
  

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 ૧૨-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ ૧૩૪૭૧ ઘરોનો સવ% કરાયેલ 0માં 

શકંા2પદ કમળો-૩,ઝાડા-૮૪,ઝાડા અને તાવ-૧૫૧ દદ5ઓ મ7યા, તેમજ 9લોર�નની ગોળ�:ુ ં િવતરણ-૧૪૧૭૯, ઓ.આર.એસ 

પેક�ટ:ુ ંિવતરણ-૧૩૦, પિ?કા િવતરણ-૪૩૧૩ કરવામા ંઆ@Aુ ંહB ુ.ં 

 તાર�ખ ૧૨-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ ૧૨૧૭૧ ઘરોનો સવ% કરાયેલ 0મા ંશકંા2પદ કમળો-૧,ઝાડા-૭૧,ઝાડા અને તાવ-૧૫૮ 

દદ5ઓ મ7યા, તેમજ 9લોર�નની ગોળ�:ુ ંિવતરણ-૧૩૩૫૪, ઓ.આર.એસ પેક�ટ:ુ ંિવતરણ-૧૧૨ તેમજ પિ?કા િવતરણ-૩૮૭૮ 

કરવામા ંઆવેલ. 

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દC િનક ર�પોટD  Eજુબ તાર�ખ ૧૨-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ સવ% કરાયેલ ઘરો-

૫૩૦૮૭, સોસD ર�ડકશન કામગીર�-૪૩૩૯, ફોગGગ કર�લ ઘરો-૧૯૬૧૮, ફોગGગ કર�લ બીન રહ�ણાંક 2થળો-૨૩૪, જBંનુાશક 

દવાના વપરાશ #ગે MLO-૬૪૬, ટ�મીફોસ (એબેટ) મી.લી-૧૫૧૧, બાયોલાવીસાઇડ િમMણ લીટર-૨૦,પાયર�થમ િમMણ લીટર-

૫૨૧, મેલેથીઓન ટ�9નીકલ િમMણ લીટર-૭૦નો વપરાશ થયેલ છે તેમજ મળ� આવેલ તાવના ક�સો અને લીધેલ લોહ�ના 

નEનૂા-૯૬૫ લેવામા ંઆવેલા હતા.ં  

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દC િનક ર�પોટD  Eજુબ તાર�ખ ૧૩-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ સવ% કરાયેલ ઘરો-

૬૩૫૯૧, સોસD ર�ડકશન કામગીર�-૫૮૧૨, ફોગGગ કર�લ ઘરો-૨૦૩૯૩, ફોગGગ કર�લ બીન રહ�ણાંક 2થળો-૨૬૪, જBંનુાશક 

દવાના વપરાશ #ગે MLO-૬૯૯ લીટર વપરાશ, ટ�મીફોસ (એમ.એલ) મી.લી-૧૭૦૦ વપરાશ, બાયોલાવીસાઇડ િમMણ લીટર-

૪૦,પાયર�થમ િમMણ લીટર-૬૯૮, મેલેથીઓન ટ�9નીકલ િમMણ લીટર-૪૦નો વપરાશ થયેલ છે તેમજ મળ� આવેલ તાવના 

ક�સો અને લીધેલ લોહ�ના નEનૂા-૧૦૮૨ લેવામા ંઆવેલા હતા.ં  

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

                                                                                            વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                            જનસપંકD િવભાગ, 

                                                                                            તા.૧૪-૦૮-૨૦૧૫ 

�િત, 

ત?ંીMી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો9ત �ેસનોટ આપના દC િનક વતDમાનપ?મા ં�િસRધ કરવા િવનતંી છે.  
 

                                     જનસપંકD  અિધકાર�  

                                                                                            મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                                  વડોદરા 
 

 

 

 
 
 
 
 



  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� તા. ૧૩/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ દબાણ 

શાખાની કામગીર� અ!વયે હોડTગ-બેનર Uુર કરવાની કામગીર�મા ંVવૂD-દWXણ ઝોન અને દWXણ અને VવૂD ઝોનની સAં9ુત ટ�મ 

�ારા ૨૨ Yલા2ટ�કના શેડ તોડZા તેમજ ૨૮ પથારા હટાવવાની કાયDવાહ� કરવામા ંઆવી. તેમજ ૩૩ લાર�, ૭ કાઉ!ટર, ૨ 

ક�બીન, આશર� ૧ [ક 0ટલો પર\રુણ સામાન જમા લેવાની કાયDવાહ� કરવામા ંઆવી. 

 ક�!]ીય ટ�મ �ારા વોડD ન.ં૧૨મા ં^જધારા સોસાયટ� િવભાગ-૨, મકરVરુા રોડ, નોવીનો બેટર� સામેની ગલી, એસ.ટ� 

ડ�પો પાછળના િવ2તારોમાથંી ૫ પાક� ક_પાઉ!ડ વોલ તોડવાની કાયDવાહ� કરવામાં આવી. 

 જમીન િમ`કત (કોમિશaયલ શાખા) �ારા bહ�રાતના દબાણો Uુર કરવાની કાયDવાહ� કરતા cકતd2તભં, !યાયમcંદર, 

eAબુીલીબાગ, કાર�લીબાગ, મે!ટલ હોf2પટલ, E9ુતાનદં ચાર ર2તા, અિમતનગર, માણેકપાકD , ગhડા સકDલ, ચકલી સકDલ, મનીષા 

ચોકડ�ના િવ2તારોમાંથી ૨૧ બોડD, ૩૧ િવનાઇલ બેનર તેમજ ૯૦ Vઠૂા જમા લેવાની કાયDવાહ� કરવામા ંઆવી. 

 ઢોર પાટ5 �ારા તાર�ખ ૧૨/૦૮/૨૦૧૫ના સયાlગજં [ાફ�ક શાખાથી કાલાઘોડા મહારાણા �તાપ સકDલ, ક`યાણનગર, 

જલારામ મcંદર રોડથી બmચુરાl રોડ, ચેપીરોગ દવાખાનાથી કાર�લીબાગ િવ2તાર, #બાલાલ પાકD , કાર�લીબાગ પાણીની ટાકં�, 

અિમતનગર, રા?ીબbર, ઇ.એમ.ઇ સકDલ, વડ સકDલ, �તાપગજં, સયાlગજં, ગરનાળા, સક5ટ હાઉસ, l.ઇ.બી સકDલ, ચકલી 

સકDલ, નnુભાઇ સકDલ, હર�નગર પાણીની ટાકં�, ટ�.બી. હોf2પટલ, ગો?ી િવ2તાર, 0.પી િવ2તારથી લાલબાગના િવ2તારોમાથંી ૫ 

ઢોર પકડવાની કાયDવાહ� કરવામા ં આવી તેમજ તાર�ખ ૧૩/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ સયાlગજં [ાફ�ક શાખાથી 

કાલાઘોડા,સલાટવાડા, સરકાર� �ેસ, નાગરવાડા, oતુડ�ઝાપંા, Bલુસીવાડ� િવ2તાર, વારસીયા મેઇનરોડ થી cકશનવાડ� 

પાછળના ર2તેથી પાણીગેટ,માડંવી !યાયમcંદર,લાલકોટD ,માકpટ ચાર ર2તા, રાજમહ�લ રોડ, લાલબાગ qીજ, લાલબાગ ઢોર 

ડrબેથી ર�`વે કોલોની, ડ�ર� ?ણ ર2તા, શરદનગર, તરસાલી,પદમનગર, એરફોસD 2ટ�શનથી માણેb રોડ, l.આઇ.ડ�.સી 

િવ2તાર, માજંલVરુ િવ2તાર થી લાલબાગ ઢોર ડrબા sધુીના િવ2તારોમાંથી ૧૩ ઢોર પકડ� tુલ બે cદવસમા ં ૧૯ ઢોર 

પકડવાની કાયDવાહ� કરવામાં આવી.  
 
 
 

--------------------------------------------------- 
                                                                                            વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  
                                                                                            જનસપંકD િવભાગ, 
                                                                                            તા.૧૪-૦૮-૨૦૧૫ 
�િત,     

ત?ંીMી, 
--------- 
વડોદરા. 
 ઉપરો9ત �ેસનોટ આપના દC િનક વતDમાનપ?મા ં�િસRધ કરવા િવનતંી છે.  
 

                                     જનસપંકD  અિધકાર�  
                                                                                            મહાનગર સેવા સદન  
                                                                                                  વડોદરા 
 
 
 
 
 

 


