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નલધાથીઓ દ્રાયા ભચ્છયથી થતા યોગોનં નનમંત્રણ
પ્રસ્તાલના:ભચ્છયોની ઉત્મિ ટકાલીને ભચ્છયના કયડલાથી ઉદબલતા યોગનું મનમંત્રણ કયલું એ ખૂફ જ
ગત્મનું છે . ભચ્છયથી થતા યોગનું મનમંત્રણ કયલાના નલતય પ્રમોગભાં મલધાથીઓને યોગો, યોગોનો પે રાલો,
યોગ પે રાલતા ભચ્છયોની ઉત્મિ ને ટકામત મનમંત્રણ ંગે વાચી ભાફશતી ને ભાગગદળગન ુરૂ ાડી અ
મલધાથી ોતાના ઘયે ભચ્છય ઉત્મિ થામ નશી તે ંગે જરૂયી કાજી યાખે તો મલધાથી ોતે ભાંદો ડે નશી કે
તેના કુ ટું ફ ને અજુ ફાજુ ભાં યશે તા રોકો ણ યોગથી ભુકત યશી ળકે છે . અભ રોકો જાતે અ પ્રલૃમતભાં ભદદરૂ
થામ તે ભાટે યોગોને પે રાતા ટકાલલાની અ પ્રલૃમતભાં મલધાથીઓ કડી રૂ બાગ બજલી ળકે .
અભ મલધાથીઓને ભચ્છયથી થતા યોગના મનમંત્રણ ંગેની પ્રલૃમતભાં વાભેર કયલા જરૂયી છે . ને તે
ંગેનું જ્ઞાન મલધાથીઓ વશે રાઆથી વભજે જાણે ને વશે રાઆથી ભરભાં ભૂકે તે ભાટે નીચે ભુજફની ભાફશતી
ુયી ાડલી અલશ્મક છે .
ભચ્છયના કયડલાથી જ ભેરેયીમા ડે ન્ગગ્મુ, મચકુ નગુમનમા, શાથીગો, જાાનીઝ એન્ગવેપેરાટીવ (જે.આ.)
પે રામ છે . અ યોગોના જતં ુઓ ભચ્છયને લાશક (ભાધ્મભ) ફનાલીને ભચ્છયને “ચેી ભચ્છય” (Infected)
ફનાલેછે. અભ અ ભચ્છયભાં યોગના જતં ુઓનો તફક્કાલાય મલકાવ થતાં ભચ્છય યોગના પે રાલા ભાટે વક્ષભ ફને
છે .
ભચ્છયથી પે રાતા યોગોભાં ભાદા ભચ્છયો જ ચેી ફનીને યોગનો પે રાલો કયે છે . ભાદા ભચ્છયો ોતાના
ઇંડા કલલા ભાટે જરૂયી ોણ ભેલલા ભાનલ કે ઢોયનું રોશી ચુવે છે . જ્માયે નય ભચ્છયો ોણ ભાટે
લનસ્મત/વેલા મલગેયે ભાંથી યવ ચુવે છે તેથી નય ભચ્છયો યોગનો પે રાલો કયતા નથી. ભચ્છયોની વં્મા
લધાયલા પ્રજનન ફિમાભાં નય ભચ્છયો બાગ બજલે છે અભ ભચ્છયની વં્મા (ઘનતા) મનમંત્રણ કયલાથી યોગનો
પે રાલો ટકાલી ળકામ છે . તેથી ભચ્છયોની ઉત્મિ ટકાલલી ને ભચ્છયોના કયડલાથી ફચાલના ગરાં
ગત્મનાં ગણી ળકામ. અ ફાફત ંગેનંુ જ્ઞાન મલધાથીઓભાં ુરૂ ાડલાભાં અલે તો મલધાથીઓભાં લતગન
ફયલતગન અલતા ોતાના ઘય ને અવાવભાં ભચ્છય ઉત્મિ ટકાલલાભાં ભદદરૂ થઆ ળકે છે .
જુ દા જુ દા પ્રકાયના ભચ્છયો નીચે જણાલેર જુ દા જુ દા યોગો પે રાલા જલાફદાય છે .
ક્રભ
૧
૨
૩
૪

યોગનં નાભ
ભેરેયીમા
શાથીગો
(પાઆરેયીમા)
ડે ન્ગગ્મુ
ને
મચકુ નગુમનમા
જાાનીઝ
એનકે પેરાઆટીવ

યોગ ઉત્નિ થલા ભાટે જલાફદાય યોજીલી
પ્રાઝભોફડમભ
ભાઆિોપાઆરેયીમા
(ભુ્મત્લે લુચેયેફયમા ફેન્ગિોપટી)
ડે ન્ગગ્મુ (૧,૨,૩,૪ લામયવ) ને (અલ્પા
લામયવ )
જે આ લામયવ
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લાહક
ભાદા એનોફપરીવ ભચ્છય
ભાદા કમુરેક્ષ ભચ્છય.
ભાદા એડીવ ભચ્છય
ભાદા કમુરેક્ષ ભચ્છય

બાયતભાં એનોપીરીસ ભચ્છય અને તેનાથી થતાં ભેરેયીમાનં પ્રભાણ લધાયે છે . નલધાથીઓને સાયી
સભજ ભે તે હે તથી ભેરેયીમાની લધાયે નલગતો નીચે આેર છે .
ભેરેયીમા કે લી યીતે પે રામ:ભેરેયીમા ભાત્રને ભાત્ર ચે્રસસ્ત એનોફપરીવ ભાદા ભચ્છયથી જ પે રાલો કયે છે . ભેરેયીમા પ્રાઝભોડીમભ
નાભના જીલાણંથી થામ છે . પ્રાઝભોડીમભ જતં ુઓ ફે પ્રકાયના શોમ છે . લામલેકવ ને પાલ્વીેયભ વાદો
ભેરેયીમા લામલેકવ નાભના જતં ુથી થામ છે . જ્માયે ઝેયી ભેરેયીમા પાલ્વીેયભ નાભના જતં ુથી થામ છે . અ
જતં ુઓ નયી અંખે જોઆ ળકાતા નથી. અ જતં ુઓ ભાનલ ને ભાદા ભચ્છયના ળયીય લગય જીલી ળકે નશી એટરે
તેભને યોજીલી કશે છે . ભેરેયીમાના જતં ુ ભાત્ર એનોપીરીવ જામતના ભચ્છયભાં જ જીલી ળકે છે અ ભેરેયીમાના
જતં ુનું ડઘું જીલન ભાનલ ળયીયભાં ફને છે જમાયે ફાકીનું ડઘું જીલન ભાદા ભચ્છયના ળયીયભાં વાય થામ છે .
ભાદા નોપીરીવ ભચ્છયના ેટભાં આડાં શોમ છે . જેને ોલા ભાટે તે ભાનલનું કે જાનલયનું રોશી કયડીને રે છે .
ભચ્છય રોશી ીલા ભાટે ભેરેયીમાના દદીને કયડે ત્માયે રોશીની વાથે જ ભેરેયીમાના નય ને ભાદા જતં ુ ણ
ભચ્છયના ેટભાં શોચી જામ છે . ભચ્છયના ેટભાં શોચતાં પ્રજનનાથે નય ને ભાદા જતં ુ બેગાં થામ છે એક
નય ભાદા ને દવ શજાય ફચ્ચા થામ છે જે ૧૦ ફદલવભાં ભોટા થઆને ભચ્છયનાં ભોઢાભાં (રા્રસંથી) શોચી જામ
છે જ્માયે ભચ્છય રોશી ીલા ભાટે વાજા ભાનલને કયડે ત્માયે અ જતં ુઓ વાજા ભાનલના ળયીયભાં શોચી જામ
છે . અ ફાફતે ભેરેયીમા યોજીલી જતં ુનું જીલન જામતમ ને જામતમ ચિ ધ્લાયા કે લી યીતે ુણગ થામ છે . તે
નીચેની અકૃ મત જોતા સ્ષ્ટ થામ છે .

ભેરેયીમા ળં છે ?
 ભેરેયીમા એક ચેી ફીભાયી છે .
 ભેરેયીમાનો ચે ભાદા એનોપોરીવ ભચ્છય
કયડલાથી થામ છે .
 ભેરેયીમા પ્રાઝભોફડમભ ય જીલીઓથી થામ છે .
 ભેરેયીમાભાં ઠંડી ધ્રૂજાયી વાથે તાલ અલે છે .
 તાલ અલે ત્માયે રોશીની તાવ લશ્મ કયાલો
Anopheles

એનોપીરીવ ભાદા ભચ્છય

સૌ સાથે ભીને ગરાં બયીમે ભેરેયીમાથી ભકતી
ભેલીએ.

ભેરેયીમા ય જીલીઓ એનોપીરીવ ભાદા ભચ્છય કયડલાથી ભાવણના ળયીયભાં પ્રલેળ કયે છે .
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તાલ ક્માયે આલે:ભેરેયીમાનો ભચ્છય તંદુયસ્ત ભાનલને કયડે છે ત્માયે તેના રોશીભાં ભેરેયીમાનાં જતં ુ બેલી દે છે . રોશીભાં
બળ્યા છી અ ભેરેયીમાના જતં ુ ભાનલના કાજાભાં (મકૃ ત/રીલય) શોચે છે . વાત-અઠ ફદલવભં અ
જતં ુઓ મકૃ તભાંથી નીકીને રોશીના રાર કણોભાં પ્રલેળે છે ને છી લૃમધ્ધ ાભે છે ફે ફદલવભાં જ જતં ુઓ
એટરાં લધી જામ છે કે રારકણો તૂટી જામ છે . રારકણોને તોડીને ફશાય અલેરા જત
ં ુઓ ફીજા રારકણોભાં
પ્રલેળે છે . ફીજા રારકણોને તોડીને ફશાય નીકે છે . જ્માયે રાર કણો તૂટે છે ત્માયે ઠંડી લાઆને તાલ અલે છે .
ભચ્છયનં જીલનચક્ર:ભચ્છય ચો્ખા ાણીભાં ને ગંદા ાણીભાં લગેયેભાં ેદા થામ છે . જો અલી જગ્માઓભાં ાણી ન
બયામું શોમ તો ઉત્મિ થતી નથી. ભચ્છય ાણીભાં આડાં ભૂકે છે . આડાભાંથી ોયા થામ છે . ોયાભાંથી કોળેટો
ફને છે . કોળેટોભાંથી ભચ્છય ફશાય અલે છે . મચત્રભાં ભચ્છયનું જીલનચિ દળાગલેર છે . ભચ્છયના જીલનચિના
ચાય તફક્કાઓ-આડાં-ોયા-કોળેટો –ુ્ત ભચ્છય છે . મલધાથીઓને વાચી ને ૂયતી વભજ ભે તે ભાટે
ળાાભા પ્રામોગીક ઘોયણે અયોગ્મ કભગચાયીની ભદદથી ભચ્છયની ઉત્મિના દયે ક તફક્કાઓ અ યીતની
મલમલધ ફયણીભાં વભામાંતયે થતાં ફયલતગનો થકી વભજાલી ળકામ. જેથી મલધાથીના ભનભાં તેની ઉત્મિ મલે
સ્ષ્ટ ્માર અલે.
એનોપીરીસ ભચ્છયનં જીલન ચંક્ર

એનોપીરીવ ભચ્છય ઇંડા

ોયા (રાલાગ)

કોળેટો (પ્મુા)
ુ્ત એનોપીરીવ ભાદા ભચ્છય
એનોપીરીસ ભચ્છયના ઇંડાભાંથી રાલાગ અને કોસેટોભાં રૂાતય થઇ ને ૭ થી ૧૦ દદલસભાં ખ્ત ભચ્છય
ફને છે .
ભેરેયીમાના ભચ્છયો કમાં યહે છે ?
 ભેરેયીમાના ભચ્છયો ઘયો ને ળુઓના તફેરાભાં યશે છે . ોતાની જામતની અદત નુવાય તેઓ ઘયભાં કે
ઘયની ફશાય અયાભ પયભાલતા શોમ છે . અ ભચ્છયો અયાભ કયલા ભાટે ંધાયી ને છાંમો અતી
જગ્માઓ, જેભ કે ટે ફરની નીચે, યદાની ાછ લગેયેને વંદ કયે છે .
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ભેરેયીમાના ભચ્છયો ક્માયે કયડે છે ?
 ભેરેયીમાના ભચ્છયો ભોટા બાગે વાંજ ે કયડલાનું ળરૂ કયે છે ને અખી યાત કયડતા યશે છે .
ભચ્છય કઇ યીતે ચેગ્રસ્ત ફને છે ?
 ભચ્છય જમાયે ચેી યોગથી ્રસસ્ત દદીને કયડે છે ત્માયે તે ોતે ચે ્રસસ્ત થઆ જામ છે ને અલા ભચ્છયો
છી અખી મજદં ગી ચે્રસસ્ત જ યશે છે .
ભેરેયીમાના ભચ્છયો ક્માં ેદા થામ છે ?: ભેરેયીમાના ભચ્છયો જભા થમેરા ચો્ખાં ાણી કે ઘીભે ઘીભે લશે તાં ાણી, તાલોના મકનાયે , નદીના
મકનાયે , મવંચાઆના સ્રોતો, નાજનાં ખેતયો, કુ લાઓ, ઘીભે ઘીભે લશે તી નદીઓના યે તા મકનાયાઓ
લગેયેભાં ેદા થામ છે .
 ઘયભાં કે ઘયની અજુ ફાજુ જમાં ણ ાણી બયાતું શોમ જેભ કે ભાટરાં, કુ રડીઓ, કું ડાઓ, છત યની ખુલ્લી
ટાંકીઓ, તૂટેરાં-પુટેરાં લાવણો, ળુઓ ભાટે ાણી ીલાના શલાડા,નકાભાં ટામય લગેયેભાં ણ ભેરેયીમા
પે રાલતા ભચ્છયો ેદા થામ છે .
 માદ યાખો:- ચોભાવાભાં લયવાદ છી ભચ્છય ઉત્મિ સ્થાનોભાં લૃમધ્ધ થતા ભચ્છયની વં્માભાં લધાયો
થામ છે .

ખેત તરાલડી

ચેક ડે ભ

તાલ

નહે ય

ડાંગયનં ખેતય

અલાલરૂ કલા
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ભેરેયીમાના ભચ્છયોને ેદા થતાં કઇ યીતે અટકાલી ળકામ?
 ભેરેયીમાના ભચ્છયોને ેદા થતાં ટકાલલા ભાટે આમો (રાલાગ) ખાનાયી ભાછરીઓનો ઉમોગ કયી ળકામ
છે . ગમ્ફુમળમા એફપમનવ અલી જ એક ભાછરી છે .
ભચ્છયોની ઇમો (રાલાગ) ખાનાયી ગમ્ફનળમા ભાછરીઓ કઇ યીતે અસયકાયક છે ?
 એક ભોટી ભાછરી એકરી જ ભચ્છયની ૧૦૦ થી ૩૦૦ આમો ખાઆ જતી શોમ છે .
 ગમ્ફુમળમા ાણીની વાટી ય યશે નાયી ભાછરી છે . એટરે તે તભાભ પ્રકાયના ભચ્છયોની આમોને ખામ છે .
ગમ્ફનળમા ભાછરીઓને કમાં છોડી ળકામ છે ?
ગમ્ફુમળમા ભાછરીઓને ઉમોગભાં ન અલનાયા કૂ લાઓભાં, તાજા ાણીના સ્રોત જેલા કે મસ્થય ાણીનાં
તાલો, ઘીભે ઘીભે લશે તી નશે યો, ાણીનાં ભોટાં ખાફોમચમા, જાળમો, કુ લાઓ લગેયેભાં છોડી ળકામ છે .
ભેરેયીમા પે રાલતા ભચ્છયો ઉદ્રલ અટકાલલા ભાટે કે લા ઉામો કયી ળકામ છે ?
 ાણી એકઠું થતું શોમ એલાં સ્થાોએ ભાછરીઓ છોડો.
 ાણી બયતા શોઆએ (જમાં ભાછરીઓ છોડી ળકામ ને ન શોમ) ત્માં તેને ઢાંકલાની વ્મલસ્થા કયો.
 ભાછરીઓના ઉછે યનાં સ્થોની વભમે વભમે વંબા યાખો.
 ખાડા-ખાફોમચમાં ભાટીથી બયી દો.
 ાાઓને કાીને ાણી લશે લડાલી દો.
 ાણીના મનકારની મોગ્મ વ્મલસ્થા કયો.
 ાણી બયલાભાં અલતું શોમ એલાં ાત્રો ટાંકાઓ લગેયેને ઠલાફડમાભાં એક લાય વાપ કયો.

ગપ્ી ભાછરી

ગમ્ફળીમા

ડે ન્્મ ળં છે ?
ડે ન્ગગ્મુ એ લામયવથી પે રાતો યોગ છે .
ડે ન્્મ દપલયનો પે રાલો કઇ યીતે થામ છે ?
ડે ન્ગગ્મુ ઉત્ન્ન કયતા મલાણ ચેી ભચ્છયના કયડલાથી ભનુષ્મભાં પે રામ છે . એડીવ આજીપ્તી ભચ્છય કે જેને ળયીય
ને ગ ય સ્ષ્ટ ણે દેખાતા વપે દ ટકા શોમ છે . જેનાથી તે લધુ અવાની થી ઓખી ળકામ છે . કોઆ
વ્મમતતને ડે ન્ગગ્મુ થલા ડે ન્ગગ્મુ શે ભયે જીક ફપલય શોમ તેને ભચ્છય કયડે એટરે ભચ્છય ડે ન્ગગ્મુના મલાણં થી ચેી
ફને છે . એક ઠલાડીમા છી અ ચેી ભચ્છય સ્લસ્થ ભાણવને કયડીને એના ળયીયભાં મલાણં દાખર કયી ળકે
છે .
ડે ન્્મના રક્ષણો કમાં કમાં છે ?
- વખત તાલ
- ભાથાના અગના બાગભાં દુખાલો ને કભયભાં દુખલો.
- અંખની ાછ દુખાલો જે અંખના શરનચરનથી લધે છે .
- સ્નામુ ને વાંધાનો દુખાલો.
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- છાતી ને શાથ ય ઓયી જેલા દાણા.
- ઉફકા-ઉરટી.
- બુખ ન રાગલી ને ફે સ્લાદ, કફજીમાત.
એડીસ ઇજીપ્તી ભચ્છય કે લો રાગે છે ?
તે નાનો છે . કાા કરયનો વપે દ ટકાલો ને ૫ ભી.ભી. કદનો છે . તેનાં લામયવ દાખર થમાફાદ તેને
મલકાવ ાભતા વાત થી અઠ ફદલવ થામ છે . ત્માય ફાદ તે યોગનો પે રાલો કયલા વક્ષભ ફને છે .
Aedes aegypti

એડીસ ઇજીપ્તી ભચ્છય
એડીસ ઇજીપ્તી ભચ્છય કમાં અને કમાયે કયડે છે ?
એડીવ આજીપ્તી ભચ્છય એ ફદલવે કયડે છે , લાયનલાય કયડે છે . ને ઘયોભાં ને ઘયની ંદય ને ફશાય કયડે
છે .
એડીસ ઇજીપ્તી ભચ્છયની ઉત્નત કમાં થામ છે ?
એડીવ આજીપ્તી ભચ્છય ભાનલ વજીત તભાભ પ્રકયના ાણીના વ્રસશ ભાટે ના વાધનો કે જેભાં વાલ થોડા
પ્રભાણભાં ણ ાણી યશી ળકતું શોમ તેલા વ્રસશ સ્થાનોભાં ઉત્ન થામ છે . અલા ઉત્તી સ્થાનોભાં
કુ રય,ીડા,ફયણી,કું ડા,પુરદાની,યકાફી,ટાંકાઓ,નાના ખાફોચીમા, તુટેરી ફોટરો, ટામય, છાયાની
નાીઓ, ફ્રીઝની ટરે , વીભેન્ગટના ઘચીમાઓ,લાવના ઠુ ઠાઓ, નાયીમેની કાચરી, ઝાડની ફખોરનો વાભાલેળ
કયી ળકામ ન્ગમ સ્થાનો કે જમાં લયવાદી ાણી બયાઆ યશે તું શોમ થલા વં્રસશ થતો શોમ તેલા ાત્રો/સ્થાનોભાં
ણ ભચ્છયની ઉત્મિ થામ છે . ભાદા ભચ્છય ઘયભાં યશે તા ાણીના વાઘનોભાં ને ન્ગમ જગ્માએ આડાં ભુકે છે .
અ ઇંડાભાંથી રાયલા ને છી ૧૦ ફદલવભાં ુ્ત ભચ્છય ફને છે .

અલાલરુ ટામય

અલાલરુ પ્રાસ્ટીકના ્રાસ

નાયીમેની કાચરી

ભાટીના લાસણો
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લોટયકરય

ધાફા ઉયની ટાંકીઓ

ખલ્લી સીભેંટની ટાંકી

ફંધ પલાયા

ળં એડીસ ઇજીપ્તી ભચ્છયની ઉત્તી ગંદા ાણી, કચયાના ઢગરા અને ગટય(નારી)ભાં થામ છે ?
ના, ડે ન્ગગ્મુના લાશક ભચ્છય એડીવ આજીપ્તની ઉત્તી ગંદા ાણી, કચયાના ઠગરા ને ગટય(નારી)ભાં થતી
નથી. અ ભચ્છયની ઉત્તી ચો્ખા ાણીભાં કોઆણ પ્રકાયના ભાનલવજીત વાધનો થલા અજુ ફાજુ ભાં
અલેર ાણી વં્રસશના ાત્રોભાં જોલા ભે છે .
એડીસ ઇજીપ્તી ભચ્છયનં જીલન ચક્ર ળં છે ?
ઇંડા – ોયા-કોવેટો-ુ્ત ભચ્છય ( ૭ થી ૧૦ ફદલવોનો વભમગાો રે છે .)
ડે ન્્મ થી કે લી યીતે ફચી ળકામ?
ડે ન્ગગ્મુથી ફચલાનો ઉિભ યસ્તો એ છે કે જ્માં એડીવ આજીપ્તાઆ ભચ્છય ઇંડા ભુકે છે , તેલા સ્થાનો નો મનકાર
કયલો.
ડે ન્્મ યોગના અટકામત ભાટે ના જદા-જદા ગરાંઓ કમાં કમાં છે ?
યોગ ટકામત ગરાઓ ભુ્મત્લે ત્રણ પ્રકાયના શોમ છે .
(૧) ોયાનાળક
- ાણીના ાત્રો કે જે ાણી વં્રસશલા ભાટે થલા લયવાદી ાણી એકત્ર કયલા ભાટે ઉમોગભાં રેતા
શોમ તે શલાચુસ્ત ઢાંકણથી ફંધ યાખલા.
- લોટયકુ રય,પુરદાની, ક્ષીકું જ, ઢોયો ભાટે ના શલાડાઓ લગેયે ઠલાડીમાભાં એક લખત ખારી કયી વુકલી
વાપ કમાગ ફાદ ુનઃ ાણી બયલાનું યશે અભ કયલાથી એડીવ ભચ્છયોના ઇંડા ને ોયાનો નાળ કયી
ભચ્છયની ઉત્તી ટકાલી ળકામ.
(૨) ખ્ત ભચ્છય નલયોધી ગરાઓ.
- જતં ુનાળક દલાનો છંટકાલ/સ્ેળ સ્પ્રે તેભજ જરૂય જણામે પોગીંગ
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- ફદલવ દયમ્માન નાના ફાકો દ્રાયા ભચ્છયદાનીનો ઉમોગ કયી ળકામ તેજ યીતે ડે ન્ગગ્મુના દદીઓએ ણ
ભચ્છયદાની ભાં વુલુ ફશતાલશ છે .
(૩) સ્લકાજીના/અંગત સયક્ષાના ગરાઓ.
- ભચ્છય મલયોધી િીભ,ગયફિી લગેયેનો ઉમોગ ને અખી ફાંમ ના કડાઓ કે જેનાથી વંૂણગ ળયીય
ઢંકામ તે યીતનો શે યલેળ .
ડે ન્્મ અટકામત ભાટે ભહત્લના સંદેળા કમા છે ?
એડીવ આજીપ્તી ભચ્છય ઘયભાં વં્રસફશત ચો્ખા ાણીભાં ઉત્ન થામ છે . થોડા નાના ગરાઓ રઆ ભચ્છયની
ઉત્તી ટકાલો ને ોતાની જાતને ભચ્છયના કયડલાથી ફચાલો.
 ઘયભાં યશે ર ાણીની ટાંકીઓ ને ાત્રોને શલા ચુસ્ત યીતે ઢાંકો.
 ઠલાડીમાભાં એકલાય લોટય કૂ રયને ખારી કયી વુકલી ને ાણી બયો.
 નકાભા ાત્રો,વાભાન, ટામય, નાયીમે ની કાચરી લગેયેનો નાળ કયો.
 ળયીયના ફધા ંગો ઢંકામ તેલા કડા શે યો. ભચ્છયદાનીનો ઉમોગ કયો ળતમ શોમતો જતં ુનાળક
દલામુકત કયે ર ભચ્છયદાની ને ભચ્છય મલયોધી ફિભનો ઉમોગ કયો.
 જેને નથી ગ કે ાંખો, તેલા ોયાને દેખે ભાયી તભાયી અંખો,
તેલા ોયાને દેખો ત્માંથી તુયત ભાયી નાખો.
ળાાના ફાકો કે લી યીતે ભદદરુ થઇ ળકે ?
ભેરેયીમા લાશક એનોપીરીવ ભાદા ભચ્છયો ઘય ને ઘયની અજુ ફાજુ ભાં ફંધીમાય થમેર ચોખા ાણીભાં ેદા
થામ છે . ડે ન્ગગ્મુના લાશક ભચ્છય એડીવ આજીપ્તી ઘય ને ઘયની અજુ ફાજુ ભાં ઉપ્રબ્ધ નાના ાત્રોભાં ઉત્ન
થામ છે . જેથી ળાાના ફાકો તથા તેભના કુ ટું ફોનું મોગદાન ખુફજ ગત્મનું છે , ઘયની અજુ ફાજુ ભચ્છય
ઉત્મત સ્થાનો ળોધી ઉત્તી ટકાલલા ભાટે ના મોગ્મ ગરાઓ નો ભર કયલો. અના મભત્રો, વગા
વફંધીઓ ને ડોવીઓ ને ડે ન્ગગ્મુ મનમંત્રણ ને ટકામત ભાટે ના મનચે દળાગવ્મા ભુજફના ગરઓ મલે
જાણકાયી અો.
- ઘયની અજુ ફાજુ ભાં ફંમધમાય ાણીને લશાલી દો.
- ભોટા ફંમધમાય ાણીના ખાડા, તાલ, તરાલડી લગેયેભાં ોયા બક્ષક ગપ્પ્તી-ગમ્ફુળીમા ભાછરીઓ
ભુકીએ.
- ાણીની ટાંકીઓ ને ાત્રોને શલાચુસ્ત યીતે ઢાંકો
- ઠલાડીમાભાં એતલાય લૉટય કુ રયને ખારી કયી વુકલીને છી બયો.
- ફધાજ મફન ઉમોગી ાત્રો, ટામય, નાયીમેની કાચરી, ને ન્ગમ મફન ઉમોગી લસ્તુઓનો
મોગ્મ નીકાર/નાળ કયલો.
- ળયીયના ફધા ંગો ઢંકામ તેલા અખી ફામ ના કડા શે યો, ભચ્છયદાનીનો ઉમોગ કયલો ળતમ
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શોમતો જતં ુનળક દલામુતત કયે ર ભચ્છયદાની તથા ભચ્છય મલયોધી િીભનો ઉમોગ કયો.
- જો વખત તાલ, વાંધા/સ્નામુભાં દુખલો,ચાભડી ય ચકાભા, થાક રાગે તો તુયંત ડૉતટયની વરાશ
રો. તાલને ઉતાયલા ભાટે ેયાવીટાભોર જ રેલી ણ એસ્ીયીન તો ન જ રેલી.
યોગ અટકામત એજ ઉિભ ગર છે .
એનોપીરીસ ભચ્છય અને એડીસ ભચ્છયો આણા ભાટે જોખભ રૂ છે ,
તેના ઉત્તી સ્થાનો નાફદ કયીએ.
સૌ સાથે ભી ભેરેયીમા/ ડે ન્્મ સાભે રડીએ.
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નલધાથીઓ દ્રાયા ભચ્છયથી થતા યોગોનં નનમંત્રણ
મલધાથીઓ ભચ્છયથી પે રાતા યોગોને ટકાલલાભાં ભદદરૂ થઆ ળકે અગ જોમુ તેભ અલા યોગોને ટકાલલા
ભચ્છયોની ઉત્મત ટકે એ ખુફ ગત્મનું છે . અ ભાટે ભચ્છયોની ઉત્મિના સ્થાનો ઓખલા.તેની તાવ
કયલી ને જો ઉત્મત થતી જણામ તેલા સ્થાનોને નષ્ટ કયલા(વોવગ યીડકળન) ખુફ જરૂયી છે . અ જલાફદાયી
અયોગ્મ મલબાગની તો છે જ યંતુ રોકો જાતે ણ અ પ્રલૃમતભાં ભદદરૂ થઆ ળકે . યોગોને પે રાતા ટકાલલાની
અ પ્રલૃમતભાં મલધાથીઓ કડીરૂ બાગ બજલી ળકે . જો દયે ક મલધાથી ઘય તાવે ને જરૂયી ગરાં રે તો
ભચ્છયની ઉત્મિ યોકી ળકામ.
મલધાથી દ્રાયા ભચ્છયથી થતા યોગનું મનમંત્રણ કયલાનો એક પ્રમોગ શી દળાગલેર છે . શી એક તાવ ત્રક
અેર છે જેભાં ઘયના તથા અજુ ફાજુ ના એલા સ્થોની માદી છે , કે જમાં ભચ્છયદાની ઉત્મિ થઆ ળકે કે ોયા
જોલા ભી ળકે . મલધાથીઓને અ તાવત્રકભાં ઉમોગથી એલી તારીભ અલી કે તેનાથી તેઓ જાતે જ
ોતાના ઘયની ને અજુ ફાજુ ના મલસ્તાયની તાવ કયી ળકે .
દયે ક મલધાથી ઘય તાવી ત્રકભાં મલગત બયી લગગમળક્ષકને અે. અખી ળાાની ભાફશતીનું કોમ્પ્મુટયાઆઝ થામ
જે તે ળાાભાંથી વોપટ કોીભાં વફંધકતાગ પ્રા.અ.કે ન્ગદ્રના ભેડીકર ઓપીવય ાવે ને ત્માંથી જીલ્લા ભેરેયીમા
મધકાયી/ ભુ્મ જીલ્લા અયોગ્મ મધકાયીને અલાભાં અલે. અભ તારુકા/જીલ્લાની ભાફશતી બેગી કયી
ળકામ. ળાાની ભાફશતીભાં જે મલસ્તાયોભાં ભચ્છય ઉત્મિ ભે તેનું દય ઠલાડીમે વફધકતાગ ળાાના ગાભના
વફંધકતાગ ભલ્ટી યઝ શે લ્થ લકગ ય અ મલસ્તાયનું ભોનીટયીંગ કયળે તેભજ ભલ્ટી યઝ શે લ્થ વુયલાઆઝય
અખા પ્રા.અ.કે ન્ગદ્રના મલસ્તાયભાં અલતી તભાભ ળાાઓભાં રીધેર ગરાંનું વુયમલઝન કયી તેનો શે લાર
MO પ્રા.અ.કે ન્ગદ્રને અળે.
અ પ્રલૃમત/પ્રમોગથી રગબગ તભાભ ઘયભાંથી ભચ્છયોની ઉત્મિ ટકાલી ળકામ છે . એકલાય મલધાથી અ
ફાફત ૂયી વભજે છી કામભી ઘોયણે ોતાના ઘયભાં ભચ્છયોની ઉત્મિ ન થામ તેનું ધ્માન યાખતો ફને છે .
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સત્રો
રોફશનું એક ટીંુ અો,
ભેરેયીમાની ખાતયી કયો.
ભચ્છય જો તમાંમ નથામ,
ભેરેયીમા કદી કોઆને ન થામ.
બયામેરા ાણી લશે તાં કયો,
થલા ભાટીથી ત્માં ુયાણ કયો.
ઘય અંગણે ખાડાભાં ાણી,
ભેરેયીમાને ઘયભાં રાલે તાણી.
ી,ટાંકી કે કોઠીઓના ઠાભ,
યાખો શલા ચુસ્ત ઢાંકીને તભાભ.
ભચ્છયદાની જે ઘય લયામ
ભેરેયીમા ત્માં કદી ન થામ.
વ્રસશીત ભોટા ાણીના જાળમભાં ોયાબક્ષક ભાછરી ભૂકાલો.
ભેરેયીમા ભચ્છયથી જ પે રામ છે ,
ભચ્છય ઉત્મિ ટકાલો.
વૌને અી તાલની વાયલાય,
ભેરેયીમાને કાઢીએ ફશાય.
અલો ભેરેયીમાને ટકલલા વૌ વશબાગી ફનીએ,
લશે રુ મનદાન ને વંૂણગ વાયલાય કયાલીએ.
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રાષ્ટ્રીય વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ કાયયક્રમ (NVBDCP)

ભચ્છયની ઉત્નિે થઇ ળકે તેલા સ્થોની તાસ ભાટે નં ત્રક
ળાાનં નાભ :
નલધાથીનં નાભ :
સયનાભં :

નલધાથીની સહી :

લારીની સહી :

નળક્ષકની સહી :

નોંધ : ૧.ઘયભાં ાણીના જે ાત્રોભાં ભચ્છયોના ોયા જોલા ભે તે ાત્રો ોઝીટીલ ગણી ( )ટીક કયલું.
૨.ફધા મલધાથીઓના ફયોટગ એકત્રીત કયી ળાાએ પ્રાથમભક અયોગ્મ કે ન્ગદ્ર ભાયપતે તે શે લાર મજલ્લા ભેરેયીમા મધકાયીને ભોકરલો.

13

ોઝીટીલ

કર

તાવેર

ોઝીટીલ

અન્મ

તાવેર

ોઝીટીલ

નાનમેય
ની છાર
તાવેર

ોઝીટીલ

પૂરદાની
તાવેર

ોઝીટીલ

કૂ રય
/ફ્રીજ
તાવેર

ોઝીટીલ

ક્ષીકં જ હલાડા
તાવેર

ોઝીટીલ

ટામય/
બંગાય
તાવેર

ોઝીટીલ

પ્રાસ્ટીક
ના ાત્રો
તાવેર

ોઝીટીલ

ાણીની
અન્મ ટાંકી
તાવેર

ોઝીટીલ

ઓલયહે ડ
ટાંકી
તાવેર

ોઝીટીલ

અન્ડય
ગ્રાઉન્ડ
ટાંકી
તાવેર

ોઝીટીલ

તાવેર

ભાટરાં
ોઝીટીલ

ી

તાવેર

કોઠી
ોઝીટીલ

ઘયભાં
છે લ્લા૧૫
દદલસભાં
નોંધામેર
તાલના
કે સની
સંખ્મા

તાવેર

અ.ન
.

કટં ફ
ના
લડાનં
નાભ

ઘયભાં
કર
વ્મનક્ત
ની
સંખ્મા

તાયીખ :

રાષ્ટ્રીય વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ કાયયક્રમ (NVBDCP)
ળાાના ફાકો ધ્લાયા ળોધી કાઢે ર ભચ્છય ઉત્નત સ્થાનો
૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

અ:નં:

PHC/UHC/
Corpo.

બાગ રીધેર
ળાાઓની
સંખ્મા

બાગ રીધેર
ફાકોની
સંખ્મા

છે લ્લા ંદય
દદલસભાં નોધામેર
તાલના કે સ

તાસેર ભચ્છય
ઉત્નત સ્થાનો

ભાચ્છયના ોયા
ભેર ભચ્છય
ઉત્નત સ્થાનો

દયભાકગ સ
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