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        સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય)\મમા ંપધારવા 6હ�ર િનમ(ંણ છે.                                  

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

                                                                                      વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                      જનસપંક)  િવભાગ, 

                                                                                      તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૫ 

.િત, 

ત(ંી2ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો�ત .ેસનોટ આપના દk િનક વત)માનપ(મા ં.િસ#ધ કરવા િવનતંી છે. 
 

                                      જનસપંક)  અિધકાર�  

                                                                                        મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                              વડોદરા 
 
 
 



  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

.ેસનોટ :- 

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

Aારા પાણીજWય રોગો િનવારણ Zગે કરાયેલ સવHની કામગીર�મા ંતાર�ખ ૧૪-૧૦-૨૦૧૫ના રોજ ૯૫૬૮ ઘરોનો સવH 

કરાયેલ _મા ં શકંા4પદ કમળો-૧૬, ઝાડા-૫૦, તાવ-૮૩ દદpઓ મqયા, તેમજ �લોર�નની ગોળ�Xુ ં  િવતરણ-

૧૪૯૮૭, ઓ.આર.એસ પેક�ટXુ ંિવતરણ-૮૮, પિ(કા િવતરણ-૨૩૭૦ કરવામા ંઆstુ ંહu ુ.ં 
   

વાહક જWય રોગો અટકાયત કામગીર�ના દk િનક ર�પોટ)  0જુબ તાર�ખ ૧૪-૧૦-૨૦૧૫ના રોજ સવH કરાયેલ        

ઘરો-૬૫૦૦૧, સોસ) ર�ડકશન કામગીર�-૩૫૩૫, ફોગUગ કર�લ ઘરો-૨૧૦૮૩, ફોગUગ કર�લ બીન રહ�ણાકં       

4થળો-૨૭૨, એમ.એલ.ઓ (લીટર) વપરાશ-૧૮૦, ટ�મીફોસ (એમ.એલ) વપરાશ-૨૩૮૫, બાયોલાવyસાઇડ(લીટર) 

વપરાશ-૨૨૮૦, પાયર�zમ (લીટર) વપરાશ-૬૩૩, મેલેથીઓન લીટર-૩૮ નો વપરાશ થયેલ છે, તેમજ મળ� 

આવેલ તાવના ક�સો અને લીધેલ લોહ�ના ન0નૂા-૯૧૧ હતા.ં  

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

                                                                                     વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                     જનસપંક)  િવભાગ, 

                                                                                     તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૫ 

.િત, 

ત(ંી2ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો�ત .ેસનોટ આપના દk િનક વત)માનપ(મા ં.િસ#ધ કરવા િવનતંી છે.  

                                                                                   જનસપંક) અિધકાર�  

                                                                                  મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                        વડોદરા 
 
 

 


