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ગ્રામ સેિા ટરસ્ટ, ખારેલ 
સંસ્ર્થાની ટ કંમાં માહહતી 

સંસ્ર્થાના સ્ર્થાર્ક ટરસ્ટીઓ તર્થા સમાન ણિચારસરિી ધરાિતા ણમત્રોએ ગાંધી 
ણિચારધારા, આલ્બટપ સ્િાઈત્ઝર િગેરે મહાર્ુરૂિોના જિનર્થી પે્રહરત ર્થઈ તર્થા 
ગામડાંના ગરીબો અને િંણચતોની વ્યર્થાર્થી અનુકમ્પર્ત ર્થઈને સંસ્ર્થાની સ્ર્થાર્ના 
1994માં કરી હતી. સંસ્ર્થાની પ્રિૃણિ ગ્રામીિ જનતાના આરોગ્ય સંભાળ તર્થા 
ગ્રામીિ ણિકાસ પ્રત્યે સમણર્પત છ.ે 

સ્ર્થાર્ક ટરસ્ટી દપર્તી તબીબ હોિાને લીધે શરૂઆત 1994માં નિસારી 
ણજલ્લાનાં ખારેલ [ખાર્રીયા] ગામમાં તબીબી સેિાર્થી ર્થઈ, 30 ર્ર્થારી તર્થા ર્ાંચ 
કમપચારીઓ સાર્થે શરૂ ર્થયેલ હોમ્સ્ર્ટલ ણિસ્તરિ ર્ામીને અધતન સાધનો ધરાિતી 
100 ર્ર્થારીની સુણિધાઓ યુક્ત હોમ્સ્ર્ટલમાં રૂર્ાંતહરત ર્થઈ ગઈ છ.ે 

ડાંગ તર્થા નિસારી ણજલ્લાના 300ર્થી િધુ ગામોમાં તબીબી સેિા ખ બ જ 
ઓછા દરે પ્રદાન કરી રહી છ.ે ગરીબોને રાહત અને જરૂરીયાતમંદને ણન:શુલ્ક 
સારિાર આર્િામાં આિે છ.ે 

સામુદાણયક આરોગ્ય પ્રોજકેટ દ્વારા રોગો ર્થતા અટકાિિા અને તંદુરસ્તીિધપક 
પ્રિૃણિ ગામોમાં કરિામાં આિી રહી છ.ે માતા–બાળકોનંુ આરોગ્ય કેન્દ્રમાં છ.ે 
કુર્ોિિ ઘટાડિા માટ ે ઘણનષ્ઠ પ્રયાસો કરિામાં આિે છ.ે દ રના અંતહરયાળ ગામો 
માટ ેસેટલેાઈટ કેન્દ્રો ડાંગમાં ચાલે છ.ે 

ગ્રામીિ ણિકાસ માટ ે સ્ત્રી સશમ્ક્તકરિ, લધુબચત જ ર્થો, આણર્થપક ઉર્ાજ પન 
પ્રોજકે્ટ િગેરે પ્રકલ્ર્ો કાયપરત છ.ે ણશક્ષિનંુ સ્તર િધારિા માટ ે ગામોમાં કોચીંગ 
કલાસ, બાળછાત્રાલય, હકશોરી ણશક્ષિ પ્રોજકે્ટ િગેરે શરૂ કરાયા છ.ે 

ગ્રામ સેિા ટરસ્ટ 

િેબસાઈટ : www.gramsevatrust.org 

▪ 
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અનકુ્રમણિકા 

ર્ોતાની ર્સન્દ્દગીના લેખ ર્ર મ્ક્લક કરતાં જ, તે લેખનું ર્ાનું ખુલશે. એ જ 
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I 

સહિપ આિકાર 
– ડૉ. અમ્િન શાહ  

સર્પદંશના ઝેરર્થી ર્થતા મૃત્યુ માટ ે સૌ માહહતગાર છ ે

તર્થા સર્પર્થી મોટાભાગના લોકો ખ બ ડરે છ.ે એિું કહેિાય છ ે
કે, માિસ જાણતને મૃત્યુનો પ્રર્થમ અનુભિ સર્પદંશર્થી ર્થયેલા 

મૃત્યુર્થી ર્થયો હતો. ભારતમાં ર્િ દર િિે આશરે દસ લાખ 
જટેલા સર્પદંશના હકસ્સા નોંધાય છ,ે જમેાંર્થી આશરે ર્ચાસ હજાર જટેલા 

દદીઓ કમોતે મૃત્યુ ર્ામે છ,ે આ આંકડાં ચોક્કસ નર્થી, કારિ કે સર્પદંશ 
મોટભેાગે ગ્રામીિ ણિસ્તારમાં ખેતમજ રોને ર્થાય છ.ે આર્થી દરેક મૃત્યુ નોંધાતું 

નર્થી. સર્પદંશને વ્યિસાણયક રોગ (Occupational disease) ર્િ ગિિામા ં
આિે છ.ે ભારતમાં સાર્ોની અંદાજ ે285 જાણતઓ છ,ે જમેાંર્થી 50 જટેલા જ 
ઝેરી સાર્ છ.ે આર્િે ત્યાં જમીન ર્ર મળતા સાર્ોમાં ફક્ત ર્ાંચ જ ઝેરી સાર્ 

છ.ે આર્થી દરેક સર્પદંશર્થી ઝેરી અસર ર્થતી નર્થી તર્થા મૃત્યુ ર્થતું નર્થી. 
અમારા અનુભિર્થી જિાયંુ છ ે કે જો યોગ્ય, આધુણનક અને સમયસર 

સારિાર દદીને મળી શકે તો ઝેરી સર્પદંશર્થી ર્થતાં મૃત્યુ અિશ્ય અટકાિી 
શકાય છ.ે ર્રન્દ્તુ સમુદાયમાં સર્પદંશ તર્થા સાર્ો ણિિે ખ બ જ ગેરમાન્દ્યતાઓ, 

અન્દ્ધશ્રદ્ધા, અજ્ઞાનતા તર્થા િૈજ્ઞાણનક તથ્ય ણિનાની સમજ અને માહહતી પ્રિતે છ.ે 

સર્પદંશના મૃત્યુના કેસોની ખોટી માહહતી કિોર્કિપ પ્રસરતી રહે છ.ે 
મોટાભાગના મૃત્યુ સારિાર ણિના/મોડી સારિાર, ભ િા–ભગતર્થી મંત્રો તર્થા 

ઊંટિૈધોની સારિારને લીધે ર્થાય છ.ે આિી ગેરમાન્દ્યતાઓ તર્થા અજ્ઞાનતા ફક્ત 
અણશણક્ષતો તર્થા ગરીબ િગપમાં જ નહીં, ર્રન્દ્તુ સમાજના દરેક િગપમાં િિોર્થી 

પ્રચણલત છ.ે આને લીધે કમોત ર્થાય છ,ે જ ેવ્યમ્ક્ત તર્થા કુટુબં માટ ેમોટી આણર્થપક 
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તર્થા સામાણજક આર્ણિ છ.ે ર્રન્દ્તુ એ સાર્થે જ આ જડ તર્થા અિૈજ્ઞાણનક 

માન્દ્યતાને લીધે સાર્ માટ ે ડર િિોર્થી ઘ સી ગયો છ.ે આર્થી સાર્ને “દેિતા” 
બનાિી નાગર્ાંચમની ર્ જા ર્િ કરિામાં આિે છ,ે અને નોણળયાના રક્ષિ માટ ે

નોળીનોમ ર્િ ઉજિાય છ.ે..!! 
ગ્રામ સેિા ટરસ્ટ, ખારેલ નિસારી તર્થા ડાંગના ગ્રામીિ ણિસ્તારોમાં છલે્લા 

28 િિપર્થી આરોગ્ય તર્થા સામાજક ણિકાસ માટ ે કાયપરત છ.ે હૉમ્સ્ર્ટલ સેિા 
સારે્થ જ લોકો સારે્થના અનુભિને આધારે ણિણિધ ણિિયો માટ ેઆરોગ્ય જાગૃણત 

તર્થા અન્દ્ધશ્રદ્ધા ણનિારિા માટ ે આરોગ્ય ટીમ ગામોમાં મીટીંગ, ફ્લીર્ચાટપ, 
ણિહડયો તર્થા આિી નાનકડી ર્ુમ્સ્તકા બહાર ર્ાડિામાં આિે છ.ે ગ્રામ સેિા 

ખારેલ હૉમ્સ્ર્ટલમાં સર્પદંશની આધુણનક સારિાર તો રાહતદરે ઉર્લબ્ધ છ ેજ 
ર્િ એના અનુભિને આધારે જ સર્પદંશજાગૃણત માટ ે આિી ર્ુમ્સ્તકા તૈયાર 

કરિામાં આિી છ.ે આિી ર્ુમ્સ્તકા દસેક િિો ર્હેલાં બનાિિામાં આિી હતી. 
એક અમેહરકામ્સ્ર્થત દાતાએ િતપમાનર્ત્રમાં ‘ડાંગમાં સર્પદંશર્થી ર્થયેલ મૃત્યુ’ના 

સમાચાર િાંચતાં તેમિે અમને આ ણિિે એક ર્ુમ્સ્તકા તૈયાર કરિાની પે્રરિા 
અને આણર્થપક સહાય આર્ી હતી. એની જ બીજ આિૃણિ િધુ ણિગત તર્થા 

રંગીન ણચત્રો ઉમેરીને બહાર ર્ાડિામાં આિી છ.ે સંસ્ર્થાનો કાયમનો એક ઉદ્દશે 

લોકહહતાર્થે આિી જનજાગૃણતની પ્રિૃણિ કરિાનો રહ્યો છ.ે આર્થી જ આ ર્ુમ્સ્તકા 
બહાર ર્ાડિામાં આિી છ ે અને એ માટ ે સહયોગ રાણશ ફક્ત રૂણર્યા 25/- 

રાખિામાં  આિી છ,ે જરે્થી આિા સહયોગર્થી બીજ ર્ુમ્સ્તકાઓ તૈયાર કરી 
પ્રકાણશત કરી શકાય.  

આધુણનક િૈજ્ઞાણનક ચેતનાના અભ્યાસી અને રૅશનાલીસ્ટ સ્નેહી 
ગોણિંદભાઈ મારુનો ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગ https://govindmaru.com/ હિ ે

રૅશનલ, િૈજ્ઞાણનક તથ્યો તર્થા સામાજક દ િિોના પ્રચાર–પ્રસાર માટ ે ણિખ્યાત 

https://govindmaru.com/
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ર્થઈ ગયો છ.ે ણચંતનાત્મક, િૈજ્ઞાણનક માહહતીસભર તર્થા રૅશનલ અણભગમની 

જાગૃણત અર્થે ણિણિધ લેખકોના લેખો શોધીને દર સોમિારે અને શુક્રિારે 
(સપ્તાહમાં બે િખત) બ્લૉગ ર્ર મ કિાનું ભગીરર્થ કાયપ 14 િિપર્થી ચ ક્યા ણિના 

કરી રહ્યા છ.ે આ ખ બ જ ખંત અને મહેનતનંુ કાયપ છ,ે જ ેએમની સામાજક 
જાગૃણત માટનેી ણનષ્ઠા અને પ્રણતબદ્ધતા દશાપિે છ.ે તદ્ઉર્રાંત ર્ોતાની 

આિડતનો ઉર્યોગ કરી આિા ણિણિધ ણિિયોના ર્ુસ્તકો તર્થા ર્ુમ્સ્તકાઓના 

64 ઈ.ર્ુસ્તકો (Digital books) બનાિીને િૈમ્િક સ્તરે ણન:શુલ્ક િહેંચ્યા છ.ે 
આ લોકોર્યોગી પ્રિૃણિ માટ ેએમને ખ બ ખ બ ધન્દ્યિાદ. 

‘સર્પદંશ’ ર્ુમ્સ્તકાની ઉર્યોણગતા સમજ, ગોણિંદભાઈએ તેની ઈ.ર્ુમ્સ્તકા 

(Digital book) તૈયાર કરી સૌને માટ ે જાહેરમાં મ કી છ;ે જ ે ખ બ જ 

આિકારદાયક છ.ે િતપમાન સમયમાં Social mediaનો ઉર્યોગ િધુ ર્થાય છ ે
તર્થા દરેક વ્યમ્ક્ત સરળતાર્થી, ણન:શુલ્ક અને કાયમી ઉર્લબ્ધ કરી શકે છ.ે 

આશા છ ેકે સર્પદંશ ણિિેની જાિકારીનો બહોળો ઉર્યોગ ર્થાય, સર્પદંશ માટનેી 

અન્દ્ધશ્રદ્ધા નાબ દ ર્થાય, દદીઓ આધુણનક સારિાર લેતા ર્થાય અને મૃત્યુ 
અટકાિી શકાય... આ માટ ેગોણિંદભાઈ તર્થા ‘મિી મારુ પ્રકાશન’નો ખ બ ખ બ 

આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ, સાર્થે જ એમના આ જનજાગૃણતના પ્રયાસનો િધુને 
િધુ  પ્રસાર ર્થાય એિી આશા રાખીએ...  

ડૉ. અમ્િન શાહ 
સ્ર્થાર્ક તર્થા મેનજંગ ટરસ્ટી 
ગ્રામ સેિા ટરસ્ટ, ખારેલ 

ફોન : +91-2634-246248 અને +91-2634-246362 

ઈ.મેલ : gstkharel@yahoo.com અને gram_seva@yahoo.com 

▪ 
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સામાન્દ્ય માહહતી 
ભારતમાં દર િિે, દસ લાખ જટેલા સર્પદંશના [સાર્ કરડિાના] હકસ્સા 

નોંધાય છ,ે જમેાંર્થી આશરે ર્ચાસ હજાર જટેલા દદીઓ મૃત્યુ ર્ામે છ.ે આ માહહતી 
ચોક્કસ નર્થી, કારિ કે સર્પદંશર્થી ર્થતાં કેટલાક મૃત્યુ નોંધાયા ણિનાના હોય છ.ે 
ભારતમાં અંદાજ ે285 પ્રકારના સાર્ ર્થાય છ,ે ર્રન્દ્તુ એમાંર્થી 50 જટેલા જ ઝેરી 
સાર્ છ.ે એમાંર્થીય ેમોટા ભાગનાં ઝેરી સાર્ો દહરયામાં િસે છ.ે જમીન ર્ર જ ેસાર્ 
છ ે તેમાં ઝેરી સાર્ ઓછા છ.ે એમાંયે માિસ જાત માટ ે ઘાતક હોય તેિા ઝેરી 
સાર્ોની સંખ્યા ખ બ જ ઓછી છ.ે આર્િે ત્યાં ઝેરી સાર્ની માત્ર ર્ાંચ જાત જોિા 
મળે છ.ે 
1] નાગ, ફેિીયો [COBRA]           
2] કાળોતરો, મણિયાર [KRAIT] 
3] ણચતળો, કામળીયો, ખડચીતળો [RUSSEL’S VIPER]  
4] ફુરસો, ફોડચી [SAWSCALED VIPER]  
5] િાંસનો ખડણચતડ [BAMBOO PIT VIPER] 
(નોંધ : અનુક્રમ નં. 1ર્થી 4ની મોટી રંગીન તસિીરો ર્ાનાં નં. 30 ર્ર છ.ે) 

સાર્ને કોઈ ર્િ પ્રકારનું બાહ્ય અંગ હોતું નર્થી. તેને મ ંછ કે િાળ હોતા નર્થી. 
તેની લાંબી નળાકાર કાયા ભીંગડાઓર્થી છિાયેલી હોય છ.ે સાર્ ઠડંા લોહીિાળો 
જિ છ.ે એના શરીરમાં ગરમી ઉત્ર્ન્ન ર્થતી નર્થી. તેર્થી તે શરીરનંુ ઉષ્િતામાન 
જાળિી શકતો નર્થી. તે હપમેશાં હ ંફાળું િાતાિરિ ર્સંદ કરે છ.ે અણતશય ગરમીમાં 
અર્થિા ખ બ ઠડંા િાતાિરિમાં તે જિી શકતો નર્થી. 

ભારત તર્થા ગુજરાતનો સૌર્થી ઓછી લંબાઈનો ણબનઝેરી સાર્ કિો છ,ે જ ે
10 ઈંચ જટેલી લંબાઈ ધરાિે છ ેતર્થા લાંબામાં લાંબો ણબનઝેરી સાર્ અજગર છ.ે 
ભારતનો લાંબામાં લાંબો ઝેરી સાર્ રાજનાગ [KING COBRA] છ,ે જ ે15ર્થી 20 
ફ ટ લાંબો જોિા મળે છ.ે ગુજરાતમાં રાજનાગ જોિા મળતો નર્થી, ર્રન્દ્તુ નાગ 
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[COBRA] જોિા મળે છ ેજ ેલગભગ 6 ફ ટ જટેલો લાંબો હોય છ.ે નાનામાં નાનો 
ઝેરી સાર્ ફોડચી [SAW SCALED VIPER] છ ે

સાર્નું આયુષ્ય 12ર્થી 15 િિપનું હોય છ.ે અજગર િધુમાં િધુ 32 િિપ જિે છ,ે 
એિી માહહતી મળી છ.ે સાર્ માંસાહારી છ,ે કોઈ ર્િ સાર્ શાકાહારી કે તૃિાહારી 
હોતા નર્થી. જો અનુક ળતા હોય તો ણનયણમત રીતે ર્ાિી ર્ીએ છ,ે ર્રન્દ્તુ ર્ાિી 
સરળતાર્થી ન મળતું હોય તો મહહનાઓ સુધી ર્ાિી ણિના રહી શકે છ.ે સાર્ના ઝેર 
બે પ્રકારના હોય છ.ે [1] હહમોટોક્સીક અર્થિા િાસ્ક્યુલોટોકસીક – લોહી જામિાની 
ણક્રયા ર્ર અસર કરે ઉદાહરિ : કામળીયો, ફોડચી [2] ન્દ્યુરોટોક્સીક – ચેતાતંત્ર 
ર્ર અસર કરે. િાસ લેિાની ણક્રયા બંધ ર્થઈ જાય છ.ે ઉદાહરિ : નાગ, કાળોતરો. 

 
▪ 
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ગુજરાતના ઝેરી સાર્ો 

ગુજરાતમાં નીચે મુજબની ર્ાંચ જાતના ઝેરી સાર્ો જોિા મળે છ,ે ડાંગના 
જગંલમાં ર્િ તે જ જાતો જોિા મળે છ.ે  
[1] નાગ, ફેિીયો [COBRA] 

• ફેિ ચઢાિતો એક માત્ર સાર્ છ.ે  
• ઝેરી સાર્માં એકર્થી બે મીટર લંબાઈનો લાંબામાં લાંબો સાર્ છ.ે  
• ગળા ર્ર આગળના ભાગે કાળા ણનશાન અને ફેિ ર્ર માર્થાના ભાગે ચશ્મા 
જિેી આકૃણતઓ જોિા મળે છ.ે  
• કરડતા ર્હેલાં ઉશ્કેરાઈને ફેિ ફ લાિી ફ ંફાડા મારી અિાજ કરે છ.ે  
• રંગ કાળો, કથ્ર્થઈ  

• શરીર–ઉર્રના ભાગે ધામિની જમે કરોડરજજુ દેખાતી નર્થી. 

 

નાગ, ફેિીયો [COBRA] 

 
 

[2] કાળોતરો, મણિયાર  [KRAIT] 

 

• સામાન્દ્ય રીતે રાત્રે જ ણિહાર કરિા ફરિા નીકળે છ.ે  
• ઈંટ અને ર્થ્ર્થરના ઢગલામાં મળી આિે છ,ે ઘરનાં 
છાર્રામાં ર્િ જોિા મળે છ.ે 

• લંબાઈ એકર્થી સિા મીટર [ત્રિર્થી ર્ોિા ચાર ફુટ]. 

• રંગ કાળો, ર્ેટના ભાગે સફેદ, ર્ીઠર્ર જોડીમાં ફરતી સફેદ ર્ટ્ટી.  
• િચ્ચેની હરોળમાં ઊભા િટકોિીય [છ ખ િાિાળા] ભીંગડા.  
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• બેન્દ્ડડે ક્રઈેટનાં શરીર ર્ર ચારર્થી ર્ાંચ સેમ્ન્દ્ટમીટર, ર્હોળા ઘાટા તર્થા ર્ીળા 
રંગના ર્ટ્ટા હોય છ.ે 

નોંધ : Common Wolf snake [કોમન િુલ્ફ સ્નેક] દેખાિ તર્થા રંગમાં 

કાળોતરોને મળતો આિે છ.ે કાળોતરોનો રંગ િધુ કાળો છ.ે આ ણબનઝેરી સાર્ છ ે
એના શરીર ર્ર ર્ટ્ટા ભરેલ અને અણનયણમત અંતરે આિેલા હોય છ.ે જ્યારે 
કાળોતરોમાં ત ટક ત ટક બબ્બેની જોડમાં આિેલા છ.ે એ ઊંચે ચઢી શકે છ.ે દાદર 
ર્િ ચઢી જાય છ.ે  

 

 

 
કોમન િુલ્ફ સ્નેક [ણબનઝેરી]  કાળોતરો [કોમન ક્રટે] ઝેરી 

[3] ચીતળો, ખડચીતળો, કામળીયો [RUSSEL’S VIPER]  

 

• લંબાઈ એક ર્થી દોઢ મીટર, મોં ણત્રકોિાકાર છ.ે 
• ર્ર્થરાળ તર્થા ઝાડી ણિસ્તારમાં જોિા મળે છ.ે 
• ગોળાકારે ર્ડ્યો રહે છ,ે દેખાિે રૂર્ાળો લાગે છ.ે 
• શરીર  ર્ર  આછા   કથ્ર્થઈ  કે   ર્ીળાશ  ર્ડતા,  આડા  

િટકોિની સાંકળ જિેા સફેદ કે કાળા રંગની ડીઝાઈન [આકૃણત] હોય છ.ે 

નોંધ : Russel’s Earth Boaને સામાન્દ્ય લોકો ગામોમાં ગુિસુ/ગુિસ કહે છ.ે 
આ સાર્ કામળીયા જિેો રંગમાં દેખાય છ.ે આર્થી લોકો કામળીયો માનીને ડરે છ.ે 
આ ણબનઝેરી સાર્ છ.ે એના શરીર ર્ર સ્ર્ષ્ટ પ્રકારના ભીંગડા હોતા નર્થી. 

 

 
 

ગુિસ/ગુિસ ુ[Russel’s Earth Boa] ણબનઝેરી              ચીતળો, કામળીયો ઝેરી 
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[4] ફુરસો, ફોડચી [SAW SCALED VIPER] 

 

• ણનશાચર [રાતે ફરનારો]. 
• ઝેરી સાર્ોમાં નાનામાં નાનો – લંબાઈ 30ર્થી 80 સેમી. 
• કરડિા માટ ેદોડીને સામે આિે છ.ે 
• અંગ્રેજ 8 આઠડો બનાિીને ખ બ જ ઝડર્ર્થી દંશ મારે છ.ે  
• મોં ણત્રકોિાકાર. ઉશ્કેરાઈ જતાં ઘસીને સુ... સુ... અિાજ 
કરે છ.ે 

[5] િાંસની ખડણચતડ [BAMBOO PIT VIPER] 
• આ સાર્ અન્દ્ય સાર્ જટેલો ઝેરી નર્થી. 

 

• એના દંશર્થી મૃત્યુ ભાગ્યે જ ર્થાય છ.ે 
• શરીરનો રંગ લીલો ઘાસ જિેો હોય છ.ે 
• જમીન ર્ર મોટ ેભાગે રહેતો નર્થી. 
• ફક્ત ઊલટી, તાિ દુુઃખાિો િગેરે ર્થાય છ,ે જ ે48 કલાક સુધી રહે છ.ે 

• ડાંગના જગંલોમાં ઝાડી ઝાંખરા, િાંસની ડાળખી ર્ર લટકી રહે છ.ે 

• લીલો રંગ હોિાર્થી જગંલમાં ઓળખાતો નર્થી. 

▪ 
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3 

સાર્ ણિિે ખોટી માન્દ્યતાઓ 

સાર્ ણિિે કેટલીય ેમાન્દ્યતાઓ – ગેરસમજો પ્રચણલત છ,ે જ ેસાચી હકીકત 

નર્થી. િિોર્થી એકબીજા ર્ાસેર્થી સાંભળીને આ ગેરસમજો ર્ેઢી દર ર્ેઢી પ્રસરતી રહે 

છ.ે ફક્ત ગુજરાતમાં જ નહીં, ર્રન્દ્તુ ણિિના દરેક દેશોમાં આિી માન્દ્યતાઓ જોિા 

મળે છ.ે અહીં કેટલીક જાિીતી માન્દ્યતાઓ રજ  કરી છ.ે  

1. નાગિને મારી નાંખો તો નાગ અને નાગને મારતાં નાગિ િેર લે છ.ે 
 આ માન્દ્યતાને પ્રબળ દલીલ સાર્થે રજ  કરિામાં આિે છ.ે આ 

માન્દ્યતાઓ મોટભેાગે દંતકર્થા કે ણફલ્મો િગેરે દ્વારા રજ  કરાય છ.ે સાર્માં 
કૌટુણંબક ભાિના હોતી નર્થી અને યાદશમ્ક્ત ન હોિાર્થી આ િાત તદ્દન 
િાહહયાત છ.ે આ કિણચત્ અકસ્માત હોઈ શકે. સંજોગોિશાત આિું બની 
શકે છ.ે જ્યારે સાર્ સંિનન ઋતુમાં હોય છ.ે ત્યારે એકબીજાને આકિપિા 
માટ ેર્ોતાના અિસારિી માગપમાંર્થી ખાસ પ્રકારની ગંધ મારતું પ્રિાહી છોડ ે
છ.ે આ સમયે સાર્ને મારિામાં આિે તો આ પ્રિાહી આર્િા બુટ, કર્ડાં 
િગેરે ર્ર લાગ ેઅને જો આ પ્રિાહી સાફ ન ર્થાય તો નજકમાં ફરતો આ 
જાતનો સાર્ આ ગંધર્થી આકિાપય ને આિી ચઢ;ે ર્રન્દ્તુ આિી શક્યતા ખ બ 
જ જ છ.ે 

2. ધામિ [RAT SNAKE] જો ભેંસના ર્ગ ર્ાસેર્થી ર્સાર ર્થાય તો ભેંસ મરી 
જાય છ.ે 

 આ માન્દ્યતા ખોટી છ.ે સંજોગિશાત કોઈકિાર એિું ર્થયું હશે કે 
ધામિ ભેંસના ર્ગ ર્ાસેર્થી ગઈ હશે અને ભેંસ કોઈ અન્દ્ય કારિોસર મરી 
ગઈ હશે, આર્થી આ માન્દ્યતા બની. 

3. ધામિનંુ ર્ ંછડુ ંઆર્િા ર્ગને લાગે અર્થિા મારે તો ર્ગ કોહિાઈ જાય છ.ે 
 ઉર્ર લખ્યા મુજબ આ િાતમાં ર્િ કોઈ તથ્ય નર્થી. આ ર્િ એક 
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સંજોગ બની શકે. 
4. નાગ મદારીની બીનર્થી ડોલે છ.ે 
 સાર્ સાંભળી શકતો નર્થી. આર્થી નાગ બીનર્થી 

નહીં ર્િ લાકડી અર્થિા બીનના આમતેમ હલનચલન 
ર્થિાર્થી, સ્િરક્ષિ માટ ેફયાપ કરે છ.ે 
આ ણચત્રોમાં દેખાય કે કેિી રીતે મદારીનો હાર્થ અર્થિા 
બીન જ ેહદશામાં ફરે તે હદશામાં નાગ ફરે છ.ે  

5. ગાયના આંચળમાંર્થી ધામિ મોં િડ ેદ ધ ર્ીએ છ ેઅર્થિા િાટકીમાં આર્ેલું 
દ ધ ર્ીએ છ.ે 

 સાર્ને ચ સિાનાં સ્નાયુ હોતા નર્થી, ઉર્રાંત સાર્ને સ્િાદેન્દ્રીય ન 
હોિાર્થી દ ધ કે ર્ાિીના સ્િાદનો તફાિત ર્િ તે ર્ારખી શકતો નર્થી. મદારી 
સાર્ને ભ ખ્યા– તરસ્યા રાખે છ;ે છતાં સાર્ને દ ધ ર્ીિડાિિા માટ ે ર્ૈસા 
ઉઘરાિે છ,ે એ એક જાતની છતેરર્ીંડી છ.ે 

6. નાગના માર્થા ર્ર મણિ હોય છ.ે 
 નાગને માર્થે કે અન્દ્ય ક્યાંય ર્િ મણિ હોતો નર્થી. 
7. ઘિા નાગ 100 િિપર્થી િધુ ઉપમરિાળા હોય છ ેઅને મ ંછિાળા હોય છ.ે 
 સાર્નું આયુષ્ય 12ર્થી 15 િિપનું હોય છ.ે તેર્થી િધારેનું આયુષ્ય હોતું 

નર્થી. સાર્ને મ ંછો તો શું, શરીર ર્ર ર્િ કોઈ િાળ હોતા નર્થી. 
8. ઝેરી સાર્ દંશ માયાપ બાદ ઊંધો ર્થાય તો જ ઝેર ઠલિાય છ.ે 
 આ ખોટી માન્દ્યતા છ,ે સાર્ ગમે તે મ્સ્ર્થણતમાં હોય તો ર્િ ઝેર ઓકી 

શકે છ;ે જ્યારે સાર્ કરડ ેત્યારે ચેહરાના સ્નાયુઓ ઝેરની ર્થેલીને દબાિે અને 
તેના લીધે ઝેર બહાર આિે છ.ે 

9. સાર્નંુ ઝેર ભગત કે ભ િા મંત્રર્થી ઉતારી શકે છ.ે 
 આિા ઉંટિૈદોર્થી ઝેર ઉતરતું નર્થી. મોટા ભાગના સાર્ ણબનઝેરી 

હોિાર્થી આિા લોકો જશ ખાય છ,ે ર્રન્દ્તુ આિું કરિાર્થી મરિની 
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શક્યતાઓ િધી જાય છ.ે જો ઝેરી સાર્ ખાસ કરીને નાગ [COBRA] કરડ્યો 
હોય અને ઝેર ચઢયું હોય તો મરિની શક્યતા િધી જાય છ.ે આિા કેસમાં 
તાત્કાણલક ASV [એન્દ્ટી સ્નેક ણિનમ] ણિિ પ્રણતરોધક ઈન્દ્જકે્શન લેિું 
હહતાિહ છ.ે મોટાભાગનાં સાર્ ણબનઝેરી હોિાર્થી આિા બગભગતો ફાિી 
જાય છ.ે 

10. કાળા ર્ત્ર્થરર્થી ઝેર ઉતારે છ.ે  
 આ ખોટી માન્દ્યતા છ.ે 
 

▪ 
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સર્પદંશર્થી બચિાના ંસ ચનો 
આર્િે ત્યાં ર્ાંચ જાતના ઝેરી સાર્ો જોિા મળે છ.ે આર્થી સર્પદંશર્થી બચિુ ં

હહતાિહ છ.ે  
1. ઘરની અંદર કે બહાર ઉંદરના દર, ઈંટો કે નણળયાંના ઢગલા, ઘાસના ર્ ળા 

રાખિા નહીં, દરો ર્ રી દેિા, બાળિાના લાકડાં જમીનર્થી અદ્ધર ગોઠિિા, ભીંતોનાં 
ર્ોલાિ ર્ રી દેિા, મકાનનાં નણળયાં ર્થ્ર્થરોર્થી જડલેા રાખિા, આજુબાજુની જગ્યા 
હપમેશાં સાફ રાખિી. 

  
2. ઘરની અંદરર્થી ર્ાિી બહાર કાઢિાના રસ્તા હોય ત્યાં જાળી રાખિી જરે્થી 

સાર્ અંદર આિે નહીં. ખુલ્લી જગ્યામાં કે ખેતરમાં મકાન હોય તો દીિાલોનંુ 
પ્લાસ્ટર 4ર્થી 5 ફ ટ લીસ્સું અર્થિા ચીકણં રાખિું જોઈએ. બારીઓને જાળી રાખિી 
જોઈએ જરે્થી સાર્ અંદર ન આિી શકે. 

3. ચોખ્ખા સાફસ ફ રસ્તા ર્ર ચાલિું. ઊંચા ઘાસમાં જમીન ન દેખાતી હોય 
ત્યાં ચાલિું નહીં. જયારે અિાિરુ જગ્યા નજરર્થી જોઈ શકાતું ન હોય ત્યાં હાર્થ કે 
ર્ગ ન નાંખિો. 

   
4. રાણત્રના અન્દ્ધકારમાં જિું નહીં અને જિું ર્ડ ેતો સાર્થે બેટરી, લાકડી અને 

બ ટ ર્હેરીને નીકળિું. સાર્થે ર્થોડોક અિાજ–ખખડાટ કરીને ચાલિાનું રાખિું. 
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5. અંધારંુ ર્થયા ર્છી બળતિ લાકડાં કે છાિાં લેિા જિું નહીં.  
6. સાર્ આર્િાર્થી ગભરાય છ,ે જ્યારે ર્િ સાર્ સામે જોિા મળે તો તેને 

છછંડેિા કરતાં મ્સ્ર્થરતાર્થી ઊભા રહો અને સાર્ શાંણતર્થી ર્ડ્યો હોય તો ર્ડી રહેિા 
દેિો, સામેર્થી છછંડેશો નહીં.   

7. તરતના મરેલા સાર્ને હાર્થર્થી ર્કડિો નહીં, તેને લાકડી િડ ેહઠાિિો. 
8. તમારા ણિસ્તારના ઝેરી–ણબનઝેરી સાર્ને ઓળખતા શીખો. જો શક્ય હોય 

તો સાર્ ર્કડતાં શીખિું.  
9. પ્રાર્થણમક સારિાર માટનેાં સાધનો – જમે કે ર્ાટો િગેરે સાર્થે રાખિા. 

                         
▪ 
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5 

સર્પદંશની  પ્રાર્થણમક સારિાર 

   
1. સર્પદંશ ર્થયા બાદ દદીએ ગભરાઈને દોડાદોડ ન કરિી જોઈએ. તેનું 

હલનચલન ણબલકુલ ઓછુ ં ર્થાય તેમ સીધો–ચિો સુિાડિો જોઈએ. દદીએ 

ખેતરમાંર્થી અર્થિા અન્દ્ય સ્ર્થળેર્થી બીજ ે જતી િખતે ઓછામાં ઓછુ ં ચાલિું 

જોઈએ. બને ત્યાં સુધી સાયકલ ર્ર અર્થિા િાહનમાં જ દદીને લઈ જિો 
હહતાિહ છ.ે 

2. દદીને હહપમત આર્િી જોઈએ અને તેનામાં આત્મણિિાસ જાગૃત 
કરિો જોઈએ, કારિ કે મોટાભાગનાં દંશ ણબનઝેરી સાર્ના હોય છ.ે 

3. સર્પદંશ લાગ્યો હોય તે અંગ–હાર્થ અર્થિા 
ર્ગને ટાઈટ ર્ટા [Crepe Bandage]ર્થી લર્ેટિો જોઈએ. 

જટેલો ઉર્ર સુધી બાંધી શકાય તેટલે સુધી ઉર્ર ર્ાટો 
બાંધિો જોઈએ. જો શક્ય હોય તો ર્ગ કે હાર્થને ર્ાટીયા 

કે ર્ ંઠા સારે્થ બાંધી દેિો, જરે્થી હલનચલન ન ર્થાય. 
 

4. દદીને નજકના દિાખાનામાં જ્યાં જલદીર્થી ASV [સાર્ના ઝેરના 

ઇન્દ્જકે્શન તર્થા િેન્દ્ટીલેટરની સુણિધા] મળી શકે તેમ હોય ત્યાં લઈ જિો, 
ટરાન્દ્સફર કરિો. અધાપ કલાકમાં ટરાન્દ્સફર કરિાર્થી બચિાની શક્યતા િધી જાય 

છ.ે જો તેર્થી િધારે સમય લાગે તેમ હોય તો પ્લામ્સ્ટકની ર્થેલીમાં બરફ ભરી 

દંશની આસર્ાસ મ કિો જોઈએ જરે્થી ઝેર ફેલાિિાની પ્રણક્રયા ધીમી ર્ડી જાય 
છ.ે 
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5. દદીને જરૂર હોય તો દુ:ખાિાની ગોળી – બુ્રફેન કે ર્રેાસીટામોલ તાત્કાણલક 
આર્િી.  

6. જરૂર જિાય તો કૃણત્રમ િાસોિાસ શરૂ કરી દેિા. 

7. આટલું ખાસ ન કરશો.  
 

    
 

 [ક] દંશ િાળી જગ્યાએ કાર્ મ કિો અને લોહી કાઢી નાખિું ણબલકુલ 
ફાયદાકારક નર્થી. ઉલટુ ંએનાર્થી ર્ાક કે ધનુર ર્થિાની શક્યતા િધે છ.ે  

 

 

[ખ] ટાઈટ દોરી કે ટ ણનપકેટ ન બાંધિો, નહીં તો લોહી ણબલકુલ 
ફરતંુ અટકતા ગેન્દ્ગ્રીન ર્થઈ શકે છ.ે સાર્નંુ ણિિ હિે નિી શોધ 
પ્રમાિે લણસકાિાહીનીર્થી પ્રસરે છ.ે અગાઉની માફક ટ ણનપકેટ કે 
ર્ાતળી દોરીર્થી દંશર્થી ઉર્રનો ભાગ બાંધિો જરૂરી નર્થી. 

 

[ગ] મોં દ્વારા લોહી ન ચ સિું. આનાર્થી ફાયદો ર્થતો નર્થી. 
ચ સનારાના મોંમાં છાલા કે ચાંદા ર્ડ્યા હોય તો તેના માટ ેખતરો 
ઊભો ર્થઈ શકે છ.ે 

 

 

[ઘ] ભગત કે ભ િાને ત્યાં ઝરે ઉતારિા જિા માટ ે સમય 
િેડફશો નહીં. સાર્નું ઝરે આ રીતે ઉતરતું નર્થી. 
[ચ] ડરસેીંગ ઉતાિળર્થી કરિુ ંજરૂર નર્થી, દદીને સારિાર મળ ે 
તે  માટ ે ણિના ણિલબંે કાયપિાહી કરિી અત્યંત જરૂરી છ.ે 
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8. આટલું કરિું અત્યંત જરૂરી છ.ે  
[ક] દદીને ટરાન્દ્સફર કરિા માટ ેિાહન અર્થિા 108નો બંદોબસ્ત કરિો. દદીન ે

જ્યાં લઈ જિાનો હોય તે દિાખાના કે હૉમ્સ્ર્ટલમાં અગાઉર્થી ખબર આર્િી, જરે્થી 
ત્યાં આ માટનેી જરૂરી તૈયારી શરૂ ર્થઈ જાય અને ડૉક્ટર મળી રહે. જ્યાં સર્પદંશ 

સારિાર ર્થઈ શકતી હોય ત્યાંજ લઈ જિા.  

 

[ખ] જો કરડલેો સાર્ ર્કડ્યો હોય કે મારી નાખ્યો હોય તો સાર્થે લઈ જિો. 
[ગ] કૃણત્રમ િાસોિાસ આર્િાની તૈયારી રાખિી. 

શરીરમાં ઝેર ચઢી ગયા ના લક્ષિો 

 

 

 
   

   
             ઘામાંર્થી રક્તસ્ત્રાિ                                બેભાન અિસ્ર્થા        ઊલટી ર્થિી 
   

   
િસન ણક્રયામાં તકલીફ આંખ ખોલિામાં તકલીફ આંખમાં સોજો 

▪ 

ડખંની જગ્યાએ સોજો 
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ઝેરી સર્પદંશના દદીની સારિાર 
 ઘિીિાર સાર્નો દંશ ણબનઝેરી સાર્નો હોય છ.ે ર્રન્દ્તુ દંશ બાદ ઝેર ચડ ેકે 

નહીં ચડ ે તેની તરત જ ખબર ર્ડતી ન હોિાર્થી દરેક દદીને સામાન્દ્ય રીતે 24 
કલાક ણનરીક્ષિ હેઠળ રાખિો જરૂરી છ.ે માિસજાત માટ ેજ ે ર્ાંચ જાતના સાર્ો 
ઝેરી છ,ે તેની સીધી ઓળખ બાહ્ય અસર, લક્ષિો તર્થા શરીર ર્ર ર્થતી અસર કે 
ણચન્દ્હો ર્રર્થી ઝેરી સાર્ ઓળખી શકાય છ ેઅને તે પ્રમાિે સારિારનંુ આયોજન ર્થઈ 
શકે છ.ે 

તર્ાસ 

તર્ાસ દરણમયાન નીચેના મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખિા જરૂરી છ ે: 

• સર્પદંશ ર્થયા બાદ દદી આિે ત્યારે જો અન્દ્ય ણચન્દ્હો ન ર્થયા હોય તો કરડલેો 
સાર્ ઝેરી છ ેકે ણબનઝેરી છ ેતે ર્ારખિું મુશ્કેલ છ.ે આર્થી દદીને ણનરીક્ષિ હેઠળ 
રાખિો જરૂરી છ.ે આ માટ ેસૌ પ્રર્થમ દદીની મ્સ્ર્થણતની તર્ાસ કરિી. સર્પદંશના 
ઝેરનાં ણચન્દ્હો દેખાતા હોય તો સારિાર ખાસ કરીને ASV તર્થા અન્દ્ય સારિાર 
આર્િાનું શરૂ કરી દેિુ.ં  

• સાર્ની ઓળખ – સાર્નો બહારનો દેખાિ [Dorsal Surface] તર્ાસિો. 
આનાર્થી સામાન્દ્ય ઓળખાિ ર્થઈ શકે છ.ે 

• સાર્ની જાતની ઓળખ – મહદંશે કરડલેા સાર્ ણિિેની માહહતી તર્થા લક્ષિો 

અને ણચન્દ્હો િડ ેસાર્ની જાત ઓળખાઈ શકે છ.ે આ માટ ે ‘સાર્ની ઓળખ’ના 

મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં લેિા માટ ેર્ાના ંનંબર – 25ર્થી 28 ર્ર માહહતી આર્ેલ છ.ે 

સર્પદંશના ઝેરના લક્ષિો 

• દંશની જગ્યાએ ઝડર્ર્થી સોજો આિિો. 
• ડખંની જગ્યાએ ફેન્દ્ગ માકપ દેખાય. જો બાઈટ માકપ હોય તો ણબનઝેરી 
સાર્. 
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• ડખંમાંર્થી, દાંતમા,ં ર્શેાબ અર્થિા અન્દ્ય જગ્યાએ તાજો રક્તસ્ત્રાિ. 
• આંખની ઉર્લી ર્ારં્િ ખોલી ન શકાય (Ptosis) બે િસ્તુ (Double) 
દેખાય, ગળિામા,ં બોલિામા,ં િાસ લેિામાં તકલીફ, બેભાન અિસ્ર્થા. 

અન્દ્ય તર્ાસ 
1. લોહી ગંઠાિાનું ર્રીક્ષિ : ણસહરંજ દ્વારા લોહી ટસે્ટ ટયુબમાં 5 સીસી લેિું. લોહી 

સામાન્દ્ય રીતે ગંઠાઈ જાય છ.ે જ ેલોહી ગંઠાય નહીં અને પ્રિાહી જ રહે તો સાર્ 
ઝેરી િાયર્ર હતો એમ કહી શકાય. 

2. ર્ેશાબની તર્ાસ : ર્શેાબમાં આલ્બ્યુમીનની [પ્રોટીન] તર્ાસ કરિી જોઈએ તર્થા 
રક્તકિો ર્ેશાબમાં નરી આંખે દેખાતા હોય તો સાર્ ઝેરી ગિિો. 

3. બ્લડ યુરીયા/ક્રીએટીનીનની તર્ાસ : િાયર્ર સાર્નું ઝેર કીડની બગાડ ે છ,ે 
આર્થી આ ટસે્ટ કરિો જરૂરી છ.ે  

4. ઈ.સી.જ. : નાગ/કાળોતરોનંુ ઝેર હૃદયનાં સ્નાયુઓ ર્ર અસર કરે છ.ે આર્થી 
જરૂર જિાય તો ઈ.સી.જ. લેિો ર્ડ ેછ.ે 

 

   

સારિાર 
1. એન્દ્ટી સ્નેક ણિનમ [ASV ણિિ પ્રણતરોધક ઇન્દ્જકે્શન] સારિારનો મુખ્ય ભાગ 

છ.ે આ રસી દદીને ટસે્ટ કયાપ બાદ ગ્લુકોઝના બાટલામાં ઝેરની અસર પ્રમાિે 
આર્િામાં આિે છ.ે 12 કલાક બાદ આર્િામાં આિે તો અસર ધાયાપ મુજબ 
મળતી નર્થી. 4 કલાકમાં આ રસી આર્ી શકાય તો સારૂ ર્હરિામ મળી શકે છ.ે 

2. અન્દ્ય દિા – અન્દ્ય ણચહ્નો માટ ેજમે કે દુખાિો, ઊલટી િગેરે માટ ેજરૂરી દિા 
આર્િી. 
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3. કૃણત્રમ િાસોિાસની અગત્યતા ખ બ જ છ.ે નાગ અર્થિા કાળોતરોના ઝેરર્થી 
ચેતાતંત્ર ર્ર અસર ર્થાય છ.ે તેમાં શરીરનાં સ્નાયુઓ ણશણર્થલ ર્થઈ જાય છ.ે 
આર્થી િસન ણક્રયા બંધ ર્થઈ જાય છ.ે ત્યારે તાત્કાણલક દદીને કૃણત્રમ િાસોિાસ 
આર્િો ર્ડ ેછ.ે િેન્દ્ટીલેટર [કૃણત્રમ િાસોિાસનંુ યંત્ર] ર્ર મ કિો જરૂરી છ.ે જો 
આ ન હોય તો અંબુ બેગ દ્વારા હાર્થર્થી બેગ દબાિીને આ િાસ આર્ી શકાય 
છ.ે જ્યાં સુધી દદી ર્ોતે િાસ લેતો ન ર્થાય ત્યાં સુધી કૃણત્રમ િાસોિાસ ચાલુ 
રાખિો જોઈએ. 

4 લોહી આર્િાની [જરૂર હોય તો], દંશ ન ર્ાકે તેની અને બેભાન અિસ્ર્થાની 
કાળજ લેિાની જરૂર ર્ડ ેછ.ે  

 
 

   
 

ખાસ નોંધ : આ ણિગતો ફક્ત માહહતી માટ ેજ આર્િામાં 

આિી છ.ે સારિાર માટ ેણનષ્િાત ડૉક્ટરની સલાહ લેિી. 

▪ 
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7 

નાગની ઓળખ 

ક્રમ માહહતી ઓળખની ણિગત 

1 સાર્નો દેખાિ સોનેરી, કાળો, ર્ીળો, કથ્ર્થઈ  

2 લંબાઈ 1ર્થી 2 મીટર [3ર્થી 6 ફ ટ] 

3 ભીંગડા ગોળાકાર 

4 અન્દ્ય ઓળખાિ – 

5 સર્પદંશ ઉશ્કેરાટર્થી 

6 સમય હદિસે/સાજં,ે ચોમાસામાં/ઉનાળામા ંિધ ુ

7 ણચન્દ્હો કેટલા સમય બાદ જોિા મળ ે 2ર્થી 6 કલાક 

8 ક્યારં્થી કરડ્યો અિાિરૂ મકાન, ઉંદરના દર 

9 ડખંની ણનશાની [ફેંગ માકપ]   + + જોિા મળ ે

10 દુખાિો, સોજો –– ના હોય 

11 ઘામાંર્થી લોહી નીકળિુ ં ડખંની આસર્ાસ ભ રા કાળા ચકામાં ર્થાય 

12 સાર્થળની/બગલની લણસકાગ્રંણર્થમાં સોજો + / – હોય, ના ર્િ હોય 

13 ઉલટી/ઝાડા  + ર્થાય 

14 શરીરના અન્દ્ય ભાગમા ંરક્તસ્ત્રાિ, લોહીની ઉલટી, 
ર્ેશાબમાં લોહી, દાંતમાં લોહી, શરીર ર્ર ભ રા 
ચકામા 

ના હોય 

15 શોક/બીર્ી ઓછુ ંર્થઈ જિું, ઝડર્ી ધબકારા અંણતમ અિસ્ર્થામા ંજોિા મળ ે

16 શરીરનો દુ:ખાિો + હોય 

17 આંખની ઉર્લી ર્ાર્િ ન ખોલી શકાય [Ptosis] 
ઘેન, સુસ્તી આિિી 

+++ જોિા મળ ેજ 

18 ગળે ર્ાિી ખોરાક ગળિામાં મુશ્કેલી, િાસ બધં 
ર્થિા 

અગત્યનું ણચન્દ્હ 

19 ખ બ લાળ ઝરિી, સ્િાદ ન લાગિો અગત્યનું ણચન્દ્હ 

20 ખ બ જોરમા ંઉધરસ ખાિાર્થી ર્થુંકમા ંલોહી આિિું – ના આિ ે

21 ઘામાં સડો લાગિો લાગ ે

નોંધ : દરેક સર્પદંશમાં બધી જ ઓળખ જોિા મળતી નર્થી. 
▪ 
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8 
કાળોતરાની ઓળખ 

ક્રમ માહહતી ઓળખની ણિગત 

1 સાર્નો દેખાિ સ્ટીલ બ્લુ, કાળો 

2 લંબાઈ 1ર્થી 1.25 મીટર [3ર્થી 4 ફ ટ] 

3 ભીંગડા ઊભા િટકોિ 

4 અન્દ્ય ઓળખાિ શરીર ર્ર રીંગ જિેા ર્ટ્ટા 

5 સર્પદંશ ઉંઘમાં, ઉશ્કેરાટ જોિા મળતો નર્થી 

6 સમય રાતે્ર ઉંઘમાં, ણશયાળામાં િધ ુ

7 ણચન્દ્હો કેટલા સમય બાદ જોિા મળ ે 6ર્થી 24 કલાક 

8 ક્યારં્થી કરડ્યો હદિાલની ણતરાડો, રોડા, છત, લાકડાના ઢગલા 

9 ડખંની ણનશાની [ફેંગ માકપ]   + / – જોિા મળ,ે ના મળ ે 

10 દુખાિો, સોજો –– ના હોય 

11 ઘામાંર્થી લોહી નીકળિુ ં –– ના નીકળ ે

12 સાર્થળની/બગલની લણસકાગ્રંણર્થમાં સોજો + / – હોય, ના ર્િ હોય 

13 ઉલટી/ઝાડા –– ના ર્થાય 

14 શરીરના અન્દ્ય ભાગમાં રક્તસ્ત્રાિ, લોહીની 
ઉલટી, ર્ેશાબમા ં લોહી, દાંતમા ં લોહી, શરીર 
ર્ર ભ રા ચકામા 

ના હોય 

15 શોક/બીર્ી ઓછુ ંર્થઈ જિું, ઝડર્ી ધબકારા અંણતમ અિસ્ર્થામા ંજોિા મળ ે

16 શરીરનો દુ:ખાિો + હોય 

17 આંખની ઉર્લી ર્ાર્િ ન ખોલી શકાય 
[Ptosis] ઘેન, સુસ્તી આિિી 

+ +++ જોિા મળ ેજ 

18 ગળે ર્ાિી ખોરાક ગળિામા ંમુશ્કેલી, િાસ બધં 
ર્થિા 

અગત્યનું ણચન્દ્હ 

19 ખ બ લાળ ઝરિી, સ્િાદ ન લાગિો અગત્યનું ણચન્દ્હ 

20 ખ બ જોરમા ં ઉધરસ ખાિાર્થી ર્થુંકમા ં લોહી 
આિિુ ં

– ના આિ ે

21 ઘામાં સડો લાગિો – ના લાગ ે

નોંધ : દરેક સર્પદંશમાં બધી જ ઓળખ જોિા મળતી નર્થી.  
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9 

ખડચીતળો/કામળીયાની ઓળખ 

ક્રમ માહહતી ઓળખની ણિગત 

1 સાર્નો દેખાિ ણત્રકોિાકાર માર્થુ ં

2 લંબાઈ 1ર્થી 1.5 મીટર [3ર્થી 4.5 ફ ટ] 

3 ભીંગડા આડા િટકોિ 

4 અન્દ્ય ઓળખાિ સાંકળના અંકોડા 

5 સર્પદંશ ઉશ્કેરાટર્થી  

6 સમય હદિસ/ેચોમાસામાં/ઉનાળામા ં 

7 ણચન્દ્હો કેટલા સમય બાદ જોિા મળ ે 6ર્થી 24 કલાક 

8 ક્યારં્થી કરડ્યો માિસના ંરહેઠાિની આસર્ાસ 

9 ડખંની ણનશાની [ફેંગ માકપ]   ++ જોિા મળે  

10 દુખાિો, સોજો +++ હોય જ 

11 ઘામાંર્થી લોહી નીકળિુ ં અધાપ કલાકમાં શરૂ ર્થઈ જાય, જો એક કલાકમાં 
ન ર્થાય તો િાયર્ર જાણતનો સાર્ ન હોય શકે 

12 સાર્થળની/બગલની લણસકાગ્રંણર્થમાં સોજો +++ હોય 

13 ઉલટી/ઝાડા + + ર્થાય 

14 શરીરના અન્દ્ય ભાગમાં રક્તસ્ત્રાિ, લોહીની 
ઉલટી, ર્ેશાબમાં લોહી, દાંતમાં લોહી, શરીર ર્ર 
ભ રા ચકામા 

+ + હોય 

15 શોક/બીર્ી ઓછુ ંર્થઈ જિું, ઝડર્ી ધબકારા િધ ુરક્તસ્રાિર્થી 

16 શરીરનો દુ:ખાિો – ના હોય 

17 આંખની ઉર્લી ર્ાર્િ ન ખોલી શકાય [Ptosis] 
ઘેન, સુસ્તી આિિી 

– ના મળે, કોઈક િાર 

18 ગળ ેર્ાિી ખોરાક ગળિામા ંમુશ્કેલી, િાસ બધં 
ર્થિા 

ના ર્થાય, કોઈક િાર 

19 ખ બ લાળ ઝરિી, સ્િાદ ન લાગિો ના ર્થાય 

20 ખ બ જોરમા ં ઉધરસ ખાિાર્થી ર્થુંકમા ં લોહી 
આિિુ ં

+ કદાચ આિ ે

21 ઘામાં સડો લાગિો + લાગ ે

નોંધ : દરેક સર્પદંશમાં બધી જ ઓળખ જોિા મળતી નર્થી.  
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ફુરસોની ઓળખ 

ક્રમ માહહતી ઓળખની ણિગત 

1 સાર્નો દેખાિ ણત્રકોિાકાર માર્થુ ં

2 લંબાઈ 30ર્થી 80 સેમ્ન્દ્ટમીટર [3 ફ ટ] 

3 ભીંગડા – 

4 અન્દ્ય ઓળખાિ અંગ્રેજ આઠનો આકાર બનાિે  

5 સર્પદંશ ઉશ્કેરાટર્થી  

6 સમય હદિસ/ેઉનાળામા ં

7 ણચન્દ્હો કેટલા સમય બાદ જોિા મળ ે 6ર્થી 24 કલાક 

8 ક્યારં્થી કરડ્યો માિસના ંરહેઠાિની આસર્ાસ 

9 ડખંની ણનશાની [ફેંગ માકપ]   + + જોિા મળ ે 

10 દુખાિો, સોજો +++ હોય જ 

11 ઘામાંર્થી લોહી નીકળિુ ં અધાપ કલાકમાં શરૂ ર્થઈ જાય, જો એક કલાકમાં 
ન ર્થાય તો િાયર્ર જાણતનો સાર્ ન હોય શકે 

12 સાર્થળની/બગલની લણસકા ગ્રણંર્થમા ંસોજો +++ હોય 

13 ઉલટી/ઝાડા + + ર્થાય 

14 શરીરના અન્દ્ય ભાગમા ં રક્તસ્ત્રાિ, લોહીની 
ઉલટી, ર્ેશાબમા ંલોહી, દાંતમાં લોહી, શરીર ર્ર 
ભ રા ચકામા 

+ + હોય 

15 શોક/બીર્ી ઓછુ ંર્થઈ જિું, ઝડર્ી ધબકારા િધ ુરક્તસ્રાિર્થી 

16 શરીરનો દુ:ખાિો – ના હોય 

17 આંખની ઉર્લી ર્ાર્િ ન ખોલી શકાય 
[Ptosis] ઘેન, સુસ્તી આિિી 

– ના મળ ે

18 ગળે ર્ાિી ખોરાક ગળિામા ં મુશ્કેલી, િાસ બંધ 
ર્થિા 

ના ર્થાય, કોઈક િાર 

19 ખ બ લાળ ઝરિી, સ્િાદ ન લાગિો – ના ર્થાય 

20 ખ બ જોરમા ંઉધરસ ખાિાર્થી ર્થુંકમા ંલોહી આિિું + કદાચ આિ ે

21 ઘામાં સડો લાગિો + લાગ ે
 

નોંધ : દરેક સર્પદંશમાં બધી જ ઓળખ જોિા મળતી નર્થી. 
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ઝેરી–બીનઝેરી સાર્ની બાહ્ય દેખાિ ર્રર્થી પ્રાર્થણમક ઓળખ  

  
 

 

▪ 
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ગુજરાતના ઝેરી સાર્ોની રંગીન તસિીરો 

                
નાગ/ફેિીયો [Cobra] કાળોતરો, મણિયાર  [Krait] 

  

  
ણચતળો, ખડણચતળો [Russel’s Viper] ફુરસો/ફોડચી [Sawscaled Viper] 
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13 

‘ગ્રામ સેિા ટરસ્ટ’ સંચાણલત  
ખારેલ હૉમ્સ્ર્ટલમાં 
સર્પદંશની સારિાર 

ગ્રામીિ ક્ષેત્રમાં હૉમ્સ્ર્ટલ હોિાર્થી આજુબાજુના ગામના અનેક 
સર્પદંશના દદીઓ હૉમ્સ્ર્ટલમાં સારિાર માટ ેઆિે છ.ે 30ર્થી 40 હક.મી.ના 
ણિસ્તારમાં ફક્ત ‘ગ્રામ સેિા ટરસ્ટ ખારેલ હૉમ્સ્ર્ટલ’માં ASV ઈન્દ્જકેશન 
તર્થા સંર્ િપ સારિાર ખ બ જ રાહત દરે ઉર્લબ્ધ છ.ે એટલે મોટાભાગના 
દદીઓ આ હૉમ્સ્ર્ટલમાં સારિાર માટ ેઆિે છ.ે 

હૉમ્સ્ર્ટલમાં સર્પદંશની સારિાર માટ ે24 કલાક ડૉક્ટર ઉર્લબ્ધ છ.ે 
સાર્થે અધતન લેબોરેટરી અને ICU [ધણનષ્ઠ] સારિાર ર્િ ઉર્લબ્ધ છ.ે 
બારેય (12) મહહના ASV ઈન્દ્જકે્શન ઉર્લબ્ધ હોય છ.ે 

ગ્રામીિ લોકોમા ંહજ ર્િ સર્પદંશ માટ ેઅનેક ખોટી માન્દ્યતાઓ છ.ે 
જનેા કારિે દદીઓ અને એમના કુટુબંીજનો, ઘિીિાર સમય બગાડ ેઅન ે
દદી અણતશય ગંભીર મ્સ્ર્થણતમાં હોય ત્યારે હૉમ્સ્ર્ટલમાં ર્હોંચે છ.ે 

સંસ્ર્થા સર્પદંશની જાગૃણત માટ ેર્ોસ્ટર અને માહહતી રુ્મ્સ્તકા ણિતરિ 
કરે છ.ે ણિડીયો અને રોલપ્લે દ્વારા સર્પદંશજાગૃણત માટનેા કાયપક્રમો ર્િ 
આજુબાજુના ણિસ્તારમાં કરિામાં આિે છ.ે 

25 િિપમાં હૉમ્સ્ર્ટલમાં 1543 સર્પદંશના દદીઓની સફળ સારિાર 
કરિામાં આિી છ.ે 

અક્ષય ચંદુભાઈ હળર્ણત, ઉંમર : 26 િિપ ખેતરમાં અન્દ્ય ખેતમજ રો 
સાર્થે કામ કરી રહ્યો હતો. ત્યાં એકાએક એન ેકામ કરતા કરતા સર્પદશં 
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ર્થયો. એના સાર્થીઓ તાત્કાણલક એન ેગામના ભગતભ િા ર્ાસે લઈ ગયા. 
ભગતભ િાએ ડખંની જગ્યાએ કાળો ર્ત્ર્થર મ કીને અક્ષયને સુિાડી રાખ્યો. 
ર્થોડા સમય બાદ એની હાલત િધ ુ કર્થળિા લાગી. સંસ્ર્થાના આરોગ્ય–
કાયપકર બહેન એ સ્ર્થળની નજકમા ંગૃહમુલાકાત અર્થ ેગયા હતા ત્યાં તમેન ે
આ ર્હરમ્સ્ર્થણતની જાિ ર્થઈ. કાયપકર બહેન તાત્કાણલક ભગત–ભ િાના સ્ર્થળ 
ર્ર ગયા અને અક્ષયના ર્હરિારજનો તેમ જ સાર્થીઓને િધુ સમય ન 
િેડફિા અને તાત્કાણલક સંસ્ર્થાની હૉમ્સ્ર્ટલમાં દાખલ કરિા માટ ેસમજાવ્યા. 
ઉર્રાંત એમિે 108 એપબુલન્દ્સને ર્િ ફોન કરી બોલાિી લીધી. અક્ષયન ે
સંસ્ર્થાની હૉમ્સ્ર્ટલમાં લાિિામા ં આવ્યો. તાત્કાણલક એને હૉમ્સ્ર્ટલના 
આઈ.સી.યુ.માં દાખલ કરી ત્રિ હદિસ સઘન સારિાર આર્િામાં આિી 
અને ર્ાંચ હદિસ બાદ એને સારિાર બાદ રજા આર્િામાં આિી. સંસ્ર્થાના 
આરોગ્ય–કાયપકરની સમજિ તેમ જ યોગ્ય ર્ગલા લેિાર્થી અક્ષયનો જિ 
બચી શકયો. 

 
 

 
 
 
 
▪ 

 
 

  

સંસ્ર્થાની ણિણિધ સેિાકીય પ્રિૃણિ માટ ેદાનની કાયમી જરૂરીયાત રહે છ.ે  

સંસ્ર્થાને મળતા દાન 80-G (5) હેઠળ કરમુક્ત છ.ે દાતાશ્રીઓને  
િેબસાઈટ : https://www.gramsevatrust.org/donations.php   

ર્ર સંર્કપ કરિા ણિનંતી છ.ે 
 

https://govindmaru.com/
https://www.gramsevatrust.org/donations.php


સર્પદશં 

અનુક્રમણિકા  https://govindmaru.com               Page 33 

 

II 

અમારાં પ્રકાશનો 

નિી દૃમ્ષ્ટ, નિા ણિચાર, નિું ણચંતન માિિા ઈચ્છતા િાચક ણબરાદરો 
માટ ે ‘મિી મારુ પ્રકાશને’ 26 ઓગસ્ટ, 2022 સુધીમાં લોકજાગૃણત માટ ે
નીચે મુજબ 64 ઈ.બુક્સનંુ પ્રકાશન કયુું છ.ે ‘અણભવ્યક્તી’ બ્લૉગના મર્થાળ ે
‘ઈ.બુક્સ’ ણિભાગ https://govindmaru.com/ebooks/ ર્રર્થી તે ણન:શુલ્ક 
ડાઉનલોડ કરિાની સુણિધા છ.ે 

1 1. રમિ ર્ાઠક [િાચસ્ર્ણત]ના 25 રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 01 
[ર્ાનાં : 113; મ લ્ય   : લોકજાગૃણત] 

2 હદનેશ ર્ાંચાલના 25  રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 02 [108] 

3 મુરજ ગડાના 25  લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 03 [ર્ાનાં : 127] 

4 રમિ ર્ાઠક [િાચસ્ર્ણત]ના ણચન્દ્તનાત્મક 37  લેખોની ઈ.બુક ‘ણિિકે–િલ્લભ’ 
[ર્ાનાં : 190 મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

5 રમિ ર્ાઠક [િાચસ્ર્ણત]ના 206  રૅશનલ મુદ્દાઓ તારિી કાઢીને તૈયાર 
કરેલ ગ્રંર્થ ‘ણિિેકણિજય’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં : 131; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

6 ડૉ. શણશકાંત શાહનુ ંર્ુસ્તક ‘આનન્દ્દની ખોજ’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં : 53] 

7 ડૉ. શણશકાંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માં બોયફે્રન્દ્ડર્થી સાિધાન’ [51] 

8 રોહહત શાહના લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 04 ‘અધ્યાત્મના આટાર્ાટા’ 
[ર્ાનાં   : 111; મ લ્ય :  લોકજાગૃણત] 

9 ડૉ. શણશકાંત શાહનુ ંર્ુસ્તક ‘આનન્દ્દનું આકાશ’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં : 116] 

10 રમિ ર્ાઠકની આત્મકર્થા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં : 257] 

11 નાર્થુભાઈ ડોહડયાની ર્ુમ્સ્તકા ‘દુ:ખણનિારિના ભ્રામક ઉર્ાયો’ની ઈ.બુક 
[ર્ાનાં : 26; મ લ્ય   : લોકજાગૃણત] 
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12 એન. િી. ચાિડાની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાિાપક દશપન’ [ર્ાનાં  :  96] 

13 હદનેશ ર્ાંચાલની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્દ્દ ક’ [ર્ાનાં : 110] 

14 ડૉ. શણશકાંત શાહની ર્ુસ્તીકા ‘સપબન્દ્ધ મીમાંસા’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં : 83] 

15 ડૉ. શણશકાંત શાહની ર્ુસ્તીકા ‘ણજન્દ્દગી કઈ રીતે જિશો?’ની ઈ.બુક [75] 

16 િલ્લભ ઈટાણલયાના 10  લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 07 ‘ણિચારયાત્રા’ 
[ર્ાનાં   : 84; મ લ્ય   : લોકજાગૃણત] 

17 બી. એમ. દિેના લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 08 ‘ભ્રમ ભાંગ્યા ર્છી...’ 
[ર્ાનાં   : 90; મ લ્ય   : લોકજાગૃણત] 

18 કાણમની સંઘિીના 11  લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 09 ‘હકતની હકીકત, 
હકતના ફસાના?’ [ર્ાનાં   : 72; મ લ્ય   : લોકજાગૃણત] 

19 હદનેશ ર્ાંચાલના 12 લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 10 ‘રૅશનાણલઝમનો 
ઘંટનાદ’ [ર્ાનાં : 93; મ લ્ય   : લોકજાગૃણત] 

20 હદનેશ ર્ાંચાલના 12  લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 11 ‘રૅશનાણલઝમનો 
ઘંટનાદ – 2’ [ર્ાનાં : 110; મ લ્ય   : લોકજાગૃણત] 

21 હદનેશ ર્ાંચાલના 12  લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 12 ‘રૅશનાણલઝમનો 
ઘંટનાદ – 3’ [ર્ાનાં : 122; મ લ્ય   : લોકજાગૃણત] 

22 રમેશ સિાિી ણલખીત 14 સત્ય ઘટનાઓની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 13 
‘દેતે હૈં ભગિાન કો ધોખા’ [ર્ાનાં : 136; મ લ્ય   : લોકજાગૃણત]  

23 ડૉ. શણશકાંત શાહની ર્ુમ્સ્તકા ‘મૃત્યુમીમાંસા’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં : 34] 

24 ડૉ. શણશકાંત શાહની ર્ુમ્સ્તકા ‘સંતાનોમાં સંસ્કારણસંચન’ની ઈ.બુક [95] 

25 ડૉ. શણશકાંત શાહની ઈ.બુક ‘ણજપ્સીની ડાયરી’ – ‘એક સૈણનકની નોંધર્ોર્થી’ 
[ર્ાનાં : 112; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

26 ડૉ. બી. એ. ર્રીખના 12  લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 14 ‘મન્દ્ત્ર–યન્દ્ત્ર–
તન્દ્ત્રનું અણિજ્ઞાન’ [ર્ાનાં : 102; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

https://govindmaru.com/


સર્પદશં 

અનુક્રમણિકા  https://govindmaru.com               Page 35 

 

27 ગોણિન્દ્દ મારુ સપર્ાહદત ‘અંગદાન’ અંગેના 11 લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ 
ઈ.બુક–15 ‘અંગદાનર્થી નિજિન’ [ર્ાનાં : 102; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

28 ણિક્રમ દલાલના 10  લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક–16 ‘રૅશનાણલસ્ટની 
દૃમ્ષ્ટએ ગીતાનો સંદેશ’ [ર્ાના ં: 81; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

29 ડૉ. શણશકાંત શાહના ‘ણિચારમોતી’ની ઈ.બુક ‘શાિર્િનાં મોતી’ [104] 

30 રચના નાગહરક સપર્ાહદત રમિ ર્ાઠકના 19 લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક–
17 ‘આચાહર સબ જગ ણમલા’ [ર્ાનાં : 165; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

31 રચના નાગહરકના 07 કંઠીમુક્ત ણિચારલેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 18 
‘બૈઠ ર્થ્ર્થર કી નાિ’ [ર્ાનાં : 167; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

32 રમિ ર્ાઠક [િાચસ્ર્ણત]ના 12 લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 19 ‘સ્િગપ 
ધરતી ર્ર છ’ે [ર્ાનાં : 170 ; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

33 હદનેશ ર્ાંચાલે લીધલે ઈન્દ્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અણભનેતા નરેન્દ્ર મસરાિી’ 
[ર્ાનાં   : 89; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

34 સ યપકાન્દ્ત શાહના 11 લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 20 ‘આર્િો માંદો 
સમાજ’ [ર્ાનાં : 210; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

35 ગોણિન્દ્દ મારુ સપર્ાહદત 13 લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 21  
‘િાસ્તુશાસ્ત્ર : ણિજ્ઞાન કે અણિજ્ઞાન’ [ર્ાનાં   : 110; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 22 ‘મનમતાતંર’ 
[ર્ાનાં   : 226; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

37 જ.ે ર્ી. મહેતાની 175 રૅશનલ ર્ંમ્ક્તઓની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 23 
‘ભારેલા અમ્િના તિખા’ [ર્ાનાં   : 120; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 

38 ઇન્દ્દુકુમાર જાની સપર્ાહદત 25 રૅશનલ લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક–24 
‘રૅશનાણલઝમ : નિલાં મુમ્ક્તનાં ગાન...’ [ર્ાનાં : 262; લોકજાગૃણત] 

39 િિાપ ર્ાઠકના 12 લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 25 ‘આર્િી િાત’ [119] 
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40 મુરજ ગડાના ણચન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની  ર્ુમ્સ્તકા ‘ણિચારિા જિેી 

િાતો’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં   : 230; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
41 મુરજ ગડાના ણચન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની  ર્ુમ્સ્તકા ‘માન્દ્યતાની બીજ 

બાજુ’ની ઈ.બુક   [ર્ાનાં   : 263; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
42 પ્રો. જ.ે ર્ી. મહેતાની રૅશનલ ઈ.બુક ‘હંુ’ [ર્ાનાં : 49; લોકજાગૃણત] 
43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના મનોણચહકત્સા સારિાર અંગેના 12 લેખોની 

‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતંર’ [ર્ાનાં : 253; લોકજાગૃણત] 
44 મુરજ ગડાના ણચન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની ર્ુમ્સ્તકા ‘કુદરતને સમજએ’ની 

ઈ.બુક  [ર્ાનાં   : 243; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
45 હરનીશ જાની ણલખીત 12 રમ જ લેખોની ‘અણભવ્યમ્ક્ત’ ઈ.બુક–27 

‘હદલ હૈ કી માનતા નહીં...’ [ર્ાનાં   : 240; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
46 લોડપ ભીખુ ર્ારેખના પ્રિચનનો ભાિાનુિાદ ‘બાબાસાહેબ આંબેડકરનો 

િારસો’ ર્ુમ્સ્તકાની ઈ.બુક [ર્ાનાં   : 180; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
47 ણનરીિરિાદી નરણસંહભાઈ ઈિિરભાઈ ર્ટલે ણલખીત ર્ુસ્તક ‘ઈિરનો 

ઇન્દ્કાર’ [ઈ.સ. 1934]ની ઈ.બુક [ર્ાનાં :  298; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
48 અમ્િન ન. કારીઆ ણલખીત ‘ચાલો સમજએ રૅશનાલીઝમ’ ર્ુમ્સ્તકાની 

ઈ.બુક [ર્ાનાં : 210; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
49 રમેશ સિાિી ણલખીત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ [‘મહારાજ લાઈબલ 

કેસ’ અને ‘ર્ોલ કેસ’ની આંખ ખોલનારી સત્યકર્થા]ની ઈ.બુક [143] 
50 રમેશ સિાિી ણલખીત ‘લાશો ર્ છ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાં લોકોની 

ર્ીડાનો દસ્તાિેજ] ભાગ–1ની ઈ.બુક [ર્ાનાં   : 254; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
51 રમેશ સિાિી ણલખીત ‘લાશો ર્ છ ે છ’ે [કોરોના મહામારીમાં લોકોની 

ર્ીડાનો દસ્તાિેજ] ભાગ–2ની ઈ.બુક [ર્ાનાં   : 272; લોકજાગૃણત] 
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52 સ્િર્ િપ મહારાજ ણલખીત તર્થા િલ્લભ ઈટાણલયા સપર્ાહદત જિનો–

ર્યોગી અને મૌણલક ણિચારોનો સંગ્રહ ‘માનિતા’ની ઈ.બુક [181] 
53 એન. િી. ચાિડા ણલખીત  ર્ુસ્તક ‘િિપવ્યિસ્ર્થા :  એક િડ્યંત્ર’ની 

ઈ.બુક [ર્ાનાં :  138; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
54 એમ. એન. રોય ણલખીત અને પ્રો. મહેન્દ્ર ચોટલીયા અનુિાહદત ર્ુસ્તક 

‘બીલાડીની આત્મકર્થા’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં :  64; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
55 જયંણતભાઈ મનાિી ણલખીત ર્ુસ્તક ‘ક્રાંણતકારી મ ળણનિાસી જનનાયક 

કૃષ્િ’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં :  109; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
56 મુરજ ગડાના ણચન્દ્તનાત્મક 13 લેખોની ર્ુમ્સ્તકા ‘શોિિ અને 

િૈમ્િકપ્રિાહો’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં :  85; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
57 જયંણતભાઈ મનાિી ણલખીત ર્ુસ્તક ‘કૌન કૌન હકતને ર્ાની મેં? 33% 

સ્ત્રી અનામતના લેખા–જોખા’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં :  102; લોકજાગૃણત] 
58 સુણનલ શાહ સપર્ાહદત રમિ ર્ાઠક [િાચસ્ર્તી]ના લેખોનો સંગ્રહ 

‘રૅશનાણલઝમના રંગ’ની ઈ.બુક [ભાગ–1] [ર્ાનાં : 131; લોકજાગૃણત] 
59 ડકેંશ ઓઝા ણલણખત ર્ુમ્સ્તકા ‘રૅશનાલીઝમ’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં : 82] 
60 ર્ટલે મણિલાલ જ. કર્ુરીયા [કણિ] અને ર્ટલે ભરત સી. ધડુક ણલણખત 

ર્ુમ્સ્તકા ‘લેઉિા–કડિા કિબી િિપવ્યિસ્ર્થામાં િૈશ્ય કે શ ર?’ની ઈ.બુક 

[ર્ાનાં : 77; મુલ્ય   : લોકજાગૃણત] 
61 રમેશ સિાિી ણલખીત ‘સાંચ ણબના સુખ નાહહ’ [સેક્યુલહરઝમ : 

સમજ્યા ણિના સઘળો િાદ] ઈ.બુક [ર્ાનાં   : 102; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
62 ડૉ. અબ્રાહમ કોિુર ણલખીત અંગ્રેજ ર્ુસ્તક ‘Begone Godmen!’નુ ં

મનોજ ઓઝા અનુિાહદત ર્ુસ્તક ‘એ લોકો તમને છતેરે છ!ે’ની ઈ.બકુ 

[ર્ાનાં   : 196; મ લ્ય : લોકજાગૃણત] 
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ગોણિંદ મારુ 

●મિી મારુ પ્રકાશન  ●  

405 , સરગમ કો–ઓ હા. સોસાયટી  
નિસારી કૃણિ યુણનિણસપટી સામે  

ણિજલર્ોર–નિસારી.  
ર્ોસ્ટ : એરુ એણગ્રકલ્ચર કૉલેજ – 396450  
ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 

 

▪ 
  

63 સુણનલ શાહ સપર્ાહદત રમિ ર્ાઠક [િાચસ્ર્ણત]ના 19 ણચન્દ્તનાત્મક  

લેખોનો સંગ્રહ ‘રૅશનાણલઝમના રંગ’ની ઈ.બુક [ભાગ–2] [ર્ાનાં : 131] 
64 આરોગ્ય ણશક્ષિ ણિભાગ, ગ્રામ સેિા ટરસ્ટ, ખારેલ સંર્ાહદત ર્ુમ્સ્તકા 

‘સર્પદંશ’ની ઈ.બુક [ર્ાનાં : 39; મુલ્ય   : લોકજાગૃણત] 
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ગ્રામ સિેા ખારેલ હોમ્સ્ર્ટલનો ફોટો તર્થા લોકેશન દશાપિતો મરે્ 

 
 

 

સંસ્ર્થાની ણિણિધ સેિાકીય પ્રિૃણિ માટ ેદાનની કાયમી જરૂરીયાત રહે છ.ે  
સંસ્ર્થાને મળતા દાન 80–G (5) હેઠળ કરમુક્ત છ.ે દાતાશ્રીઓને  
િેબસાઈટ : https://www.gramsevatrust.org/donations.php   

ર્ર સંર્કપ કરિા ણિનંતી છ.ે 
▪ 
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અંતીમ મુખર્ૃષ્ઠ 

 
 

▪ 
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