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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક�. તાર�ખ ૧૩/૨/૧૫ ના રોજ 

વ.મ.સે.સ. "ારા નીચે $જુબના હોદ�દારો  અને અિધકાર�ઓ હાજર રહ� )વાઈન+, ુ -તગ.ત શહ�રની 

પ1ર2)થિતની સમી4ા કરવામા ંઆવી િમ1ટ6ગ દર7યાન 8ી ભરતભાઈ શાહ (મેયર8ી), 8ીમતી રંજનબેન ભ= 

(સાસંદ8ી) , 8ી મિનષભાઈ ભાર?ાજ ( કિમશનર8ી) , 8ીમતી @િુનતાબેન ABુલ (ડ�.મેયર8ી), ડૉ. 1હતેEFભાઈ 

પટ�લ( અGય48ી )થાયી સિમતી), 8ી ચEંFકાEત 8ીવા)તવ (ભHIભુાઈ – નેતા િવરોધપ4), 8ી શKદશરણ 

LMભ= ( Nદ�શ મOંી ભા.જ.પા તથા Pવૂ. મેયર8ી), 8ી ક�.એસ.મેનાત (ડ�.કિમશનર8ી(વ)),8ી શલેૈષભાઈ 

મહ�તા (Pવૂ. ડ�.મેયર8ી),8ી @િુનલભાઈ સોલકં� (Pવૂ. મેયર8ી), 8ી ક�તનભાઈ LMભ= (અGય48ી ,આરોTય 

સિમિત), 8ી 1દUલપભાઈ નેપાળ� (નેતા શાસક પ4) , ડો.િવજયભાઈ શાહ (Pવૂ. અGય4 )થા.સિમિત),8ી 

Nિવણભાઈ પટ�લ ( ડ�.અGય48ી, આરોTય સિમિત), ડો.દ�વેશભાઈ પટ�લ (આરોTય અમલદાર8ી ), 

ડો.$કુ�શભાઈ વૈW (અિધક આરોTય અમલદાર8ી)  હાજર રXા હતા. 

તા: ૧૨/૨/૧૫ @ધુીમા ંશહ�રના Zુલ ૧૭૭ શકંા)પદ )વાઈન+,નુા ક�શોના સે7પલ તપાસાયેલ \માથંી ૧૦૫ 

દદ^ પોઝીટ�વ જણાયેલ છે. શહ�રમા ંસૌથી વધાર� અસરa)ત િવ)તાર સમ અને તાદંલb ,\મા ં૧૦ અને ૧૩ 

ક�શો પોઝીટ�વ નcધાયેલ છે. તાર�ખ ૧૩/૨/૧૫ @ધુી Zુલ $eૃf ુ૬ નcધાયેલ છે. હાલ ૬૨ દદ^ઓ સારવાર હ�ઠળ 

છે. 

તા.૧૨/૨/૧૫ @ધુીમા ંલગભગ ૪,૨૫૦૦૦ વ)તીjુ ંસવkલEસ કરવામા ંઆવેલ છે. \ -તગ.ત ૨૫૦ થી વધાર� 

દદ^ઓને સારવાર અપાયેલ \ પકૈ� કોઈપણ શકંા)પદ )વાઈન+, ુ દદ^ જણાયેલ નથી સિમિતની તમામ 

શાળાઓjુ ં મેડ�કલ ઓ1ફસર "ારા બાળકોjુ ંહ�mથ ચેક અપ કરવામા ંઆવેલ Zુલ ૪૪,૧૩૮ બાળકોની તપાસ 

થયેલ \ પકૈ� કોઈપણ શકંા)પદ )વાઈન+, ુજણાયેલ નથી છેmલા બે 1દવસમા ંડોBટરો "ારા oગણવાડ�ના 

Zુલ ૭૫૦૦ બાળકોની તપાસ થઈ pકુ�લ છે અને બે 1દવસોમા ં તપાસ Pણૂ. થઈ જશે. \ $જુબની ચચા. 

કરવામા ંઆવેલ. જqર�યાત $જુબ ખાનગી શાળાઓjુ ંr)sિન6ગ આવનાર 1દવસોમા ંકરવામા ંઆવશે.      

 િમ1ટ6ગ દર7યાન નવા ક�શોમા ંઘટાડો થાય તે અથk મેયર8ી તથા અEય નેતાઓ "ારા નીચે $જુબ @ચુનો 

આપવામા ંઆવેલ.  

� લોક buિૃત અથk  IEC પિOકાઓની વહvચણી ઘર� ઘર� થાય તે અથk ભાર $કૂવામા ંઆwયો.  

� લોક buિૃત ઓટોર�4ા "ારા લાઉડ )પીકરથી કરવામા ંઆવશે.  

� તા. ૧૪/૨/૧૫ થી સPંણૂ. શહ�રના તમામ ઘરોjુ ં )વાઈન+, ુ અથk સવk4ણ કરવામા ં આવશ.ે સવk 

દર7યાન જqર જણાય eયાર� મેડ�કલ ઓ1ફસર "ારા સારવાર અપાશે અને સાથ ેસાથ ેપOીકા િવતરણ, 

માઉથ yુ માઉથ IEC / અવરનેશ કરવામા ંઆવશ.ે                                               ૨... 
 

 



                                               ૨. 
 

નીચે $જુબની હો)પીટલ )વાઈન+,નુા દદ^ઓને સારવાર આપવા માટ� માEય છે.  

1. )ટUલzગ હો)પીટલ.    

2. ભાઈલાલ અમીન હો)પીટલ.  

3. )પદંન હો)પીટલ, માજંલPરૂ.  

4. બીએપીએસ હો)પીટલ, અટલાદરા. 

5. મે{ો હો)પીટલ.  

6. સન સાઈન Tલોબલ હો)પીટલ,માજંલPરૂ.  

7. સન સાઈન Tલોબલ હો)પીટલ,1દવાલીPરુા. . 

8. સગંમ હો)પીટલ, સગંમ ચાર ર)તા.  

9. એસએસ| હો)પીટલ.  

10. ગોOી મેડ�Bલ કોલેજ.  

11. જમનાબાઈ હો)પીટલ.   
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                                                                                 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                 જનસપંક. િવભાગ, 

                                                                                 તા.૧૩-૦૨-૨૦૧૫ 
                                 
Nિત, 

તOંી8ી, 

--------- 

વડોદરા. 
 
 

 ઉપરોBત Nેસનોટ આપના દ~ િનક વત.માનપOમા ંNિસGધ કરવા િવનતંી છે.  
 
 

                                     જનસપંક. અિધકાર�  

                                                                                 મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                        વડોદરા 
 
 
 
 


