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NCERT  ન્ય ુદિલ્હી અને NPEP શવભાગના વર્ય – ૨૦૨૧-૨૨ નાાં Action plan મિુબ Advocacy  કાર્યક્રમ 
અંતગયત ડાર્ટ કક્ષાએ મખુ્ર્ – ૨ કાર્યક્રમો ર્ોિવામાાં આવ્ર્ા હતા. જેનો અહવેાલ નીચે મિુબ છે . 

૧. પ્રસ્તાવના- Advocasy  એટલે જાગતૃતા . જાગતૃતા અશિકારો માટે જાગતૃતા સ્વાસ્થર્ માટે , 
જાગતૃતા દુર્ણો માટે, જાગતૃતા વ્ર્સનો માટે જાગતૃતા બાળકોના અશિકારોન માટે , જાગતૃતા સાંરક્ષણ માટે 
આ તમામ પાસાને ધ્ર્ાનમાાં લઈને ડાર્ટ – પાટણ દ્વારા (!) બી.એડ. નાાં  તાલીમાથીઓ , ડાર્ટ સ્ટાફ તથા 
(૨) જીલ્લાના BRC ,TPO,AEI,EI અને  SVS કન્વીનરશ્રીઓ માટે Advocasy કાર્યક્રમનુાં આર્ોિન ડાર્ટ – પાટણ 
ખાતે કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં .  

(૨)કાર્યક્રમ નાંબર – ૧  બી.એડ. નાાં તાલીમાથીઓનો Advocasy કાર્યક્રમ – તારીખ – ૨૩-૧૦-૨૦૨૧ નાાં 
રોિ ડાર્ટ – પાટણ ની બી.એડ. કોલેિનાાં પ્રથમ વર્યનાાં તાલીમાથીઓ અને L.N.K બી.એડ. કોલેિ નાાં પ્રથમ 
વર્યનાાં તાલીમાથીઓ માટે ડાર્ટ –પાટણ ખાતે Advocasy કાર્યક્રમનુાં આર્ોિન કરવામાાં અઆવ્યુાં હત ુાં .આ 
કાર્યક્રમમાાં કુલ – ૯૨ તાલીમાથીઓ હાિર રહ્યા હતા અને બાંને બી.એડ. કોલેિનો સ્ટાફ હાિર રહ્યો હતો .  

(૩) કાર્યક્રમની રૂપરેખા –  

ક્રમ સમર્ શવગત તિજ્ઞની શવગત 

૧.  ૮-૦૦ થી ૮-૩૦  રજીસ્રેિન અને પ્રાથયના  ----------- 

૨.  ૮-૩૦ થી ૯-૩૦  Advocasy કાર્યક્રમની શવસ્તતૃ સમજુતી  ડો. ઝાંખના ભટ્ટી  

૩.  ૯-૩૦ થી ૧૦-૩૦  Healthઅને  AIDS જાગતૃતા  ડો. ઝલક િાહ  

૪.  ૧૦-૩૦ થી ૧૧-૦૦  અલ્પાહાર શવરામ  ------------ 

૫.  ૧૧-૦૦ થી ૧૨-૦૦  તરુણાવસ્થા એક પડકાર અને 
જાગતૃતા  

ડો. ભારતી પટેલ  

૬.  ૧૨-૦૦ થી ૧૩-૦૦  વ્ર્સન શવિેની જાગતૃતા  શ્રી નરેિભાઈ પટેલ  

૭.  ૧૩-૦૦ થી ૧૪-૦૦  િારીદરક અને માનશસક સ્વાસ્્ર્ 
અંગેની જાગતૃતા  

ડો. ઝાંખના ભટ્ટી  

૮ .  ૧૪-૦૦ થી ૧૫-૦૦  પ્રશતભાવ અને આભાર  ------------ 
 

 

 



 
 

(૪) ક યયક્રમની શવગતવ ર સમજુતી – ત રીખ – ૨૩-૧૦-૨૦૨૧ ન ાં રોિ સવ રે ૮-૦૦ કલ કે બાંને બી.એડ. 
કોલેિનુાં રજીસ્ટ્રેિન કરવ મ ાં આવ્ુાં સમહુમ ાં સવયધમય પ ર્યન  કરવ મ ાં આવી. ત્યરબ દ શવશવધ તિજ્ઞદ્વ ર  નીચે 

મિુબ મ ગયદિયન આપવ મ ાં આવ્ુાં.  

(I ) ડો. ઝાંખન  ભટ્ટી  - ડ યટ અધ્ય પક અને DRU િ ખ ન  અધ્ય પક ડો. ઝાંખન  ભટ્ટી દ્વ ર  Advocasy 

કાર્યક્રમની સમજુતી આપવામાાં આવી . આ શવર્ર્ અંતગયત PPT દ્વારા નીચેના મિુાઓની સમજુતી આપવામાાં 
આવી. (૧) તાંદુરસ્ત વદૃ્ધિ અને શવકાસ (૨) ભાવનાત્મક અને માનશસક આરોગ્ર્ (૩) આંતર વ્ર્કશતક સાંબાંિો (૪) 

મલૂ્ર્ો અને નાગદરકતા (૫) જેન્ડર સમાનતા (૬) પોર્ણ ,આરોગ્ર્ અને સ્વચ્છતા (૭)નિીલા પિાથોના 
દુરુપર્ોગ ની રોકથામ અને વ્ર્વ્સ્થાપન (૮) આરોગ્ર્પ્રિ જીવનિૈલી નો પ્રસાર (૯) પ્રિનન સ્વાસ્થર્ અને 

HIV  ની રોકથામ (૧૦) દહિંસા અને ઇજાઓ સામે સલામતી અને સરુક્ષા(૧૧) ઈન્ટરનેટ અને સોશિઅલ મીડીર્ાના 
સરુક્ષક્ષત ઉપર્ોગને પ્રોત્સાહન આપવુાં .  

ઉપર િિાયવ્ર્ા મિુબ નાાં મદુ્દાને ધ્ર્ાનમાાં રાખીને માગયિિયન આપવામાાં આવ્યુાં .અને ચચાય તથા પ્રશ્નોતરી 
કરવામાાં આવી.  

(II) ડો. ઝલક િાહ – પાટણ નાાં સપુ્રશસધ્િ ગાર્નેક ડો. ઝલક િાહ દ્વારા તાલીમાથીઓને િારીરીક સ્વાસ્થર્ 
માનવનુાં ઉત્ક્રાાંશત ચક્ર અને એઇડ્સ અંતગયત PPT  દ્વારા સમજુતી આપવામાાં આવી હતી . જેમાાં તેમણે  

(૧) માનવ િરીરરચના (૨) માનવ જીવની ઉત્પશિ (૩) શવશવિ ર્ૌન રોગો (૪) એઇડ્સ એટલે શુાં ?(૫) 
એઇડ્સ િા માટે થાર્ છે ? (૬) એઇડ્સ કેવી રીતે ફેલાર્ છે ? (૭) એઇડ્સ ની જાગતૃતા કેવી રીતે રાખી 

િકાર્ ? (૮) એઇડ્સ માટેની સારવાર  

ઉપરોક્ત મદુ્દાને ધ્ર્ાનમાાં રાખીને સમજુતી આપવામાાં આવી હાતી અંતમાાં પ્રશ્નોતરી પણ રાખવામાાં આવી હતી 
અને તાલીમાથીઓને ડો. ઝલક િાહ દ્વારા ખબૂિ સરસ માગયિિયન પરુૂાં પાડવામાાં આવ્યુાં હત ુાં  

(iii) ડો. ભારતી પટેલ – ડાર્ટ પાટણ નાાં PSTE િાખાના અધ્ર્ાપક ડો. ભારતીબેન પટેલ દ્વારા નીચેના મદુ્દાને 
ધ્ર્ાનમાાં રાખીને માગયિિયન આપવામાાં આવ્યુાં હત ુાં . (૧) તરુણાવસ્થા (૨) તરુણાવસ્થા ના પ્રશ્નો (૩) યવુાનોના 
પ્રશ્નો (૪) તરુણાવસ્થા એક પડકાર (૫) તરુણાવસ્થા એટલે ભાશવ જીવન નાાં આર્ોિન માટેના સવુણયકાળ (૬) 

તમારી ઇચ્ચ્છત કારદકિી બનાવવાનો સમર્ગાળો  

ઉપરોક્ત મદુ્દાને ધ્ર્ાનમાાં રાખીને ડો. ભારતીબેન પટેલ દ્વારા ખબુિ શવસ્તતૃ માગયિિયન આપવામાાં આવ્યુાં હત ુાં . 
ત્ર્ારબાિ પ્રશ્નોતરી િરશમર્ાન શવદ્યાથીઓ વચ્ચે અસરકારક ચચાય પણ કરવામાાં આવી હતી  



 
 

(iv ) શ્રી નરેિભાઈ પટેલ – આરોગ્ર્ ભવન એંિલા નાાં ફામાયસીસ્ટ   શ્રી નરેિભાઈ પટેલ દ્વારા (૧) વ્ર્સન 
એટલે શુાં ? (૨) વ્ર્સન કેટલા પ્રકારના હોઈ િકે ? (૩) વ્ર્સનો   કેવી રીતે ર્ ય છે ? (૪) વયસનમ ાંર્ી મકુ્તત 

મેળવવ  મ ટે આપને શુાં કરી િકીએ ? (૫) વયસન મકુ્તત મ ટે અપનો રોલ શુાં ? િ ળ  કક્ષ એ , કોલેિ 
કક્ષ એ , કુટુાંબમ ાં , સમ િમ ાં . 

આપણે વયસન મકુ્તત ની ઝાંબેિ મ ટે શુાં કરી િકીએ ? એક ન ગરરક તરીકે , શિક્ષક તરીકે, વયક્તત તરીકે.  

ઉપરોકત બ બતોની ખબુિ સરસ ચચ ય નરેિભ ઈ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવી. અને પ્રશ્નોતરી દ્વ ર  મ ગયદિયન પણ 
આપવ મ ાં આવ્ુાં . 

(v) ડો. ઝાંખન  ભટ્ટી – ક યયક્રમન  અંશતમ ચરણમ ાં ઝાંખન બેન દ્વ ર  િ રીરરક અને મ નશસક સ્ટ્વ સ્ટ્્ય અંતગયત 
(૧) સ્ટ્વ સ્ટ્્ય એટલે શુાં ? (૨) િ રીરરક સ્ટ્વ સ્ટ્્ય એટલે શુાં ? (૩) મ નશસક સ્ટ્વ સ્ટ્્ય એટલે શુાં ? (૪) સાંપણૂય 

સ્ટ્વ સ્ટ્ર્ય કોને કહવે ય ? (૫) સાંપણૂય સ્ટ્વ સ્ટ્ર્ય મ ટે આપણે શુાં કરવુાં િોઈએ ? (૬) યોગ એટલે શુાં ? (૭) યોગ 
દ્વ ર  સ્ટ્વસ્ટ્ર્ કેવી રીતે રહી િક ય ? (૮) અહ ર શવજ્ઞ ન ની સમજુતી આ તમ મ મદુ્દ ને ધ્ય નમ ાં ર ખીને 

મ ગયદિયન આપવ મ ાં આવ્ુાં હત ુાં . અને છેલ્લે પ્રશતભ વો અને આભ રશવશધ બ દ ક યયક્રમ નુાં સમ પન કરવ મ ાં 
આવ્ુાં હત ુાં.   

                                        ક યયક્રમ નાંબર – ૨ 

ત રીખ – ૨૭-૧૦-૨૦૨૧ ન  રોિ BRC , TPO , EI ,AEIઅને  SVS  કન્વીનરશ્રીઓ મ ટે ADVOCASY  
ક યયક્રમનુાં આયોિન કરવ મ ાં આવ્ુાં હત ુાં . જેનુાં આયોિન નીચે મિુબ હત ુાં  

ક્રમ સમર્ શવગત તિજ્ઞની શવગત 

૧.  ૧૦-૩૦  થી ૧૧ -૦૦   રજીસ્રેિન અને પ્રાથયના  ----------- 

૨.  ૧૧ -૩૦ થી ૧૨ -૩૦  Advocasy કાર્યક્રમની શવસ્તતૃ સમજુતી  ડો. ઝાંખના ભટ્ટી  

૩.  ૧૨ -૩૦ થી ૧૩ -૩૦  Healthઅને  AIDS અને નેચરોપેથી   ડો. રાંિનબેન પટેલ   

૪.  ૧૩ -૩૦ થી ૧૪ -૦૦  અલ્પાહાર શવરામ  ------------ 

૫.  ૧૪ -૦૦ થી ૧૫ -૦૦  તરુણાવસ્થા એક પડકાર અને 
જાગતૃતા  

ડો. ઝાંખના ભટ્ટી   

૬.  ૧૫ -૦૦ થી ૧૬-૦૦    વ્ર્સન શવિેની જાગતૃતા  શ્રી નરેિભાઈ પટેલ  

૭.  ૧૬ -૦૦ થી ૧૭ -૦૦  િારીદરક અને માનશસક સ્વાસ્્ર્ 
અંગેની જાગતૃતા અને ર્ોગ  

શ્રી િીપકભાઈ સથુાર  



 
 

૮ .  ૧૭ -૦૦ થી ૧૭-૩ ૦  પ્રશતભાવ અને આભાર  ------------ 
(૫)  ક યયક્રમની શવગતવ ર સમજુતી – 

 ત રીખ – ૨૭ -૧૦-૨૦૨૧ ન ાં રોિ સવ રે ૧૦-૩૦  કલ કે બાંને ત લીમ ર્ીઓનુાં  રજીસ્ટ્રેિન કરવ મ ાં આવ્ુાં 
સમહુમ ાં સવયધમય પ ર્યન  કરવ મ ાં આવી. ત્ય રબ દ સ ાંતલપરુ ત લકુ ન  BRC શ્રી પ્રજેિભ ઈ દ્વ ર  ચચિંતન રજુ 

કરવ મ ાં . થ્રબ દ  શવશવધ તિજ્ઞદ્વ ર  નીચે મિુબ મ ગયદિયન આપવ મ ાં આવ્ુાં.  

(I ) ડો. ઝાંખન  ભટ્ટી  - ડ યટ અધ્ય પક અને DRU િ ખ ન  અધ્ય પક ડો. ઝાંખન  ભટ્ટી દ્વ ર  Advocasy 

કાર્યક્રમની સમજુતી આપવામાાં આવી . આ શવર્ર્ અંતગયત PPT દ્વારા નીચેના મિુાઓની સમજુતી આપવામાાં 
આવી. (૧) તાંદુરસ્ત વદૃ્ધિ અને શવકાસ (૨) ભાવનાત્મક અને માનશસક આરોગ્ર્ (૩) આંતર વ્ર્કશતક સાંબાંિો (૪) 

મલૂ્ર્ો અને નાગદરકતા (૫) જેન્ડર સમાનતા (૬) પોર્ણ ,આરોગ્ર્ અને સ્વચ્છતા (૭)નિીલા પિાથોના 
દુરુપર્ોગ ની રોકથામ અને વ્ર્વ્સ્થાપન (૮) આરોગ્ર્પ્રિ જીવનિૈલી નો પ્રસાર (૯) પ્રિનન સ્વાસ્થર્ અને 

HIV  ની રોકથામ (૧૦) દહિંસા અને ઇજાઓ સામે સલામતી અને સરુક્ષા(૧૧) ઈન્ટરનેટ અને સોશિઅલ મીડીર્ાના 
સરુક્ષક્ષત ઉપર્ોગને પ્રોત્સાહન આપવુાં .  

ઉપર િિાયવ્ર્ા મિુબ નાાં મદુ્દાને ધ્ર્ાનમાાં રાખીને માગયિિયન આપવામાાં આવ્યુાં .અને ચચાય તથા પ્રશ્નોતરી 
કરવામાાં આવી.  

(ii) ડો. રાંિનબેન પટેલ – પાટણ ના સપુ્રશસિ નેચરોપેથી ડોકટર રાંિનબેન પટેલ દ્વારા દ્વારા તાલીમાથીઓને 
િારીરીક સ્વાસ્થર્ માનવનુાં ઉત્ક્રાાંશત ચક્ર અને એઇડ્સ અંતગયત PPT  દ્વારા સમજુતી આપવામાાં આવી હતી . 

જેમાાં તેમણે  

(૧) માનવ િરીરરચના (૨) માનવ જીવની ઉત્પશિ (૩) શવશવિ ર્ૌન રોગો (૪) એઇડ્સ એટલે શુાં ?(૫) 
એઇડ્સ િા માટે થાર્ છે ? (૬) એઇડ્સ કેવી રીતે ફેલાર્ છે ? (૭) એઇડ્સ ની જાગતૃતા કેવી રીતે રાખી 

િકાર્ ? (૮) એઇડ્સ માટેની સારવાર (૯) નેચરોપેથી  

ઉપરોક્ત મદુ્દાને ધ્ર્ાનમાાં રાખીને સમજુતી આપવામાાં આવી હાતી અંતમાાં પ્રશ્નોતરી પણ રાખવામાાં આવી હતી 
અને તાલીમાથીઓને ડો. ઝલક િાહ દ્વારા ખબૂિ સરસ માગયિિયન પરુૂાં પાડવામાાં આવ્યુાં હત ુાં  

(III) ડો. ઝાંખના ભટ્ટી - દ્વારા નીચેના મદુ્દાને ધ્ર્ાનમાાં રાખીને માગયિિયન આપવામાાં આવ્યુાં હત ુાં . (૧) 
તરુણાવસ્થા (૨) તરુણાવસ્થા ના પ્રશ્નો (૩) યવુાનોના પ્રશ્નો (૪) તરુણાવસ્થા એક પડકાર (૫) તરુણાવસ્થા 
એટલે ભાશવ જીવન નાાં આર્ોિન માટેના સવુણયકાળ (૬) તમારી ઇચ્ચ્છત કારદકિી બનાવવાનો સમર્ગાળો  



 
 

ઉપરોક્ત મદુ્દાને ધ્ર્ાનમાાં રાખીને ડો. ભારતીબેન પટેલ દ્વારા ખબુિ શવસ્તતૃ માગયિિયન આપવામાાં આવ્યુાં હત ુાં . 
ત્ર્ારબાિ પ્રશ્નોતરી િરશમર્ાન શવદ્યાથીઓ વચ્ચે અસરકારક ચચાય પણ કરવામાાં આવી હતી  

(Iv) શ્રી નરેિભાઈ પટેલ - આરોગ્ર્ ભવન એંિલા નાાં ફામાયસીસ્ટ   શ્રી નરેિભાઈ પટેલ દ્વારા (૧) વ્ર્સન એટલે 
શુાં ? (૨) વ્ર્સન કેટલા પ્રકારના હોઈ િકે ? (૩) વ્ર્સનો   કેવી રીતે ર્ ય છે ? (૪) વયસનમ ાંર્ી મકુ્તત 
મેળવવ  મ ટે આપને શુાં કરી િકીએ ? (૫) વયસન મકુ્તત મ ટે અપનો રોલ શુાં ? િ ળ  કક્ષ એ , કોલેિ 

કક્ષ એ , કુટુાંબમ ાં , સમ િમ ાં . 

આપણે વયસન મકુ્તત ની ઝાંબેિ મ ટે શુાં કરી િકીએ ? એક ન ગરરક તરીકે , શિક્ષક તરીકે, વયક્તત તરીકે.  

ઉપરોકત બ બતોની ખબુિ સરસ ચચ ય નરેિભ ઈ દ્વ ર  કરવ મ ાં આવી. અને પ્રશ્નોતરી દ્વ ર  મ ગયદિયન પણ 
આપવ મ ાં આવ્ુાં . 

(v) શ્રી દીપકભ ઈ સરુ્ ર  – આ્વેુદ હોક્સ્ટ્પટલ પ ટણ ન ાં યોગ શનષણ ાંત શ્રી દીપકભ ઈ સરુ્ ર દ્વ ર   
ક યયક્રમન  અંશતમ ચરણમ ાં િ રીરરક અને મ નશસક સ્ટ્વ સ્ટ્્ય અંતગયત (૧) સ્ટ્વ સ્ટ્્ય એટલે શુાં ? (૨) િ રીરરક 

સ્ટ્વ સ્ટ્્ય એટલે શુાં ? (૩) મ નશસક સ્ટ્વ સ્ટ્્ય એટલે શુાં ? (૪) સાંપણૂય સ્ટ્વ સ્ટ્ર્ય કોને કહવે ય ? (૫) સાંપણૂય સ્ટ્વ સ્ટ્ર્ય 
મ ટે આપણે શુાં કરવુાં િોઈએ ? (૬) યોગ એટલે શુાં ? (૭) યોગ દ્વ ર  સ્ટ્વસ્ટ્ર્ કેવી રીતે રહી િક ય ? (૮) અહ ર 

શવજ્ઞ ન ની સમજુતી આ તમ મ મદુ્દ ને ધ્ય નમ ાં ર ખીને મ ગયદિયન આપવ મ ાં આવ્ુાં હત ુાં . અને છેલ્લે 
પ્રશતભ વો અને આભ રશવશધ બ દ ક યયક્રમ નુાં સમ પન કરવ મ ાં આવ્ુાં હત ુાં.   

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 


