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�ુન-૨૦૧૪ ‘ મેલેર�યા િવરોધી માસ ’ 

SMALL BITE : BIG THREAT ( નાનો ડંખ – મોટો ભય ) 
 

 �ુન – ૨૦૧૪ ‘ મેલેર�યા િવરોધી માસ ’ની ઉજ વણી દર વષ% કરવામા ંઆવે છે. િવ* આરો+ય સ,ંથા .ારા પણ 

ચા1 ુવષ% વાહક જ 2ય રોગોને 3ાધા2ય આપેલ છે. અને તેના અટકાયત સદંભ% SMALL BITE : BIG THREAT ( નાનો 

ડંખ – મોટો ભય ) થીમ રાખેલ છે. 6થી ચા1 ુવષ% �ુન – ૨૦૧૪ ‘મેલેર�યા િવરોધી માસ’ ની ઉજ વણી ખાસ િવિશ8ટ 

િવિવધ આઇ.ઇ.સી. 3:િૃ<ઓ હાથ ધર� વાહક જ 2ય રોગોના ફ?લાવા, અટકાયતના ઉપાયો, િનદાન અને સારવાર તથા 

,વ બચાવ Aગેના િવિવધ ઉપાયો િવષે Bણકાર� વધે તથા આગામી ચોમાસાની ઋD ુદરEયાન વાહકજ 2ય રોગો 6વા ંક? 

મેલેર�યા-ડ?2+F-ુGચકનHિુનયાની અટકાયતી અને િનયIંણ કામગીર� Jબેંશ ,વKપે કરવા માટ? શહ?રના તમામ સરકાર�, 

અધLસરકાર�, ,વૈNછ�ક સ,ંથાઓ તથા નાગર�કો .ારા આ Jબેંશમા ંસહકાર, સહયોગ અને જ Kર� યોગદાન મળ� રહ? તે 

અPયતં જ Kર� છે. 

 �ુન-૨૦૧૪ ‘મેલેર�યા િવરોધી માસ’ તથા ચોમાસા દરEયાન સહભાગી થવા માટ? િવિવધ કચેર�ઓ/ 

સ,ંથાઓ/િવભાગો/ RSુયPવે તમામ સરકાર� /અધLસરકાર�/EFિુનિસપલ કોપTર?શનની િવિવધ કચેર�ઓ,તમામ સરકાર�/ U,ટ 

સચંાGલત/ખાનગી હોV,પટલ/Wડ,પે2સર�, શાળા, કોલેજ ો, એસ.ટ�. ડ?પો, ર?Yવે ,ટ?શન, ર?Yવે કોલોની, પી.ડબYF.ુડ�., 

ઓ.એન.Z.સી., નમLદા કોલોની, એસ.આર.પી. [વાટLસL, પોલીસ ,ટ?શન, પોલીસ [વાટLસL, પોલીસ U?ન\ગ ,]ુલ, પો,ટલ 

U?ન\ગ ,]ુલ, એર ફોસL, ઇ.એમ.ઇ. ,]ુલ, નમLદા કોલોની, હ?વી વોટર U�ટમે2ટ ^લા2ટ િવગેર?મા ં .ારા વાહકજ 2ય રોગ 

િનયIંણ માટ? સૌ 3થમ ચોમાસા `વૂ% તેમની સલં+ન સ,ંથા/ કચેર�ઓના તથા રહ?ઠાણ િવ,તારમા ં મેલેર�યા-ડ?2+F-ુ

GચકનHિુનયા 6વા રોગ ફ?લાવતા ંવાહક મNછરની ઉPપિ< રોકવા નીચે Rજુ બની િવિવધ કામગીર�ઓ ટોચ અGcમતાના 

ધોરણે કરવાની રહ?શે.  

• રહ?ઠાણ/કચેર� પર�સર, િવ,તારમા ં આવેલ તમામ પાણી ભર?લ ટાકં�,કોઠ�,પીપ િવગેર? પાIોની તથા 

પdી/ઢોરને પીવા માટ? રાખવામા ંઆવેલ પાણીના પાIોની દર અઠવાડ�યે એક વાર સફાઇ કરાવવી અને 

fકુgયા પછ� જ  ભરવાની gયવ,થા ગોઠવવી તથા 6 પાણીની ટાકં� ક? પાIોના ઢાકંણ હવા h,ુત ઢાકંણ બધં 

ન કર� શકાય તેવા હોય અથવા અિનયિમત હોય તે DતૂL જ  ર�પેર\ગ કરવા અને હવા h,ુત ઢાકંણ બધં 

કરવાની કાયLવાહ� DતૂL હાથ ઘરવી. 

• રહ?ઠાણ/સ,ંથાના પર�સર-િવ,તારમા ંનકામો પડ� રહ?લ Gબન જ Kર� ભગંાર કચરો િવગેર? ચોમાસા પહ?લા ંસાફ 

કરાવવો તથા ભગંારમા ંવરસાદ� પાણી ન ભરાય તે ,થળે ખસેડ� સોસL ર�ડકશન કર:ુ.ં 
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• રહ?ઠાણ/સ,ંથાના પર�સર, બેઝમે2ટ તથા અગાશીમા ંવરસાદ� પાણી ન ભરાઇ રહ? તેવી gયવ,થા કરવી તથા 

પાણીના લીક?જ  હોય તો DતૂL જ  kુર,ત કરાવવા. 

• ચોમાસા દરEયાન ધાબા પર ભરાઇ રહ?તા વરસાદ� પાણીનો કાયમી િનકાલ કરવાની gયવ,થા કરવી. 

• જ ન BHિૃત (આઇ.ઇ.સી) માટ? હોWડmગ,પો,ટસL,બેનસL,,ટ�કસL િવગેર? 3દિશnત કરવા અoરુોધ છે. 
 

�ુન-૨૦૧૪ મેલેર�યા િવરોધી માસ તથા સમc ચોમાસા દરEયાન શહ?રની તમામ સરકાર�, અધLસરકાર�, 

,વૈpNછક સ,ંથાઓ, લોક 3િતિનધીઓ તથા નાગર�કો .ારા વાહકજ 2ય રોગો 6વા ક? મેલેર�યા-ડ?2+F-ુGચકનHિુનયાના 

િનયIંણ માટ? જ Kર� સાથ-સહકાર, સહયોગ અને યોગદાન આપી Bહ?ર આરો+યલdી કામગીર�મા ંસહભાગી થઇ વડોદરા 

શહ?રને વાહકજ 2ય રોગોથી R[ુત રાખવા નાગWરકોને અoરુોધ કરવામા ંઆવે છે. 
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                                                                                 વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                 જ નસપંકL  િવભાગ, 

                                                                                 તા. ૩-૬-૨૦૧૪ 
                                 
3િત, 

તIંીsી, 

--------- 

વડોદરા. 
 
 

 ઉપરો[ત 3ેસનોટ આપના દt િનક વતLમાનપIમા ં3િસuધ કરવા િવનતંી છે.  
 
 
 

                               જ નસપંકL  અિધકાર�  

                                                                                મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                       વડોદરા 

 
 
 
 

 


