
  

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 ૦૫-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ ૧૦૭૫૮ ઘરોનો સવ% કરાયેલ .માં 

શકંા0પદ કમળો-૦,ઝાડા-૫૯,ઝાડાઅને ઉ5ટ�-૧,તાવના ૧૫૧ દદ6ઓ મ8યા, તેમજ  :લોર�નની ગોળ�;ુ ં િવતરણ-૧૧૮૭૪, 

ઓ.આર.એસ પેક�ટ;ુ ં િવતરણ-૮૬, લીધેલ લોહ�ના નBનૂા-૧૫૧, પિDકા િવતરણ તથા અ!ય IEC-૪૧૨૦, :લોર�ન ટ�0ટFગના 

Gલૂ ટ�0ટ-૩૮૪૦ . પૈક� પોઝીટ�વ ટ�0ટ-૩૮૪૦ અને નેગેટ�વ ટ�0ટ-૦ મળ� આJયા હતા.ં  

 તાર�ખ ૦૬-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ ૧૩૧૦૦ ઘરોનો સવ% કરાયેલ .મા ં શકંા0પદ કમળો-૦,ઝાડા-૮૯,ઝાડાઅને ઉ5ટ�-

૬,તાવના ૧૪૨ દદ6ઓ મ8યા, તેમજ  :લોર�નની ગોળ�;ુ ં િવતરણ-૧૪૪૫૧, ઓ.આર.એસ પેક�ટ;ુ ં િવતરણ-૧૬૭, લીધેલ 

લોહ�ના નBનૂા-૧૪૨, પિDકા િવતરણ તથા અ!ય IEC-૪૨૦૯, :લોર�ન ટ�0ટFગના Gલૂ ટ�0ટ-૪૯૭૫ . પૈક� પોઝીટ�વ ટ�0ટ-

૪૯૭૫ અને નેગેટ�વ ટ�0ટ-૦ મળ� આJયા હતા.ં  

તાર�ખ ૦૭-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ ૧૩૫૨૭ ઘરોનો સવ% કરાયેલ .મા ં શકંા0પદ કમળો-૦,ઝાડા-૮૨,ઝાડાઅને ઉ5ટ�-

૨,તાવના ૧૩૬ દદ6ઓ મ8યા, તેમજ  :લોર�નની ગોળ�;ુ ં િવતરણ-૧૪૫૨૦, ઓ.આર.એસ પેક�ટ;ુ ં િવતરણ-૧૩૨, લીધેલ 

લોહ�ના નBનૂા-૧૩૬, પિDકા િવતરણ તથા અ!ય IEC-૪૫૫૬, :લોર�ન ટ�0ટFગના Gલૂ ટ�0ટ-૪૯૦૯ . પૈક� પોઝીટ�વ ટ�0ટ-

૪૯૦૯ અને નેગેટ�વ ટ�0ટ-૦ મળ� આJયા હતા.ં 

તાર�ખ ૧૦-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ ૧૨૬૮૮ ઘરોનો સવ% કરાયેલ .મા ં શકંા0પદ કમળો-૧,ઝાડા-૯૩,ઝાડાઅને ઉ5ટ�-

૫,તાવના ૧૫૨ દદ6ઓ મ8યા, તેમજ  :લોર�નની ગોળ�;ુ ં િવતરણ-૧૨૯૦૩, ઓ.આર.એસ પેક�ટ;ુ ં િવતરણ-૨૦૦, લીધેલ 

લોહ�ના નBનૂા-૧૫૨, પિDકા િવતરણ તથા અ!ય IEC-૩૭૯૪, :લોર�ન ટ�0ટFગના Gલૂ ટ�0ટ-૪૯૬૫ . પૈક� પોઝીટ�વ ટ�0ટ-

૪૯૬૫ અને નેગેટ�વ ટ�0ટ-૦ મળ� આJયા હતા.ં 

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દK િનક ર�પોટL  Bજુબ તાર�ખ ૦૫-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ પેરાડોમે0ટ�ક તપાસેલ 

મMછર ઉNપિત 0થાનો-૨૧૯,પેરાડોમે0ટ�ક O�ટમે!ટ કર�લ મMછર ઉNપિત 0થાનો-૨૦૯, ફોગFગ કર�લ Gુલ ઘરો-૪૩૬૨, ફોગFગ 

કર�લ 0થળો(Rબનરહ�ણાંક-૬૫, જSંનુાશક દવાના વપરાશ #ગે MLO-૧૫, ટ�મીફોસ (એબેટ) મી.લી-૫, બાયોલાવીસાઇડ િમVણ 

લીટર-૨૦,પાયર�થમ િમVણ લીટર-૫૮૦, મેલેથીઓન ટ�:નીકલ િમVણ લીટર-૪૫નો વપરાશ થયેલ છે. ફ�વર સવ%ની કામગીર� 

દરWયાન તાવના ક�સો મળ� આવેલ નથી. 

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દK િનક ર�પોટL  Bજુબ તાર�ખ ૦૬-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ પેરાડોમે0ટ�ક તપાસેલ 

મMછર ઉNપિત 0થાનો-૧૯૯,પેરાડોમે0ટ�ક O�ટમે!ટ કર�લ મMછર ઉNપિત 0થાનો-૧૩૩, પોરાભYક માછલી Bકુ�લ મMછર ઉNપિત 

0થાનો-૦, ફોગFગ કર�લ Gુલ ઘરો-૪૨૪૨, ફોગFગ કર�લ 0થળો(Rબનરહ�ણાકં-૬૮, જSંનુાશક દવાના વપરાશ #ગે MLO-૨૦, 

બાયોલાવીસાઇડ િમVણ લીટર-૨૦,પાયર�થમ િમVણ લીટર-૬૦૫, મેલેથીઓન ટ�:નીકલ િમVણ લીટર-૪૦નો વપરાશ થયેલ છે. 

ફ�વર સવ%ની કામગીર� દરWયાન તાવના ક�સો મળ� આવેલ નથી. 

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દK િનક ર�પોટL  Bજુબ તાર�ખ ૦૭-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ પેરાડોમે0ટ�ક તપાસેલ 

મMછર ઉNપિત 0થાનો-૧૪૧,પેરાડોમે0ટ�ક O�ટમે!ટ કર�લ મMછર ઉNપિત 0થાનો-૧૪૧, ફોગFગ કર�લ Gુલ ઘરો-૩૪૭૫, ફોગFગ 

કર�લ 0થળો(Rબનરહ�ણાંક-૬૩, જSંનુાશક દવાના વપરાશ #ગે MLO-૨૪, બાયોલાવીસાઇડ િમVણ લીટર-૧૦,પાયર�થમ િમVણ 

લીટર-૫૬, મેલેથીઓન ટ�:નીકલ િમVણ લીટર-૨૫નો વપરાશ થયેલ છે.ફ�વર સવ%ની કામગીર� દરWયાન તાવના ક�સો મળ� 

આવેલ નથી. 
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વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દK િનક ર�પોટL  Bજુબ તાર�ખ ૧૦-૦૮-૨૦૧૫ના પેરાડોમે0ટ�ક તપાસેલ 

મMછર ઉNપિત 0થાનો-૧૭૬,પેરાડોમે0ટ�ક O�ટમે!ટ કર�લ મMછર ઉNપિત 0થાનો-૧૬૫, ફોગFગ કર�લ Gુલ ઘરો-૩૪૦૩, ફોગFગ 

કર�લ 0થળો(Rબનરહ�ણાંક-૪૬, જSંનુાશક દવાના વપરાશ #ગે MLO-૧૮, બાયોલાવીસાઇડ િમVણ લીટર-૨૦,પાયર�થમ િમVણ 

લીટર-૪૦, મેલેથીઓન ટ�:નીકલ િમVણ લીટર-૬૦નો વપરાશ થયેલ છે. ફ�વર સવ%ની કામગીર�  દરWયાન તાવના ક�સો મળ� 

આવેલ નથી. 

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

                                                                                            વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                            જનસપંકL િવભાગ, 

                                                                                            તા.૧૧-૦૮-૨૦૧૫ 

�િત, 

તDંીVી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો:ત �ેસનોટ આપના દK િનક વતLમાનપDમા ં�િસZધ કરવા િવનતંી છે.  
 

                                     જનસપંકL  અિધકાર�  

                                                                                            મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                                  વડોદરા 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�માં જણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા શહ�રના જ[ર�યાતમદં નાગ\રક 

ક� .ઓ ]દયની શ^\_યા-સારવાર કરાવે છે તેઓને માનનીય મેયરVીની ભલામણ અને Nયારબાદ જ[ર� �\_યા `ણૂL કયાL પછ� 

મહaમ [. ૫૦,૦૦૦/-ની મયાLદામા ંઆિથcક સહાય આપવાનો િશર0તો છે. 

આ અગાઉ, ગત તા. ૧૪-૦૫-૨૦૧૫ના રોજ માનનીય મેયરVીના વરદ હ0તે Gુલ ૨૧ શહ�ર�જનોને આિથcક સહાય     

[. ૯,૯૯,૬૬૦/-ની Gુલ રકમના ચેક એનાયત કરવામા ંઆJયા હતા.ં 

આજરોજ તાર�ખ ૧૧-૦૮-૨૦૧૫ને મગંળવારના રોજ સવાર� ૧૦-૦૦ કલાક� માનનીય ડ�efટુ� મેયરVી, 0થાયી 

સિમિતના માનનીય અZયYVી, માનનીય િવરોધ પYના નેતાVી અને આિથcક સહાય માટ� ભલામણ કરનાર તમામ Wfિુનિસપલ 

સભાસદVીઓની ઉપg0થિતમાં ]દયની શ^\_યા કરાવનાર Gુલ ૩૮ શહ�ર�જનોને માનનીય મેયરVીના વરદ હ0તે �Nયેકને      

[. ૫૦,૦૦૦/-ની રકમની મયાLદાને Zયાને રાખી, આિથcક સહાય [. ૧૮,૬૨,૮૪૯/- ની Gુલ રકમના ચેક એનાયત કરવામા ંઆJયા 

હતા.ં 

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા િવતેલા છે5લા પાચં વષL, ૨૦૧૦ થી iુલાઇ-૨૦૧૫ #િતત Gુલ ૨૨૨ શહ�ર�જનો ક� 

.ઓએ ]દયની શ^\_યા-સારવાર કરાવેલ છે તેઓને માનનીય મેયરVીની ભલામણ બાદ Gુલ [. ૯૭,૧૫,૨૬૭/- (#ક� [િપયા 

સaાjુ ંલાખ, પદંર હkર બસો સડસઠ `રુા)ની આિથcક સહાય આપવામા ંઆવી છે. 
  

--------------------------------------------------- 
                                                                                            વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  
                                                                                            જનસપંકL િવભાગ, 
                                                                                            તા.૧૧-૦૮-૨૦૧૫ 
�િત,     

તDંીVી, 
--------- 
વડોદરા. 
 ઉપરો:ત �ેસનોટ આપના દK િનક વતLમાનપDમા ં�િસZધ કરવા િવનતંી છે.  
 

                                     જનસપંકL  અિધકાર�  
                                                                                            મહાનગર સેવા સદન  
                                                                                                  વડોદરા 
 
 
 
 
 
 
 

 


