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શાળા તથા બાધંકામ સાઈટ પર ડ  ુફલાવતા એડ સ મ છરની 

ઉ પિત અટકાવવા તથા રોગના િનયં ણ માટ જ ર  5ગલા લેવા 

ખાસ અપીલ કરતા િુન. કિમશનર ી ઉ દત અ વાલ 

તારીખ: ૧૪-૧૦-૨૦૧૯ 

ડે ગ્ય ુએ એિડસઈજી તી મ છર ારાફેલાય છે. આ મ છર ચોખ્ખા, બિંધયાર,  િછછરા પાણીમા ં

ઉ પ  થાય છે. સરેરાશ ૧૦૦ મીટર સધુી જ ઉડી શકતો હોવાના કારણે જયા ંઉ પ  થાય છે. યા ંજ 

રોગ ફેલાવે છે. આ મ છર િદવસે જ કરડતા હોવાથી શાળામા ં ભણતા િવ ાથીર્ઓ તથા બાધંકામ 

સાઈટમા ંકામ કરતા મજુરોને આ રોગ થવાનુ ંજોખમ રહ ેછે.  
 
શાળા તથા બાધંકામ સાઈટ પર એિડસ મ છરની ઉ પિત અટકાવવા માટે નીચે મજુબના પગલા ંલેવા 

જોઈએ. 

 
શાળા માટેના પગલા:-  
 

શાળામા ંમળી આવતા મખુ્ યમ  છર ઉત ્૫િત  થાનો:-  
 

• ૫ક્ષીકંુજ 

• છોડનાકંુડામાતંથા નીચે રાખેલ ટે્રમા ં

• પાણીની ટાકંી 

• સશુોભન માટેની વારા 

• અગાશીમાજંમા પાણી 

• ભગંાર ડ  બાડ  લીવગેરે 

• વોટર કલૂર 

• એસીનાઆઉટલેટ જમા પાણીમા ં 

• િપ્રમાઇસીસમા૫ંડેલ િબનજ રી ભગંાર  
 
  



શાળામા ંમ  છર ઉત ્૫િત અટકાયતીમાટે ....  

• દરેક શાળા વાહકજ  યરોગચાળાનાઅટકાયતી૫ગલા ંમાટે શાળામા ંદર બઘુવારે ‘’ડ્રાયડે’’ તથા 

 વ  છતાિદવસ રાખવો. મા ંશાળાઓમા ંઆવેલ પીવાના તથા વપરાશના તમામ ટાકંાપીપ 

તથા પાણીના અ  યતમામ પાત્રો ખાલી કરી અંદરની સપાટી કુચાથી ઘસીને સાફ કરવી સકુ યા 

બાદ જ ફરીથી ઉપયોગમા ંલેવા. 

• સાફ ન થઇ શકે તેવા પાણીથી ભરેલ અ ય પાત્રોનેહવા ચુ ત ઢાકંણથીઢાકંીને રાખવા.  

• શાળાઓના વારા, હોજ, વોટર કુલર,  િફ્રજ ટે્ર,  લદાની અને પક્ષીઓના પાણી પીવાના કંુડાનુ ં

પાણી દર ત્રીજા િદવસે બદલતારહવે ુ ંતથા આવા દરેક પાત્રોની અંદરની િદવાલ ઘસીને સાફ 

કરવી. 

• શાળાની િબ ડીંગના પાિકર્ંગ તથા સેલરમા ં પાણીનો ભરાવો ન થાય તેની તકેદારી રાખવી 

પાણીનો િનકાલ કરવાનુ ંઅશક્ય હોય તો દર ત્રીજા િદવસે કેરોસીન કે બળેલ ઓઇલ નાખવુ.ં 

• શાળાના િપ્રમાઈસીસ તથા િબિ ડંગની અગાશી (ધાબા), છ જાઓની સાફ સફાઈ કરાવવી તેમજ 

િબનજ રી ભગંાર,  ટાયર-ટ બૂ,  િબન ઉપયોગી ડ બાડુ બી કે મા ંપાણી ભરાવાની શકયતા 

હોય તેનો તા કાિલક યોગ્ય થળે િનકાલ કરાવવો. 

• શાળાની અગાસી તથા છ જા ૫ર પાણી ભરાઇ ન રહ ેતેની તકેદારી રાખવી. 

• શકય હોય તો િવ ાથીર્ઓને યિુનફોમર્મા ં મિુકતઆપી આંખીબાયનાકપડા, બટુમોજા ૫હરેવા 

સચુના આ૫વી.  

• રાતે્ર બાળકો મ છરદાનીમાસંવેુ તેવી સમજણ આપવી. 

• જવાબદાર યિકત મ છર િનયતં્રણની તપાસ માટે આવે યારે સાથ સહકાર આપો. 

• આરોગ્ યશાખાના સહયોગથીશાળાના બાળકોને મ  છરજ  ય રોગો તથા મ  છરઉ  પિતઅટકાવવા 

લેવાના થતા ૫ગલા િવશે સમજ આ૫વી.  

• કોઇ૫ણ કલાસમામંાદંગી સબબ (તાવ) ના કેસને કારણે ગેરહાજરીમા ં વઘારોથાય તો 

આરોગ્ યશાખાનેજાણ કરવી.  

• િબ  ડીંગ/ િપ્રમાઇસીસમાકંયાયં૫ણ મ  છરનાપોરાઉ  પ  નન થાય તેની તકેદારી રાખવી.  
 
બાધંકામ સાઈટ માટેના પગલા ં:-  
 

• બાઘંકામસાઇટમામંળી આ  યામખુ્ યમ  છર ઉત ્૫િત  થાનો:-  

• લીફટનાખાડામા ં

• પાણીના સમ ્૫મા ં

• બેરલ, ટાકંી વગેરે પાણીના પાત્રમા ં 

•  વીિમંગપલુ 

• સેલર વગેરેમા ંજમા પાણીમા ં

• મજૂર કોલોનીમા ંમજુરોઘ્ વારારાખવામા ંઆવતા માટલા, ટાયર, િડ  પોઝેરલ, ક૫, ડીશ, કેરબા, 

બેરલ 



બાઘંકામમામં  છર ઉત ્૫િત અટકાયતીમાટે ....  
 

 બાઘંકામના થળે ઉ૫યોગમા ંલેવાતા પાણીના પીવાના તથા વ૫રાશના તમામ પાત્રો હવાચુ ત 

ઢાકંીને રાખવા. 

 બાઘંકામના થળે ભરાઇ રહતેા પાણીમા ંમ  છરઉ  પિત ન થાય તે માટે દર અઠવાિડયે કેરોસીન 

કે બળેલુ ંઓઇલ નાખવુ,ં ખાસ કરીને લીફટનાખાડા, સમ ્૫મા ંભરાઇ રહતેા પાણીમા ંઓઇલ 

નાખવતુથા  વીમીંગપલુમાટે બનાવેલખાડામા.ં   

 બાઘંકામના  થળે કે લેબર કોલોનીની આસપાસ રહલે િબનજ રી ભગંાર, ટાયર, ડ  બાડુ  બી કે 

પાણી ભરાવાની શકયતા હોય તેનો તા કાિલકયોગ્ય  થળે િનકાલ કરાવવો. 

 કાયમી ભરાઇ રહતેા મોટા ખાડાઓમાપંોરાભક્ષક માછલી મકુવીઅથવા દર અઠવાિડયે 

કેરોસીનનોછટંકાવ કરવો. 

 નાના ખાડા ખાબોિચયામા ંમાટી (ભરતી નાખી)પરુાણ કરવુ.ં થી ચોમાસાઋત ુદર  યાનપાણીનો 

ભરાવો અટકાવી શકાય.  

 સાઇટનાસેલરમા ં પાણીનો ભરાવો ન થાય તેની તકેદારી રાખવી પાણીનો િનકાલ કરવાનુ ં

અશક્ય હોય તો દર અઠવાિડયે કેરોસીન કે બળેલુ ંઓઇલ નાખવુ.ં 

 બાઘંકામના કામે આવતા મજુરોમા ંતાવ જણાય કે તરત જ તેની (લોહીની તપાસ કરાવવી 

તથા) રાજકોટ મહાનગરપાિલકાનાઆરોગ્ યકે  દ્ર કે સરકારી હોિ પટલમાલંોહીની તપાસ, િનદાન 

અને સારવાર િવનામુ  યેઉ૫લ  ઘ છે.  

 બાઘંકામના કામે આવતા મજુરોમાડેં  ગ ્યનુા લક્ષણો જણાયતોતેની તતૂર્ જ આરોગ્ યશાખાને જાણ 

કરવી. 

 જવાબદાર  યિકતમ છર િનયતં્રણની તપાસ માટે આવે  યારે સહકાર આ૫શો. 

 બાઘંકામસાઇટ ૫ર કયાયં૫ણ મ  છરનાપોરા ઉ પ  ન થાય તેની તકેદારી રાખવી.  
 
 

ડે ગ્ય ુ િનયતં્રણ એ આપણા સૌની જવાબદારી છે. ડે ગ્ય ુ િનયતં્રણ કાયર્ક્રમમા ં

મહાનગરપાિલકાનાપ્રયાસોમા ંસહયોગ આપો. 
 
 

આરોગ્ ય અિઘકારી 

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા 


