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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� �ુન-૦૧૫‘મેલેર�યા િવરોધી 
માસ’  તથા �ુલાઇ-૨૦૧૫ ‘ડ�*+, ુિવરોધી માસ’ની ઉજવણીમા ંસહભાગી થવા માટ� િવિવધ કચેર�ઓ/િવભાગો/ 
સ3ંથાઓ િવગેર� 4ારા કરવાની થતી િવિવધ 56િૃ8ઓમા ં સરકાર9ીની :ચૂના અને માગ<દશ<ન >જુબ રા?@Aય 
વાહકજ*ય રોગ િનયBંણ કાય<Cમ Dતગ<ત વડોદરા શહ�રમા ં �ુન ‘મેલેર�યા િવરોધી માસ’ તથા �ુલાઇ ‘ડ�*+, ુ િવરોધી 
માસ’ની ઉજવણી દર વષF કરવામા ંઆવે છે. તે >જુબ ચાH ુવષF �ુન-૨૦૧૫ ‘મેલેર�યા િવરોધી માસ’ તથા �ુલાઇ-
૨૦૧૫ ‘ડ�*+, ુિવરોધી માસ’ની ઉજવણી ખાસ િવિશ@ટ િવિવધ આઇ.ઈ.સી. 56િૃતઓ હાથ ધર� એર�યા 3પેસીફ�ક લોકોની 
જMર�યાત >જુબ વાહક જ*ય રોગોના ફ�લાવા, અટકાયતના ઉપાયો, િનદાન અને સારવાર તથા 3વબચાવ Dગેના 
િવિવધ ઉપાયો િવષે Oણકાર� વધે તે6ુ ંઆયોજન વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 4ારા કરવામા ંઆવેલ છે.  
               �ુન-૧૫ ‘મેલેર�યા િવરોધી માસ’ તથા �ુલાઇ-૧૫ ‘ડ�*+, ુ િવરોધી માસ’ તથા સમP ચોમાસાની સીઝન 
દરRયાન વાહકજ*ય રોગ િનયBંણ કામગીર�મા ંસહભાગી થવા માટ� િવિવધ કચેર�ઓ/ સ3ંથાઓ/િવભાગો >SુયTવે તમામ 
સરકાર�/અધ<સરકાર�/R,િુનિસપલ કોપUર�શનની િવિવધ કચેર�ઓ, તમામ સરકાર�/A3ટ સચંાVલત/ખાનગી 
હોW3પટલ/Xડ3પે*સર�, શાળા, કોલેજો, એરપોટ< , એસ.ટ�. ડ�પો, ર�Zવે 3ટ�શન, ર�Zવે કોલોની, પી.ડ[Z,.ુડ�., ઓ.એન.\.સી., 
નમ<દા કોલોની, એસ.આર.પી. કવાટસ<, પોલીસ 3ટ�શન, પોલીસ કવાટસ<, પોલીસ A�ન]ગ 3^ુલ, પો3ટલ A�ન]ગ 3^ુલ, એર 
ફોસ<, ઇ.એમ.ઇ. 3^ુલ, નમ<દા કોલોની, હ�વી વોટર A�ટમે*ટ _લા*ટ, હોટલો, િસનેમા `હૃો, શોપ]ગ મોલ, ધાિમaક 3થળો, 
ઔધોVગક સં̂ ુલો, નિવન બાધંકામ સાઇcસ, િવગેર� 3થળોએ સૌ 5થમ ચોમાસા eવૂF તેમની સલં+ન સ3ંથા/કચેર�ઓના 
િવ3તારમા ં મેલેર�યા-ડ�*+,-ુVચ^ુન`િુનયા fવા રોગ ફ�લાવતા ં વાહક મgછરની ઉTપિ8 રોકવા નીચે >જુબની િવિવધ 
કામગીર�ઓ  ટોચ અVPમ8ાના ધોરણે કરવી DTયતં જMર� જણાય છે. 

� કચેર� પર�સર, િવ3તારમા ંઆવેલ તમામ પાણી ભર�લ ટાકં�,કોઠ�,પીપ િવગેર� પાBોની સફાઇ કરાવવી. દર 
અઠવાડ�યે એક વાર iાય કર� પછ� જ ભરવાની jયવ3થા ગોઠવવી. 

�  f પાણીની ટાકં� ક� પાBોના ઢાકંણ હવાl3ુત બધં ન કર� શકાયા તેવા હોય અથવા અિનયિમત હોય તે 
mતુ<જ ર�પેર]ગ કરાવવા અને હવાl3ુત ઢાકંણ બેસાડવાની કરવાની કાય<વાહ� mતૂ< હાથ ઘરવી. 

� પoી/ઢોરને પીવા માટ� રાખવામા ંઆવેલ પાણીના પાBો અઠવાડ�યે એક વાર iાય કર� પછ� જ ભરવાની 
jયવ3થા ગોઠવવી. 

�  સ3ંથાના પર�સર- િવ3તારમા ંનકામો પડ� રહ�લ બીન જMર� ભગંાર કચરો િવગેર� ચોમાસા પહ�લા ંસાફ 
કરાવવો તથા  ભગંારમા ંવરસાદ�  પાણી ન  ભરાય તે 3થળે ખસેડ� િનકાલ કરવો. ( સોસ< ર�ડકશન કર6ુ)ં  

�  સ3ંથાના પર�સર, બેઝમે*ટ તથા અગાશીમા ંવરસાદ� પાણી ન ભરાઇ રહ� તેવી ખાસ jયવ3થા    

�  કરવી. 
� સ3ંથાના પર�સરમા ંપાણીના લીક�જ હોય તો mતુ< જ rુર3ત કરાવવા. 
� ચોમાસા દરRયાન ઘાબા પર ભરાઇ રહ�તા વરસાદ� પાણીનો કાયમી નીકાલ કરવાની ખાસ jયવ3થા 

કરવી. 
� ટાકં� ઓવરsલો ના થાય તેની ખાસ તક�દાર� રાખી અથવા  ઓવરsલો થયેલ પાણીનો i�નેજમા ં િનકાલ 

થાય તેવી jયવ3થા કરવી. 
� i�નેજ તથા વરસાદ� ગટરોમા ંસતત પાણી વહ�m ુ ંરહ� તેવી jયવ3થા કરવી. 
� કોઇપણને તાવ આવે તો mતૂ< જ ડોtટરની સલાહ >જુબ સeંણૂ< સારવાર કરાવવી. 
� જન O`િૃત (આઇ.ઇ.સી) માટ� હોXડuગ,પો3ટસ<,બેનસ<,3ટ�કસ< િવગેર� લગાવવા. 
� વડોદરા મહાનગર સેવાસદન 4ારા િન,tુત કર�લ આરો+ય કામદારોને oેિBય કામગીર� દરRયાન જMર� 

સાથ સહકાર આપી Oહ�ર આરો+યના Xહતમા ંસહભાગી અને સહયોગી થ6ુ ં.  
 

                                                                                        ૨... 
 



૨. 
 

                                                                                 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                 જનસપંક< િવભાગ, 

                                                                                 તા.૨૩-૦૪-૨૦૧૫ 
                                 
5િત, 

તBંી9ી, 

--------- 

વડોદરા. 

ઉપરોtત 5ેસનોટ આપના દx િનક વત<માનપBમા ં5િસyધ કરવા િવનતંી છે.  
 
 

                                      જનસપંક< અિધકાર�  

                                                                                   મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                          વડોદરા 

 
 


