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¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø: 
વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક�, �જુરાત સરકાર�ી �ારા સમ  રા!યમા ંશાળા 

આરો$ય તપાસણી કાય&'મ ૨૦૧૪-૧૫ તા૧3/૧૧/૨૦૧૪થી “શાળા આરો$ય સ1તાહ” ના અ3ભગમથી અમલમા ં 6કુવામા ં આવેલ 

છે.સદર કાય&'મ 8તગ&ત  વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તર9થી 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 8દાIત 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 8તગ&ત વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની મેડ�કલ ટ�મ 

�ારા છેOલા બે અઠવાડ�યામા ં Qુલ ૩૬,૫૫૩ બાળકોની આરો$ય તપાસણી કરવામા ંઆવેલ છે. T પૈક� ૬,૯૧૨ બાળકોને ;થળ પર 

સારવાર આપવામાં આવેલ છે. તથા વW ુસારવાર ની જXર�યાત ધરાવતા Qલૂ-૧૭૧ બાળકોને સયાI હો[;પટલ તથા જમનાબાઈ 

હો[;પટલના િન<ણાત તબીબ પાસે ર�ફર કરવામા ંઆવેલ છે. T પૈક� બાળરોગ િન<ણાંત �ારા-૧૦, Aખરોગ િન<ણાંત �ારા-૧૮, 

દાતંરોગ િન<ણાતં �ારા-૦૭, ચામડ�ના રોગના િન<ણાતં _ારા-૦૪, કાન નાક ગળાના િન<ણાતં _ારા-૦૬ Qુલ મળ�ને -૪૫ બાળકોની 

આરો$ય તપાસણી કર� સારવાર આપવામા ંઆવેલ છે. તN્ઉપરાતં સદર કાય&કમ 8તગ&ત િન<ણાતં તબીબો �ારા તપાસણી કર� 

bદય રોગના-૦૧ તથા ક�Bસર રોગના- ૦૧ Tવા 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 હો[;પટલ ક�gપસ-અમદાવાદ ખાતે 

�જુરાત સરકાર�ીની ભલામણથી મોકલવામા ંઆવશે !યા ં તેઓને સરકાર�ી તરફથી િવના 6Oુયે Gપુર ;પેશીયાલી;ટ સારવાર 

આપવામા ંઆવશે.સદર કાય&'મ 8તગ&ત બાળકોની Aખની તપાસ કર� જXર�યાતમદંોને મફત ચiમા ંઆપવામા ંઆવશે. 

                ઉકત 6જુબ બાળકોની આરો$ય િવષયક તપાસણીની  સાથે-સાથે �જુરાત સરકાર�ીના“શાળા આરો$ય સ1તાહ”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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¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø: 
�રીડ� ઈઅઙથષીણૂ �્ઞૉ�ડ 

 
વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ંઆવે છે ક�, રીફફૂલ �લૃુફુ઼બવ ગુરસફળ �ૂ રફૂહ 

યીળ�ીઞ ઼ીઽૉમફી રીઙ�નસ�ફ ઽૉઢશ ઈઉ,઼ૂ,ણૂ,ઑ઼. લ્ઞફી ઇઅદઙ�દ ઙૃઞળીદફૂ 'ધર બઽૉવ �રીડ� ઈઅઙથષીણૂ રીડૉ   

ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફ +ીળી “�રીડ� ઈઅઙથષીણૂ ઼્�ડષૉળ” દોલીળ ગળષીરીઅ ઈ-લૃઅ ઝૉ. ઞૉફૃઅ દી. ૪૭-૩૩-

૪૨૩૬ફી ળ્ઞ ઙૃઞળીદ ળી લફી રીફફૂલ ર"ૃલરઅ#ૂ $ૂ ઈફઅનૂમઽૉફ બડૉવ ફી ષળન ઽ�દૉ �ષુથ�ર 

અ઼ગૃવ,ઙીઅપૂફઙળ ઘીદૉ ઋનચીડફ ગળષીરીઅ ઈ0લ.ૃ ઼નળ ઑ/વૂગૉસફ ઼્0ડષૉળ Android ર્મીઉવ રીડૉ  મફીષષરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ ઼નળ ઼્0ડષૉળરીઅ “Real Time Photo” ઞ ઇબવ્ણ ગળૂ સગીસૉ ઞ ૉરીઅ Location tracking બથ ઽસૉ ઞ ૉધૂ 

મીશગ્ બળ લ્2લ ળૂદૉ નૉઘળૉઘ ળીઘૂ સગીસૉ. ઼નળ ઼્0ડષૉળ ઉ.ણૂ.બૂ. સીઘી �ીળી Amor Innovation ફીરફી ઉ4ળનીળ 

બી ૉ઼ દોલીળ ગળીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 'ધર જળથરીઅ ષણ્નળી રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફફૂ ૱૯ ઈઅઙથષીણૂરીઅ ઼નળઽૃ '્ઞ ૉ6ડ 

ગીલ�ળદ ગળૉવ ઝૉ. ઈઅઙથષીણૂ ગીલ�ગળ રીડૉ , ર્મીઉ7઼ ઘળૂનૂફ્ ઘજ� નીદી �ીળી રશૉવ ઝૉ, દૉરઞ ઼ૂર ગીણ�  ફ્ ઘજ� ષણ્નળી 

રઽીફઙળ ૉ઼ષી ઼નફ +ીળી ગળષીરીઅ ઈ-લ્ ઝૉ. દૉરઞ ડૃઅ ગ ઼રલરીઅ દરીર (૫૨૫) ઈઅઙથષીણૂરીઅ �રીડ� ભ્ફ ગ્=ભૂઙળ ગળૂફૉ 

ગીલ�ળદ ગળષીરીઅ ઈષફીળ ઝૉ. ઼નળ ઼્0ડષૉળરીઅ ુજ> દૉરઞ રીદયૅીહી �ીળી મીશગ્ફૉ ુફલુરદ નૄપ દધી નષીક દૉરઞ 0શ 

ુષઙૉળૉ  ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ  ગૉર દૉફૃઅ ઼જ્ડ ુફCળDથ ધસૉ. ઈ ઋબળીઅદ મીશગ્ફીઅ ુફલુરદ ઇઅદળીવૉ વૉષીરીઅ ઈષદી ણૉડી, 

ષઞફ દૉરઞ Fજીઉ મીશગ્ફ્ ુષગી઼ દૉરઞ ઇુદ કઝી ષઞફધૂ કઝી ષઞફ દૉરઞ કઝી ષઞફધૂ દઅનૃળGદૂ દળભ ઞઉ ળHી 

ઝૉ ગૉ  ફઽI દૉફૂ 4થગીળૂ બથ ઈ ઼્0ડષૉળફૂ રનન ધૂ રશૂ સગસૉ. ઼નળ ગીલ�ગળફૉ દૉફી ઋબલ્ઙફૂ દીવૂર બથ ઈબષીરીઅ 

ઈષૉવ ઝૉ. ઞ ૉ ઇઅદઙ�દ ઈઅઙથષીણૂરીઅ ઈબષીરીઅ ઈષદૂ નૃપ, ભશ, ઇફૉ વીણૃઅફૂ ઼ૃુષપી ઇફૉ મીશગ્ફૂ ુષઙદૉ રીCઽુદ ( 

ઞ ૉષૂગૉ , મીશગ્ફૂ અ઼Jલી, મીશગફૃઅ ફીર, K=ર દીળૂઘ, ષઞફ, Lૉણ (વીવ, વૂવૃઅ, બૂશૃઅ દધી Fજીઉ ઇફૉ ભ્ડ્ ુષઙૉળૉ) ઇફૉ નૃપ 

ફી બીઋજફૂ અ઼Jલી, વીણૃઅ  દૉરઞ  ભશફૂ અ઼Jલી Mષી રશૉ ઝૉ. ઈ ઼ીધૉ ઈ ઼્0ડષૉળધૂ મીશગફી ષઞફરીઅ ઼ૃપીળ્ ધદીઅ દળદ 

ઞ મીશગફી Lૉણ (વીવ, વૂવૃઅ, બૂશૃઅ) રીઅ ઈબ્ઈબ ભૉળભીળ ઈઅઙથષીણૂ ગીલ�ગળફી ઇફૉ ષૂ.ઑર.઼ૂ., ઈઉ.઼ૂ.ણૂ.ઑ઼.ફી 

Gરીડ�  ભ્ફરીઅ Mષી રશૉ ઝૉ. ઞ ૉફૃ ઼ૂપૉ઼ૂપૃ ુફળૂDથ નળૉગ ુ઼ફૂલળ ઇુપગીળૂ�ૂ બથ ગળૂ સગસૉ. ઈ ઼્ભડષૉળફ્ ઋબલ્ઙ 

ઈઅઙથષીણૂ ગીલ�ગળ ઼ળશદીધૂ ગળૂ સગૉ  દૉ રીડૉ  ઙૃઞળીદૂ યીહી (રીદયૅીહી)રીઅ મફીષષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 
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