
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક�, �જુરાત સરકાર�ી  ારા સમ! 

રા"યમા ં શાળા આરો%ય તપાસણી કાય'(મ ૨૦૧૪-૧૫ તા૧3/૧૧/૨૦૧૪થી “શાળા આરો%ય સ2તાહ” ના અ4ભગમથી 

અમલમા ં7કુવામા ંઆવેલ છે.સદર કાય'(મ 9તગ'ત  વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તર:થી શહ�ર િવ<તારમા ંસમાિવ=ટ 

?ાથિમક, મા@યિમક તેમજ Aગણવાડ� ક�B ોના નવCત િશDથુી ૧૮ વષ' Gધુીના તેમજ શાળા ક� Aગણવાડ�મા ંન જતા ં

નવCત િશDથુી ૧૪ વષ' Gધુીના 9દાIત Jણ લાખ બાળકોની આરો%ય િવષયક તપાસણી કરવામા ંઆવશે. શાળા 

આરો%ય કાય'Kમ એ રા"યની ભાવી પેઢ�ને તNુંર<ત બનાવવાનો �જુરાત સરકાર�ીનો ભગીરથ ?યાસ છે.શાળા આરો%ય 

તપાસણી કાય'(મ 9તગ'ત વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની મેડ�કલ ટ�મ  ારા છેOલા ચાર અઠવાડ�યામા ં Rુલ 

૧,૦૫,૧૬૬ બાળકોની આરો%ય તપાસણી કરવામા ંઆવેલ છે. T પૈક� ૧૯,૪૫૧ બાળકોને <થળ પર સારવાર આપવામા ં

આવેલ છે. તથા વW ુ સારવાર ની જXર�યાત ધરાવતા Rલૂ-૩૬૨ બાળકોને સયાI હો[<પટલ તથા જમનાબાઈ 

હો[<પટલના િન=ણાત તબીબ પાસે ર�ફર કરવામા ંઆવેલ છે. T પૈક� બાળરોગ િન=ણાતં  ારા-૧૦૪, Aખરોગ િન=ણાતં 

 ારા-૪૭, દાતંરોગ િન=ણાતં  ારા-૩૫, ચામડ�ના રોગના િન=ણાતં _ારા-૧૯, કાન નાક ગળાના િન=ણાતં _ારા-૨૧ Rુલ 

મળ�ને -૨૨૬ બાળકોની આરો%ય તપાસણી કર� સારવાર આપવામા ં આવેલ છે. તN્ઉપરાતં સદર કાય'કમ 9તગ'ત 

િન=ણાતં તબીબો  ારા તપાસણી કર� bદય રોગના-૦૫,ક�Bસર રોગના- ૦૧તથા અBય ગભંીર રોગના -૦૧ બાળકોને શોધી 

કાઢ�લ છે. આ બાળકોને <પેશીયાલી<ટ સારવાર માટ� અcKુમે d ુએન મહ�તા કાડeયોલોI ઈB<ટ�ટfટુ , �જુરાત ક�Bસર 

ર�સચ' ઈB<ટ�ટfટુ િસિવલ હો[<પટલ ક�gપસ-અમદાવાદ તથા િસિવલ હો[<પટલ-અમદાવાદના સબધંીત િવભાગમા ં

�જુરાત સરકાર�ીની ભલામણથી મોકલવામા ંઆવશે "યા ંતેઓને સરકાર�ી તરફથી િવના 7Oુયે Gપુર <પેશીયાલી<ટ 

સારવાર આપવામા ં આવશે.સદર કાય'(મ 9તગ'ત બાળકોની Aખની તપાસ કર� જXર�યાતમદંોને મફત ચiમા ં

આપવામા ંઆવશે. 

                ઉકત 7જુબ બાળકોની આરો%ય િવષયક તપાસણીની  સાથે-સાથે �જુરાત સરકાર�ીના“શાળા આરો%ય 

સ2તાહ”ના આયોજનના  િનદjશો અcસુાર વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના અBય િવભાગો તથા  િશkણ િવભાગના 

સહયોગથી સફાઇ,પયા'વરણ,Bdmુ�શન તેમજ સા<ંRૃિતક કાય'Kમો લગત કામગીર� કરવામા ંઆવી રહ�લ છે.     
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તJંી�ી, 

--------- 
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¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø:- 
બTટ લqયાકં X. ૩૨૫.૬૪ કરોડ સામે X.૩૦૦.૪૪ કરોડની વGલુાત કરવામા ંઆવી 

 

વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક�, માનનીય gdિુનિસપલ કિમશનર�ી _ારા સને 

૨૦૧૪-૧૫ ના બTટ લqયાકં rણુ' કરવા માટ� વષ'ની શsુઆતથી જ ર�વBd<ુટાફને ર�વBd ુવGલુાત માટ� કોઇ ઢ�લાશ નtહ રાખવા ને 

વેરા વGલુાત માટ� કડક હાથે કામ લેવા આપેલી Gચુના તેમજ વખતોવખત કરવામા આવેલી ર�વBd ુસિમkાના કારણે વડોદરા 

મહાનગર સેવા સદન _ારા સને ૨૦૧૪-૧૫ ના વષ' માટ� િમOકતવેરો,?ોફ�શનલટuk, વાહન કર, તથા િશkણ  ઉપકર સtહત          

X. ૩૨૫.૬૪કરોડના લqયાકં સામે X. ૩૦૦.૪૪ કરોડનીની વGલુાત rણુ' કરવામા ંઆવેલી છે.  

તાર�ખ ૯-૧૨-૨૦૧૪ના રોજ વેરાવGલુાત 9ગે T તે ઝોનના આસી. gdિુન. કિમશનર�ી (ઝxનલ), વોડ' ઓફ�સર તથા 

ર�વBd ુઓફ�સરની ર�zd ુમીટ{ગ લેવામા ંઆવી હતી, Tમા ંT કરદાતાઓને વેરો ભરવા માટ� નોટ�સ/વોરંટ ઇ<d ુકરવામાઆંવેલા છે 

તેવા T કરદાતાઓએ હ|ુ Gધુી વેરો ભર�લા નથી તેવા બાક� કરદાતાઓની <થાવર જગંમ િમલકત  સીઝ કરવાની કાય'વાહ� કરવા 

અને જXર પડ� વેરા તેઓની િમOકતમા ંબાક� વેરાવGલુાતના કામે સીટ� સવ} ર�કોડ' મા ંિમલoતમા ંકોપ~ર�શનનો બોઝો દાખલ કરવા 

સtહતના કડક પગલા ંલેવા સબંિધત <ટાફનેGચુના આપવામા ંઆવેલી છે. 

વહ�વટ� વોડ' ન.ં ૧, ૨, અને ૯ મા ં અBય વોડ'ની સરખામણીમા ં વેરાવGલુાતની કામગીર�ની ટકાવાર� નબળ� જણાઇ 

આવતા સદર વોડ'નાવોડ' ઓફ�સર અને ર�વBd ુઓફ�સરને વGલુાતની કામગીર� ક�ક કરવા મૌ4ખક Gચુનાઆપવામા ંઆવી હતી 

અને જXર પડ� રોTરોજ ર�વBd ુસિમkા કર� ર�વBd ુવGલુતની ટકાવાર�નો !ાફ Gધુારવા ટકોર કરવામા ંઆવી હતી. વWમુાં બાક� 

કરદાતઓ સામે કરવામા ંઆવનાર કાય'વાહ�ના અયોજનની િવગતો જણાવી સમયબ@ધ ર�તે કાય'વાહ�  કરવા જXર� માગ'દશ'ન rXુ 

પાડ� ુહ� ુ,ં તેમ �તા ંઆગામી મીટ{ગ Gધુીમા ંજો ર�વBd ુવGલુાતમાં Gધુારો નહ{ જણાયતો તેઓ સામે ક�ક પગલા ંલેવાને ફરજ 

પડશે તેમ જણાવી દ�વામાં આવેલ છે 

વેરા વGલુાત સાથે zયવસાય વેરા વGલુાત માટ� શહ�રમા ં zયવસાય કરતા ં zયવસાયીઓ _ારા  zયવસાય વેરો ભરવાની 

7દુત rરુ� થયા પછે પણ T zયવસાયીઓએ હ|ુ પણ zયવસાય વેરો ભર�લો નથી તેવા zયવસાયી પાસે zયાજ અને દંડ વGલુાત 

માટ�ની નોટ�સો આપવામા ંઆવેલી છે. અને નોટ�સની 7દુત rરુ� થયા બાદ પણ Tઓનો zયવસાય વેરો બાક� છે તેવા zયવસાયીઓ 

સામે પણ  િમOકતસીઝ કરવા જXર� તમામ પગલા ંલેવા Gચુના આપવામા ંઆવેલી છે. અJે ઉOલેખનીય છે ક� zયવસાય વેરા ના 

બTટ લqયાકં ૩૨ કરોડ સામે ૨૩.૪૭ કરોડની વGલુાત થયેલી છે.  
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