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વાયાંળ
ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાં યશેતા રકની અયગ્મ વેલાની જરૂહયમાત ળશેયી વલસ્તાય કયતા રગ
છે . અયગ્મ એ વં ૂણણ ળાયીહયક, ભાનવવક ને વાભાજજક સુખાકાયીની સ્સ્થવત છે , નશીં કે ભાત્ર યગ કે
બફભાયીની ગેયશાજયી. અયગ્મ એ દયે ક ભાનલીન મ ૂભ ૂત ભાનલ વધકાય છે . બાયત કલ્માણ
યાજ્મ શલાના નાતે વયકાય દ્વાયા અયગ્મની સુવલધા  ૂયી ાડલાભાં અલે છે . પ્રસ્તુત ળધત્રન શેત ુ
બાયતના ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાં અયગ્મની સ્સ્થવત, ડકાય ને ઈકેર જાણલાન છે . બાયતભાં જાશેય
અયગ્મ વેલાઓને ત્રણ બાગભાં વલબાજીત કયલાભાં અલે છે – (1) પ્રાથવભક, (2) દ્વદ્વતીમ ને (3)
ત ૃતીમ. પ્રાથવભક અયગ્મ વેલાભાં અયગ્મ ેટા કેન્દ્ર, પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્ર (PHC) ને
વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્ર (CHS) ન વભાલેળ થામ છે . જાશેય અયગ્મના ક્ષેત્રે અયગ્મ ભાટે ભાનલ
વંવાધનની છત ને ગ્રાભીણ તથા ળશેયી વલસ્તાયભાં અયગ્મ સુવલધાભાં વભાનતા વોથી ભટ
ડકાય છે
ચાલીરૂ ળબ્દ : ગ્રાભીણ અયગ્મ, જાશેય અયગ્મ, પ્રાથવભક અયગ્મ વંબા
1. પ્રસ્તાલના :
લણ 2011ની લસ્તી ગણતયી નુવાય બાયતભાં 68.87 ટકા લસ્તી ગાભડાભાં લવલાટ કયે છે .
એટરે કે ભટાબાગની તથા વલળા લસ્તીનુ ં લવલાટનુ ં સ્થાન ગ્રામ્મ વલસ્તાય છે . જ્માયે ભટાબાગની
આંતય ભાખાકીમ વલરત તથા સુવલધાઓ ળશેયી વલસ્તાયભાં અલેરી છે . જ્માયે ગાભડાન વલકાવ
થળે ત્માયે જ દે ળન વભગ્રરક્ષી વલણવભાલેળી વલકાવ થળે.
અયગ્મ એ વં ૂણણ ળાયીહયક, ભાનવવક ને વાભાજજક સુખાકાયીની સ્સ્થવત છે , નશીં કે ભાત્ર
યગ કે બફભાયીની ગેયશાજયી. અયગ્મ એ દયે ક ભાનલીન મ ૂભ ૂત ભાનલ વધકાય છે . અયગ્મના
ઈચ્ચ ળક્ય સ્તયની પ્રાપ્તત એ ભશત્લન લૈવિક વાભાજજક ધ્મેમ છે . લ્ભા તા હડક્રેયેળન-1978
નુવાય તાના નાગહયકના અયગ્મની જલાફદાયી વયકાયની છે કે જે  ૂયતા અયગ્મ ને
વાભાજજક ગરાંઓની જગલાઆ દ્વાયા  ૂણણ કયી ળકામ. પ્રાથવભક અયગ્મ વંબા એ વાભાજજક
ન્દ્મામની બાલના વલકવીત કયલાનુ ં ભશત્લ ૂણણ રક્ષમાંક છે . પ્રાથવભક અયગ્મ વંબા એ પ્રથભ
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સ્તયન વ્મસ્ક્ત, કુટુંફ તથા વમુદામ ને યાષ્ટ્રીમ અયગ્મ તંત્ર લચ્ચેન પ્રથભ વંકણ છે . રક જ્માં
યશે છે , કાભ કયે છે ત્માં નજીકભાં નજીક અ સુવલધા શોંચાડલી જઆએ.
અંગ્રેજના ળાવનકા દયમ્માન ગ્રાભીણ બાયતભાં અયગ્મની સુવલધા ભમાણહદત શતી.
અઝાદી ફાદ બાયત કલ્માણ યાજ્મ શલાના નાતે વયકાય દ્વાયા અયગ્મની સુવલધા  ૂયી ાડલાભાં
અલે છે .
2. ચાલીરૂ ળબ્દ :
2.1 અયગ્મ :
અયગ્મ એટરે ળાયીહયક, ભાનવવક ને વાભાજજક યીતે સ્લસ્થ શવુ.ં અયગ્મ એટરે ભાત્ર
યગ કે ફીભાયીની ગેયશાજયી નશી. (ડફલ્યુ.એચ.ઓ. - ૧૯૪૮)
2.2 અયગ્મ વંબા :
અયગ્મ વંબા એટરે ભાનલીના યગ, ફીભાયી, ઇજા કે ન્દ્મ ળાયીહયક ભાનવવક
ક્ળવતઓની ટકામત, વનદાન ને વાયલાય દ્વાયા અયગ્મ જાલણી ને સુધાયણા છે . બચહકત્વક
ને બચહકત્વા વશામક અયગ્મ વ્મલવામન બાગ છે .
2.3 જાશેય અયગ્મ :
જાશેય અયગ્મએ યગની ટકામત, રાંબ ુ જીલન જીલલાની ને ભાનલ અયગ્મને
પ્રત્વાશન અલાની કા ને વલજ્ઞાન છે . જે જાશેય ને ખાનગી વંસ્થા, વભાજ વમુદામ ને
વ્મસ્ક્તઓના વંગહઠત પ્રમાવ દ્વાયા ળક્ય ફને છે .
2.4પ્રાથવભક અયગ્મ વંબા
પ્રાથવભક અયગ્મ વંબા અયગ્મના મુખ્મ પ્રશ્ન પ્રત્મે ધ્માન કેન્દ્ન્દ્રત કયી વમુદામને
ટકામત્ભક, ઈચાયાત્ભક ને ુનલણવન વેલાઓ  ૂયી ાડે છે . અયગ્મ એ કશુ ં જ નથી યં ત ુ
અયગ્મ લગય ફાકીનુ ં ફધુ ં જ નકામુ ં છે .
૩. શેત ુ ને દ્ધવતળાસ્ત્ર
પ્રસ્તુત ળધત્રન શેત ુ બાયતના ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાં અયગ્મની સ્સ્થવત, ડકાય
ને ઈકેર જાણલાન છે . બાયતભાં પ્રાથવભક અયગ્મ વંબાન વલકાવ, અયગ્મ વંદબણ ભાં વલલધ
યાષ્ટ્રીમ કામણક્રભ, મજનાઓ ને નીવત, બાયતભાં ગ્રાભીણ અયગ્મ વેલાની સ્સ્થવત, બાયતભાં
અયગ્મ વેલા  ૂયી ડલાનુ ં ભાખું ,ગ્રાભીણ અયગ્મ વાભેના ડકાય ને ઈકેરની વલળદ ચચાણ
પ્રસ્તુત ળધત્રભાં કયલાભાં અલી છે . અ ભાટે વંળધન ભ્માવ, રેખ, વયકાયી શેલાર, લસ્તી
ગણતયીના શેલાર લગેયેને ગોણ ભાહશતીના સ્ત્રત તયીકે રઆને ભાહશતીની યજૂઅત કયલાભાં
અલી છે
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4. બાયતભાં પ્રાથવભક અયગ્મ વંબાન વલકાવ
લણ

મજના

1946

બય વવભવતન શેલાર – અયગ્મ વલેક્ષણ ને વલકાવ

1948

વખેમ વવભવતન શેલાર – યાષ્ટ્રીમ અયગ્મ

1952

વામુદાવમક વલકાવ કામણક્રભ

1962

મુદાબરમ વવભવતન શેલાર – અયગ્મ વલેક્ષણ ને અમજન

1966

મુખેયી વવભવતન શેલાર – ામાની અયગ્મ વેલાઓ

1973

કટાયવવિંગ વવભવત – વલવલધરક્ષી અયગ્મ કામણકય

1975

શ્રીલાસ્તલ વવભવતન શેલાર – તફીફી વળક્ષણ ને વશામક ભાનલ ફ

1977

ગ્રાભીણ અયગ્મ મજના – વામુદાવમક અયગ્મ સ્લમંવેલક મજના –
ગ્રાભીણ અયગ્મ ભાગણદળણન

1978

લ્ભા તા ઘણા – 2000 સુધીભાં વોના ભાટે અયગ્મ

1980

વોના ભાટે અયગ્મ – એક લૈકપ્લ્ક વ્ય ૂશયચના ICSSR ને ICMR ન
શેલાર

1983

ભેશતા વવભવતન શેલાર – તફીફી વળક્ષણ વભીક્ષા

1983

પ્રથભ યાષ્ટ્રીમ અયગ્મ નીવત

1987

ફજાજ વવભવત – અયગ્મ ળસ્ક્ત અમજન

1996

ફજાજ વવભવત - જાશેય અયગ્મ તંત્ર

2000

યાષ્ટ્રીમ લસ્તી નીવત

2002

ફીજી યાષ્ટ્રીમ અયગ્મ નીવત

2005

યાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ અયગ્મ વભળન - NRHM

2008

યાષ્ટ્રીમ સ્લાસ્્મ બફભા મજના

2014

યાષ્ટ્રીમ ળશેયી અયગ્મ વભળન

2017

નલી યાષ્ટ્રીમ અયગ્મ નીવત
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5. અયગ્મ વંદબણભાં વલવલધ યાષ્ટ્રીમ કામણક્રભ મજનાઓ ને નીવત
લણ

મજના

2018

અયુષ્ટ્મભાન બાયત – નેળનર શેલ્થ પ્રટેક્ળન વભળન

2016

પ્રધાનભંત્રી સુયબક્ષત ભાત ૃત્લ બબમાન નેળનર શેલ્થ વભળન

2014

નેળનર પ્રગ્રાભ પય વપ્રલેન્દ્ળન એન્દ્ડ ભેનેજભેન્દ્ટ ઓપ ફનણ આન્દ્ઝયીઝ

2014

નેળનર ભેન્દ્ટર શેલ્થ બરવી

2014

યાષ્ટ્રીમ હકળય સ્લાસ્્મ કામણક્રભ

2011

જનની વળશુ સુયક્ષા કામણક્રભ

2010

પ્રગ્રાભ પય વપ્રલેન્દ્ળન એન્દ્ડ કંરર ઓપ કેન્દ્વય, ડામાબફટીવ,

કાહડિમ

લાસ્યુરય હડવીઝ એન્દ્ડ સ્રક
2010

નેળનર પ્રગ્રાભ પય શેલ્થ કેય ઓપ એલ્ડયરી

2008

ધ નેળનર પ્રગ્રાભ પય વપ્રલેન્દ્ળન એન્દ્ડ કંરર ઓપ ફ્રયવીવ

2008

યાષ્ટ્રીમ સ્લાસ્્મ બફભા મજના

2007

નેળનર પ્રગ્રાભ પય વપ્રલેન્દ્ળન એન્દ્ડ કંરર ઓપ ડીપનેવ

2007

ધ નેળનર ટફેક કંરર પ્રગ્રાભ

2003

ધ પ્રધાનભંત્રી સ્લાસ્્મ સુયક્ષા મજના

2005

જનની સુયક્ષા મજના – નેળનર ભેટયનીટી ફેનીપીટ સ્કીભ

2004

આન્દ્ટીગ્રેટેડ હડવીઝ વલેરન્દ્વ પ્રજેક્ટ

2003

નેળનર લેક્ટય ફનણ હડવીઝ કંરર પ્રગ્રાભ

1992

નેળનર એઆડ્વ કંરર પ્રગ્રાભ

1986

નેળનર રેપ્રવી આયાડીકેળન પ્રગ્રાભ

1982

નેળનર ભેન્દ્ટર શેલ્થ પ્રગ્રાભ

1976

નેળનર પ્રગ્રાભ પય કંરર બ્રાઆન્દ્ડનેવ એન્દ્ડ લીઝયુર આમ્ેયભેન્દ્ટ

6. બાયતભાં ગ્રાભીણ અયગ્મ વેલાની સ્સ્થવત :
બાયતભાં જાશેય અયગ્મ વેલાઓને ત્રણ બાગભાં વલબાજીત કયલાભાં અલે છે – (1) પ્રાથવભક,
(2) દ્વદ્વતીમ ને (3) ત ૃતીમ. પ્રાથવભક અયગ્મ વેલાભાં અયગ્મ ેટા કેન્દ્ર, પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્ર
(PHC) ને વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્ર (CHS) ન વભાલેળ થામ છે . દ્વદ્વતીમ ને ત ૃતીમ કક્ષાની
અયગ્મ વેલાઓ ભટાબાગે ળશેયી વલસ્તાયભાં અલેરી છે . છે લ્રા કેટરાક દવકાઓભાં બાયતભાં જાશેય
અયગ્મના ક્ષેત્રે ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાં ટકાઈ વલકાવ થમેર જલા ભે છે . ગ્રાભીણ અયગ્મ વેલાભાં
બોવતક ભાખાકીમ ને ભાનલ વંવાધન એભ ફંનેન વભાલેળ થામ છે . લધુભાં, બાયતભાં ખાનગી
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ક્ષેત્ર ણ વલળા પ્રભાણભાં અલેર છે . જેભાં નાણાંની ચ ૂકલણી રક દ્વાયા કયલાભાં અલે છે ને
સુવલધા ભેલે છે . ભટાબાગના દલાખાના ળશેયી વલસ્તાયભાં અલેરા છે .
કષ્ટ્ટક નં. – 1
કષ્ટ્ટકનુ ં નાભ – બાયતભાં ગ્રાભીણ અયગ્મ સુવલધાની ઈરબ્ધતા
લણ

સુવલધા
HSC

1981-85
1985-90
1992-97
1997-2002
2002-2007
2007-2012
2012-2017

84,376
1,30,165
1,36,258
1,37,311
1,45,272
1,48,366
1,56,231

PHC
9,115
18,671
22,149
22,875
22,370
24,049
25,650

CHC
761
1,910
2,633
3,054
4,045
4,833
5,624

કુર
94,252
1,50,746
1,61,040
1,63,240
1,71,687
1,77,248
1,87,505

સ્ત્રત – National Health Profile – 2018
ઈયક્ત કષ્ટ્ટકના અધાયે એવુ ં કશી ળકામ કે બાયતભાં ગ્રાભીણ અયગ્મની સુવલધાભાં 1981
થી રઆને 2017 સુધીભાં ગ્રાભીણ પ્રાથવભક અયગ્મ વંબા સુવલધાભાં ક્રભળઃ લધાય નોંધામેર જલા
ભે છે . 1981 ભાં અયગ્મ ેટા કેન્દ્રની વંખ્મા 84,376 શતી જે લધીને 2017 સુધીભાં 1,56,231 થઆ.
જ્માયે 1981 ભાં પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્રની વંખ્મા 9,115 શતી જે લધીને 2017 સુધીભાં 25,650 થઆ.
વામુહશક અયગ્મ કેન્દ્રની વંખ્મા 1981 ભાં 761 શતી જે 2017 ભાં લધીને 5,624 થઆ. એટરે કે ગ્રાભીણ
અયગ્મ સુવલધા ક્ષેત્રે નોંધાત્ર પ્રગવત થમેરી જલા ભે છે .
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કષ્ટ્ટક નં. – 2
કષ્ટ્ટકનુ ં નાભ – બાયતભાં વયકાયી અયગ્મ વંબા ભાખાની પ્રગવત (2015-2017)
ક્રભ

સુવલધાન પ્રકાય
1

2

2005

અયગ્મ ેટા કેન્દ્ર

1,56,231

1,46,026

વયકાયી ભકાનભાં

1,08,959

63,901

બાડાના ભકાનભાં

30,022

50,338

ંચામત થલા જાશેય ભકાનભાં બાડા લગય

17,250

14,295

ફાંધકાભ ચાુ

7,472

-

જરૂહયમાત છે .

40.147

પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્ર

25,650

23,236

વયકાયી ભકાનભાં

23,322

16,023

બાડાના ભકાનભાં

839

2,826

ંચામત થલા જાશેય ભકાનભાં બાડા લગય

1,489

1,687

ફાંધકાભ ચાુ

1,101

જરૂહયમાત છે .
3

2017

-

-

1545

-

વામ ૂહશક અયગ્મ કેન્દ્ર

5,624

3,346

વયકાયી ભકાનભાં

5,438

2,822

બાડાના ભકાનભાં

8

ંચામત થલા જાશેય ભકાનભાં બાડા લગય

178

ફાંધકાભ ચાુ

518 -

જરૂહયમાત છે

5
254

132

-

સ્ત્રત : National Health Profile – 2018
ઈયક્ત કષ્ટ્ટકના અધાયે કશી ળકામ કે બાયતભાં 2005 થી રઆને 2017 સુધીભાં અયગ્મ
ેટા કેન્દ્ર પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્ર ને વામ ૂહશક અયગ્મ કેન્દ્રના બોવતક ભાખાભાં નોંધાત્ર પ્રગવત
થમેરી જલા ભે છે . જે ત્રણેમ સ્તયભાં વયકાયી ભકાનની સુવલધાભાં વ ૃદ્વદ્ધ થઆ છે ને બાડાના
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ભકાનભાં ક્રભળઃ ઘટાડ થમેર જલા ભે છે . વાભા ક્ષે બોવતક ભાખાનુ ં ફાંધકાભ ચાુ છે . નલા
ભકાનની જરૂહયમાત ણ જલા ભે છે .
કષ્ટ્ટક નં. – 3
કષ્ટ્ટકનુ ં નાભ – બાયતભાં ગ્રાભીણ અયગ્મ ભાખઅનુ ં કલયે જ (2017)
ક્રભ

વલગત

HSC

PHC

CHC

1

વયે યાળ અલયી રેલાભાં અલેર ગાભ

4

25

114

2

વયે યાળ અલયી રેલાભાં અલેર લસ્તી

5,337

32,505

1,48,248

3

વયે યાળ અલયી રેલાભાં અલેર વલસ્તાય

18.90

115.15

525.17

2.45

6.05

12.93

(ચ.હક.ભી.)
4

વયે યાળ અલયી રેત ુ ં અંતય (હક.ભી.ભાં)
સ્ત્રત : National Health Profile – 2018

ઈયક્ત કષ્ટ્ટકના અધાયે કશી ળકામ કે બાયતભાં ગ્રાભીણ અયગ્મ ભાખાનુ ં કલયે જ
ામાના સ્તયથી રઆને ઈયના સ્તય સુધી ક્રભળઃ લધતુ ં જલા ભે છે . અયગ્મ ેટા કેન્દ્રની
વયખાભણીએ પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્ર ઈય પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્રની વયખાભણીએ વામ ૂહશક
અયગ્મ કેન્દ્ર યનુ ં બાયણ લધુ યશે ું છે .
7. બાયતભાં ગ્રાભીણ અયગ્મ વેલાની સ્સ્થવત : આંકડાકીમ શકીકત
1. અયગ્મ ક્ષેત્રે ભાનલ વંવાધનનુ ં સ્થાન હૃદમ વભાન છે . બાયતભાં અયગ્મ વળક્ષણ ને
તારીભ  ૂયી ાડતી વંસ્થાઓભાં ક્રભળઃ વ ૃદ્વદ્ધ થઆ છે .
2. હડવેમ્ફય-2017 સુધીભાં MCI ભાં 1,041,395 ડક્ટય નોંધામેરા શતા. ડેન્દ્ટર વર્જન 2,51,207,
અયુ ડક્ટય 7,73,668 નોંધામેર શતા.
3. અંદાજ નુવાય બાયતભાં 7,50,000 – 8,00,000 એરેથીક ભેહડકર ડક્ટવણ પ્રેન્દ્ક્ટવ કયી
યહ્યા છે .
4. દે ળભાં 1500 ની લસ્તીએ 1 ડક્ટય છે .
5. કુર એરેથીક ડક્ટયભાં 1,14,969 (14-16 ટકા) ડક્ટય વયકાયી ક્ષેત્રભાં કાભ કયી યહ્યા છે .
6. બાયતભાં વયકાયી ડક્ટય દ્વાયા વયે યાળ 11,082 લસ્તીને અલયી રેલામ છે .
7. અંદાજ નુવાય બાયતભાં 85 ટકા નોંધામેર એરેથીક ડક્ટય ખાનગી ક્ષેત્રભાં કાભ કયી
યહ્યા છે .
8. હડવેમ્ફય-2017 ની સ્સ્થવતએ બાયતભાં 476 ભેહડકર કરેજ, 313 BDS કરેજ, 249 MD, MDJ
કરેજ અલેર છે .
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9. 2017-18 ના લણભાં 52,646 વલદ્યાથીઓને ભેહડકર કરેજભાં, 27,060 વલદ્યાથીઓને BDS
કરેજભાં ને 6,233 વલદ્યાથીઓને MD, MDS કરેજભાં પ્રલેળ ભે ર છે .બાયતભાં 3,215
નવવિંગ કરેજ અલેર છે . જેની 1,29,926 ની પ્રલેળ ક્ષભતા છે . 777 પાભણવી કરેજ અલેર છે
જેભાં 46,795 ની પ્રલેળ ક્ષભતા છે .
10. બાયતભાં 23,582 વયકાયી દલાખાના અલેરા છે . જેની 7,10,761 ફેડની ક્ષભતા છે . 19,810
દલાખાના ગાભડાભાં અલેરા છે . જેની 2,79,588 ફેડની ક્ષભતા છે . 3,772 દલાખાના ળશેયી
વલસ્તાયભાં અલેરા છે જેની 4,31,173 ફેડની ક્ષભતા છે .
11. બાયતભાં કુર 2,903 બ્રડ ફેંક અલેરી છે . જેભાં વયકાયી તથા જાશેય 1,043 ને ખાનગી
ધયણે ચારતી 1860 બ્રડ ફેંક છે .
12. ભાચણ-2017 ની સ્સ્થવતએ બાયતભાં 1,108 ેટા વલબાગીમ દલાખાના – તાુકા દલાખાના,
779 જજલ્રા દલાખાના, 1589 ભફાઆર ભેહડકર યુવનટ, 27,698 અયુ હડસ્ેન્દ્વયી, 3,943
અયુ દલાખાના અલેરા છે .
13. બાયતભાં અયગ્મ ક્ષેત્રે GDP ના 1.02 ટકા ખચણ કયલાભાં અલે છે .
14. બાયતભાં 1125 રૂવમા વ્મસ્ક્ત દીઠ ખચણ અયગ્મ ક્ષેત્રે કયલાભાં અલે છે .
8. બાયતભાં અયગ્મ વેલા  ૂયી ાડલાનુ ં ભાખું :
1. પ્રાથવભક અયગ્મ વંબા
1.1 અયગ્મ ેટા કેન્દ્ર (Health Sub Centre HSC) :
અયગ્મ ેટા કેન્દ્રને ેટા કેન્દ્ર તયીકે ણ ઓખલાભાં અલે છે . જે વયકાયી અયગ્મ તંત્રન
વમુદામ વાથેન પ્રથભ વંકણ કેન્દ્ર છે . ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાં સ્થાવનક સ્તયની અયગ્મ સુવલધા
છે . વાભાન્દ્મ વલસ્તાયભાં 5000ની લસ્તી ને ડુગ
ં યા, અંતહયમા તથા અહદલાવી
વલસ્તાયભાં 3000ની લસ્તીએ એક અયગ્મ ેટા કેન્દ્ર શમ છે . સ્ટાપભાં અયગ્મ કામણકય ભહશરા, ANM, અયગ્મ કામણકય - ુરુ ને એક સ્લૈપ્ચ્છક કામણકય (ભાનદૌ લેતન) શમ છે .
અયગ્મ ેટા કેન્દ્રભાં તફીફી ડક્ટય શતા નથી.
1.2 પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્ર (Primary Health Centre PHC) :
પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્ર એ વયકાયી તફીફી વધકાયી ને વમુદામ લચ્ચેન પ્રથભ વંકણ
કેન્દ્ર છે . પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્ર વાભાન્દ્મ વલસ્તાયભાં 30,000 ની લસ્તી ને ડુગ
ં યા,
અંતહયમા તથા અહદલાવી વલસ્તાયભાં 20,000 લસ્તીને અલયી રે છે . દયે ક પ્રાથવભક
અયગ્મ કેન્દ્ર શેઠ 6 અયગ્મ ેટા કેન્દ્ર અલેરા શમ છે . પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્રભાં 6
ફેડની જગલાઆની બરાભણ કયલાભાં અલેર છે .
પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્રભાં એક તફીફી ડક્ટયની વનયુસ્ક્ત કયલાભાં અલે છે .
પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્રભાં ભેહડકર ઓહપવય, પાભાણવીસ્ટ, સ્ટાપ નવણ, (નવણ ભીડ લાઆપ),
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અયગ્મ કામણકય (ભહશરા/ANM), શેલ્થ એજ્યુકેટય, શેલ્થ અવવસ્ટન્દ્ટ (ુરુ), શેલ્થ
અવવસ્ટન્દ્ટ (ભહશરા), LHV, UDC, LDC, રેફ ટેકનીવળમન, ડ્રાઆલય ને લગણ-4 ના
કભણચાયીઓન સ્ટાપ અલેર શમ છે .
1.3 વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્ર (Community Health Centre CHC) :
વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્ર તેના શેઠ અલતા પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્રનુ ં વંદબબિત એકભ છે .
જે વાભાન્દ્મ વલસ્તાયભાં 1,20,000 ની લસ્તી ને ડુગ
ં યા, અંતહયમા તથા અહદલાવી
વલસ્તાયભાં 80,000 લસ્તીને અલયી રે છે . દયે ક વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્ર તાની શેઠ ૪
પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્રને અલયી રે છે . વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્રભાં 30 ફેડની બરાભણની
જગલાઆ કયલાભાં અલેર છે . વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્રભાં 4 ભેહડકર ઓહપવય, વલમ
વનષ્ટ્ણાંત જનયર ભેહડવીન, જનયર વર્જયી, ગામનેકરજી એન્દ્ડ ઓફસ્ટે હરક્વ ને
વડીમારીશ્મન શમ છે . જરૂહયમાત નુવાય એનેસ્થેહટસ્ટ ને ઓતથેભરજજસ્ટની વનભણકં ૂ
ણ કયલાભાં અલે છે . અ ઈયાંત તેભાં નવણ ભીડ લાઆપ (સ્ટાપ નવણ) – 7, ડ્રેવય – 1,
પાભાણવીસ્ટ, કમ્ાઈન્દ્ડય, રેફયે ટયી ટેકનીવળમન, યે હડમગ્રાપય, લડણ ફમ-1, ધફી, સ્લીય3, ભાી, ચકીદાય, અમા ને ટાલાાન સ્ટાપ શમ છે .
(2) દ્વદ્વતીમ સ્તય વંબા :
2.1 ેટા વલબાગીમ દલાખાના Sub Divisional Hospital (SDH) થલા તાુકા

દલાખાના :

ેટા વલબાગીમ દલાખાનાને ેટા જજલ્રા દલાખાના થલા તાુકા દલાખાના
તયીકે ણ ઓખલાભાં અલે છે . જે નગયીમ વલસ્તાયભાં અલેર શમ છે . તે વંદબબિત એકભ
છે . વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્રની વયખાભણીએ અ દલાખાના લધુ વેલા  ૂયી ાડે છે તથા
તેભાં લધુ વનષ્ટ્ણાંત ડક્ટય શમ છે .
2.2 જજલ્રા દલાખાના District Hospital DH :
બાયતીમ જાશેય અયગ્મના ભાદં ડ નુવાય જજલ્રા દલાખાના એટરે એવુ ં
દલાખાનુ ં કે જે દ્વદ્વતીમ સ્તયની વંદબબિત વેલા ભાટે જલાફદાય છે . જેન બોગબરક વલસ્તાય
તથા લસ્તી ણ નાની છે . જેભાં 12 થી 15 વલળેજ્ઞ વેલાઓ ઈરબ્ધ શમ છે . 101 થી 500
ફેડની સુવલધાની ક્ષભતા શમ છે .
(૩) ત ૃતીમ સ્તયની અયગ્મ વંબા :
3.1 ભેહડકર કરેજ ને શસ્સ્ટર :
જેભાં તભાભ પ્રકાયની અયગ્મ વેલાઓ તથા વનષ્ટ્ણાંત ડક્ટયની સુવલધાઓ શમ છે .
તેની 500 થી લધુ ફેડની ક્ષભતા શમ છે . બાયતભાં ભેહડકર કરેજની સ્સ્થવતભાં બબન્નતા
જલા ભે છે .
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3.2 વંસ્થાઓ, વલળેકૃત કેન્દ્ર, વંદબબિત ને વંળધન કેન્દ્ર :
અ વંસ્થાઓ વંળધન વંસ્થા તયીકે કાભગીયી કયે છે . દા.ત. – ઓર આન્દ્ન્દ્ડમા
આપ્ન્દ્સ્ટટય ૂટ ઓપ ભેહડકર વામન્દ્વ AIMS, સ્ટ ગ્રેજ્યુએટ આપ્ન્દ્સ્ટટય ૂળન ઓપ ભેહડકર
એજ્યુકેળન એન્દ્ડ યીવચણ – PGIMER, જલાશયરાર આપ્ન્દ્સ્ટટય ૂટ ઓપ સ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ભેહડકર
એજ્યુકેળન એન્દ્ડ યીવચણ – JIPGMER. અ ઈયાંત ખાવ અયગ્મની સ્સ્થવત ભાટે વલળા
વંખ્માભાં વંસ્થાઓ કાભ કયી યશી છે . દા.ત. – નેળનર આપ્ન્દ્સ્ટટય ૂટ ઓપ ભેન્દ્ટર શેલ્થ એન્દ્ડ
ન્દ્યુયરજીકર વામન્દ્વ – NIMHANS, ફેંગ્રય.
9. બાયતભાં ગ્રાભીણ અયગ્મ વેલા વાભેના ડકાય :
પ્રાથવભક અયગ્મ વંબાભાં વલવલધ હયસ્સ્થવતભાં 80 ટકા બફભાયીને નાબ ૂદ કયલાની ક્ષભતા
છે . વયકાયી અયગ્મ સુવલધાઓના વલળા નેટલકણ ન  ૂય પામદ ઈઠાલલાભાં અલત નથી. ખાનગી
ક્ષેત્ર અયગ્મ વેલાઓ  ૂયી ાડલાનુ ં મુખ્મ સ્ત્રત ફની ગયુ ં છે . જેભાં ઘણ ફધ ખચણ દદીએ કયલ ડે
છે . જેનાથી 40 થી 60 રાખ રક ગયીફીના ચક્રભાં પવાઆ જામ છે . વંક્રાભક બફભાયીઓના પ્રકભાં
ઘટાડ થમ છે . શારભાં દે ળભાં 1/3 યગનુ ં કાયણ બફનવંક્રાભક યગ છે . જાશેય અયગ્મના ક્ષેત્રે
અયગ્મ ભાટે ભાનલ વંવાધનની છત ને ગ્રાભીણ તથા ળશેયી વલસ્તાયભાં અયગ્મ સુવલધાભાં
વભાનતા વોથી ભટ ડકાય છે . વંકબરત અયગ્મ વંબા સુવલધા વવવભત છે . વ્માક વેલા  ૂયી
ાડલાનુ ં કઆ ભડેર નથી. દે ળભાં અયગ્મ વંફવં ધત વલસ્ત ૃત વયકાયી ભાખું ઈરબ્ધ છે યં ત ુ તેન
 ૂણણ ક્ષભતાથી કઆ ઈમગ થત નથી. ઈચ્ચ ગુણલત્તાલાી ઓછા ખચણની અયગ્મ વંબા વેલા
ઈરબ્ધ છે યં ત ુ બાયતના રક ભાટે અ પ્રકાયની અયગ્મ વેલા વવવભત છે . ખાવ કયીને બચહકત્વા
મણટનના વંદબણભાં.
1. પ્રાથવભક અયગ્મ વંબાની દ્ધવત નફી છે ને તેભાં કભણચાયીઓની ઘટ જલા ભે છે .
2. અયગ્મ સુવલધાઓભાં ગુણલત્તાન બાલ જલા ભે છે .
3. અયગ્મ સુવલધાઓ 50 લણ શેરાની જરૂહયમાત નુવાયની છે .
4. ભાનવવક અયગ્મ, નલી બફભાયીઓ નાબ ૂદ કયલાની પ્રાથવભકતા ભાત્ર નીવતના સ્તય ય જલા
ભે છે .
5. અયગ્મ વેલાઓ ને તેની શોંચભાં બાયે વભાનતા જલા ભે છે . વાથે વાથે તેની
ઈરબ્ધતા ને ઈમગભાં ણ વભાનતા જલા ભે છે .
6. અયગ્મ ક્ષેત્રે કભણચાયીઓની ઘટ જલા ભે છે . 80 ટકા ડક્ટય, નવણ ને ન્દ્મ વેલાઓ  ૂયી
ાડનાયા કભણચાયીઓ ળશેયી વલસ્તાયભાં તથા ખાનગી ક્ષેત્રે છે . જેથી ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાં અયગ્મ
ક્ષેત્રે ભાનલ વંવાધનની ખટ લતાણમ છે .
7. બાયતભાં વયકાયી દલાખાનાભાં વલળેજ્ઞ ડક્ટયની તભાન સ્તયે 80 ટકા જગ્માઓ ખારી છે .
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8. બાયતભાં વયકાયી ક્ષેત્રે ડક્ટય ખચણન ગુણત્તય 1 : 1 છે જ્માયે ન્દ્મ દે ળભાં અ ગુણત્તય 1 : 3
છે .
9. અયગ્મ ક્ષેત્રે વયકાય દ્વાયા GDP ના 1.15 ટકા ખચણ કયલાભાં અલે છે .
10. લણ 2014-15 ભાં અયગ્મ વાયલાયન ખચણ 62.2 ટકા રકએ જાતે ઈાડેર. જે વલિના ન્દ્મ
દે ળની તુરનાએ વોથી લધુ છે .
11. વયકાયની વાભાજજક સ્લાસ્્મ વલભા મજનાની જલાફદાયી ખ ૂફ જ વીવભત છે .
12. વલિભાં બાયતની ગણના વસ્તી દલાખાના પાભણવી તયીકે થામ છે યં ત ુ દે ળભાં દલાઓની ઊંચી
હકિંભતના રીધે વાયલાયન 2/3 ખચણ તાના બખસ્વાભાંથી કયે છે .
13. અયગ્મ ઈત્ાદનના વંળધન ને વલકાવ પ્રત્મે ભમાણહદત યકાણ કયલાભાં અલે છે .
14. વનમ્ન તથા ભધ્મભ થણ વ્મલસ્થાલાા દે ળના 50 ટકા લધુ ફાકની યવી બાયતભાં ફને છે .
યં ત ુ બાયતના કયડ ફાક યવીકયણથી લંબચત છે .
15. અયગ્મ ક્ષેત્રે ભાહશતી ટેકનરજી, યસ્તાઓ, વલજી, ામાની સુવલધાઓન બાલ જલા ભે
છે .
16. બાયતીમ ફંધાયણ નુવાય અયગ્મ યાજ્મન વલમ છે . ઘણીલાય યાજકીમ આચ્છાળસ્ક્તન ણ
બાલ જલા ભે છે .
17. દયે ક વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્રભાં 4 વનષ્ટ્ણાંત ડક્ટય ઈરબ્ધ શલા ેબક્ષત છે . વામુદાવમક
અયગ્મ કેન્દ્રભાં 22,496 વનષ્ટ્ણાંત ડક્ટયની જરૂહયમાત વાભે ભાત્ર 4,156 ડક્ટય ઈરબ્ધ છે .
વભગ્ર યીતે જતાં 5,624 વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્રભાં 18,347 (81.6 ટકા) વનષ્ટ્ણાંત ડક્ટયની
ઘટ જલા ભે છે . જેભાં 86.5 ટકા વર્જન, 74.1 ટકા ઓફસ્રીશ્મન ને ગામનેકરજીસ્ટ, 84.6
ટકા હપબઝવળમન ને 81 ટકા વડીમાહરવળમનની ઘટ વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્રભાં જલા ભે છે .
18. બાયતભાં ડક્ટય ને વનષ્ટ્ણાંત સ્ટાપની ઘટની વાથે ન્દ્મ અયગ્મ કભણચાયીઓની ણ ઘટ
જલા ભે છે . જેભાં અયગ્મ ેટા કેન્દ્ર ને પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્રભાં ANM તથા અયગ્મ
કામણકય (ભહશરા)ની 10,000 ની ઘટ જલા ભે છે .
19. કુર 31,274 પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્ર તથા વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્રભાં 12,511 રેફયે ટયી
પાભાણવીસ્ટ ને 13,194 નવવિંગ સ્ટાપની ઘટ જલા ભે છે . 5,624 વામુદાવમક અયગ્મ કેન્દ્રભાં
3,629 યે હડમગ્રાપયની ઘટ જલા ભે છે .
20. જાશેય અયગ્મના ક્ષેત્રે વલવલધ પ્રકાયના સ્ટાપની જરૂય ડે છે . સ્ટાપની ઘટ, છતના રીધે જાશેય
અયગ્મ ક્ષેત્રે વયકાયક કાભગીયી થઆ ળક્તી નથી.
21. બાયતભાં રગબગ 85 થી 90 ટકા ડક્ટય તથા નવણ ને રગબગ ડધા જેટરી ફેડની વંખ્મા
ખાનગી ક્ષેત્રે જલા ભે છે .
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22. બાયતભાં એકફાજુ રામકાત ધયાલતા તફીફી સ્ટાપ દ્વાયા ખાનગી ધયણે વેલા  ૂયી ાડલાભાં
અલે છે , ત ફીજી ફાજુ વલળા વંખ્માભાં રામકાત ન ધયાલતા હડગ્રી લગયના એરેવથક
પ્રેક્ટીવનય (NDAP) એરેવથક દલાની પ્રેક્ટીવ બાયતભાં કયે છે . ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાં ગયીફ
રકને વેલા  ૂયી ાડલાનુ ં કાભ કયે છે .
23. બાયતભાં કેન્દ્ર ને યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વભગ્ર દે ળભાં જાશેય અયગ્મ ભાટેન ુ ં વલળા નેટલકણ
ઉભુ ં કયલાભાં અલેર છે . લતણભાનભાં ગ્રાભીણ બાયતભાં ઈરબ્ધ ગ્રાભીણ અયગ્મ ભાખા
ઈયાંત લધાયાના 35,000 અયગ્મ કેન્દ્ર, 6,500 પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્ર ને 2,200 અયગ્મ
સુવલધા ને ભાનલ વંવાધનની યીતે યાજ્મ-યાજ્મ લચ્ચે ને યાજ્મની અંદય તપાલત જલા
ભે છે .
10. બાયતભાં ગ્રાભીણ અયગ્મ વેલાની સ્સ્થવત સુધાયલાના ઈામ :
1. બાયતભાં સ્લાસ્્મ વંફધ
ં ી પ્રાથવભક ભાખાની કભી દૂ ય કયી નલા અયગ્મ કેન્દ્રની સ્થાના
કયલી.
2. અયગ્મ કેન્દ્ર ય લસ્તીનુ ં બાયણ ઓછં કયવુ.ં
3. વલળેજ્ઞ ડક્ટય ઈરબ્ધ ફનાલલા ભાટે તફીફી વળક્ષણ-પ્રવળક્ષણ સુવલધાઓ ઉબી કયલી.
4. તફીફી વંળધન પ્રણારી ય બાય મ ૂકલ.
5. લતણભાન કામણક્રભને વભન્દ્લીત કયી વભગ્રરક્ષી કામણક્રભ ફનાલી રાગુ ાડલાભાં અલે.
6. કામણક્રભ થલા બફભાયીને ધ્માનભાં યાખીને ફનાલલાભાં અલેર કામણક્રભના ફદરે રકની
જરૂહયમાત નુવાય વેલા  ૂયી ાડલાના રન્દ્ષ્ટ્ટકણથી કામણક્રભ ફનાલલાભાં અલે.
7. પ્રાથવભક અયગ્મ વંબા ય લધુ યકાણ કયી તેને ભજબ ૂત ફનાલલાભાં અલે.
8. અયગ્મ વેલાઓની ગુણલત્તા લધાયલાની દ્ધવત કામભી જાલી યાખલી.
9. તભાભ વયકાયી અયગ્મ સુવલધાઓ ભાટે બાયતીમ વાલણજવનક અયગ્મ ભાદં ડ
ફનાલલાભાં અલે.
10. યગ વનલાયણ, ટકામત્ભક ગરા ને અયગ્મ વંલધણન અંગેન ુ ં વળક્ષણ ળાા-કરેજના
ભ્માવક્રભભાં વભાવલષ્ટ્ટ કયલાભાં અલે.
11. સ્લસ્થ જીલનળૈરી વલળે જાગૃતતા લધાયલા ભાટે વામુદાવમક સ્લમંવેલકની ભદદ રેલાભાં
અલે.
12. લસ્તીના ભાદં ડને ધ્માનભાં યાખીને અયગ્મ ઈમગી વયકાયક વેલાઓ  ૂયી ાડલાભાં
અલે.
13. અયગ્મ વેલાભાં વ્મસ્ક્ત, કુટુંફ ને વમુદામને બાગીદાય ફનાલલાભાં અલે.
14. અયગ્મ ક્ષેત્રે ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાં કામણયત કભણચાયીઓને વલળે પ્રત્વાશન તથા સુવલધા  ૂયી
ાડલાભાં અલે.
Page | 1247

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)

Research Guru: Volume-12, Issue-4, March-2019 (ISSN:2349-266X)
15. અયગ્મ કભણચાયીઓની લધુ ડતી જલાફદાયી ને કામણફજ ઓછ કયલ.
16. અયગ્મ ક્ષેત્રે GDP ના 2.5 ટકા ખચણ કયલાભાં અલે.
17. યાષ્ટ્રીમ અયગ્મ નીવત-2017 ની બરાભણને રાગુ ાડલાભાં અલે.
18. વાભાજજક સ્લાસ્્મ વલભા મજનાનુ ં કામણક્ષેત્ર લધાયવુ.ં
19. જેનેયીક દલાઓના ઈમગભાં લધાય કયલ.
20. અયગ્મના વધકાયને ફંધાયણભાં વભાવલષ્ટ્ટ કયલાભાં અલે.
21. અયગ્મ વંદબે કામદા-કાન ૂન ઓછા કયી ભરીકયણ ય બાય મ ૂકી વનમભન તંત્રને સુરઢ
ફનાલવુ.ં વ્મલસ્થાકીમ કામણ કુળતા લધાયલી તથા વયકાયક ફનાલલી.
22. અયગ્મ વેલાને વયકાયક ફનાલલા ભાટે 5 ‘A’ ને ધ્માનભાં યાખલા – Adequate - ુયતુ,ં
Access - શોંચ, Appropriate - વમુબચત, Available - ઈરબ્ધ, Acceptance - સ્લીકૃવત.
11. વભાન :
ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાં વલળા પ્રભાણભાં અલેર અયગ્મના ભાખાભાં લતણભાન કયતા ણ
લધુ ક્ષભતા ને વંબાલના યશેરી છે યં ત ુ તેને જરૂયી સુવલધાઓ, ુયલઠ ને ભાનલ વંવાધન  ૂરું
ાડી લધુ ભજબ ૂત ફનાલલાની જરૂય છે . આંતયભાખાભાં ભાત્ર ફાંધકાભ, ભકાન તેભજ બોવતક
સુવલધાન વભાલેળ થામ છે . યં ત ુ તેના વયકાયક ને કામણક્ષભ ઈમગ ભાટે ને લધુ વાયી
અયગ્મ સુવલધા  ૂયી ાડલા ભાટે મગ્મ ભાનલ વંવાધન ણ જરૂયી છે .
આપ્ચ્છત અયગ્મ વેલા  ૂયી ાડલા ભાટે વમુબચત આંતયભાખુ,ં ભાનલ વંવાધન ને
ુયલઠાની જરૂયત ડે છે . વભશ્ર આંતયભાખાકીમ અયગ્મ સુવલધાન બાલ એ બાયતના અયગ્મ
ુ યી, 2018 ભાં અયુભાન બાયત કામણક્રભની
ક્ષેત્ર વાભેન ભટ ડકાય છે . બાયત વયકાય દ્વાયા પેબ્રઅ
ળરૂઅત ફ્રેગળી કામણક્રભ તયીકે કયલાભાં અલી. જેન એક ભશત્લ ૂણણ ધ્મેમ એ છે કે હડવેમ્ફય,
2022 સુધીભાં લતણભાન 1,50,000 અયગ્મ ેટા કેન્દ્ર ને પ્રાથવભક અયગ્મ કેન્દ્રને Health and
wellness centre તયીકે દ્યતન ફનાલલા.
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