
યોજનાક�ય મા�હતી 
 
 
યોજનાક�ય િસ��ધઓની સકસસે �ટોર� અને તે �ગેના ફોટો�ાફ:- 

મલેરે�યા િનવારણ કાય��મ માઢ�યા, તથા ધ�વતંર� જ�મ જયતંી �દવસે ” રન ફોર આ�વુ�દા              
“કાય��મ, આ�ષુ �ામ �ક�પ �દહોર, મમ� �ચ�ક�સા અને અ��નકમ� �ચ�ક�સા ના ક��પ અ�ય િનદાન              
ક��પ, જરા-�ચ�ક�સા, �વ�થ�તૃ િશ�બર, ઉકાળા િવતરણ, વન�પિત �દશ�ન �ુ આયોજન કરવામાં           
આવલે  
 
 

● િનદાન ક��પ  :-  
આ કાય��મ �તગ�ત લોકો�ુ ં�વા��ય �ધુર� ત ેમાટ� લોકોન ેઅ��ુળૂ હોય તવેી જ�યાએ 

જઇને ક��પ�ુ ંઆયોજન કર�  તેમન ેિવના��ૂય ેસારવાર આ૫વામા ંઆવશ ે. દર�ક લાભાથ�ન ેસવ� 
રોગો�ુ ંિનદાન તથા િવના��ૂય ેદવા આ૫વામા ંઆવ ેછે . વષ�  વષ� ૨૦૧૯ -૨૦  �તગ�ત ક��પ 
કરવામા ંઆવલે � અ�વય ે૧૭૦૦૦ લાભાથ�એ લાભ લીધેલ છે . 

●  જરા-�ચ�ક�સા :- 
આ કાય��મ �તગ�ત દર�ક આ�વુ�દ દવાખાનાઓમા ંઅઠવાડ�યામા ંબે �દવસ ૬૦ વષ� થી 

મોટ� �મરના લોકોને ખાસ ઓિપડ� સારવારમા ં “ રસાયન ટ�બલટે  ” (રોગ�િતકારક શ�કતવધ�ક ) 

તથા અ�ય ઔષધી આ૫વામા ંઆવ ેછે . વષ� ૨૦૧૯ -૨૦  �તગ�ત ૩૦૬૪૫ લાભાથ�એ લાભ લીધેલ 
છે . 

● �વ�થ�તૃ િશ�બર  :-  
આ કાય��મ �તગ�ત દર�ક આ�વુ�દ દવાખાનાઓમાં તથા આસપાસના ગામોમાં લોકો�ું          

�વા�થય જળવાય રહ� તે માટ� �વ�થ�તૃ િશ�બર�ું આયોજન કરવામાં આવે છે તથા શાળાઓ અને              
�ગણવાડ� માં �ચ�ક�સક �ારા બાળકોની િનયમીત આરો�ય તપાસ કર� ને વાલીઓ અને િશ�કો ને              
�વ�થ��ૃ �ગે �ુ માગ�દશ�ન આપવામાં આવે છે તથા બાલરસાયણ �ણૂ� �ુ િવતરણ કરવામાં             
આવે છે .આ �વા�થય િશ�બર �તગ�ત �વ�થ માણસ�ું �વા�થય જળવાય રહ� તે માટ� લોકોને             
આહાર -િવહાર , ઋ�ુ ચયા� વગેર� આ�વુ�દમાં બતાવલે રોગ�િતકારક ઉપાયો�ું િવશષે �ાન          
આ૫વામાં આપે છે . વષ� ૨૦૧૯ -૨૦ �તગ�ત આવી િશ�બરો કરવામાં આવલે � અ�વયે ૮૧૦૭૪             
લાભાથ�એ લાભ લીધેલ છે . 

● વન�પિત �દશ�ન  :-  
આ�વુ�દ શાખા , �જ�લા પચંાયત ભાવનગર �ારા ઉ૫યોગી વન�પિતના ન�નુા તયૈાર          

કરવામાં આવલે છે . ��ું �દશ�ન દવાખાનામા ં, �હ�ર �થળો તથા િનદાન ક��પમાં કરવામાં આવલે             
છે . આ કાય��મ �તગ�ત �દા� ૧૬૦૦૦ લોકોએ પોતાની આસપાસની વન�પિત િવશે મા�હતી            

મળેવ�ે ્છે .  

● ઉકાળા િવતરણ  :- 
આ કાય��મ �તગ�ત દર�ક આ�વુ�દ દવાખાનાઓમા ંતથા અ�ય ��યાઓએ 

      �વા�થય વધ�ક ઉકાળા�ુ ંિવતરણ કરવામા ંઆવલે છે . ઉકાળાથી રોગ�િતકારકશ�કતમા ં 

       વધારો થાય છે . વષ� ૨૦૧૯ -૨૦ �તગ�ત  ૧૧૯૭૧૯  લાભાથ�એ લાભ લીધેલછે . 



 

● �વુણ� �ાશન :- 
         �વુણ��ાશન કાય��મ �તગ�ત ૦ થી ૧૨ વષ� ના બાળકો ન ે��ુય ન�� ના  
  �દવસે �વુણ��ાશનના ટ�પા પીવડાવવમા ંઆવ ેછે. આ કાય��મ �તગ�ત વષ�  
  ૨૦૧૯-૨૦ �ધુી �દા� ૧૬૧૫૩૩ બાળકોએ લાભ લીધેલ છે.  

 

● અ��નકમ� �ચ�ક�સા:- 

આ�વુ�દમાં અ��નકમ� (cauterization) �ચ�ક�સાથી કપાસી (Corn), સિંધવાત (Osteoarthritis),         

Cervical spondiolosis અને sciatica �વા રોગોમાં કોઇપણ �તના એન�ેથિેશયા વગર �ચ��સા           
કરવામા આવે છે. �માં દ�દ�ને ર�ત �ાવ ક� પીડા વગર �રંુત જ પાચં થી સાત મીિનટમાં સારા                 
પ�રણામ મળે છે અ��નકમ� સારવાર માટ�ના �ુલ પાચં ક��પ કરવામાં આવલે છે. �માં એકંદર� ૬૬૨               
દ�દ�ને સારવાર આપલે છે. 
 

● વ�ંય�વ અને ચામડ�ના રોગમા ં આ�વુ�દ સારવાર �ારા ��ેઠ પ�રણામ:- 
આ�વુ�દ �ચ�ક�સાથી અ�ય રોગ ઉપરાતં ક�ટ સા�ય એવા ચામડ� અને વ�ંય�વના રોગોમાં ઉતમ              
પ�રણામ મળેવલે છે.  
 

 


