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

સેવા સદન તરફથી "હ�ર જનતાને િવનતંી કરવામા ંઆવે છે ક�, ગણપિત ઉ&સવ દર'યાન ભગવાન 

ગણેશની *િૂત,ઓ .થાપીત કરવામા ંઆવે છે અને ઉ&સવ ઉજવવામા ંઆવે છે. આવા તમામ ઉ&સવ િ�ય 

મડંળો અને ભ1તજનોને િવનતંી2વુ4ક જણાવવા5ુ ં ક� શરે�, ગલી, ચોક, સોસાયટ�, રોડ, મહો8લામા ં કોઇ 

એવી અડચણ ઉભી ન કરવી ક� ;ના લીધે ઇમરજ=સીમા ંઅ>?ન શમન અને તા&કા@લક સેવાઓ િવભાગના 

વાહનોને આવવા-જવામા ંતકલીફ પડ�. અ>?ન શમન અને તા&કા@લક સેવાઓ િવભાગના વાહનો સહ�લાઇથી 

વાહનો આવી શક� તે માટ� ર.તાની પહોળાઇ ઓછ� કરવી નહA તથા કમાન, ગેટ, Bશુોભન બાધંવાના હોય 

તો ફાયર સવCસના ંવાહનોને અવર જવર થઇ શક� તે ર�તે બાધંવા તથા "હ�ર માગ4 પર આતસબાD 

Bરુ@Eત ર�તે કરવી ;થી આગ-અક.માત ;વા અઘટ�ત બનાવ બને નહA તેવી કાળD રાખવી ;થી "હ�ર 

સલામતી "ળવી શકાય. 
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Pારા પાણીજ=ય રોગો િનવારણ Qગે કરાયેલ સવRની કામગીર�મા ંતાર�ખ ૦૮-૦૯-૨૦૧૫ના રોજ ૧૧૯૫૪ ઘરોનો 

સવR કરાયેલ ;મા ંશકંા.પદ કમળો-૦૧, ઝાડા-૭૬, તાવ-૧૭૦ દદXઓ મYયા, તેમજ 1લોર�નની ગોળ�5ુ ં િવતરણ-

૧૧૮૪૩, ઓ.આર.એસ પેક�ટ5ુ ંિવતરણ-૧૬૩, પિLકા િવતરણ-૩૦૮૬ કરવામા ંઆ[\ુ ંહ] ુ.ં 
  

વાહક જ=ય રોગો અટકાયત કામગીર�ના દN િનક ર�પોટ4  *જુબ તાર�ખ ૦૮-૦૯-૨૦૧૫ના રોજ સવR કરાયેલ        

ઘરો-૭૦૪૮૯, સોસ4 ર�ડકશન કામગીર�-૪૧૪૩, ફોગAગ કર�લ ઘરો-૨૩૮૪૬, ફોગAગ કર�લ બીન રહ�ણાકં .થળો-

૯૫૬, એમ.એલ.ઓ (લીટર) વપરાશ-૫૮૭, ટ�મીફોસ (એમ.એલ) વપરાશ-૧૮૦૭, પાયર�થમ (લીટર)  વપરાશ-

૬૧૭, મેલેથીઓન  લીટર-૯૨ નો વપરાશ થયેલ છે, તેમજ મળ� આવેલ તાવના ક�સો અને લીધેલ લોહ�ના ન*નૂા-

૧૨૨૨ હતા.ં  
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