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વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના માનનીય 

��િુનિસપલ કિમશનર "ી એચ.એસ.પટ�લની 'ચુના અને માગ(દશ(ન )તગ(ત િવિવધ વોડ( િવ,તારો ખાતે ઘિન.ટ સફાઇ 1બેંશ શ2 

કરવામા ંઆવી છે.  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 3ારા રોજ4દા પાણી, ગટર,ર,તા,વરસાદ� ગટર િવ. તાિં5ક કામોની િનભાવણી કરવામાં 

આવતી હોય છે. આ ફ7રયાદોનો દર�ક ઝોન/વોડ(માથંી રોજ4દો િનકાલ પણ કરવામા ંઆવે છે. દર�ક વોડ( ઝોન િવ,તારોમા ંઆગામી 

ચોમાસાની ઋ<નેુ =યાને લઇને િ>મો?'નુ કામગીર� શ2 કરવામા ંઆવી છે. @ પૈક� ગત અઠવા7ડયામા ં િવિવધ ઝોન 3ારા મહCમ 

ફ7રયાદોનો િનકાલ િવશેષ 1બેંશના ભાગ2પે કરવામા ંઆવી રહ�લ છે. આ ઉપરાતં સમF શહ�રમા ં છેGલા અઠવા7ડયામા ં Hુલ ૭૫૮ 

મેનહોલની સફાઇ,૫૧૧ વરસાદ� ગટરની ક�ચપીટોની સફાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. આ ઉપરાંત િવિવધ વરસાદ� ગટરની ચેનલો તથા 

કાસંની સફાઇ પણ િ>મો?'નુ કામગીર�ના ભાગ2પે શ2 કરવામાં આવેલ છે. તમામ ઝોનમા ં લેવાતા પાણીના નMનૂાઓની 

ચકાસણીની સPંયા પણ ડબલ કરવામા ંઆવેલ છે. સફાઇ માટ�ના િવિવધ ઇQરાઓને પણ મRુંર�ઓ આપવામા ંઆવેલ છે. આ 

ઉપરાતં આગામી ચોમાસાની ઋ<નેુ =યાને લઇ, જ2ર�યાત Mજુબના MPુય >ો@Sટના મોટા કામોને પણ Tણૂ( કરવા તથા 'રુUVત 

તબWે લાવવા )ગેની 'ચૂનાઓ આપવામાં આવેલ છે. X�નેજની લાઇનોની સફાઇ માટ� ચાર�ય ઝોનને X�નેજ સફાઇની મશીનર�ઓની 

પણ ફાળવણી કરવામા ંઆવેલ છે. િ>મો?'નુ કામગીર� )ગે દર અઠવા7ડક મીટ4ગમા ંસમીVા કર� Zતર િવભાગીય સકંલન પણ 

કરવામા ંઆવી રહ�લ છે. 

આરો[ય િવભાગ 3ારા પાણીજ?ય રોગના િનવારણ )તગ(ત કર�લ કામગીર�મા ં૧૪૪૬૫ ઘરોનો સરવે કરવામા ંઆવેલ, @મા ં

૩ શકંા,પદ કમળો, ૪૧ ઝાડા અને ૯૭ તાવના ક�સો મળ� આવેલ, ૧૭૧૩૮ Sલોર�નની ગોળ�ઓaુ ં િવતરણ કરવામા ં આવેલ,        

૬૨ ઓ.આર.એસ પેક�ટaુ ં િવતરણ કર�લ તથા ૯૧ દદcઓના લોહ�ના નMનૂા લેવામા ંઆdયા હતા.ં વાહક જનીત રોગ અટકાયતની 

કામગીર�મા ં ૨૭૬ લીટર એમ.એલ.ઓ, ૧૪૦૨ મી.લી ટ�મીફોસ(એબેટ), ૬૧૫ લી. બાયોલાવીસાઇડ િમ"ણ, ૫૩૫ લી. પાઇર�થમ 

િમ"ણ તથા ૨૩૩ લી.  મેલેિથયોન ટ�કનીકલ િમ"ણનો છંટકાવ કરવામા ંઆવેલ.    
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ઉપરોSત >ેસનોટ આપના દi િનક વત(માનપ5મા ં>િસ=ધ કરવા િવનતંી છે.  
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