
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા 

પાણીજ!ય રોગો િનવારણ #ગે કરાયેલ સવ%ની કામગીર�મા ંતાર�ખ ૨૩-૦૭-૨૦૧૪ના રોજ ૭૩૧૬ ઘરોનો સવ% કરાયેલ /માં 

શકંા1પદ કમળો-૧,ઝાડા-૪૩,ઝાડાઅને ઉ5ટ�-૦,તાવ-૯૯ના દદ7ઓ મ9યા, તેમજ ;લોર�ન ટ�1ટ<ગ માટ� ;લોર�નની ગોળ�=ુ ં

િવતરણ-૬૮૬૯, ઓ.આર.એસ પેક�ટ=ુ ં િવતરણ-૮૩, લીધેલ લોહ�ના નCનૂા-૯૯, પિEકા િવતરણ તથા અ!ય IEC-2619, Gલૂ 

ટ�1ટ-૨૬૧૯,પોઝીટ�વ ટ�1ટ-૨૬૧૯,નેગેટ�વ ટ�1ટ-૦ મળ� આHયા હતા.ં 

 તાર�ખ ૨૪-૦૭-૨૦૧૫નારોજ રોજ ૧૪૭૫૮ ઘરોનો સવ% કરાયેલ /માં શકંા1પદ કમળો-૦,ઝાડા-૭૨,ઝાડાઅને      

ઉ5ટ�-૦,તાવ-૨૦૧ના દદ7ઓ મ9યા, તેમજ ;લોર�ન ટ�1ટ<ગ માટ� ;લોર�નની ગોળ�=ુ ં િવતરણ-૧૩૭૪૧, ઓ.આર.એસ પેક�ટ=ુ ં

િવતરણ-૧૪૧, લીધેલ લોહ�ના નCનૂા-૨૦૧, પિEકા િવતરણ તથા અ!ય IEC-૩૪૭૬, Gલૂ ટ�1ટ-૪૯૭૨,પોઝીટ�વ ટ�1ટ-

૪૯૭૨,નેગેટ�વ ટ�1ટ-૦ મળ� આHયા હતા.ં 

તાર�ખ ૨૭-૦૭-૨૦૧૫નારોજ રોજ ૬૩૫૮ ઘરોનો સવ% કરાયેલ /મા ં શકંા1પદ કમળો-૦,ઝાડા-૫૪, ઝાડા અને      

ઉ5ટ�-૦,તાવ-૯૯ના દદ7ઓ મ9યા, તેમજ ;લોર�ન ટ�1ટ<ગ માટ� ;લોર�નની ગોળ�=ુ ં િવતરણ-૬૨૯૩, ઓ.આર.એસ પેક�ટ=ુ ં

િવતરણ-૮૨, લીધેલ લોહ�ના નCનૂા-૯૯, પિEકા િવતરણ તથા અ!ય IEC-૨૧૬૬, Gલૂ ટ�1ટ-૨૭૨૯,પોઝીટ�વ ટ�1ટ-

૨૭૨૯,નેગેટ�વ ટ�1ટ-૦ મળ� આHયા હતા.ં 

તાર�ખ ૨૮-૦૭-૨૦૧૫નારોજ રોજ ૮૨૦૫ ઘરોનો સવ% કરાયેલ /મા ં શકંા1પદ કમળો-૦,ઝાડા-૬૧, ઝાડા અને      

ઉ5ટ�-૦,તાવ-૮૮ના દદ7ઓ મ9યા, તેમજ ;લોર�ન ટ�1ટ<ગ માટ� ;લોર�નની ગોળ�=ુ ં િવતરણ-૭૩૩૫, ઓ.આર.એસ પેક�ટ=ુ ં

િવતરણ-૮૯, લીધેલ લોહ�ના નCનૂા-૮૮, પિEકા િવતરણ તથા અ!ય IEC-૨૫૧૨, Gલૂ ટ�1ટ-૩૨૦૧,પોઝીટ�વ ટ�1ટ-

૩૨૦૧,નેગેટ�વ ટ�1ટ-૦ મળ� આHયા હતા.ં 

તાર�ખ ૨૯-૦૭-૨૦૧૫નારોજ રોજ ૮૯૯૮ ઘરોનો સવ% કરાયેલ /મા ં શકંા1પદ કમળો-૦,ઝાડા-૬૯, ઝાડા અને      

ઉ5ટ�-૦,તાવ-૧૪૨ના દદ7ઓ મ9યા, તેમજ ;લોર�ન ટ�1ટ<ગ માટ� ;લોર�નની ગોળ�=ુ ં િવતરણ-૭૪૬૫, ઓ.આર.એસ પેક�ટ=ુ ં

િવતરણ-૧૪૨, લીધેલ લોહ�ના નCનૂા-૧૮૬, પિEકા િવતરણ તથા અ!ય IEC-૨૮૮૧, Gલૂ ટ�1ટ-૩૫૯૨,પોઝીટ�વ ટ�1ટ-

૩૫૯૨,નેગેટ�વ ટ�1ટ-૦ મળ� આHયા હતા.ં 

તાર�ખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૫નારોજ રોજ ૧૨૪૬૨ ઘરોનો સવ% કરાયેલ /મા ં શકંા1પદ કમળો-૧,ઝાડા-૭૭ ઝાડા અને      

ઉ5ટ�-૧,તાવ-૧૮૯ના દદ7ઓ મ9યા, તેમજ ;લોર�ન ટ�1ટ<ગ માટ� ;લોર�નની ગોળ�=ુ ં િવતરણ-૧૧૦૨૦, ઓ.આર.એસ પેક�ટ=ુ ં

િવતરણ-૧૩૪, લીધેલ લોહ�ના નCનૂા-૧૯૧, પિEકા િવતરણ તથા અ!ય IEC-૪૦૭૩, Gલૂ ટ�1ટ-૪૧૭૬,પોઝીટ�વ ટ�1ટ-

૪૧૭૬,નેગેટ�વ ટ�1ટ-૦ મળ� આHયા હતા.ં 

તાર�ખ ૩૧-૦૭-૨૦૧૫નારોજ રોજ ૧૨૨૨૭ ઘરોનો સવ% કરાયેલ /મા ં શકંા1પદ કમળો-૦,ઝાડા-૭૧ ઝાડા અને      

ઉ5ટ�-૧,તાવ-૧૬૯ના દદ7ઓ મ9યા, તેમજ ;લોર�ન ટ�1ટ<ગ માટ� ;લોર�નની ગોળ�=ુ ં િવતરણ-૧૩૬૫૬, ઓ.આર.એસ પેક�ટ=ુ ં

િવતરણ-૧૨૩, લીધેલ લોહ�ના નCનૂા-૧૫૬, પિEકા િવતરણ તથા અ!ય IEC-૪૩૩૭, Gલૂ ટ�1ટ-૪૧૯૬,પોઝીટ�વ ટ�1ટ-

૪૧૯૬,નેગેટ�વ ટ�1ટ-૦ મળ� આHયા હતા.ં 

તાર�ખ ૦૧-૦૮-૨૦૧૫નારોજ રોજ ૮૭૦૬ ઘરોનો સવ% કરાયેલ /મા ં શકંા1પદ કમળો-૦,ઝાડા-૫૪ ઝાડા અને      

ઉ5ટ�-૦,તાવ-૧૧૩ના દદ7ઓ મ9યા, તેમજ ;લોર�ન ટ�1ટ<ગ માટ� ;લોર�નની ગોળ�=ુ ં િવતરણ-૮૫૮૧, ઓ.આર.એસ પેક�ટ=ુ ં

િવતરણ-૮૪, લીધેલ લોહ�ના નCનૂા-૧૧૩, પિEકા િવતરણ તથા અ!ય IEC-૨૫૮૦, Gલૂ ટ�1ટ-૨૯૭૫,પોઝીટ�વ ટ�1ટ-

૨૯૭૫,નેગેટ�વ ટ�1ટ-૦ મળ� આHયા હતા.ં                                                                             ૨... 
 

 

 



૨. 

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દJ િનક ર�પોટK  Cજુબ તાર�ખ ૨૩-૦૭-૨૦૧૫ના રોજ ઇ!Mાડોમે1ટ�ક તપાસેલ 

Gુલ ક!ટ�નર-૧૨૧૯૬૬, ઇ!Mાડોમે1ટ�ક પોઝીટ�વ મળેલ Gુલ ક!ટ�નર-૨૦૩,ઇ!Mાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ Gુલ ક!ટ�નર-

૧૧૩૧૩૪,સોસK ર�ડકશન કર�લ કામગીર�-૩૯૨૯, Gુલ તપાસેલ ઘરો-૪૦૧૫૧, Gુલ પોઝીટ�વ મળેલ ઘરો-૭૯૪, પેરાડોમે1ટ�ક 

તપાસેલ મNછર ઉOપિત 1થાનો-૩૭૬૬,પેરાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ મNછર ઉOપિત 1થાનો-૩૦૨૬, પોરાભQક માછલી Cકુ�લ 

મNછર ઉOપિત 1થાનો-૭, ફોગ<ગ કર�લ Gુલ ઘરો-૯૬૪૨, ફોગ<ગ કર�લ 1થળો(Tબનરહ�ણાકં-૧૧૭, જUંનુાશક દવાના વપરાશ 

#ગે MLO-૫૬૧, ટ�મીફોસ (એબેટ) મી.લી-૧૧૫૨, બાયોલાવીસાઇડ િમWણ લીટર-૧૩૦,પાયર�થમ િમWણ લીટર-૪૭૫, 

મેલેથીઓન ટ�;નીકલ િમWણ લીટર-૮૯ ઉપરાતં ફ�વર સવ%ની કામગીર� Cજુબ મળ� આવેલ તાવના ક�સો-૯૧૫ અને લીધેલ 

લોહ�ના નCનૂા-૮૮૨ લેવાયેલા હતા.ં 

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દJ િનક ર�પોટK  Cજુબ તાર�ખ ૨૪-૦૭-૨૦૧૫ના રોજ ઇ!Mાડોમે1ટ�ક તપાસેલ 

Gુલ ક!ટ�નર-૧૯૦૮૨૧, ઇ!Mાડોમે1ટ�ક પોઝીટ�વ મળેલ Gુલ ક!ટ�નર-૨૭૯,ઇ!Mાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ Gુલ ક!ટ�નર-

૧૭૫૬૫૯,સોસK ર�ડકશન કર�લ કામગીર�-૫૬૦૦, Gુલ તપાસેલ ઘરો-૬૭૪૦૪, Gુલ પોઝીટ�વ મળેલ ઘરો-૧૭૧, પેરાડોમે1ટ�ક 

તપાસેલ મNછર ઉOપિત 1થાનો-૫૧૧૨,પેરાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ મNછર ઉOપિત 1થાનો-૫૦૬૨, પોરાભQક માછલી Cકુ�લ 

મNછર ઉOપિત 1થાનો-૦, ફોગ<ગ કર�લ Gુલ ઘરો-૨૯૭૫૦, ફોગ<ગ કર�લ 1થળો(Tબનરહ�ણાંક-૩૪૯, જUંનુાશક દવાના વપરાશ 

#ગે MLO-૮૦૬, ટ�મીફોસ (એબેટ) મી.લી-૧૯૭૩, બાયોલાવીસાઇડ િમWણ લીટર-૧૫૦,પાયર�થમ િમWણ લીટર-૭૩૯, 

મેલેથીઓન ટ�;નીકલ િમWણ લીટર-૨૫૫ ઉપરાતં ફ�વર સવ%ની કામગીર� Cજુબ મળ� આવેલ તાવના ક�સો-૧૩૮૦ અને લીધેલ 

લોહ�ના નCનૂા-૧૩૭૩ લેવાયેલા હતા.ં 

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દJ િનક ર�પોટK  Cજુબ તાર�ખ ૨૭-૦૭-૨૦૧૫ના રોજ ઇ!Mાડોમે1ટ�ક તપાસેલ 

Gુલ ક!ટ�નર-૧૧૨૯૭, ઇ!Mાડોમે1ટ�ક પોઝીટ�વ મળેલ Gુલ ક!ટ�નર-૪૨,ઇ!Mાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ Gુલ ક!ટ�નર-૧૧૧૮૪,સોસK 

ર�ડકશન કર�લ કામગીર�-૧૧૧, Gુલ તપાસેલ ઘરો-૩૭૯૫, Gુલ પોઝીટ�વ મળેલ ઘરો-૩૫, પેરાડોમે1ટ�ક તપાસેલ મNછર 

ઉOપિત 1થાનો-૧૯૩,પેરાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ મNછર ઉOપિત 1થાનો-૧૯૩, પોરાભQક માછલી Cકુ�લ મNછર ઉOપિત 1થાનો-

૦, ફોગ<ગ કર�લ Gુલ ઘરો-૧૧૩૫, ફોગ<ગ કર�લ 1થળો(Tબનરહ�ણાકં-૨૪, જUંનુાશક દવાના વપરાશ #ગે MLO-૪૧, ટ�મીફોસ 

(એબેટ) મી.લી-૧૪૦, બાયોલાવીસાઇડ િમWણ લીટર-૦,પાયર�થમ િમWણ લીટર-૨૦, મેલેથીઓન ટ�;નીકલ િમWણ લીટર-૦ 

ઉપરાતં ફ�વર સવ%ની કામગીર� Cજુબ મળ� આવેલ તાવના ક�સો-૭૦ અને લીધેલ લોહ�ના નCનૂા-૬૩ લેવાયેલા હતા.ં 

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દJ િનક ર�પોટK  Cજુબ તાર�ખ ૨૮-૦૭-૨૦૧૫ના રોજ ઇ!Mાડોમે1ટ�ક તપાસેલ 

Gુલ ક!ટ�નર-૮૧૪૭૦, ઇ!Mાડોમે1ટ�ક પોઝીટ�વ મળેલ Gુલ ક!ટ�નર-૯૫,ઇ!Mાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ Gુલ ક!ટ�નર-૭૮૪૭૦,સોસK 

ર�ડકશન કર�લ કામગીર�-૪૦૨૭, Gુલ તપાસેલ ઘરો-૨૭૨૬૪, Gુલ પોઝીટ�વ મળેલ ઘરો-૬૧, પેરાડોમે1ટ�ક તપાસેલ મNછર 

ઉOપિત 1થાનો-૪૧૫૯,પેરાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ મNછર ઉOપિત 1થાનો-૪૧૫૯, પોરાભQક માછલી Cકુ�લ મNછર ઉOપિત 

1થાનો-૦, ફોગ<ગ કર�લ Gુલ ઘરો-૧૦૩૧૭, ફોગ<ગ કર�લ 1થળો(Tબનરહ�ણાકં-૧૩૬, જUંનુાશક દવાના વપરાશ #ગે MLO-૩૮૫, 

ટ�મીફોસ (એબેટ) મી.લી-૭૫૩, બાયોલાવીસાઇડ િમWણ લીટર-૬૦,પાયર�થમ િમWણ લીટર-૨૫૩, મેલેથીઓન ટ�;નીકલ િમWણ 

લીટર-૪૫ ઉપરાંત ફ�વર સવ%ની કામગીર� Cજુબ મળ� આવેલ તાવના ક�સો-૫૦૧ અને લીધેલ લોહ�ના નCનૂા-૪૯૩ લેવાયેલા 

હતા.ં 

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દJ િનક ર�પોટK  Cજુબ તાર�ખ ૨૯-૦૭-૨૦૧૫ના રોજ ઇ!Mાડોમે1ટ�ક તપાસેલ 

Gુલ ક!ટ�નર-૧૮૮૨૨૪૧, ઇ!Mાડોમે1ટ�ક પોઝીટ�વ મળેલ Gુલ ક!ટ�નર-૩૨૪,ઇ!Mાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ Gુલ ક!ટ�નર-

૧૭૨૩૦૧,સોસK ર�ડકશન કર�લ કામગીર�-૫૭૫૩, Gુલ તપાસેલ ઘરો-૬૫૨૭૩, Gુલ પોઝીટ�વ મળેલ ઘરો-૨૨૨, પેરાડોમે1ટ�ક 

તપાસેલ મNછર ઉOપિત 1થાનો-૭૩૦૧,પેરાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ મNછર ઉOપિત 1થાનો-૭૨૮૪, પોરાભQક માછલી Cકુ�લ 

મNછર ઉOપિત 1થાનો-૦, ફોગ<ગ કર�લ Gુલ ઘરો-૨૧૨૮૬, ફોગ<ગ કર�લ 1થળો(Tબનરહ�ણાંક-૨૩૬, જUંનુાશક દવાના વપરાશ 

#ગે MLO-૮૮૬, ટ�મીફોસ (એબેટ) મી.લી-૧૯૦૯, બાયોલાવીસાઇડ િમWણ લીટર-૧૪૦,પાયર�થમ િમWણ લીટર-૭૦૫, 

મેલેથીઓન ટ�;નીકલ િમWણ લીટર-૧૫૫ ઉપરાતં ફ�વર સવ%ની કામગીર� Cજુબ મળ� આવેલ તાવના ક�સો-૧૩૦૦ અને લીધેલ 

લોહ�ના નCનૂા-૧૨૬૨ લેવાયેલા હતા.ં                                                                           ૩... 



૩. 

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દJ િનક ર�પોટK  Cજુબ તાર�ખ ૩૦-૦૭-૨૦૧૫ના રોજ ઇ!Mાડોમે1ટ�ક તપાસેલ 

Gુલ ક!ટ�નર-૧૯૮૦૮૫, ઇ!Mાડોમે1ટ�ક પોઝીટ�વ મળેલ Gુલ ક!ટ�નર-૨૬૭,ઇ!Mાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ Gુલ ક!ટ�નર-

૧૮૩૨૯૪,સોસK ર�ડકશન કર�લ કામગીર�-૬૩૨૪, Gુલ તપાસેલ ઘરો-૬૭૫૭૯, Gુલ પોઝીટ�વ મળેલ ઘરો-૧૮૬, પેરાડોમે1ટ�ક 

તપાસેલ મNછર ઉOપિત 1થાનો-૬૬૧૯,પેરાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ મNછર ઉOપિત 1થાનો-૬૫૬૯, પોરાભQક માછલી Cકુ�લ 

મNછર ઉOપિત 1થાનો-૦, ફોગ<ગ કર�લ Gુલ ઘરો-૨૬૩૨૧, ફોગ<ગ કર�લ 1થળો(Tબનરહ�ણાંક-૩૪૫, જUંનુાશક દવાના વપરાશ 

#ગે MLO-૭૩૮, ટ�મીફોસ (એબેટ) મી.લી-૧૮૭૭, બાયોલાવીસાઇડ િમWણ લીટર-૨૨૦,પાયર�થમ િમWણ લીટર-૮૨૧, 

મેલેથીઓન ટ�;નીકલ િમWણ લીટર-૧૪૦ ઉપરાતં ફ�વર સવ%ની કામગીર� Cજુબ મળ� આવેલ તાવના ક�સો-૧૨૮૯ અને લીધેલ 

લોહ�ના નCનૂા-૧૩૮૬ લેવાયેલા હતા.ં 

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દJ િનક ર�પોટK  Cજુબ તાર�ખ ૩૧-૦૭-૨૦૧૫ના રોજ ઇ!Mાડોમે1ટ�ક તપાસેલ 

Gુલ ક!ટ�નર-૧૬૩૩૩૪, ઇ!Mાડોમે1ટ�ક પોઝીટ�વ મળેલ Gુલ ક!ટ�નર-૮૫૪૬,ઇ!Mાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ Gુલ ક!ટ�નર-

૧૪૪૯૯૧,સોસK ર�ડકશન કર�લ કામગીર�-૫૫૭૪, Gુલ તપાસેલ ઘરો-૫૭૫૧૯, Gુલ પોઝીટ�વ મળેલ ઘરો-૨૪૯૮, પેરાડોમે1ટ�ક 

તપાસેલ મNછર ઉOપિત 1થાનો-૫૯૨૦,પેરાડોમે1ટ�ક M�ટમે!ટ કર�લ મNછર ઉOપિત 1થાનો-૫૮૭૫, પોરાભQક માછલી Cકુ�લ 

મNછર ઉOપિત 1થાનો-૦, ફોગ<ગ કર�લ Gુલ ઘરો-૨૨૮૨૨, ફોગ<ગ કર�લ 1થળો(Tબનરહ�ણાંક-૩૪૫, જUંનુાશક દવાના વપરાશ 

#ગે MLO-૮૦૩, ટ�મીફોસ (એબેટ) મી.લી-૧૬૩૦, બાયોલાવીસાઇડ િમWણ લીટર-૧૨૦,પાયર�થમ િમWણ લીટર-૭૩૪, 

મેલેથીઓન ટ�;નીકલ િમWણ લીટર-૧૦૦ ઉપરાતં ફ�વર સવ%ની કામગીર� Cજુબ મળ� આવેલ તાવના ક�સો-૧૧૨૦ અને લીધેલ 

લોહ�ના નCનૂા-૧૧૦૫ લેવાયેલા હતા.ં 

--------------------------------------------------- 

                                                                                            વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                            જનસપંકK િવભાગ, 

                                                                                            તા.૦૩-૦૮-૨૦૧૫ 

�િત, 

તEંીWી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો;ત �ેસનોટ આપના દJ િનક વતKમાનપEમા ં�િસXધ કરવા િવનતંી છે.  
 

                                     જનસપંકK  અિધકાર�  

                                                                                            મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                                  વડોદરા 
 

 

 

 


