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 વડોદરા મહાનગર સવેા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ંઆવ ે છે ક� ગિતશીલ અન ે�ગિતશીલ 

વડોદરાના િવકાસના ભાગ!પે વડોદરા મહાનગર સેવા સદન #ારા !. ૫.૫૦ કરોડના ખચ( બાધંવામા ંઆવેલ “દ�પક 

ઓપન એર િથએટર”નો માનનીય મેયર 0ી ભરતભાઇ શાહના વરદ હ2તે લોકાપ3ણનો કાય34મ                 

તાર�ખ ૨૦-૦૮-૨૦૧૫ને 9!ુવારના રોજ સવાર� ૧૦-૩૦ કલાક� પ<થર ગેટ પાસ,ે મદનઝાપંા રોડ, વડોદરા ખાતે 

યોજવામા ંઆવેલ છે. 

 આ �સગંે  >?ુય અિતિથ તર�ક� માનનીય સસંદસ@ય0ી,વડોદરા, 0ીમતી રંજનબેન ભA તથા અિતિથ 

િવશેષ તર�ક� માનનીય ધારાસ@યો સવ30ી CતેDEભાઇ Fખુડ�યા, 0ી યોગેશભાઇ પટ�લ, 0ી રાGDEભાઇ િHવેદ�, 

0ીમતી મનીષાબેન વક�લ,  Iડુાના માનનીય અJયK0ી એન.વી.પટ�લ, 9જુરાત રાLય નાગMરક Nરુવઠા િનગમ 

Pલિમટ�ડના માનનીય અJયK0ી QપૂેDEભાઇ લાખાવાલા ઉપT2થત રહ�શ.ે 

        સૌ શહ�ર�જનોને આ કાય34મમા ંપધારવા Vહ�ર િનમHંણ છે.                                  

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

                                                                                      વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                      જનસપંક3 િવભાગ, 

                                                                                      તા.૧૯-૦૮-૨૦૧૫ 
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�ેસનોટ :- 

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

પાણીજDય રોગો િનવારણ Zગે કરાયેલ સવ(ની કામગીર�મા ંતાર�ખ ૧૭-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ ૧૦૫૬૭ ઘરોનો સવ( કરાયેલ Gમા ં

શકંા2પદ કમળો-૦,ઝાડા-૬૫,તાવ-૧૨૬ દદ_ઓ મ`યા, તેમજ Xલોર�નની ગોળ�aુ ં િવતરણ-૮૧૩૩, ઓ.આર.એસ પેક�ટaુ ં

િવતરણ-૯૭, પિHકા િવતરણ-૩૬૩૩ કરવામા ંઆbcુ ંહd ુ.ં 
  

વાહક જનીત રોગો અટકાયત કામગીર�ના દY િનક ર�પોટ3  >જુબ તાર�ખ ૧૭-૦૮-૨૦૧૫ના રોજ સવ( કરાયેલ        

ઘરો-૬૮૩૧૪, સોસ3 ર�ડકશન કામગીર�-૫૫૮૦, ફોગgગ કર�લ ઘરો-૨૦૭૨૬, ફોગgગ કર�લ બીન રહ�ણાકં 2થળો-૨૧૩૫, 

એમ.એલ.ઓ (લીટર) વપરાશ-૭૩૫, ટ�મીફોસ (એમ.એલ) વપરાશ-૧૮૧૫, બાયોલાવીસાઇડ (લીટર) ૪૦,પાયર�થમ (લીટર)  

વપરાશ-૭૮૧, મેલેથીઓન ટ�Xનીકલ િમ0ણ લીટર-૭૦નો વપરાશ થયેલ છે તેમજ મળ� આવેલ તાવના ક�સો અને લીધેલ 

લોહ�ના ન>નૂા-૧૨૨૪ લેવામા ંઆવેલા હતા.ં  
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�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ દબાણ 

શાખાની કામગીર� અDવયે હોડ ગ-બેનર !ુર કરવાની કામગીર�મા ં#વૂ%-દ&'ણ ઝોનની દબાણ ટ�મ )ારા ૧૦ લાર�, ૦૨ કાઉ/ટર, 

૧૧૭ પર2રુણ સામાન, ૬૫ લાર�, ૭૫ પથારા હટા6યા તેમજ ૧૩ કાચા શેડ તોડવાની કાય%વાહ� કરવામા ંઆવી છે.  

 ઉ<ર અને પિ>મ ઝોનની તેમજ ક�/?ીય ટ�મની સ@ંAુત દબાણની ટ�મો )ારા વોડ% ન.ં ૧ના /યાયમBંદર, પદમાવતી, 

લહ�ર�#રુા દરવાCથી માડંવી, ચાપંાનેર થી કાD#ુરુા રોડ તેમજ વોડ% ન.ં ૯ના આજવા રોડ, કમલા નગર તળાવ પાસેના 

િવGતારોમાંથી ૨૦ બધં લાર�, ૪ છતલાર�, ૪ JKુલી લાર�, ૧ L�મવાM લોખડં ટ�બલ !ુર કરાવવાની કાય%વાહ� કર�.   

 જમીન િમkકત (કોમિશlયલ શાખા) #ારા Vહ�રાતના દબાણો mુર કરવાની કાય3વાહ� કરતા ખડં�રાવ માકnટથી કોઠ�, 

સયાCગજં, 2ટ�શન, નગહર� સક3લ, ફતેગજં, Iડુા સક3લ, અિમતનગર, માણેકપાક3 , હરણી, ઇ.એમ.ઇ, સમા તળાવ, સમા ગામ, 

અPભલાષા ચોકડ�, >જુમoડુાના િવિવધ િવ2તારોમાથંી ૧૦ બોડ3, ૬૭ કપડા બેનર તેમજ ૦૨ વાસં જમા લેવાની કાય3વાહ� 

કરવામા ંઆવી.   

 ઢોર પાટ_ #ારા તાર�ખ ૧૭/૦૮/૨૦૧૫ના સયાCગજંથી ફતેગજં, વી.આઇ.પી રોડ પાક3 , ટ�.પી ૧૩, ગોરવા, પચંવટ�, 

દશામા મMંદર, મહારાણી લqમીબાઇ ચોક, ગોHી ગામ, હર�નગર પાણીની ટાકં�, Mદવાળ�Nરુા, વાસણા રોડ, G.પી રોડ, 

અKરચોક, કલાલી rીજ તેમજ માજંલNરુના િવિવધ િવ2તારોમાથંી ૦૮ ઢોર પકડવાની કાય3વાહ� કરવામા ંઆવી તેમજ તાર�ખ 

૧૯/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ સયાCગજં, પરsરુામ ભtા, અકોટા, G.પી. રોડ, >જુમoડુા, અKરચોક, વડસર રોડ, C.આઇ.ડ�.સી રોડ, 

ડ�ર� Hણ ર2તા, આઇ.ટ�.આઇ તરસાલી, સMહતના િવ2તારોમાથંી ૧૧ ઢોર પકડવાની કાય3વાહ� કર� બે Mદવસમા ં uુલ ૧૯ ઢોર 

પકડવાની કાય3વાહ� કરવામા ંઆવી.  
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