોવા. –  ય થી ૩ (વી), ઢેફય 

કોરોની કલા., આળાપયુા નગય – ૧૦, ૧૧, ૮, બાયતીનગય – ૧ થી ૩, રાબરદ૫ વોવા. ળેયી નું. ૩, 

કષ્ટએબુંજન, યૈમાગાભ, શ્મા–ભનગય, ળાસ્ત્રિંનગય, ગાુંઘીગ્રાભ ળેયી નું.  ૪,  પ્રદ્યયભુન ાકડ , નાના ભોલા, 

ગાુંઘીગ્રાભ ળેયી નું. ૪, જીલુંતીકાનગય ળેયી નું. ૧ થી ૪, જ્ઞાનજીલન – ૧/૪, ીમડદળડની – ૧/ ૬, 

ભોચીનગય ભે. યોડ, ગોાર ાકડ – ૧/૫ લગેયે વલસ્તા,ય આલયી રેલાભાું આલેર.  
આ કાભગીયીભાું ૨૧૦૬ ઘયોની મરુાકાત રઇ ૮૪૭૨ ટાુંકા-ી૫ વરશતના ાત્રો તાવલાભાું 

આલેર ૩૯૦ ઘયોભાું પોગીંગ કાભગીયી કયલાભાું આલેર , ૪૭ ખાડા – ખાફોચીમાભાું દલા છુંટકાલની 

કાભગીયી કયલાભાું આલેર ૨૮૬૬ વત્રકાનુું વલતયણ કયલાભાું આલેર તથા ફેનય , ોસ્ટ ય, સ્ટેદન્ડીાા, 

વત્રકા ના ભાઘ્મઆભથી રોકોને ભેરેરયમા તથા લાશકજન્મક યોગ વનમુંત્રણ અંગે વલગતલાય વભજ 

આ૫લાભાું આલેર.   

લરશકર ભાઉન્ટેરન પોગીંગ ભળીન દ્વાયા કોઠાયીમા ભેઇન યોડ, ભેહરુનગય, નીરકુંઠ ાકડ , 

વોયરઠમા લાડી ભ.ે યોડ, દેલ૫યા ચોક, ૮૦ ફુટ યોડ, પ્રણાભી ચોક, કાલેયી એાટડભેન્ટ થી ગઢલીલાવા, 

વાગય વોવામટી, બલાની ચોક, ભશશે્ર્લયી વોવા. – ૧, ય, ળીમાણી ભેઇન યોડ, ઢેફય કોરોની, 

નાયામણનગય, શવનલાડી, લાલ્કેચશ્ર્લય, શ્રીનગય, વશકાય વોવા., વાઘના વોવા., કલ્મા ણ વોવા., ગરુુજન 

વોવા., નાયામણનગય ઝ૫ડ૫ટી, આવળિલાદ વોવા., ઇન્દીવયાનગય, ઘનશ્માભભનગય, લીયાટનગય, કૃષ્ણાજી 

વોવા., આનુંદનગય, કાા થ્થ યના કલાટવડ, આનુંદનગય ૩ ભાીમા કલા., યાભાીય ચોકડીથી 

રાખનો ફુંગરા લાો યોડ , ગાુંધી ગ્રાભ ભેં.યોડ થઈને જીલુંવતકા નગય ભેં.યોડ , ગૌત્તભ નગય, રાબદી 

વોવામટી ભેં યોડ અને નાણાલટી ચોક, જીલુંવતકા યા સધુી ગોવલિંદ નગય ચોક. લગેયે વલસ્તાગયોને પોગીંગ 

કાભગીયી શઠે આલયી રેલાભાું આલેર.  

(જન વુંકડ અવધકાયી) 


