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પ્રકરણ - ૮ 

આરોગ્ય ક્ેરે જસજધ્ધ 

૧. િાળા આરોગ્ય કાયવક્રમઃ- ૨૦૧૭-૧૮ 

ચાલુ િષે ‘’િાળા આરોગ્ય કાયવક્રમ ” ૧૭-૧૮ અંતગવત તારીખ: ૨૧/૧૨/૨૦૧૭ થી તારીખ:- ૦૯/૦૩/૨૦૧૮  

દરમ્યાન જીલ્લાની પ્રાથજમક અને માધ્યજમક તેમિ અન્ય િાળાઓ કુલ-૨૪૫૭ તેમિ ૨૨૫૮ આંગણિાડીનાં કેન્દ્રો સહીત 

કુલ-૪૭૧૫ સંસ્થાઓ દ્રારા ૬,૩૬,૨૨૮ ના લક્ષ્યાંક સામે ૬,૩૩,૮૮૮ બાળકોની આરોગ્ય તપાસણી કરિામાં આિેલ છે. 

િેમાંથી ખામીિાળા બાળકો ૮૧૨૬૩ તારિિામાં આિેલ. િેમાંથી ૭૪૪૯૬ બાળકોન ેસ્થળ પર સારિાર આપિામાં આિેલ 

છે. િેમાં રોગિાર સારિાર આપિામાં આિેલ તેિા બાળકોની માજહતી નીચે પ્રમાણે છે.  
 

પાંડુરોગ-૧૭૭૮૩, દાંતની ખામી-૧૬૪૩૪, કાન,નાક,ગળાનાં દદીઓ-૪૮૯૯, આંરકૃજમ-૧૧૧૦૯, આંખની 

ખામી-૧૦૦૪૦, પેટનાં દદીઓ-૪૧૫૯, ચમવરોગનાં દદીઓ-૫૫૫૦, સ્િસન તંરના દદીઓ-૨૩૯૮, જિકલાંગતા-૪૨૪, 

અને અન્ય રોગનાં દદીઓ-૯૩૬૭ .  
 

દ્રષ્ટી ખામી િાળા બાળકો પૈકી ચશ્માની િરૂરીયાત િાળા ૩૭૫૨ બાળકોમાંથી અત્યાર સુધી ૨૫૦૭ બાળકોને ચશ્મા 

જિતરણ કરેલ છે. બાકીનાં બાળકોને ચશ્મા જિતરણ કામગીરી હાલમાં ચાલુમાં છે. 
 

ગભંીર જબમારી િાળા બાળકોને તિજ્ઞ સેિાઓ માટે રીફર કરિામાં આિેલ. િેમાં હદયનાં દદી-૧૫૦, કકડનીનાં-૫૮, 

કેન્સરના-ં૧૪, અન્ય રોગનાં ૧૦૭. 

 

િાળા આરોગ્ય મદદનીિ તથા પ્રા.આ.કે.નાં સ્ટાફની ક્ેરીય ફેરણી દરમ્યાન િાળાઓની મુલાકાત લઇ જિધાથીઓની 

તંદુરસ્તી અને આરોગ્યપ્રદ જીિન જીિતા િીખે તે હેતુ જસધ્ધ કરિા માટે િાળાઓમાં નીચે મુિબની પ્રિૃજત કરિામાં આિે છે.(૧) 

જિધાથીઓની તબીબી તપાસ કરાિિી.(૨) તબીબી તપાસ દરમ્યાન ખામી િાળા બાળકોની ખામીઓ દુર કરિા પ્રયત્નો 

કરિા.(૩) પોષણ યુકત આહરનો લાભ જિધાથીઓ િધુ પ્રમાણમાં મેળિતા થાય તે િોિું.(૪) આરોગ્ય જિરોધી રસીઓ બાળકો 

મેળિતા થાય.(૫) આરોગ્ય રક્ણ ધ્િારા વ્યકકતગત તથા સામાજીક આરોગ્યપ્રદ સેિાઓ (૬) િાળાનંુ સ્િાસ્થયપ્રદ િાતાિરણ 

તૈયાર કરિા માટે િરૂરી કાયવિાહી કરિી. 
 

ચાલુ િષે િાળા આરોગ્ય કાયવક્રમ હેઠળ િધુ ગભંીર જબમારી િાળા નિા તેમિ ફોલોઅપ સેિા િાળા ૯૧૪ બાળકોને 

અમદાિાદ મધ્યે સુપર  

સ્પેશ્યાલીટી સારિાર માટેની મંિુરી આપિામાં આિેલ હતી. િેમાંથી હદયનાં-૪૦૫, કકડનીનાં-૯૮, કેન્સરના-ં૬૫, 

અન્ય જબમારીનાં-૩૪૬ બાળકો. 
 

અત્યાર સુધી કલેફલીપ/પેલેટ િાળા ૧૮૨ બાળકોમાંથી ૧૧૫ બાળકોનાં ઓપરેિન થઇ ગયેલ છે. િન્મજાત બજધરતા 

િાળા ૨૩૦ બાળકોમાંથી ૩૮ બાળકોનાં ઓપરેિન થઇ ગયેલ છે. 
 

ઉપરોકત તમામ પ્રિૃજતઓનું સંકલન મોનીટરીંગ અને સરકારશ્રીમાં રીપોટીંગની કામગીરી િાળા આરોગ્ય સેલ મારફતે 

કરિામાં આિે છે. 
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ચપેી રોગોની માજહતી 

 કચ્છ જિલ્લામાં પંચાયત હસ્તક ૬૭ પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રો, ૧૭ સામુજહક આરોગ્ય કેન્દ્ર, ૧૨ અબવન, ૨ સબ 

કડસ્રીક્ટ હોજસ્પટલ, ૧ મેકડક્લ કોલેિ િેટલા હેલ્થ કેર યુજનટ આિેલા છે.  આ કેન્દ્રો તથા પેટા કેન્દ્રો  ગ્રામ્ય જિસ્તારોમાં ચેપી 

રોગો િેિા કે, પ્લેગ, તાિ મેલેકરયા, કોલેરા, ઝાડા, ઉલ્ટી, કમળો, ટાઈફોઈડ, સ્િાઈન ફ્લુ, િગેરે રોગો સામે લોકોને રક્ણ મળ ે

તે માટે પગલાઓ ભરિામાં આિે છે. આ માટે આઈ. ડી. એસ. પી. કાયવક્રમ અંતગવત જિલ્લાનાં તબીબી યુજનટો દ્િારા દર 

અઠિાકડયે અહેિાલ માંગિામાં આિે છે અને તેની નોંધ િેબસાઈટ પર કરિામાં આિે છે. રોગચાળા ઉદ્દ્ભિ સ્થાનનંુ 

ઈન્િેજષ્ટગેિન કરી રોગોને મૂળમાંથી રોકિા માટેના િરૂરી પગલાઓ લેિામાં આિે છે. તેિા િુદા િુદા રોગોને અટકાિિા માટે 

િરૂરી રસીઓ તથા દિાઓ દ્િારા સારિાર આપિામાં આિે છે.  

 

િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ અન ે૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન રોગોના કસે નીચ ેમિુબ નોંધાયેલ છે. 

રોગનુ ંનામ િષવ : ૨૦૧૭-૧૮  

ઝાડા ૪૭૭૦૦  

કમળો ૪૯  

સાદો તાિ ૫૩૩૬૫  

કોલેરા ૦  

ટાઈફોઈડ ૩૬૯  

સ્િાઈનફ્લ ુપોઝીટીિ ૩૦૮  

 

માત ૃબાળકલ્યાણ સિેાઓ 

 આ કાયવક્રમ હેઠળ માતા અને બાળકોને આરોગ્યની જિજિધ સેિાઓ પુરી પાડિામાં આિે છે. િેમા ંપ્રસુજત દરમ્યાન 

અને પ્રસુજત બાદની સેિાઓ તથા બાળકોને િરૂરી રોગ પ્રસુજત પકરક્ન મળી રહે તે માટે સસીકરણ કાયવક્રમ હેઠળ આિરી લેિામાં 

આિે છે. અહેિાલ િષવ : ૨૦૧૭-૧૮ અંજતત જિલ્લામાં ૫૫૮૧૭ માતાઓનું એ.એન.સી રજીસ્રેિન કરિામા આવ્યુ. 

૪૯૯૯૬ માતાઓની ડીલેિરી કરિામા આિી, તેમાથી ૫૪૭૮૮  માતાઓને ટીટી-૧ આપિામા આવ્યુ. 
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આરોગ્ય સિંગવની ભરાયેલ તથા ખાલી િગ્યાની જિગત દિાવિતુ ંપરક માસ માચવ ૨૦૧૭-૧૮  

ક્રમ િગ્યાનુ ંનામ 
મંિુર થયેલ 

િગ્યા 
ભરાયલે િગ્યા ખાલી િગ્યા 

૧ મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અજધકારી ૧ ૧ ૦ 

૨ એપીડેજમક મેડીકલ ઓફીસર ૧ ૧ ૦ 

૩ િહીિટી અજધકારી (આ. િી.) ૧ ૧ ફરિ મોકુફી  

૪ હેડ. ક્લાકવ ૨ ૨ ૦ 

૫ જસજન. એકાઉન્ટન્ટ કલાકવ ૧ ૧ ૦ 

૬ જસજન. ક્લાકવ (પગારસેલ) ૪ ૪ ૦ 

૭ જસજન. ક્લાકવ ૩ ૨ ૧ 

૮ િુજનયર ક્લાકવ ૩ ૧ ૨ 

૯ ડી.એસ.આઈ. ૨ ૧ ૧ 

૧૦ િાળા આરોગ્ય જનકરક્ક ૧ ૦ ૧ 

૧૧ િાળા આરોગ્ય મદદનીિ ૩ ૩ ૦ 

૧૨ આંકડા મદદનીિ ૧ ૧ ૦ 

૧૩ ડ્રાયિર ૩ ૨ ૧ 

૧૪ પટ્ટાિાળા ૯ ૪ ૫ 

૧૫ એપીડેમો લોજીસ્ટ કે સેનેટરી સુપરિાઈઝર ૧ ૦ ૧ 

૧૬ પેરા મેડીકલ આજસસ્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

૧૭ પજબ્લક હેલ્થ નસવ ૧ ૧ ૦ 

૧૮ મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ સુપરિાઈઝર ૮૩ ૩૬ ૪૭ 

૧૯ િુ. ફામાવજનષ્ટ ૯૫ ૭૨ ૨૩ 

૨૦ લેબોરેટરી ટેકનીિીયન ૬૭ ૫૧ ૧૬ 

૨૧ મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ (પુરૂષ)   ૪૦૯ ૨૮૧ ૧૨૮ 

કુલ ૬૯૨ ૪૬૫ ૨૨૭ 
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આયિુદે ક્રે ેકાયવજસધ્ધી 

 જિલ્લા પંચાયત કચ્છ ભુિ આયુિેદ િાખા જનયંજરત જિલ્લામાં કુલ ૨૦ આયુિેદ દિાખાના તથા ૧૨ હોજમયોપેથી 

દિાખાના આિેલ છે. િેના દ્િારા ગ્રામ્ય જિસ્તારમાં પ્રજાિનોને આરોગ્ય લક્ી સેિાઓ પુરી પાડિામાં આિે છે. 

 આયુિેદ અને હોજમયોપેથી દિાખાનામાં જનયામક શ્રી, ભારતીય તબીબી અને હોજમયોપેથી પદ્ધજતની કચેરી ગાંધીનગર 

સુચના – માગવદિવન મુિબ આયુિેદ હોમીયોપેથી જિષયક કામગીરી કરિામાં આિે છે.દિાખાનાઓનું અને અરેની કચેરીની 

િહીિટી કામગીરી નું મૂલ્યાંકન તથા દેખરેખ, જિલ્લા કક્ાએ થી જિલ્લા જિકાસ અજધકારીશ્રી કચ્છની સુચના – માગવદિવન 

મુિબ જિલ્લા આયુિેદ અજધકારી, જિ. પં. મારફત થાય છે. દિાખાના ખાતે થયેલ માજસક કામગીરી ની સજમક્ા કરી, સંકજલત 

માજહતી દર માસ ેજનયામકશ્રી ની કચેરી ખાતે મોકલિામાં આિે છે. 

 આયુિેદ દિાખાનાઓ માટે િરૂરી દિાઓ માંગણી મુિબ સરકારી આયુિેદ ફામવસી રાિપીપળા તથા િડોદરા અને 

ગુિરાત આયુિેદ જિકાસ મંડળ િુનાગઢ તથા ડાંગ જિલ્લા સહકારી આયુિેદ ફામવસી આહિા ડાંગ મારફત પુરી પાડિામાં આિે 

છે. િે મેડીકલ ઓકફસસવ દ્િારા જનદાન કરી િરૂકરયાત મુિબ લાભાથી દદીને જન:િુલ્ક આપિામાં આિે છે. 

 િષવ ૨૦૧૭-૧૮  દરમ્યાન આયુિેદ દિાખાના ખાતે કુલ ૩૮૭૯૧ દદીઓએ અને હોજમયોપેથી દિાખાના ખાતે કુલ 

૭૦૨૫  દદીઓએ લાભ લીધેલ છે. 

જિલ્લા કક્ાએ કચરેી સ્ટાફની જિગત (૩૧/૦૩/૨૦૧૭ અજંતત)  

ક્રમ સ્ટાફ ની જિગત િગવ મંિુર ભરલે ખાલી 

૧ જિલ્લા આયુિેદ અજધકારી ૧ ૧ ૦ ૧ 

૨ હેડ કલાકવ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૩ િુ. ક્લાકવ ૩ ૧ ૧ ૦ 

૪ પટ્ટાિાળા ૪ ૧ ૦ ૧ 
 

ગ્રામ્ય કક્ાએ સ્ટાફની જિગત (૩૧/૦૩/૨૦૧૭ અજંતત)  

ક્રમ સ્ટાફ ની જિગત િગવ મંિુર ભરલે ખાલી 

૧ મેડીકલ ઓકફસર (આયુ) ૨ ૨૦ ૪ ૧૬ 

૨ મેડીકલ ઓકફસર (હોમીયો) ૩ ૧૨ ૧ ૧૧ 

૩ કમ્પાઉન્ડર (આયુ) ૩ ૦૯ ૧ ૮ 

૪ પટ્ટાિાળા ૪ ૧૫ ૧ ૧૪ 

 

જિજિષ્ટ કામગીરીનો અહિેાલ (િષવ : ૨૦૧૭-૧૮) 

(૧) પ્રકજૃત પકરક્ણ કમે્પ 

 આયુિેદ ની રીતે, આપણા િરીરમાં રહેલ િાયુ જપત અને કફ રણ દોષ ના લક્ણોના આધારે પ્રકૃજત-તાસીર નક્કી 

કરિામાં આિે છે. પ્રકૃજત મુિબ વ્યજક્ત આહાર જિહારની કાળજી રાખે તો િલદીથી બીમાર થતો નથી. સરકારશ્રી ધ્િારા આના 

જનયત ફોમવ છાપિિામાં આિે છે. િે સ્નાતક િૈધ ધ્િારા લાભાથીની િરૂરી દિવન – સ્પિવન- પ્રચન ધ્િારા પરીક્ા કરી પ્રકૃજત 

નક્કી કરિામાં આિે છે. અને િે પ્રકૃજત નક્કી થાય તે મુિબ આહાર જિહાર માટેની માગવદિવક પજરકા જન:િુલ્ક આપિામા ંઆિે 

છે. િષવ ૨૦૧૭-૧૮  દરમ્યાન પ્રકૃજત પકરક્ણ ના કુલ ૩૨૫૦ લાભાથીઓ એ લાભ લીધેલ છે. સમયાંતરે જિલ્લાના િુદા 

િુદા જિસ્તારમા ંઆિા કેમ્પનું આયોિન કરિામા ંઆિે છે. 
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(૨) વ્રધુ્ધાિસ્થા િન્ય સ્િાસ્્ય માટ ેિરા જચકકત્સા 

 જનયામકશ્રી, ભા.ત.હો.પ. ની સૂચના માગવદિવન મુિબ જિલ્લાના આયુિેદ દિાખાના ખાતે ઓપીડીમાં આિતા ૬૦ 

િષવની ઉપરના િૃધ્ધોને િૃધ્ધાિસ્થાિન્ય તકલીફ મા ંફાયદાકારક રોગપ્રજતકારકિજક્ત િધારનાર અને િનરલ ટોજનક તરીકે ઉપયોગી 

રસાયણ જચકકત્સા કરિામાં આિે છે. અને સમયાંતરે લાભાથી નું િારીકરક અને માનજસક પરીક્ણ કરિામા ંઆિે છે. સરકારશ્રી 

તરફથી જનયત થયેલ ફોમવ મેડીકલ ઓકફસર ધ્િારા ભરિામાં આિે છે. રોહા સુમરી , માંડિી અને ભચાઉ િૃધ્ધાશ્રમ ખાતે આિા 

કેમ્પનુ ંઆયોિન કરિામા ંઆિેલ. િષવ ૨૦૧૭-૧૮  દરમ્યાન જિલ્લામાં કુલ ૯૨૦૦ લાભાથી એ લાભ લીધેલ છે. 

(૩) જનદાન સારિાર કમે્પ 

 અરેની કચેરી દ્િારા આયુિેદના પ્રચાર પ્રસાર અથે િુદા િુદા જિસ્તારમાં સમયાંતરે આયુિેદ અને હોમીયોપેથીક જનદાન 

સારિાર કેમ્પનું આયોિન સ્થાજનક સંસ્થાના સહયોગથી કરિામાં આિે છે. િેમાં દદીને તપાસી િરૂકરયાત મુિબની દિાઓ 

સ્થળ પર િ આપિામાં આિે છે. અને પછી િરૂકરયાત મુિબ નજીકના દિાખાને સારિાર આપિામાં આિે છે. િષવ દરજમયાન 

આિા ૨૫ કેમ્પનું આયોિન કરિામાં આિેલ, િેનો કૂલ ૧૫૨૪૩ દદીએ લાભ લીધેલ છે.  

(૪) સ્િસ્થિત જિજબર 

 આયુિેદ િાસ્રમાં મનુષ્ય કદધાવયુ અને જનરામય જીિન વ્યજતત કરી િકે તે માટે કદિસ ભરની રોસિંદી કક્રયાઓ કેમ કરિી 

અને ઋતુ મુિબ આહાર જિહારમા ંિી કાળજી લેિી, િેનુ માગવદિવન આપેલ છે. જનદાન સારિાર કેમ્પ દરમ્યાન અને સ્િતંર 

રીતે આિી સ્િસ્થિત જિજબર નું આયોિન પણ દરમ્યાન કરિામાં આિેલ િેનો ૨૨૦૦ લાભાથીએ લાભ લીધેલ છે. 

(૫) સિુણવ પ્રાિન જિજબર 

 આયુિેદના ગ્રથોમાં બાળકોના સ્િાસ્્ય માટે િન્મ થી ૧૨ િષવ સુધીનાને સ્િસ્થતા માટે સુિણવ પ્રાિન કરાિિાનંુ જિધાન 

છે. આમા ંિુધ્ધ સુિણવના ઘસારા ઉપરાંત યાગ 

નું ઘી, મધ, તથા બ્રાહમી, િંખપુષ્પી િેિી બુજધ્ધિધવક ઓષજધયોગ હોય છે. દિાખાના ની ઓપીડી દરમ્યાન તથા કેમ્પ દરમ્યાન 

આિી જિજબરનો ૭૫૦ લાભાથી બાળકો એ લાભ લીધેલ છે. 

(૬) અમતૃપેય 

 સંક્રામક રોગ કાળમાં રક્ણાત્મક ઓષધોના ઉકાળા તૈયાર કરીને કેમ્પ દરમ્યાન અને દિાખાના ખાતે કાચા ઔષધ 

લાભાથીને આપી ઉકાળા જિજબરનંુ આયોિન જનયજમત રીતે કરિામાં આિે છે. િષવ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ૯૫૭૦ લાભાથી એ 

લાભ લીધેલ છે. 

(૭) િનસ્પજત પ્રદિવન 

 જનદાન સારિાર કેમ્પ , સેજમનાર િ. કાયવક્રમ નાં આયોિન સાથે િનસ્પજત પ્રદિવન જાહેર િનતા ના લાભાથે યોિિામા ં

આિે છે. િેનાથી ઘરઆંગણે થતી ઔષજધય િનસ્પજત ની લોકોને ઓળખ થાય અને પ્રાથજમક જચકકત્સા તરીક ેઉપયોગી થાય તે 

હેતુથી આયોિન કરિામાં આિે છે. િષવ દરમ્યાન આિરે ૭૫૦૦ લોકોન ેઆનો લાભ લીધેલ છે. 
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 ઉપરોક્ત જિજિધ પ્રિજતઓ ધ્િારા આયુિેદ આ પ્રચાર પ્રસાર અથે સિવિન જહતાય, સિવિન સુખાય આરોગ્ય જિષયક 

કામગીરી આયુિેદ િાખા , જિલ્લા પંચાયત ધ્િારા કરિામાં આિે છે.  

 

રસીકરણ ક્રે ેકાયવ જસજધ્ધ 

 જિલ્લામા ંઆર. સી. એચ. કાયવક્રમ ચાલુમાં છે. સરકારશ્રી તરફથી અપાતી સૂચનાઓ પ્રમાણે માતા અને બાળકોમાં 

થતા રોગો ધનુર, ટી.બી., પોલીયો, ડીપ્થેરીયા, ઓરી રસી આપી રોગોનંુ પ્રમાણ ઘટાડિાનું અને માતા બાળકના મૃત્યુ પ્રમાણ 

ઘટાડિાની કામગીરી કરિામાં આિે છે.  

િષવ  દરમ્યાન નીચે મુિબની કામગીરી થયેલ છે. 

ક્રમ જિગત ૨૦૧૭ નુ ંકાયવભારણ માચવ ૨૦૧૮ ની જસજધ્ધ 

૧ ટી.ટી.માતા ૫૭૦૦૦  ૫૪૭૮૮  

૨ 
બી.સી.જી. ૫૧૮૧૮  ૪૯૫૩૩  

આઈ.પી.િી. ૫૧૮૧૮  ૪૬૧૨૨  

૩ ઓ.પી.િી. ૫૧૮૧૮  ૫૦૮૮૫  

૪ પેન્ ટા – ૩  ૫૧૮૧૮ ૫૦૮૮૫  

૫ મીઝલ્સ ૪૯૭૪૫  ૫૦૮૫૬  

૬ ફુલી ઈમ્પાઈઝડન ૪૯૭૪૫  ૪૯૫૩૬  

૭ પલ્સ પોજલયો – અજભયાન ૦  ૩૧૬૩૮૨  

૮ સંસ્થાકીય પ્રસુજત ૫૧૮૧૮ ૪૯૮૦૦  

 

સધન પ્લસ પોજલયો રસીકરણ કાયવક્રમ 

 આ િષવ દરમ્યાન જિલ્લામાં બે તબ્બકામાં સધન પલ્સ પોજલયો રસીકરણ કાયવક્રમ હાથ ધરિામાં આિેલ, િેમાં 

જિલ્લાના આ સાથે િણાિેલ ૦ થી ૫ િષવ ના બાળકોને આ કાયવક્રમ હેઠળ આિરી લેિામાં આિેલ હતા. 

રાઉન્ડ નં. તારીખ કાયવભારણ જસજધ્ધ ટકાિારી 

૧ ૨૮-૦૧-૨૦૧૮  ૩૧૩૫૧૪  ૩૧૭૦૩૯  ૧૦૧.૦૨%  

૨ ૧૧-૦૩-૨૦૧૮  ૩૧૭૦૩૯ ૩૧૬૩૮૨ ૯૯.૭૯%  

 

રસીકરણ િાખાના ંસ્ટાફની જિગત 

અનંુ. 

નં. 
સંિગવનું નામ 

મંિુર થયેલ 

મહેકમ 

ભરાયેલ 

િગ્યા 

ખાલી 

િગ્યા 
રીમાકવસ 

૧ 
જિલ્લા 

આર.સી.એચ.અજધકારી િગવ-૧ 
૧ ૦ ૧   

૩ િુ.ક્લાકવ(િહીિટી)  િગવ-૩ ૧ ૧ ૦  

૫ ડ્રાઇિર િગવ-૩ ૩ ૨ ૧ 
િગ્યા-૧ જિલ્લા પંચાયત ધ્િારા ૨૦ % 

કાપ માં આિરી લેિાયેલ છે. 

કુલ ૫ ૩ ૨  
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પકરિાર કલ્યાણ કાયવક્રમ ક્રે ેજસજધ્ધ 

 િસજત િધારો દેિના જિકાસમાં અિરોધ રૂપ રહે છે. િનસંખ્યા જસ્થરતા માટે રાષ્ટ્રીય કુટંુબ કલ્યાણ કાયવક્રમ અંતગવત કુટંુબ 

કલ્યાણ કાયવક્રમની જિજિધ સેિાઓ લાભાથીની િરૂકરયાત જાણીને આપિામાં આિે છે.  િેમા ંસ્રી નસબંધી, પુરુષ નસબંધી, 

આંકડી, ઓરલ પીલ્સ તેમિ જનરોધ આિી જિજિધ કુટુંબજનયોિન પધ્ધજતઓ દ્િારા સરકારના િનસંખ્યા જસ્થરતા ધ્યેયને હાંસલ 

કરિા જિલ્લા કક્એથી આયોિન અમલીકરણ કરાિિામા ંઆિે છે.  

 જિલ્લા માં આિેલ ઘણા પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્ર જિસ્તારમાંના લાભાથીઓને  કુટુંબ જનયોિન પધ્ધજતઓ માટે નજીકના 

સરકારી દિાખાના સામૂજહક આરોગ્ય કેન્દ્ર સેિા કેન્દ્ર મધ્યે લાભ લે છે. સરકાર તરફથી સ્રી નસબંધી કરાિનાર બી.પી.એલ. 

લાભાથી પ્રોત્સાહક ઈનામ તરીકે રૂ|. ૬૦૦/- ચુકિિામા ંઆિે છે તેમિ અન્ય લાભાથીને રૂ|. ૨૦૦/- ચુકિિામા ંઆિે છે. તેમિ 

બે દીકરી બાદ કાયમી નસબંધી કરાિનાર લાભાથીને સરકારના જનયમોનુસાર અનુક્રમે રૂ|. ૬૦૦૦/- તેમિ રૂ|. ૫૦૦૦/- નાં 

રાષ્ટ્રીય બચતપરો આપિાની િોગિાઈ છે. 

 સગભાવિસ્થા પ્રસુજત દરમ્યાન થતા માતા મૃત્યુ અટકાિિા સરકાર તરફથી જચરંજીિી યોિના અમલમાં મુકિામાં આિેલ 

છે. આ જિસ્તારમાં િહેરી અને ગ્રામ્ય સ્તરની માતાઓને લાભ લે છે. આરોગ્ય પ.ક. જિભાગ જિલ્લા પંચાયત કચ્છ તરફથી માન્ય 

થયેલ ખાનગી હોજસ્પટલોમાં આ સેિાઓના જિના મુલ્યે લાભ આપિામાં આિે છે.  

 

િષવ દરમ્યાન મળલે ગ્રાન્ટ અન ેખચવ 

ક્રમ યોિના ગ્રાન્ટ ખચવ 

૧ પુરુષ નસબંધી ૨૭૦૦૦ ૭૨૮૦ 

૨ સ્રી નસબંધી ૨૦૯૮૪૮૮૭ ૧૫૨૪૦૬૮૯ 

૩ દીકરી યોિના ૧૦૦૦૦૦ ૨૬૮૬૫૧ 

૪ જચરંજીિી યોિના ૧૫૦૦૦૦૦૦૦૦ ૧૧૮૯૪૦૦૮  

૫ માતૃિંદના ૧૩૨૫૦૦૦ ૧૩૦૨૩૧૩ 

૬ બાળમૃત્યુ જનિારણ અને સુરજક્ત માતૃત્િ 

ઉઘડતી – ૩૮૪૦૪૮૫  

આિેલ – ૮૩૫૦૦૦ 

કૂલ – ૪૬૭૫૪૮૫ 

૩૦૫૨૮૩૧ 

૭ નીરોગી બાળ ૦ ૫૭૬૧૭૭ 

૮ દાઈ િળતર ૦૦ ૦૦ 
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તાલકુા પ્રમાણ ેઓપરિેન અન ેઆંકડી દિાવિતુ ંપરક 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ 
ઓપરેિેન આંકડી 

લક્ષ્યાકં જસજધ્ધ ટકાિારી લક્ષ્યાકં જસજધ્ધ ટકાિારી 

૧ રાપર ૧૦૦૩  ૯૦૦ ૯૦ ૧૦૨૧ ૧૦૫૬ ૧૦૩ 

૨ ભચાઉ ૭૭૭ ૬૬૨ ૮૫ ૮૦૫ ૭૬૭ ૯૫ 

૩ અંજાર ૭૮૪ ૭૧૨ ૯૧ ૭૯૮ ૯૫૭ ૧૨૦ 

૪ ગાંધીધામ ૪૧૯ ૩૦૧ ૭૨ ૪૨૬ ૪૫૮ ૧૦૮ 

૫ ભુિ ૧૬૦૯ ૧૨૪૧ ૭૭ ૧૫૮૦ ૧૭૧૯ ૧૦૯ 

૬ મુન્દ્રા ૭૬૧ ૫૬૬ ૭૪ ૭૭૪ ૯૩૧ ૧૨૦ 

૭ માંડિી ૮૫૦ ૮૦૪ ૯૫ ૮૬૮ ૮૬૭ ૧૦૦ 

૮ નખરાણા ૭૮૬ ૭૪૪ ૯૫ ૮૦૪ ૮૭૦ ૧૦૮ 

૯ અબડાસા ૬૬૨ ૩૮૦ ૬૧ ૬૩૫ ૬૪૫ ૧૦૨ 

૧૦ લખપત ૩૩૬ ૨૯૨ ૮૭ ૩૩૬ ૪૪૩ ૧૩૨ 

૧૧ ભુિ િહેરી ૭૯૦ ૨૯૬ ૩૭ ૮૦૫ ૭૯૭ ૯૯ 

૧૨ માંડિી િહેરી ૨૫૫ ૧૭૨ ૬૭ ૨૭૩ ૨૮૦ ૧૦૩ 

૧૩ અંજાર િહેરી ૪૬૩ ૧૬૩ ૩૫ ૪૭૧ ૩૬૮ ૭૮ 

૧૪ ગાંધીધામ િહેરી ૧૨૬૯ ૮૬૦ ૬૮ ૧૩૩૨ ૧૪૦૧ ૧૦૫ 

૧૫ ભચાઉ િહેરી ૨૧૦ ૧૦૧ ૪૮ ૨૧૦ ૧૭૫ ૮૩ 

૧૬ રાપર િહેરી ૧૫૧ ૬૮ ૪૫ ૧૫૩ ૧૫૫ ૧૦૧ 

જિલ્લાનુ ંકુલ ૧૧૦૮૫ ૮૨૬૨ ૭૫ ૧૦૨૭૦ ૧૧૮૮૯ ૧૧૬ 
 

સ્ટાફ પોઝીિન 

ક્રમ સિંગવ મંિુર ભરલેી ખાલી જિગત 

૧ અજધક જિલ્લા આરોગ્ય અજધકારી ૧ ૦ ૧  

૨ ક્િોલોટી એન્સ્યોરન્સ મેડીકલ ઓકફસર ૧ ૧ ૦  

૩ િહીિટી અજધકારી િગવ-૨ ૧ ૧ ૦  

૪ જિલ્લા જિક્ણ અને માજહતી અજધકારી ૧ ૧ ૦  

૫ ડેપ્યુટી ડી.આઈ.ઇ.સી.ઓ. ૧ ૦ ૧  

૬ જિલ્લા પજબ્લક નિવ ૧ ૦ ૧  

૭ આિીસ્ટન્ટ એકાઉન્ટ ૧ ૧ ૦  

૮ આંકડા મદદનીિ ૧ ૦ ૧  

૯ પ્રોિેક્ટજનસ્ટ ૧ ૧ ૦  

૧૦ જસ.ક્લાકવ ૨ ૨ ૦  

૧૧ િુ.ક્લાકવ ૩ ૦ ૩  

૧૨ ટાઇજપસ્ટ/ડેટાએન્રી ઓપરેટર(િુ.ક્લાકવ) ૧ ૧  ૦   

૧૩ ડ્રાઈિર ૧ ૦ ૧  

૧૪ પટ્ટાિાળા ૨ ૦ ૨   

કુલ ૧૮ ૮ ૧૦  
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રાષ્ટ્રીય િાહકિન્ય રોગ જનયરંણ કાયવક્રમ 

 રાષ્ટ્રીય િાહકિન્ય રોગ જનયંરણ કાયવક્રમનું એક્ટીિીટી કેલેન્ડર જાન્યુઆરી થી કડસેમ્બર ગણિામાં આિે છે.  રાષ્ટ્રીય 

િાહકિન્ય રોગ જનયંરણ કાયવક્રમ અંતગવત જિલ્લામા ંમેલેરીયા, ફાઈલેરીયા, ડેન્ગ્ય ુ–ચીકનગુજનયા, જાપાનીઝ એન્સીફાઈલાટીઝ અને 

કાલાઆઝાર રોગ અટકાયત અને જનયંરણની કામગીરી કરિામાં આિે છે. િે પૈકી કચ્છ જિલ્લામાં ખાસ કરીને મેલેરીયા, ડેન્ગ્યુ – 

ચીકનગુજનયા રોગ જનયંરણની કામગીરી કરિામાં આિે છે. દર િષ ેસંયુક્ત જનયામકશ્રી એન.િી.બી.ડી.સી.પી. ગાંધીનગર તરફથી 

લોહીના નમૂના એકરીકરણનો લક્ષ્યાંક ફાળિી આપિામાં આિે છે. સને ૨૦૧૭ નો િાર્ષવક લક્ષ્યાંક ૪૧૦૭૨૧ ફાળિી આપિામાં 

આિેલ છે. િેની સામે િષવ દરમ્યાન ૮૬૬૧૭૩ લોહીના નમૂના એકરીકરણ કરિામાં આિેલ િે ૨૧૧ ટકા જસજધ્ધ હાંસલ કરેલ 

છે. તે પૈકી ૧૧૪૭ કુલ મેલેકરયા કેસો િણાયેલ િે પૈકી ૩૬ કેસો ફાલ્સીપેરમપ્રકારના હતા. કુલ ૧૧૩૨ મેલેરીયાના કેસોને મેડીકલ 

સારિાર આપી રોગ મુક્ત કરિામાં આિેલ છે. 

એક્ટીિ સિલેન્સ  

 એક્ટીિ સિેલન્સ કામગીરીમાં આરોગ્ય કાયવકર દ્િારા પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રના તેમને ફાળિિામાં આિેલ કાયવક્ેરના 

જિસ્તારના ગામોની પખિાકડક મુલાકાત લે છે અને દરેક તાિના કેસોના લોહીના નમૂના મેળિી દદીની ઉમર પ્રમાણે જનયત કરેલ 

પ્રાથજમક સારિાર આપે છે.  

 એક્ટીિ સિે હેઠળ િષવ : િષવ-૨૦૧૭ દરમ્યાન કલુ ૨૮૦૫૯૩ લોહીના નમૂનાઓ એકજરત કરિામાં આિે છે. િે પૈકી 

૧૬ મેલેરીયા કેસો નોંધાયેલ છે િે પૈકી ૦ ફાલ્સીપેરમ નોંધાયેલ છે. 

પેસીિ સિલેન્સ 

 જિલ્લાના તમામ પ્રા.આ.કેન્દ્રો, સા.આ.કેન્દ્રો, એલોપેથીક દિાખાના તથા અન્ય દિાખાનાઓ, કોમ્પ્રીહેન્સીિ હેલ્થ કેર 

યુજનટ તથા મોબઈલ યુજનટ મારફત તાિના કેસોના લોહીના નમૂનાઓ એકજરત કરીને પ્રાથજમક સારિાર આપિામાં આિે છે.  

મેલરેીયા જક્લજનક 

 િે પ્રા.આ.કેન્દ્ર, સા.આ.કેન્દ્ર , હોજસ્પટલમા ંલેબ ટેકજનજિયન છે તેિા સ્થળોએ તાિના દદીઓના સ્થળ પર  િ લોહીના 

નમૂનાની તપાસણી કરી મેલેરીયા કેસોનંુ જનદાન કરી સારિાર આપિાની સેિા ઉપલબ્ધ છે. આિા કેન્દ્રોને “મેલેરીયા જક્લજનક” કહ ે

છે.  

 િષવ : ૨૦૧૭ મા ં જિલ્લામા ંઆિા ૧૦૧ કેન્દ્રો કાયવરત કરિામાં આિેલ. િેમાં ૨૨૨૨૫૯ તાિના કેસોના લોહીના 

નમૂના મેળિી જાહેર થયેલ ૧૪૬૨ મેલેરીયાનાં કેસો પૈકી ૧૪૨૮ ને સ્થળ પર િ સારિાર આપિામા ંઆિે છે. 

આિા કાયવકરો દ્િારા તાિ સારિાર 

 તાિના કેસોન ેતાત્કાજલક પ્રાથજમક સારિાર મળી રહે તે માટે ગામોમાં ૧૭૧૪ આિા કાયવકર મારફત તાિના કેસોના 

લોહીના નમૂનાઓ એકજરત કરીને પ્રાથજમક સારિાર આપિામાં આિે છે. િષવ :૨૦૧૭ દરમ્યાન તેમના દ્િારા ૨૦૧૩૨૧ તાિના 

દદીની લોહીના નમૂનાઓ એકજરત કરિામાં આિેલ છે અને સારિાર આપિામાં આિેલ છે. 
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બાયોલોજીકલ કરંોલ કામગીરી 

 જિલ્લામા ં કાયમી પાણી ભરાયેલું હોય તેિા તળાિ, અિાિરૂ કૂિા, િાિ, મોટા ખાડા, ચેક ડેમ, હોિ તથા ખેત 

તલાિડીઓમા ંમચ્છર જનયંરણ કામગીરી અંતગવત પોરાભક્ક માછલીઓ મૂકિામા ંઆિે છે. િષવ : ૨૦૧૭  દરમ્યાન જિલ્લામા ં

૧૨  પોરાભક્ક માછલી ઉછેર કેન્દ્રો કાયવરત છે. 

િંતનુાિક દિા છંટકાિ 

 છેલ્લા રણ િષવની મેલરેીયા પકરજસ્થજત તથા ટેકનીકલ એડિાઈઝરી કજમટી દ્િારા નક્કી કરેલ પોલીસી અનુસારએ નક્કી 

કરેલ પ્રાથજમક આરોગ્ય કેન્દ્રના ગામોમાં આલ્ફાસાયપરમેથ્રીન - ૫ ટકા િંતુનાિક દિાના ૨ રાઉન્ડ કરિામાં આિેલ છે. િષવ 

૨૦૧૭  દરમ્યાન ૧૦૧ ગામોની ૯૫૨૩૫ની િસજતને છંટકાિ હેઠળ આિરેલ છે. 

રાષ્ટ્રીય િાહકિન્ય રોગ જનયરંણ કાયવક્રમ હઠેળ થયલે પ્રગજતની જિગત દિાવિતુ ંપરક       

 

ક્રમ જિગત સખં્યા 

૧. તાિના કેસ  ૭૨૩૬૫૩  

૨. લોહીના નમૂના લક્ષ્યાંક  ૪૧૦૭૨૧  

૩. એકરીકરણ કરેલ લોહીના નમૂના  ૮૬૬૧૭૩  

૪. જસજદ્ધની ટકાિારી  ૨૧૧%  

૫. કુલ જાહેર થયેલ મેલેરીયા કેસ  ૧૧૪૭  

૬. આિા કાયવકરોની સંખ્યા ૧૭૧૪  

૭. આિા કાયવકરો દ્િારા સારિાર આપેલ કેસોની સંખ્યા ૨૧૦૩૨૧  

૮. મેલેરીયા ક્લીનીકની સંખ્યા  ૧૦૧  

૯. કલીનીકમા ંલેિામાં આિેલ લોહીના નમૂના  ૨૨૨૨૫૯  

૧૦. કલીનીકમા ંજાહેર થયેલ મેલેરીયા કેસ ૧૪૬૨  

૧૧. કલીનીકમા ંસ્થળ પર આપેલ રેડીકલ સારિાર  ૧૪૨૮  
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મેલરેીયા િાખા સ્ટાફ પોઝીિન પરક 

ક્રમ સિંગવનુ ંનામ મંિૂર થયેલ મહકેમ ભરાયલે િગ્યા ખાલી િગ્યા 

૧ જિલ્લા મેલેરીયા અજધકારી ૧ ૧ ૦ 

૨ મદદનીિ જિલ્લા મેલેરીયા અજધકારી ૧ ૦ ૧ 

૩ મેલેરીયા સુપરિાઈઝર ૮ ૦ ૮ 

૪ મેલેરીયા સિે ઇન્સ્પેકટર ૨૯ ૨  ૨૭  

૫ મેલેરીયા લેબોરેટરી ટેકનીિીયન ૧૯ ૦ ૧૯ 

૬ મેલેરીયા સિે િકવર ૧૧૯ ૧ ૧૧૮ 

૭ સુપીરીયર ફીલ્ડ િકવર ૨ ૦ ૨ 

૮ ફીલ્ડ િકવર ૫ ૦ ૫ 

૯ હેડ મીકેનીક ૧ ૦ ૧ 

૧૦ મીકેનીક ૧ ૦ ૧ 

૧૧ ક્લીનર ૧ ૦ ૧ 

૧૨ સીની.ક્લાકવ - એકાઉન્ટ ૧ ૧  ૦  

૧૩ સીની. ક્લાકવ – િહીિટ ૧ ૦  ૧  

૧૪ સ્ટોર કીપર સીની. ક્લાકવ – િહીિટ ૧ ૧ ૦  

૧૫ ડ્રાઈિર ૩ ૨  ૧   

૧૬ પટાિાળા ૨ ૧ ૧ 

કુલ ૧૯૫ ૦૯ ૧૮૬ 
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નાણાકીય િષવન ેઅજંતત થયલે ખચવની જિગતો દિાવિતુ ંપરક જિલ્લા મલેેરીયા િાખા 

મુખ્ય સદર ૨૨૧૦ - તબીબી અને જાહેર આરોગ્ય, ૦૬ - જાહેર આરોગ્ય, ૧૦૧ - રોગોનંુ જનિારણ અને જનયંરણ 

ક્રમ પેટા સદર 

૧/૪/૨૦૧૭ 

ની ઉઘડતી 

જસલક 

િષવ ૨૦૧૭-૧૮  

દરમ્યાન મળલે 

ગ્રાન્ટ 

કુલ 

સરિાળો 

િષવ 

દરમ્યાન 

થયલે ખચવ 

િષાવન્ત ે

બચત રકમ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧.૧ ૧૮- HLT ૫૯ PLAN ૦.૩૩ ૦.૦૦ ૦.૩૩ ૦.૦૦ ૦.૩૩ 

૧.૨ ૭- HLT ૩૩- PLAN ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ ૦.૦૦ ૦.૩૦ 

૧.૩ 
૧- HLT ૩૩- PLAN-ખાસ 

અંગભૂત યોિના 
૧૫૨.૪૦ ૦.૦૦ ૧૫૨.૪૦ ૦.૦૦ ૧૫૨.૪૦ 

૧.૪ ૭- HLT ૨૯- PLAN ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧.૫ 
૭- HLT NMEP (SCP) 

PLAN 
૧.૪૭ ૦.૦૦ ૧.૪૭ ૦.૫૧  ૦.૯૬  

૧.૬ ૭- HLT ૨૬- PLAN ૪૩૮.૨૯  ૭૨.૪  ૪૫૦.૬૯ ૩૬.૧૫  ૪૧૪.૫૪  

૧.૭ ૧૮- HLT ૨૬- PLAN ૨૪૮.૬૭  ૦.૦૦ ૨૪૮.૬૭ ૦.૦૨  ૨૪૮.૪૭ 

૧.૮ ૧૮- HLT ૫૦- PLAN ૦.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૭૮ ૦.૦૦ ૦.૭૮ 

૧.૯ ૧- NMEP  PLAN ૨૦૨.૧૩ ૦.૦૦ ૨૦૨.૧૩ ૦.૦૦ ૨૦૨.૧૩ 

૧.૧ ૧૧- પાણી સંબધંી રોગો ૨૧.૮૫  ૦.૦૦ ૨૧.૮૫ ૦.૦૦ ૨૧.૮૫ 

૧.૧૧ ૧- HLT ૩૩- PLAN ૨  ૦.૦૦ ૨.૦૦ ૦.૦૦ ૨.૦૦ 

TOTAL (PLAN) ૧૦૬૮.૨૨  ૭૨.૪  ૧૦૮૦.૬૨ ૩૬.૮૬  ૧૦૪૩.૭૬  

૧.૧૨ 
૧૨-મેલેરીયા નાબૂદીનો 

રાષ્ટ્રીય કાયવક્રમ-નોન પ્લાન 
૧૧૪.૪૫  ૨૮.૬૩  ૧૭૪.૮૨    ૪૮.૪  ૧૨૬.૪૨  

૧.૧૩ ૭-HLT ૩૩-NON -PLAN ૩૬૨.૭૭  ૦.૦૦ ૩૭૬.૦૪ ૧૫.૩૪  ૩૬૦.૭  

૧.૧૪ ૧-HLT ૫૯-NON -PLAN ૧૪.૫૦ ૦.૦૦ ૧૪.૫૦ ૦.૦૦ ૧૪.૫૦ 

૧.૧૫ ૧૮-HLT ૬૦-NON -PLAN ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૧.૧૬ ૧૮-HLT ૫૯-NON -PLAN ૫૪.૨૮ ૦.૦૦ ૫૪.૨૮ ૦.૦૦ ૫૪.૨૮ 

૧.૧૭ ૭-HLT ૨૬-NON -PLAN ૬૪.૮૬ ૦.૦૦ ૬૪.૮૬ ૦.૦૦ ૬૪.૮૬ 

૧.૧૮ ૧-HLT ૨૬-NON -PLAN ૩.૫૪ ૦.૦૦ ૩.૫૪ ૦.૦૦ ૩.૫૪ 

૧.૧૯ ૧૭-HLT ૪૯-NON -PLAN ૧.૨૯ ૦.૦૦ ૧.૨૯ ૦.૦૦ ૧.૨૯ 

૧.૨ ૧૮-HLT ૫૦-NON -PLAN ૨.૧૮ ૦.૦૦ ૨.૧૮ ૦.૦૦ ૨.૧૮ 

૧.૨૧ 
૧-HLT ૩૩-NON -PLAN  

ખાસ અગંભતૂ યોિના 
૧૧૮.૪૨ ૦.૦૦ ૧૧૮.૪૨ ૦.૦૦ ૧૧૮.૪૨ 

૧.૨૨ ૧૮-HLT ૨૬-NON -PLAN ૧૧૪  ૦.૦૦  ૧૧૪.૦૦ ૦.૦૦ ૧૧૪.૦૦ 

TOTAL (NON -PLAN) ૮૫૦.૨૯  ૨૮.૬૩  ૯૨૩.૯૩  ૬૩.૭૪  ૮૬૦.૧૯  

GRAND TOTAL ૧૯૧૮.૫૧  ૧૦૧.૦૩  ૨૦૦૪.૫૫  ૧૦૦.૬  ૧૯૦૩.૯૫  
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