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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 ં.  
 

 
 



  સદર  ઉજવણીમા ંસહભાગી-સહયોગી થવા માટ� �ુદ�-�ુદ� સ3ંથા/િવભાગો/કચેર�ઓ 4ારા કરવાની થતી 56િૃતની 
માXહતી નીચે >જુબ છે. 

                      
 કચેર�/સ3ંથા/િવભાગ વાહક જ*ય રોગ િનયBંણ માટ� કરવાની કામગીર� 

આરો+ય િવભાગ-ફાઇલેર�યા 
શાખા/અબ<ન હ�Zથ સે*ટર 
(તમામ)/ડ�.હ�Zથ ઓXફસર9ી (તમામ 
ઝોન) 

વાહક જ*ય રોગ િનયBંણ માટ� બીન જMર� ટાયરો, ભગંાર, 
^ંુડા, માટલા, સેનેટર� ટબ તથા મોટ� બાધંકામ સાઇડ, 
ટાયરપચંર િવગેર�v ુ ં સોસ< ર�ડકશન કરાવી 
પોરાનાશક(એ*ટ�લાવ<લ) કામગીર� કરવી, જMર�યાત જણાય 
તેવા 3થળોએ પોરાભoક માછલીઓ >કુવી, વાહક eSુત 
મgછરના િનયBંણ માટ� ફોગ]ગ કરાવ6ુ ંતથા જMર જણાયે 
:ચુના-દંડનીય કાય<વાહ� તથા Xફવર સવFલ*સ ની કામગીર� 
ઘિન@ટ બનાવવી. ઓ.પી.ડ�.ના તમામ ક�સોને આરો+ય 
િશoણ આપ6ુ,ં િવના >Zૂયે મેલેર�યા િનદાન અને નવી 
:ધુાર�લ iગ પોલીસ >જુબ સeંણૂ< સારવાર આપવી. તથા 
મેલેર�યા સવેંદનશીલ િવ3તારોમા ં wબેંશ રાખવી/ માસ 
Xફવર સવF તથા સમP ચોમાસા દરRયાન  જનO`િૃત અને 
સભાનતા ક�ળવાય તે માટ� આરો+ય િશoણ માટ� િવિવધ 
56િૃતઓ કરવી. 

 સરકાર�/અધ< સરકાર�/ખાનગી તથા 
R,િુન.કોપU.હ3તકની તમામ 
કચેર�ઓ 

પાણીની ટાકં�ને હવાl3ુત ઢાકંણ લગાવવા તથા તાબા હ�ઠળ 
આવતી તમામ કચેર�ના પર�સર/અગાસીમા ંxZુલામા ંપડ�લા 
ભગંાર નો નાશ નીકાલ તથા વરસાદ� પાણી ન ભરાય તેવી 
jયવ3થા કરવી, પાણીના લીક�જ સરખા rુર3ત કરવા, વેકટર 
કંAોલ માટ� િવિવધ પગલા ભરવા. જન O`િૃત (આઇ.ઇ.સી) 
માટ� હોડyગ, બેનસ<, પો3ટસ<,3ટ�કસ< િવગેર� લગાડવા. 

 એ*\.િવભાગ, ટાઉન _લાન]ગ, 
VબZડ]ગ-પરમીશન શાખા, vમૂ< 
યોજના, વરસાદ� ગટર (5ોfકટ),  
i�નેજ (5ોfકટ), પાણી eરૂવઠા, 
સોલીડવે3ટ િવભાગ 

પાણીની ટાકં�ને હવાl3ુત ઢાકંણ લગાવવા તથા તાબા હ�ઠળ 
આવતી તમામ કચેર�ના પાણીના લીક�જ rુર3ત કરવા, 
XડસીZટ]ગ-કાદવ-Xકચડ-વેલા-વન3પિત સફાઇ-PેXડય*ડ 
આપી પાણીનો નીકાલ થાય તેવી jયવ3થા કરવી, 
તળાવ/નાળા/કાસં/નીકોની સાફ સફાઇ કરવી, ,શહ�રમા ં
પાણીની ચાવીના લીક�જ બધં કરવા, િનચાણવાળા 
િવ3તારોમાથંી પાણી ના િનકાલની jયવ3થા કરવી. vમૂ< 
યોજનાના તમામ મકાનો તથા નવીન બાધંકામ સાઇટના 
3થળે પણ વરસાદ� પાણી ન ભરાય તેવી jયવ3થા કરવી 
.દર�ક 5ોfકટ બાધંકામ સાઇટમા ંf તે બાધંકામ ઓથોર�ટ� 
4ારા જ પોરાનાશક કામગીર� હાથ ધરાય તેમજ પાણી 
સPંહ3થાનો હવાl3ુત ઢાકંણથી બધં થાય તો જ બાધંકામ 
Dગેvુ ં કRપલીશન સટz. અપાય તે6ુ ં આયોજન કર6ુ.ં  
િસવીલ બાયલોઝvુ ં અમલીકરણ કર� બીન વપરાશી 
ચીજવ3mઓુ/ઘન કચરાનો િનકાલ :યુો\ત ર�તે થાય તે6ુ ં
આયાજન કર6ુ.ં 



  \Zલા િશoણ અિધકાર�9ી, 
શાશનાિધકાર�9ી તથા 
એમ.એસ.,િુનવસ{ટ�,વડોદરા તથા 
અ*ય શoૈVણક સ3ંથાઓ 

જન O`િૃત (આઇ.ઇ.સી) માટ� શાળા-કોલેજોમા ં આરો+ય 
િશoણલoી  5દશ<ન/jયાSયાન/વાતા<લાપ યો\ કાય<Cમો 
કરવા તથા નાગXરકોને વાહક જ*ય રોગ અટકાયતી અને 
િનયBંણ લoી Oણકાર� મળ� રહ� તે >જુબ િવ3તારોમા ં
આરો+ય િશoણલoી જન O`િૃતના કાય<Cમ કરવા તથા 
સ3ંથાના મકાનોમમા ં પાણીની ટાકં�ઓને હવાl3ુત ઢાકંણ 
લગાવવા તથા  પર�સર/અગાસીમા ં પડ�લો ભગંાર, ટાયરો 
ખસેડ� સોસ< ર�ડકશન કર6ુ ંતથા વરસાદ� પાણીના નીકાલ 
ની jયવ3થા કર� વાહક મgછર ઉTપિત 3થાનોના 
નાશ/િનકાલ કરવો. 
 

તમામ મેXડકલ કોલેજ, 
હોમીયોપથેીક કોલેજ, આ,વુFદ�ક 
કોલેજ. 

પાણીની ટાકં�ને હવાl3ુત ઢાકંણ લગાવવા તથા xZુલામા ં
પડ�લા ભગંાર નો નાશ નીકાલ તથા વરસાદ� પાણી ન 
ભરાય તેવી jયવ3થા કરવી, પાણીના લીક�જ સરખા rુર3ત 
કરવા ,વેકટર કંAોલ પગલા ભરવા. જન O`િૃત 
(આઇ.ઇ.સી) માટ� બેનસ<, પો3ટસ<,3ટ�કસ< લગાડવા  તેમજ 
5દશ<ન, આરો+ય િશoણના કાય<Cમો કરવા. િવના >Zૂયે 
મેલેર�યા િનદાન અને નવી :ધુાર�લ iગ પોલીસી  >જુબ 
સeંણૂ< સારવાર આપવી.  

 
સરકાર� /અધ< સરકાર� A3ટ 
સચંાVલત તમામ હોW3પટલો 

વાહક જ*ય રોગના ક�સો Dગેની સeંણૂ< માXહતી િનયમીત 
આપવી. Xફવર સવFલ*સ ની કામગીર� ઘિન@ટ બનાવવી. 
ઓ.પી.ડ�.ના તમામ ક�સોને આરો+ય િશoણ આપ6ુ ં , િવના 
>Zૂયે મેલેર�યા િનદાન અને નવી :ધુાર�લ  iગ પોલીસ 
>જુબ સeંણૂ< સારવાર આપવી. તથા મેલેર�યા સવેંદનશીલ 
િવ3તારોમા ંwબેંશ રાખવી/ માસ Xફવર સવF તથા સમP �ુન 
માસ તથા ચોમાસા દરRયાન વાહક જ*ય રોગ િનયBંણ 
તથા અટકાવવા Dગે O`િૃત અને સભાનતા ક�ળવાય તે 
માટ� આરો+ય િશoણ માટ� િવિવધ 56િૃતઓ કરવી. તથા 
તમામ દવાખાનાની પાણીની ટાકં�ઓને હવાl3ુત ઢાકંણ 
લગાવવા તથા xZુલામા ં પડ�લા ભગંાર નો નાશ નીકાલ 
તથા વરસાદ� પાણી ન ભરાય તેવી jયવ3થા કરવી, 
પાણીના લીક�જ સરખા rુર3ત કરવા ,વેકટર કંAોલના તમામ 
પગલા ંભરવા. 

ઇ*ડ�યન મેડ�કલ 
એસોસીએશન,વડોદરા 

વાહક જ*ય રોગના ક�સો Dગેની સeંણૂ< માXહતી િનયમીત 
કોપU.ને  

આપવી. ઓ.પી.ડ�.ના તમામ ક�સોને આરો+ય િશoણ આપ6ુ ં
તથા ર\3ટર થયેલ તમામ 5ાઇવેટ 5ેકટ�શનરોને 
સરકાર9ીની નવી :ધુાર�લ iગ પોલીસી >જુબ મેલેર�યાની 
સeંણૂ< સારવારનો અમલ કરાવવાની કાય<વાહ� કરવી તથા 
ઓ.પી.ડ�.ના તમામ ક�સોને આરો+ય િશoણ આપવા અપીલ 
કરવી. તમામ ખાનગી દવાખાના/હો3પીટલોમા ંજMર� વેકટર 
કંAોલના તમામ પગલા ંભરવા :ચુના આપવી.  



 પાtસ< એ*ડ ગાડ<ન િવભાગ તથા 
}ુર�3ટ િવભાગ  

શહ�રના બાગબગીચા તથા અિતથી`હૃોની પાણીની 
ટાકં�ઓને હવાl3ુત ઢાકંણ લગાવવા તથા Oહ�ર 3થળોએ 
આવેલા ~વારાઓમા ંસતત પાણી ન ભરાઇ રહ� તેવી 
jયવ3થા કરવી. તથા જMર જણાય તો આરો+ય િવભાગનો 
સપંક<  કર� પોરાભoક માછલીઓ છોડાવવી. બીન જMર� 
નકામા કચરા- ભગંારનો નાશ િનકાલ કરવો. જન O`િૃત 
(આઇ.ઇ.સી) માટ� બેનસ<, પો3ટસ<,3ટ�કસ< લગાડવા.   

સકંVલત બાળ-િવકાસ યોજના  �ગણવાડ�ના બાળકોને તાવ આવે તો તાTકાVલક ન\કના  
દવાખાને  સારવાર માટ� મોકલવાની jયવ3થા કરવી  તથા 
પાણીની ટાકં�ને હવાl3ુત ઢાકંણ લગાવવા તથા તાબા હ�ઠળ 
આવતી તમામ �ગણવાડ�ના પર�સર/અગાસીમા ંxZુલામા ં
પડ�લા ભગંાર નો નાશ નીકાલ તથા વરસાદ� પાણી ન 
ભરાય તેવી jયવ3થા કરવી, પાણીના લીક�જ સરખા rુર3ત 
કરવા તથા જન O`િૃત (આઇ.ઇ.સી) માટ� બેનસ<, 
પો3ટસ<,3ટ�કસ< લગાડવા. 

ચીફ ફાયર ઓXફસર ફાયર 3ટ�શન તથા કોલોનીની પાણીની ટાકં�ઓને હવાl3ુત 
ઢાકંણ લગાવવા તથા xZુલામા ં પડ�લા ભગંાર નો નાશ 
નીકાલ તથા વરસાદ� પાણી ન ભરાય તેવી jયવ3થા કરવી, 
પાણીના લીક�જ સરખા rુર3ત કરવા ,વેકટર કંAોલ પગલા 
ભરવા. જન O`િૃત (આઇ.ઇ.સી) માટ� બેનસ<, પો3ટસ<,3ટ�કસ< 
લગાડવા મgછર ઉTપિત 3થાનોના નાશ નીકાલ કરવો. 
આઇ.ઇ.સી માટ� પો3ટસ< 5દશ{ત કરવા / બેનસ< લગાવવા 

પી.ડ[Z,.ુડ�. /રોડ એ*ડ VબZડ]ગ તાબા હ�ઠળ આવતી તમામ કચેર�/વક< શોપ/વસાહતોની 
પાણીની ટાકં�ઓને હવાl3ુત ઢાકંણ લગાવવા તથા  
પર�સર/અગાસીમા ં xZુલામા ં પડ�લા બીન જMર� ભગંાર-
કચરાનો નાશ નીકાલ કરવો તથા વરસાદ� પાણી ન ભરાય 
તેવી jયવ3થા કરવી, પાણીના લીક�જ સરખા rુર3ત કરવા, 
વેકટર કંAોલ માટ� િવિવધ પગલા ભરવા. જન O`િૃત 
(આઇ.ઇ.સી) માટ� બેનસ<, પો3ટસ<,3ટ�કસ< લગાડવા. 

એરફોસ<, ઇ.એમ.ઇ., પોલીસ 
કોલોની,પી.ટ�.એસ. 
એસ.આર.પી.�પુ ૧ અને ૯ તથા 
આમ{ 

તાબા હ�ઠળ આવતી તમામ કચેર�/વક< શોપ/વસાહતોની 
પાણીની ટાકં�ઓને હવાl3ુત ઢાકંણ લગાવવા તથા  
પર�સર/અગાસીમા ં xZુલામા ં પડ�લાબીન જMર� ભગંાર-
કચરાનો નાશ નીકાલ કરવો તથા વરસાદ� પાણી ન ભરાય 
તેવી jયવ3થા કરવી, પાણીના લીક�જ સરખા rુર3ત કરવા, 
વેકટર કંAોલમાટ� િવિવધ પગલા ભરવા. જન O`િૃત 
(આઇ.ઇ.સી) માટ� બેનસ<, પો3ટસ<,3ટ�કસ< લગાડવા. 



                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વાહક મgછર ઉTપિ8 રોકવા માટ� જMર જણાયે વ� ુOણકાર� માટ� આરો+ય િવભાગ હ3તકના ન\કના અબ<ન હ�Zથ 
સે*ટરનો સપંક<  કર� રા?@Aય વાહકજ*ય રોગ િનયBંણ કાય<Cમ Dતગ<ત િવિવધ કામગીર� માટ� Oહ�ર આરો+ય Xહતમા ં
સૌને સાથ-સહકાર, સહભાગી તથા સહયોગી થવા િવનતંી છે. 
 

                                                                            ડ�. R,િુનિસપલ કિમશનર(વ) 
                                                      વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

 

 

 

 

               

પિ�મ ર�Zવે ,વડોદરા  - ઉપર >જુબ - 
3ટ�ટ Aા*સપોટ< ,વડોદરા(એસ.ટ�.) - ઉપર >જુબ - 
એમ.\.વી.સી.એલ. - ઉપર >જુબ - 
ઓ.એન.\.સી. મકરeરુા - ઉપર >જુબ - 
નમ<દા કોલોની/હ�વી વોટર_લા*ટ  - ઉપર >જુબ - 
\.આઇ.ડ�.સી/ઔધોગીક સં̂ ુલો  - ઉપર >જુબ - 
હોટલો, િસનેમા `હૃો, શોપ]ગ મોલ, 
ધાિમaક 3થળો, 

                               - ઉપર >જુબ - 

જનસપંક< અિધકાર�9ી અખબાર� યાદ� >જુબ શહ�રના દ� િનક સમાચાર પBોમા ં
આરો+ય િવષયક માXહતી 5કાશીત કરવી. જન O`િૃત 
(આઇ.ઇ.સી) માટ� બેનસ<, પો3ટસ<,3ટ�કસ< લગાડવા તથા 
સેવા સદન 4ારા આપવામા ંઆવતી Oહ�રાતો િવગેર� ઉપર 
આરો+યલoી સદં�શા 5દશ{ત કર� માXહતી નો 5ચાર/5સાર 
કરવો. 

બરોડા ડ�ર� સમP �ુન માસ તથા ચોમાસા દરRયાન વાહક જ*ય રોગ 
િનયBંણ તથા અટકાવવા Dગે O`િૃત અને સભાનતા 
ક�ળવાય તે માટ� આરો+ય િવષયક સદં�શા rુધ-છાસ ની થલેી 
ઉપર 5ચાર-5સાર કરવો તથા મgછર ઉTપિત 3થાનો ના 
નાશ-િનકાલ કરવો. 

:પુર બેકસ< :પુર �ેડ-પાઉચ તથા અ*ય 5ોડકટ પર સમP �ુન માસ 
તથા ચોમાસા દરRયાન વાહક જ*ય રોગ િનયBંણ તથા 
અટકાવવા Dગે O`િૃત અને સભાનતા ક�ળવાય તે માટ� 
આરો+ય િવષયક સદં�શા 5ચાર-5સાર કરવો તથા મgછર 
ઉTપિત 3થાનો ના નાશ-િનકાલ કરવો . 

મZટ�_લેo સીનેમા `હૃો/3થાિનક 
ટ�.વી.ચેનલો/એફ.એમ.ર�Xડયો/િવિવધ 
ભારતી/ દ� િનક સમાચાર પBો 

 સમP �ુન માસ તથા ચોમાસા દરRયાન વાહક જ*ય રોગ 
િનયBંણ તથા અટકાવવા Dગે O`િૃત અને સભાનતા 
ક�ળવાય તે માટ� Oહ�ર આરો+યના Xહતમા ંિવના>Zૂયે 
આરો+ય િવષયક સદં�શા 5ચાર-5સાર કરવા તથા આરો+ય 
િવષયક વાતા<લાપો/લેખો 5કાિશત- 5સાર�ત કર6ુ ં



વડોદરા મહાનગર સેવા સદન    
આરો+ય ખાm,ુ >Sુય કચેર�,    
ખડં�રાવ માક�ટ,રાજમહ�લ રોડ.    

વડોદરા-૩૯૦૦૦૧    
ફોન ન-ં૦૨૬૫-૨૪૩૨૦૫૦   ફ�tસ -૦૨૬૫-૨૪૩૩૦૬૦    

5િત,    
....................................................    
.....................................................    
......................................................    
.....................................................    
    

                                         િવષયઃ �ુન ‘મેલેXરયા િવરોધી માસ’ તથા �ુલાઇ ‘ડ�*+, ુિવરોધી       
                                                 માસ’ની ઉજવણીમા ંસહભાગી થવા બાબત.                                         
                    
                   ઉપરોtત િવષય સબંધંમા ં જણાવવાvુ ં ક� સરકાર9ીની :ચુના અને માગ<દશ<ન >જુબ રા?@Aય 
વાહકજ*ય રોગ િનયBંણ કાય<Cમ Dતગ<ત વડોદરા શહ�રમા ં �ુન-૧૫ ‘મેલેXરયા િવરોધી માસ’ તથા �ુલાઇ-૧૫ ‘ડ�*+, ુ
િવરોધી માસ’ દરRયાન ઉજવણીના ભાગ�ુપે wબેંશ 3વMપે કામગીર� કરવા માટ� શહ�રના તમામ સરકાર�, અધ<સરકાર�, 
3વૈgછ�ક સ3ંથાઓ તથા નાગર�કો �વારા સહકાર અને જ�ુર� યોગદાન મળ� રહ� તેમજ આ કામગીર�ની eવૂ< તૈયાર�ના 
ભાગ�ુપે મા. R,િુનિસપલ કિમ�ર9ીના અ�યo 3થાને તા.૨૩/૪/૨૦૧૫-�ધુવારના રોજ સાfં ૧૬.૦૦ કલાક� કો*ફર*સ 
હોલ, ખડં�રાવ માક�ટ, વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, વડોદરા ખાતે અગTયની એક મીટ]ગ યોજવામા ં આવેલ છે. 
મીટ]ગના  એજ*ડા નીચે >જુબ છે.  

    

એજ*ડા    
    

૧. આમિંBતોનો પXરચય – આવકાર 5વચન તથા વાહકજ*ય રોગો Dગેની 53તાવના....    
                                                                     મા. ડ�. R,િુન. કિમશનર9ી (વહ�વટ)    
૨. સને ૨૦૧૪ના વષ<ની વાહકજ*ય રોગ િનયBંણલoી કામગીર�ની �કડાક�ય માXહતી તેમજ સમીoા.... 

    

૩. સરકાર�, અધ< સરકાર�, 3વૈ�gછક સ3ંથાઓનો સાથ-સહકાર તથા સહભાગી થવા અપીલ...     
                                                                           મા. R,િુન. કિમશનર9ી.    
૪. લોક 5િતનીધીઓ તથા નાગXરકોને જન O`િૃત કાય<Cમો તથા ઉજવણી દરRયાન સXCય ફાળો આપવા અપીલ... 

મા. ચેરમેન9ી, આરો+ય સિમતી    
૫. હાજર રહ�લા 5િતિનધીઓ 4ારા વાહકજ*ય રોગ િનયBંણ કાય<Cમ સદંભ<મા ંસહભાગી થવા બાબતે :ચૂનો... 
 
૬. આભારિવધી.....                                                                               બાયોલો\3ટ9ી 
 
૭. સમાપન...                                                   
               સદર ઉજવણી Dગેની કામગીર�મા ંશહ�રમા ં>SુયTવે લોક આરો+ય િશoણ, જનO`િૃત અVભયાન, મgછર 
ઉTપિત 3થાનોના નાશ-િનકાલ કરવા તેમજ વાહક જ*ય રોગ િનયBંણ કામગીર� કર�/કરાવી �ુન-૧૫ ‘મેલેXરયા િવરોધી 
માસ’ તથા �ુલાઇ-૧૫ ‘ડ�*+, ુ િવરોધી માસ’ ઊજવણીમા ંસહભાગી-સહયોગી થવા સાM સદર મીટ]ગમા ંહાજર� આપવા 
િવનતંી છે.  

 
 
 
 
 

                                                                                 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  



                                                                                 જનસપંક< િવભાગ, 

                                                                                 તા.૨૩-૦૪-૨૦૧૫ 
                                 
5િત, 

તBંી9ી, 

--------- 

વડોદરા. 

ઉપરોtત 5ેસનોટ આપના દ� િનક વત<માનપBમા ં5િસ�ધ કરવા િવનતંી છે.  
 
 

                                      જનસપંક< અિધકાર�  

                                                                                   મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                          વડોદરા 
 


