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          વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામાં આવે છે ક�, �જુરાત સરકાર�ી  ારા સમ! રા"યમાં 

શાળા આરો%ય તપાસણી કાય'(મ ૨૦૧૪-૧૫ તા૧3/૧૧/૨૦૧૪થી “શાળા આરો%ય સ2તાહ” ના અ4ભગમથી અમલમા ં7કુવામા ંઆવેલ 

છે.સદર કાય'(મ 9તગ'ત  વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તર:થી શહ�ર િવ<તારમા ંસમાિવ=ટ ?ાથિમક, મા@યિમક તેમજ Aગણવાડ� 

ક�B ોના નવCત િશDથુી ૧૮ વષ' Gધુીના તેમજ શાળા ક� Aગણવાડ�મા ંન જતા ંનવCત િશDથુી ૧૪ વષ' Gધુીના 9દાIત Jણ 

લાખ બાળકોની આરો%ય િવષયક તપાસણી કરવામાં આવશે. શાળા આરો%ય કાય'Kમ એ રા"યની ભાવી પેઢ�ને તNુંર<ત બનાવવાનો 

�જુરાત સરકાર�ીનો ભગીરથ ?યાસ છે.શાળા આરો%ય તપાસણી કાય'(મ 9તગ'ત વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની મેડ�કલ ટ�મ 

 ારા છેOલા Jણ અઠવાડ�યામાં Qુલ ૬૯,૩૬૮ બાળકોની આરો%ય તપાસણી કરવામા ંઆવેલ છે. U પૈક� ૧૨,૨૫૩ બાળકોને <થળ પર 

સારવાર આપવામાં આવેલ છે. તથા વW ુસારવાર ની જXર�યાત ધરાવતા Qલૂ-૩૩૦ બાળકોને સયાI હોZ<પટલ તથા જમનાબાઈ 

હોZ<પટલના િન=ણાત તબીબ પાસે ર�ફર કરવામા ંઆવેલ છે. U પૈક� બાળરોગ િન=ણાંત  ારા-૪૪, Aખરોગ િન=ણાંત  ારા-૪૧, 

દાતંરોગ િન=ણાંત  ારા-૨૯, ચામડ�ના રોગના િન=ણાંત ^ારા-૧૫, કાન નાક ગળાના િન=ણાતં ^ારા-૧૮ Qુલ મળ�ને -૧૪૭ બાળકોની 

આરો%ય તપાસણી કર� સારવાર આપવામા ંઆવેલ છે. તN્ઉપરાતં સદર કાય'કમ 9તગ'ત િન=ણાતં તબીબો  ારા તપાસણી કર� 

bદય રોગના-૦૨ તથા ક�Bસર રોગના- ૦૧ Uવા ગભંીર રોગના બાળકોને શોધી કાઢ�લ છે. આ બાળકોને <પેશીયાલી<ટ સારવાર માટ� 

અcKુમે d ુએન મહ�તા કાડeયોલોI ઈB<ટ�ટfટુ તથા �જુરાત ક�Bસર ર�સચ' ઈB<ટ�ટfટુ િસિવલ હોZ<પટલ ક�gપસ-અમદાવાદ ખાતે 

�જુરાત સરકાર�ીની ભલામણથી મોકલવામા ંઆવશે "યા ં તેઓને સરકાર�ી તરફથી િવના 7Oુયે Gપુર <પેશીયાલી<ટ સારવાર 

આપવામા ંઆવશે.સદર કાય'(મ 9તગ'ત બાળકોની Aખની તપાસ કર� જXર�યાતમદંોને મફત ચiમા ંઆપવામા ંઆવશે. 

                ઉકત 7જુબ બાળકોની આરો%ય િવષયક તપાસણીની  સાથે-સાથે �જુરાત સરકાર�ીના“શાળા આરો%ય સ2તાહ”ના 

આયોજનના  િનદjશો અcસુાર વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના અBય િવભાગો તથા  િશkણ િવભાગના સહયોગથી 

સફાઇ,પયા'વરણ,Bdmુ�શન તેમજ સા<ંQિૃતક કાય'Kમો લગત કામગીર� કરવામા ંઆવે છે.                                                                              
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?િત, 

તJંી�ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોoત ?ેસનોટ આપના તા. ૨/૧૨/૨૦૧૪ના દp િનક વત'માનપJમાં ?િસ@ધ કરવા િવનતંી છે.    
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