
વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ “વવકાસ વાટીકા” પસુ્તિકાની માહિિી 

વર્ષ ૨૦૨૦ - ૨૧ માાં વસધ્ધિ દર્ાષવત ુપત્રક 

ક્રમ કામગીરી 
વસધ્ધિ  

નાણાકીય ભૌવિક 
૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ ઉકાળા વવિરણ / આસેનીક આલ્બા  - ૧૮૫૪૦૯૦(લાભાર્થી) 

૨ તવતર્થવિૃ વર્બીર - ૧૪૫૯૨(લાભાર્થી) 

૩ જેરીયાટ્રીક ચિકીત્સા ઓ.પી.ડી.કક્ષાએ  - ૧૦૭૨૦ (લાભાર્થી) 

૪ સવુણષપ્રાર્ન   ૧૫૫૦ (લાભાર્થી) 

૫ દવાખાનાના નવા મકાનોનુાં બાાંિકામ  - 
કાનપર, ટાઢાવડનુાં કામ ર્રૂ 

છે.  
 

યોજનાકીય વસધ્ધિઓની સકસેસ તટોરી અને િે અંગેના ફોટોગ્રાફસ 

 નવા ૦૨-આયવેુદ દવાખાના અને ૦૧-િોવમયોપેર્થીક દવાખાનાના મકાનન ુબાાંિકામ (વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧)  

માન.શ્રી જજલ્લા વવકાસ અવિકારી સાિબે ના પ્રોત્સાિન અને સિયોગ ર્થી અતે્રના કિેરી િતિક ના એક 

સરકારી આયવેુદ દવાખાના ના  નવા મકાનના બાાંિકામ માટે નવાગામ ઢાળ જજલ્લા કક્ષાની આયોજનની 

ગ્રાન્ટ માાંર્થી માંજુર કરાવેલ છે. આ મકાનન ુબાાંિકામ કાયષરિ છે િેમજ સરકારી આયવેુદ દવાખાન ુકાનપર 

અને સરકારી િોવમયોપેર્થી દવાખાન ુટાઢાવડ ન ુનવ ુબાાંિકામ ર્રૂ ર્થયેલ છે.  

 

 ફરિા આયવેુદ અને િોમીયોપેર્થી દવાખાન ુ(મોબાઈલ વાન) (વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧)  
માન.શ્રી જજલ્લા વવકાસ અવિકારી સાિબે ના પ્રોત્સાિન અને સિયોગ ર્થી અતે્રના કિેરી િતિક ના અતે્રના 

કિેરી માટે જજલ્લામાાં ફરિા આયવેુદીક દવાખાના માટેની ગ્રાન્ટ સાાંસદ સભ્યશ્રી મનસખુભાઇ માાંડવીયાની 

તર્થાવનક વવકાસ વવતિાર અંિગષિ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માાંર્થી માંજુર કરવામાાં આવેલ િત.ુ જેના દ્વારા કોવવડ-૧૯ની 

સ્તર્થવિમાાં  ઉકાળા વવિરણ  કરવામાાં આવેલ િર્થા અંિહરયાળ ગામડામાાં આયવેુદ અને િોવમયોપેર્થીક પદ્ધવિર્થી 

વનદાન અને સારવાર કરવામાાં આવેલ છે. વધમુાાં લોકડાઉનના સમય દરમ્યાન  કોરોના યોધિાઓને ઉકાળાનુાં 

વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે. 
 

 



 ઉકાળા વવિરણ  
         આયવેુદ દવાખાનાઓ અને જાિરે તર્થળોએ ઋતજુન્ય સાંક્રામક રોગો જેવા કે કોરોના જેવા રોગો સામે 
પ્રવિરોિક તવતર્થવિૃ પેય(ઉકાળા) નુાં વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે. આ ઉપરાાંિ જજલ્લા આરોગ્ય અવિકારીશ્રી 
િર્થા મેડીકલ ઓહફસર ઓફ િલે્ર્થ, ભાવનગર સારે્થના સાંક્લનમાાં રહિને િેઓને ૧૩૮૦kg ઉકાળા આપવામાાં 
આવેલ છે. જેનુાં લોકોમાાં વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે. િર્થા ૪૪ િન્વાંિરી રર્થ મારફિે ૬૩૯૮ તર્થાને ૮૨૬૧૩ 
લાભાર્થીને ઉકાળાનુાં વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

                            
જજ.પાંિાયિ ભાવનગર ખાિે ઉકાળા વવિરણ               િોમ ક્વોરાંટાઇન લોકોને ઉકાળા વવિરણ     

 



 

 આસેનીક આલ્બા ૩૦ 
        િોવમયોપેર્થીક કોરોના સામે પ્રવિરોિક આસેનીક આલ્બા ૩૦નુાં વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે. માન. 
ડી.ડી.ઓ સાિબેના આદેર્ અને સિકારર્થી  આસેનીક આલ્બા ૩૦ના ૨૦ લાખ પહરવારો માટે માંગાવેલ િિા િર્થા 
જજલ્લા આરોગ્ય અવિકારી મેડીકલ ઓહફસર ઓફ િલે્ર્થ, ભાવનગર સારે્થ સાંકલન કરી સમગ્ર ભાવનગર જજલ્લામાાં 
વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે.  

 
આસેનીક આલ્બા ૩૦નુાં વવિરણ 

 

 

 સાંર્મની વટી 
         કોરોના સામે પ્રવિરોિક આસેનીક સાંર્મની વટીન ુ વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે. જજલ્લા આરોગ્ય 
અવિકારી સારે્થ સાંકલન કરી સમગ્ર ભાવનગર જજલ્લામાાં વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે. જજલ્લા આરોગ્ય 
અવિકારીશ્રી િર્થા મેડીકલ ઓહફસર ઓફ િલે્ર્થ, ભાવનગર ને સાંર્મની વટી ૧૦૦૦kg આપવામાાં આવેલ િિી. 
વધમુાાં સરકારી આયવેુદ દવાખાના દ્વારા પણ વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે.     

      
સાંર્મની વટીન ુવવિરણ 

 



 

 

 

 જરા-ચિહકત્સા 
આ કાયષક્રમ અંિગષિ દરેક આયવેુદ દવાખાનાઓમાાં અઠવાડીયામાાં બે હદવસ ૬૦ વર્ષ ર્થી મોટી ઉંમરના 

લોકોને ખાસ ઓવપડી સારવારમાાં “ રસાયન ટેબલેટ ” (રોગપ્રવિકારક ર્હકિવિષક) િર્થા અન્ય ઔર્િી આ૫વામાાં 

આવે છે. વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ અંિગષિ ૧૦૭૨૦ લાભાર્થીએ લાભ લીિેલ છે. 

 તવતર્થવિૃ  

આ કાયષક્રમ અંિગષિ દરેક આયવેુદ દવાખાનાઓમાાં િર્થા આસપાસના ગામોમાાં લોકોનુાં તવાતર્થય 

જળવાય રિ ે િે માટે તવતર્થવિૃ અંગેનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે. આ અંિગષિ તવતર્થ માણસનુાં તવાતર્થય 

જળવાય રિ ેિર્થા કોરોના સામે રોગપ્રવિકારક ર્સ્ક્િ વિે િે માટે લોકોને આિાર-વવિાર, ઋત ુિયાષ વગેરે 

આયવેુદમાાં બિાવેલ રોગપ્રવિકારક ઉપાયોનુાં વવરે્ર્ જ્ઞાન આ૫વામાાં આપેલ છે. વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ અંિગષિ આવી 

કરવામાાં આવેલ જે અન્વયે ૧૪૫૯૨ લાભાર્થીએ લાભ લીિેલ છે. 

 સવુણષ પ્રાર્ન 

         સવુણષપ્રાર્ન કાયષક્ર્મ અંિગષિ ૦ ર્થી ૧૨ વર્ષ ના બાળકો ને પષુ્ય નક્ષત્ર ના   હદવસે સવુણષપ્રાર્નના 
ટીપા પીવડાવવમાાં આવે છે. જેનાર્થી રોગપ્રવિકારકર્હકિમાાં  વિારો ર્થાય છે.આ કાયષક્ર્મ અંિગષિ વર્ષ  ૨૦૨૦-
૨૧ સિુી અંદાજે ૧૫૫૦ બાળકોએ લાભ લીિેલ છે.  

 
 

 સમરસ િોતટેલ ક્વોરન્ટાઇન સેન્ટર ખાિેની કામગીરી 
          સમરસ િોતટેલ ભાવનગર ખાિે કોરોના પોઝીટીવ દદીઓના સાંપકષમાાં આવેલ લોકોને રાખવામાાં 
આવિા િિા. જેઓને આયવેુહદક / િોવમયોપેવર્થક રોગ પ્રવિકારક દવાઓનુાં વવિરણ કરવામાાં આવે છે. જેના કુલ 
લાભાર્થી એકાંદરે ૧૬૧૭ છે. 
 

                 



 

 

 

 વવશ્વ યોગ હદવસની ઉજવણી  

         ભાવનગર જજલ્લા આયવેુદ ર્ાખા િાબાના આયવેુદ અને િોવમયોપેર્થીક દવાખાના ની વવશ્વ યોગ હદવસ 
-૨૦૨૦ અંિગષિ કોરોના પહરસ્તર્થિીને ધયાનમાાં રાખીને ઓનલાઇન િર્થા સોવર્યલ હડતટસીંગ સારે્થ યોગ હદવસની 
ઉજવણી કરવામાાં આવેલ. વવદેર્માાં રિિેા ભારિીય લોકોને પણ યોગા કરાવવામાાં આવેલ િિા. 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરકારશ્રી િરફર્થી મળેલ પ્રોત્સાિન પત્ર / એવોડષની વવગિ 

     જજલ્લા વવકાસ અવિકારીશ્રી-ભાવનગર, અબષન િલે્ર્થ સોસાયટી આરોગ્ય વવભાગ-ભાવનગર અને આસીતટન્ટ ક્માન્ડો, 

CISF  દ્વારા કોરોના મિામારીના સમયમાાં કરવામાાં આવેલ કામગીરી બદલ પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવેલ છે. 
 

   

CISF પત્ર / એવોડષ                    જજલ્લા વવકાસ અવિકારીશ્રી-ભાવનગર પ્રોત્સાિન પત્ર 

 

 



 

                અબષન િલે્ર્થ સોસાયટી આરોગ્ય વવભાગ-ભાવનગર પ્રોત્સાિન પત્ર. 
 

 

વિીવટી યોજના કે અન્ય બાબિમાાં લીિેલ ઇનોવેટીવ એક્ર્નની વવગિ 

    કોરોના મિામારીના સમયમાાં લોકોને આયવેુહદક અને િોવમયોપેર્થીક દવાખાના દ્વારા સોર્ીયલ હડતટન્સીંગ િર્થા 

અન્ય ગાઇડ લાઇનન ુપાલન કરી સારવાર મળી રિ ે િે અરે્થ જરૂરી સિુના આપવામાાં આવેલ િિી. િર્થા DIKSHA 

એપ્લીકેર્નના માધયમર્થી િબીબોને જરૂરી િાલીમ આપવામાાં આવેલ છે. િર્થા વવહડયો કોન્ફરાંસના માધયમર્થી જરૂરી 

સિુના અને માગષદર્ષન આપવામાાં આવેલ છે.  

 

                        વવહડયો કોન્ફરાંસના માધયમર્થી જરૂરી સિુના અને માગષદર્ષન 

 



નવા પ્રયોગો જનભાગીદારીના કામો 

     ભાવનગર જજલ્લાના લોકોને કોરોના સાંક્રામક ચબમારી સામે રોગપ્રવિકારક ર્સ્ક્િ વિે િે માટે ઉકાળા, સર્મની વટી 

, આરે્નીક આલ્બાનુાં વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે. જેમાાં વલ્લ્ભીપરુ અને મહવુા નગરપાલીકા, CISF, ડૉ. િડેગેવાર સવમિી 

–વર્િોર, ભાવનગર વધૃિાશ્રમ ટ્રતટ-ભાવનગર િર્થા વવવવિ ગ્રામ પાંિાયિ અને આર્ાવકષર િર્થા િલે્ર્થ વકષર વગેરેનો 

સિકાર મળેલ છે.  

 

 જજલ્લામાાં િોગઠ અને મોટી રાજતર્થલીગામના મનરેગાના કામમાાં કોરોના સાંક્રામક ચબમારી સામે રોગપ્રવિકારક 
ર્સ્ક્િ વિે િે માટે ઉકાળા, સર્મની વટી , આરે્નીક આલ્બાનુાં વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે  

 ભાવનગર જજલ્લા જેલના કેહદઓ િર્થા તટાફને કોરોના સાંક્રામક ચબમારી સામે રોગપ્રવિકારક ર્સ્ક્િ વિે િે માટે 
ઉકાળા, સર્મની વટી , આરે્નીક આલ્બાનુાં વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 લોક ડાઉન દરમ્યાન પોલીસ કમષિારીઓને કોરોના સાંક્રામક ચબમારી સામે રોગપ્રવિકારક ર્સ્ક્િ વિે િે માટે 
ઉકાળા, સર્મની વટી , આરે્નીક આલ્બાનુાં વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે િર્થા કોરોના સાંક્રામક રોગોર્થી બિવા 
માટે જરૂરી માગષદર્ષન આપવામાાં આવેલ છે. 

 એરપોટષ ભાવનગરના તટાફ િર્થા CISF  તટાફને કોરોના સાંક્રામક ચબમારી સામે રોગપ્રવિકારક ર્સ્ક્િ વિે િે માટે 
ઉકાળા, સર્મની વટી , આરે્નીક આલ્બાનુાં વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે  

 ઉમરાળા િાલકુાની સામાન્ય સભામાાં ઉકાળા વવિરણ િર્થા સાંર્મની વટીનુાં વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે 

 ભાવનગર જજલ્લાના વવવવિ વિષમાન પત્રોમાાં ર્ાખાની કામગીરીની નોંિ લેવામાાં આવેલ છે.  

 માઢીયા ખાિે બાંિ પડલે સરકારી આયવેુદ દવાખાનાનો ગેર કાયદેસર કબ્જો જજલ્લા આયવેુદ અવિકારીશ્રીના 
માગષદર્ષન અન્વયે એફઆઇઆર લખાવી પોલીસની સરુક્ષા િઠેળ ખાલી કરાવ્યો. 

 

  
પોલીસ કમષિારીઓને ઉકાળા વવિરણ િર્થા જરૂરી માગષદર્ષન.  



 
 

 

            જજલ્લા જેલમાાં કેહદઓ િર્થા તટાફને ઉકાળા, આસેનીક આલ્બા ૩૦નુાં વવિરણ. 

 

             ઉમરાળા િાલકુાની સામાન્ય સભામાાં ઉકાળા િર્થા સાંર્મની વટીનુાં વવિરણ. 



 ૪૪ 

િન્વાંિરી રર્થ મારફિે ૬૩૯૮ તર્થાને ૮૨૬૧૩ લાભાર્થીને ઉકાળાનુાં વવિરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 

વધૃિાશ્રમ ટ્રતટ-ભાવનગર ઉકાળાનુાં વવિરણ. 



 

 

વિષમાન પત્રોમાાં ર્ાખાની કામગીરીની નોંિ 

 

  

 માઢીયા ખાિે બાંિ પડલે સરકારી આયવેુદ દવાખાનાનો ગેર કાયદેસર કબ્જો ખાલી કરાવેલ છે.    
 


