
 

 

 

 

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
�ુન-૨૦૧૬ ‘મેલેર�યા િવરોધી માસ’ અને �ુલાઇ-૨૦૧૬ ‘ડ���� ુિવરોધી માસ’ની ઉજ વણી 

મેલેર�યાનો #ત સારા ભિવ&ય માટ� (END MALARIA FOR GOOD)        
         મલેેર�યા, ડ���� ુ ,ચ�ુન�નુીયા �વા વાહકજ�ય રોગના અસરકારક િનય#ંણ માટ� જન&�િૃત ક�ળવી જન 
સ*દુાયની સ+,ય ભાગીદાર� મેળવવાના હ�.થુી  દર વષ1  વડોદરા મહાનગરપાલકાના આરો�ય િવભાગ 3ારા  4ુન 
માસ ‘મેલેર�યા િવરોધી માસ’ અને 4ુલાઇ માસ ‘ડ���� ુિવરોધી માસ’ ની ઉજવણી કરવામા ંઆવ ેછે.  રા<=�ય વાહક 
જ�ય રોગ િનય#ંણ કાય>,મ (NVBDCP) તથા િવA આરો�ય સBંથા (WHO) એ મેલેર�યા રોગની નાDદુ� માટ� 
NATIONAL FRAME WORK FOR MALARIA ELIMINATION IN INDIA (2016 -2030) નો WોXામ લો�ચ કર�લ 
છે. િવA આરો�ય સBંથા તરફથી સમાજZુ ંઆ સમBયા W[યે \યાન દોરાય તે હ�.થુી  મેલેર�યા ઉપર ચા] ુવષ>ની 
થીમ “ END MALARIA FOR GOOD”  -  “ મેલેર�યાનો #ત સારા ભિવ&ય માટ� ” છે.  
                  વડોદરા મહાનગરપાલકાના આરો�ય િવભાગ 3ારા ચા] ુવષ1 4ુન-૨૦૧૬ ‘મેલેર�યા િવરોધી માસ’ તથા 
4ુલાઇ-૨૦૧૬ ‘ડ���� ુિવરોધી માસ’ ની ઉજવણી ખાસ િવિશ<ટ િવિવધ આઇ.ઈ.સી. Weિૃતઓ હાથ ધર� વાહક જ�ય 
રોગોના ફ�લાવા,અટકાયતના ઉપાયો, િનદાન અને સારવાર તથા Bવ બચાવ hગનેા િવિવધ ઉપાયો િવષે &ણકાર� 
વધે તથા આગામી ચોમાસાની ઋ. ુદરjયાન વાહકજ�ય રોગો �વા ંક� મેલે+રયા-ડ����-ુચકન�િુનયાની અટકાયતી 
અને િનય#ંણ કામગીર� kબંેશ Bવlુપે કરવા માટ� શહ�રના તમામ સરકાર�, અધ>સરકાર�, Bવૈnછ�ક સBંથાઓ તથા 
નાગર�કો 3ારા આ kબંેશમા ંસહકાર, સહયોગ અને જoર� યોગદાન મળ� રહ� ત ેહ�.થુી તા.૧૧/૫/૨૦૧૬ના રોજ 
rી.એચ.એસ.પટ�લ - j�િુનશીપલ કિમsરrી ,વડોદરા મહાનગરપાલકાના અ\યt Bથાન ેએક બેઠકZુ ંઆયોજન 
કરવામા ં આવેલ હ..ુ �મા ં મહાનગરપાલકાના િવિવધ િવભાગો, સરકાર�/=Bટ સચંાલત/ખાનગી 
હોvBપટલ/+ડBપે�સર�, શાળા, કોલેજો, એસ.ટ�. ડ�પો, ર�wવે Bટ�શન, ર�wવે કોલોની, પી.ડxw�.ુડ�.,એસ.આર.પી. 
કવાટસ>,પોલીસ Bટ�શન, પોલીસ કવાટસ>, પોલીસ =�નyગ B�ુલ,એર ફોસ>, તથા શહ�રની Bવૈznછક સBંથાઓના 
Wિતનીધીઓ હાજર ર{ા હતા.  
                 4ુન ‘મલેરે�યા િવરોધી માસ’, 4ુલાઇ  ‘ડ���� ુ િવરોધી માસ’ તથા સમX ચોમાસા દરjયાન 
સહભાગી થવા માટ� િવિવધ કચેર�ઓ/ સBંથાઓ/િવભાગો *|ુય[વે તમામ સરકાર�/અધ>સરકાર�/j�િુનિસપલ 
કોપ}ર�શનની િવિવધ કચરે�ઓ,તમામ સરકાર�/=Bટ સચંાલત/ખાનગી હોvBપટલ/+ડBપે�સર�, શાળા, કોલેજો, 
એસ.ટ�. ડ�પો, ર�wવ ે Bટ�શન, ર�wવ ે કોલોની, પી.ડxw�.ુડ�., ઓ.એન.~.સી., નમ>દા કોલોની, એસ.આર.પી. 
કવાટસ>,પોલીસ Bટ�શન, પોલીસ કવાટસ>, પોલીસ =�નyગ B�ુલ, પોBટલ =�નyગ B�ુલ, એર ફોસ>, ઇ.એમ.ઇ. B�ુલ, 
નમ>દા કોલોની, એમ.~.વી.સી.એલ., હ�વી વોટર =�ટમે�ટ �લા�ટ િવગેર�મા ં3ારા વાહકજ�ય રોગ િનય#ંણ માટ� સૌ 
Wથમ 4ૂન માસમા ં ચોમાસા �વૂ1 તેમની સલં�ન સBંથા/કચેર�ઓના તથા રહ�ઠાણ િવBતારમા ં મલેેર�યા-ડ����-ુ
ચ�ુન�િુનયા �વા રોગ ફ�લાવતા ં વાહક મnછરની ઉ[પિ� રોકવા નીચ ે *જુબની િવિવધ કામગીર�ઓ  ટોચ 
અXમ�ાના ધોરણે કરવા અપીલ કરવામા ંઆવલે છે. 

� રહ�ઠાણ/કચેર� પર�સર, િવ/તારમા ંઆવેલ તમામ પાણી ભર�લ ટાકં�,કોઠ�,પીપ િવગેર� પા3ોની તથા 
પ5ી/ઢોરને પીવા માટ� રાખવામા ંઆવેલ પાણીના પા3ોની દર અઠવાડ�યે એક વાર સફાઇ કરાવવી અને 

;કુ<યા પછ� જ  ભરવાની <યવ/થા ગોઠવવી.તથા > પાણીની ટાકં� ક� પા3ોના ઢાકંણ હવા?/ુત બધં ન 

કર� શકાયા તેવા હોય અથવા અિનયિમત હોય તે BતુCજ  ર�પેરDગ કરવા અને હવા?/ુત ઢાકંણ બધં 

કરવાની કાયCવાહ� BતૂC હાથ ઘરવી. 
�  રહ�ઠાણ/સ/ંથાના પર�સર- િવ/તારમા ંનકામો પડ� રહ�લ બીન જ Gર� ભગંાર કચરો િવગેર�ચોમાસા પહ�લા ં

સાફ કરાવવો તથા ભગંારમા ંવરસાદ� પાણી ન ભરાય તે /થળે ખસેડ� સોસC ર�ડકશન    

 કરIુ.ં   

�  રહ�ઠાણ/સ/ંથાના પર�સર, બેઝમે�ટ તથા અગાશીમા ંવરસાદ� પાણી ન ભરાઇ રહ� તેવી <યવ/થા કરવી 
તથા પાણીના લીક�જ  હોય તો BતુC જ  Kુર/ત કરાવવા. 

� ચોમાસા દરLયાન ઘાબા પર ભરાઇ રહ�તા વરસાદ� પાણીનો કાયમી િનકાલ કરવાની <યવ/થા કરવી. 
� જ ન MNિૃત (આઇ.ઇ.સી) માટ� હોPડQગ,પો/ટસC,બેનસC,/ટ�કસC િવગેર� લગાવવા.  

                                                                                                          ૨... 
 

 



૨. 
 

 
                     ચોમાસા SવૂT તથા સમU ચોમાસા દરLયાન શહ�રની તમામ સરકાર�, અધCસરકાર�, /વૈXYછક 
સ/ંથાઓ, લોક [િતિનધીઓ તથા શહ�રના નાગર�કો \ારા વાહકજ �ય રોગો >વા ક� મેલેર�યા-ડ����-ુ]ચ^ુનNિુનયાના 
િનય3ંણ માટ� જ Gર� સાથ-સહકાર, સહયોગ અને યોગદાન આપી Mહ�ર આરો�યલ5ી કામગીર�મા ં સહભાગી થઇ 
વડોદરા શહ�રને વાહકજ �ય રોગોથી _ુ̀ ત રાખવા અaરુોધ કરવામા ંઆવે છે. 
 

 
  

 

-------------------------------------------- 
                                                                                                                   વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                                                              જનસપંક> િવભાગ, 

                                                                                                                              તા.૧૧-૦૫-૨૦૧૬ 

Wિત, 

ત#ંીrી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો�ત Wેસનોટ આપના દ� િનક વત>માનપ#મા ંWિસ\ધ કરવા િવનતંી છે.                                     
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 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� વડોદરા મહાનગરપાલકા 3ારા સાtર 

આર.વી.દ�સાઇની જ�મજયતંી િનિમ�ે તેઓની Wિતમાને �<ુપાજંલ અપ>ણ કરવાનો કાય>,મ માનનીય મેયર rી ભરતભાઇ 

ડાગંરના વરદ હBતે તાર�ખ ૧૨-૦૫-૨૦૧૬ને �oુવારના રોજ સવાર� ૦૮-૩૦ કલાક� eડુા ઓ+ફસ સામે, ઉ[કષ> પે=ોલ પપં પાસે, 

વી.આઇ.પી.રોડ, કાર�લીબાગ, વડોદરા ખાતે યોજવામા ંઆવેલ છે. 
  
સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય>,મમા ંપધારવા &હ�ર િનમ#ંણ છે.    
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Wિત, 

ત#ંીrી, 

--------- 

વડોદરા. 
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