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ડેન્ગયયું એ એડીસ મચ્છર દ્વારા ફેલાતો  રોગ છે. એડીસ મચ્છર ઘરમાું રહેલ પાણી સુંગ્રહહત પાત્રો જવેા કે સસમેન્ટની 
ટાુંકી, સસન્ટેક્ષની ટાુંકી, બેરલ, કેરબા પક્ષીકયુંજ, ફ્રીજની પાછળ રહેલ ટરે , મની પ્લાન્ટ બોટલ, ટાયર, ભુંગાર તથા છોડના કયું ડામાું 
સુંગ્રહહત વધારાનયું પાણી વગેરેમાું ઉત્પન્ન થાય છે.  

 
એડીસ મચ્ છરને સામાન્ ય રીતે ૩૦૦ સે. ની આસપાસ તા૫માન તથા ૭૦ થી ૮૦ % ભેજવાળયું વાતાવરણ અનયકયળ હોય 

છે. સામાન્ ય રીતે સપ્ ટેમ્ બર થી નવેમ્ બર માસ દરમ્ યાન મચ્ છરને અનયકયળ તા૫માન અને ભેજ મળી રહેતા આ મહહનાઓમાું સ ાથી 
વઘય ડેન્ ગ યયના કેસ નોંઘાતા હોય છે. ૫રુંતય ઠું ડી ૫ડવાની શરૂઆત થવાથી તા૫માનમાું ઘટાડો થતા સયકા હવામાનને કારણે હાલ 
ડેન્ ગ યયના કેસોમાું ઘટાડો નોંઘાયેલ છે.  

 
મચ્છરના પોરા ખયબ જ સહેલાઈથી જોઈ શકાય છે. જ ેઉપર દશાાવેલ તમામ પાણી ભરેલ પાત્રોમાું ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, આથી 

અઠવાહડયામાું ફક્ત એક જ વાર આપના ઘરમાું દરેક જગયાએ પ્રવેશદ્વારથી માુંડી અગાશી સયધી આવી તમામ જગયાએ પાણીની 
જગયાઓ ચકાસવી જોઈએ.  

 

 જ ેપાણીમાું ઇયળ જવેા પોરા દેખાય તો તે પાણી તરત જ ખાલી કરી દેવયું. પાણી ખાલી થઈ શકે તેમ ન હોઈ તો 
તેમાું કેરોસીન નાખવયું. કેરોસીન નાખવાથી તેનયું પડ બને છે, જથેી પોરાને શ્વાસ લેવા માટે જગયા ન મળવાથી 
પોરાનો નાશ થાય છે. 

 જ ેપાત્રોમાું પોરા મળેલ હોય તે ખાલી કયાા બાદ કયચાથી ઘસવયું ખયબ જ જરૂરી છે . જો કયચાથી ઘસી ને સાફ કરવામાું 

ન આવે તો મચ્છરનાું ઈંડા અુંદર ચોટેલા રહે છે, જમેાુંથી પોરા બની પયખ્ત મચ્છર બનવાનયું જીવનચક્ર ફરીથી ચાલય 
થાય છે.  

 એડીસ મચ્છરની ઉડવાની ક્ષમતા ખયબ જ ઓછી હોઈ છે જ ે૧૦૦ થી ૩૦૦ સમટર સયધી જ ઉડી શકતયું હોય, જયાું 
ડેન્ગયયું પોસિટીવ કેશ મળે છે તે ઘરમાું અથવા તો તેની આજયબાજય  જ મચ્છરનયું ઉત્પાદન કેન્ર હોવાની સુંભાવના 
ખયબ જ વધી જાય છે.  

 

આરોગ્ય શાખા દ્વારા મચ્છરજન્ય રોગચાળા અટકાયતી માટે સઘન ઝ ુંબેશ 

સુંવેદનશીલ વવસ્તારોમાું ઘરના ટાુંકાપીપ વગેરે તપાસી પોરાનાશક કામગીરી, શાળા તથા બાુંધકામ સાઈટ, સહિત 
જ દી - જ દી વિમાઈસીસની મ લાકાત, હિવર સવલેન્સ, િોગીંગ સહિતની કામગીરી 

૬૦ હિલ્ડવકક ર, ૧૮ સ વપરીયર હિલ્ડવકક ર, મેલેહરયા ઈન્સ્પેટકર, ૧૭૦ 
મેલેહરયા સ્ વયુંસેવક તથા ૨૭૧ અબકન આશાની ટીમ દ્વારા વાિક 

વનયુંત્રણ ઝ ુંબેશ  તથા રેવપડ હિવર સવે  

આર.બી.એસ.કે. ટીમ મેડીકલ ઓહિસર દ્વારા 

૫૫૮ શાળામાું ચેકીંગ તથા આરોગ્ ય વશ્ણ 

નવાસત્રથી શાળા / કોલેજ શરૂ થઇ રિેલ િોય દરેક શાળા સુંચાલકોને પોતાની શાળામાું  
પાણી ભરવાના તમામ પાત્રો ચકાસીને સાિ સિાઇ કરાવવા ખાસ અપીલ 



ડેન્ગયયું સનયુંત્રણ અથે મહાનગરપાસલકા દ્વારા તમામ સ્તરે પ્રયત્નો કરવામાું આવી રહ્યા છે પરુંતય જયાું સયધી લોકોનો 
સહકાર પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાું સયધી ડેન્ગયયું સનયુંત્રણ કરવયું મયશ્કેલ છે.  

 

 છેલ્લા એક માસ  દરમ્યાન મહાનગરપાસલકાનાું ૧૮ મેડીકલ ઓહફસર, ૧૬ RBSK મેડીકલ ઓહફસરની ટીમ, FHW, 

GNM, મેલેહરયા સ્ટાફ, ૧૭૦ મેલેહરયા સ્વયુંસેવકો (૧ વકાર દ્વારા સરેરાશ દ સનક અુંદાજીત ૫૦ ઘરોની મયલાકાત)  
૧,૬૩,૭૮૪ ઘરોમાું  મયલાકાત કરી ૯૫૮૧ ઘરોમાું પોરા શોધી નાખવામાું આવેલ, જમેાું ટેમીફોશ લાવાાસાઈડ 

નાખી આથવા પાત્ર ખાલી કરાવી પોરાનો નાશ કરવામાું આવેલ. ૩૮,૯૫૬ ઘરોમાું ફોગીંગની કામગીરી કરવામાું 
આવેલ કૂલ ૬૨૭ નોટીસ આપવામાું આવેલ છે. 

 ૨૭૧ આશા બહેનો દ્વારા એક માસ દરમ્ યાન (૧ વકાર દ્વારા સરેરાશ દ સનક અુંદાજીત ૫૦ ઘરોની મયલાકાત) 

૨,૪૩,૦૭૬ ઘરો તપાસી ૭,૬૮,૨૮૭ જટેલા પાત્રોમાું દવા નાખેલ છે.  
 ૭૯ શાળા સહહત બાુંધકામ, મુંહદર, હોસ્ટેલ, હોસસ્પટલ, સરકારી કચેરી, સેલર સહહત કૂલ ૧૨૨૯ સપ્રમાઈસીસ 

તપાસવામાું આવેલ.  

 RBSK ટીમ દ્વારા ૫૫૮ શાળાની મયલાકાત કરી ૨૦૧૪ પાત્રો ચકાસવામાું આવેલ તથા ૨,૫૯,૦૮૨ સવદ્યાથી 
તથા ૬૨૨૧ સશક્ષકોને આરોગ ય સશક્ષણ આ૫વામાું આવયયું.  
 
 

ડેન્ ગ્ ય  થી બચવા તથા મચ્છરની ઉત્પવત અટકાવવા આટલ ું જરૂર કરીએ. 
 

1. પાણીના સુંગ્રહના તમામ પાત્રો હવાચયસ્ ત બુંઘ રાખવા.  
2. પાણી ભરવાની કયું ડી પાણી ગયા બાદ ક૫ડાથી કોરી કરી સાફ કરવી. 
3. ૫ક્ષીકયુંજમાું અને ૫શયને પાણી પીવાની દરરોજ રાત્રે ખાલી કરી ઊઠી વારી, સવારે નવયું પાણી ભરવયું.  
4. છોડના કયું ડામાું પાણી શોસાઇ જાય તેટલયું જ પાણી નાખવયું તથા કયું ડા નીચે ટરે  કે અન્ ય પાત્ર ન રાખવા.  
5. હફ્રજની ટરે  દર ત્રીજા હદવસે ખાલી કરી સાફ કરવી.  
6. સયતી વખતે મચ્છરદાનીનો ઉ૫યોગ કરવો. નાના બાળકો, સગભાા સ્ત્રીઓને હદવસ દરમ્યાન પણ મચ્છરદાનીમાું 

સયવડાવવા.  

 
રાજકોટના દરેક નાગહરકને અપીલ છે કે, તેઓ આ બાબતે જાગૃત થાય અને ડેન્ગયય રોગનાું સનયુંત્રણ માટે રાજકોટ 

મહાનગરપાસલકાના પ્રયત્નોમાું પૂરે પૂરો  સહયોગ આપે. 

 
 

આરોગ ય અસઘકારી 
રાજકોટ મહાનગરપાસલકા 


