KCG-Portal of Journals

Continuous issue-22 | June – July 2016

ુ યાતના ગ્રામ્મ આયોગ્મ કામયકયો તથા ગ્રાભ આગે લાનોભાાં “વાંકક્ષરત ફા વલકાવ
દક્ષિણ ગજ
કામયક્રભ” ની જાણકાયી અંગે ની સ્થથવતનો અભ્માવ
વાંકક્ષરત ફા વલકાવ કામયક્રભ વલે પ્રથતાવલકબાયતભાાં, ૬ લષથી નાના ફાકો ભાટે ખ ૂફ જ ભોટા પરક ઉય ચારતી મોજના એટરે, “વાંકલરત ફા
વલકાવ મોજના”. આ કામષક્રભ વભગ્ર વલશ્વભાાં એક અનોખો કામષક્રભ છે , જેભાાં ફાકના વલાાંગી વલકાવ ભાટે જુદા
જુદા વલબાગો વાથે વાંકરન કયી, ફાકોના આયોગ્મ, ોણ અને ળાા શેરાના બણતય( ૂલષ પ્રાથવભક
વળક્ષણ) ભાટે પ્રમત્નો કયલાભાાં આલે છે . ફા વલકાવનો આધાય, ફાકની ભાતા ઉયાાંત, ભાતાની
કકળોયાલષથા ઉય ણ યશેરો છે . આથી આ કામષક્રભભાાં વગબાષ ફશેનો, ધાત્રી ભાતા અને કકળોયીઓના ષલાષ્મ
અને ોણ ઉય ધ્માન આલાભાાં આલી યશયુ ાં છે . બાયત વયકાય દ્વાયા ૧૯૭૫થી આ કામષક્રભ વભગ્ર દે ળભાાં
ચારી યહ્યો છે .
ુ મ ઉદે ળવાંકક્ષરત ફા વલકાવ કામયક્રભના મખ્
આ કામષક્રભના મુખ્મ ઉદે ળ નીચે મુજફ છે .


૦ થી ૬ લષના ફાકનુાં આયોગ્મ અને ોણભાાં સુધાયો કયલો



ફાકનો, ળાયીકયક, ભાનળીક અને વાભાજજક ામો ભજબુત કયલો



ફા-વલકાવ વાથે વાંકામેરા તભાભ વલબાગો વાથે વાંકરન કયી ફાવલકાવને લેગભે તે પ્રકાયની

નીવત અને લાતાલયણ ઉભુ ાં કયવુ ાં


વમુદામભાાં ફા વલકાવ અંગે વાચી વભજ ઉબી કયલી. ખાવ કયીને ફાકોના ોણ અને આયોગ્મ

જાલલા, વમુદામને મોગ્મ ભાગષદળષન આવુ ાં
ગ્રાભ વલકાવભાાં વાંકક્ષરત ફા વલકાવ કામયક્રભની ભ ૂવભકા:આજના ફાકો કારનો બાવલ છે . ફાકો ભજબ ૂત તો યાશરનો બાવલ ભજબ ૂત. બાયત ગાભોથી ફનેરો દે ળ છે ,
યાશરનો વલકાવ ગાભના વલકાવ ઉય નબે છે . ગાભીણ ફા ભાનલ વાંવાધનનો વલકાવ ગાભના અને યાશરના
બાવલ વલકાવભાાં અગત્મની ભ ૂવભકા બજલે છે . આણે જાણીએ છીએ કે કોઈ ણ દે ળ કે વભાજના વલકાવના
ામાભાાં તે વભાજના ફાકનો વલકાવ યશેરો છે . જે વભાજનુ ાં ફાક તાંદુયષત શળે, તે દે ળનુ ાં બવલશમ તાંદુયષત
શળે. ફાકના વલકાવ ભાટે આ કામષક્રભ ખ ૂફ જ ભશત્લનો છે કેભ કે.....
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૦ થી ૬ લષનો વભમ ગાો કોઈણ ફાક ભાટે ખ ૂફ જ વાંલેદનળીર શોમ છે , જેભાાં ફાક જીલન



જીલલા ભાટે અનેક પ્રકાયના ડકયોનો વાભનો કયે છે .
જીલનનો આ એક એલો વભમગાો છે , જેભાાં ફાકનો વલકાવ ખ ૂફ જ ઝડી શોમ છે . આ



વભમગાાની ળરૂઆત, ફાકના જન્ભ વભમે કે જમાયે

ફાક ોતાની જાતે ોતાનુ ાં ભાથુ ાં ણ વાાંબી

ળકતુાં નથી ત્માયથી રઈ તે, ફોરતા, ચારતા, વલચાયતા ળીખે છે અને ૬ લષના અંતે ળાાએ બણલા જલાની
તૈમાયી સુધીનો વલકાવ, આ વભમગાા દયમ્માન થામ છે .
લૈજ્ઞાવનક યીતે એ વાલફત થયુ ાં છે એ, ભનુશમના ભગજનો ૮૦% વલકાવ, ફાકનાજીલનના ૦ થી ૬



લષના વભમગાાભાાં થામ છે .
આ વભમગાા દયમ્માન ફાક ોતાના જીલનનો આયોગ્મનો ામો ભજબુત કયે છે , આ વભમ



દયમ્માન ફાક બાા ળીખે છે અને ોતાની નવુ ાં નવુ ાં ળીખલાની ક્ષભતા ણ આજ વભમે કેલે છે .
મક્તતના મક્તતત્લ ધડતય અને આત્ભવલશ્વાવ જેલી, ખ ૂફ જ અગત્મની ફાફતોનો વલકાવ જીલનના આ



જ તફક્કાભાાં થામ છે .
તે ઉયાાંત, બાયતના વાંવલધાન મુજફ, ફાકને ોણ, આયોગ્મ અને વળક્ષણ ભેલલાનો મ ૂભ ૂત



અવધકાય ણ આલાભાાં આમો છે . જેથી તે ોતાનો ભશત્તભ વલકાવ વાધી ળકે
બાયતભાાં ફાકોની સ્થથવત:
ઘણા વાંવોધનો, વયકાયી અને લફન વયકયી વાંષથાઓના અશેલારો મુજફ બાયતભાાં ફાકોની ક્ષથવત વાયી
નથી.


બાયતભાાં ૪૦% કયતા લધુ ફાકો કે જેઓની ઉંભય ૫ લષ કયતા ઓછી છે ,જેઓ કુોણથી ીડામ છે .



દય ૧૦૦૦ ફાકોએ ૪૭ ફાકો ોતાની શેરી લષગાાંઠ ઉજલી ળકતા નથી.



૨૮% ફાકો જન્ભથી જ કુોવત શોમ છે



અડધા કયતા થોડા લધુ ફાકો ોતાનુ ાં ૮ લષન ુ ાં વળક્ષણ  ૂણષ કયી ળકે છે .

ફા-ોણ એ ફાકના વલાાંગી વલકાવ ભાટે નો ખ ૂફ જ ભશત્લની ફાફત છે . કુોણને કાયણે ફાક
લાયાં લાય ફીભાય ડે અને તેનો ળાયીકયક તથા ભાનવવક વલકાવ રૂાંધામ છે .  લષ કયતા ઓછી ઉંભયભાાં થતા
ફા-મ ૃત્યુના કાયણોભાાં ૨/૩ કાયણો કુોણ વાંફવાં ધત છે . મત્ૃ યુના આ એલા કાયણો છે , જે આણે અટકાલી
ળકીએ છીએ. ઊંચા ફા મ ૃત્યુ દયને કાયણે વભાજભાાં લધુ ફાકો યાખલાની પ્રથાને પ્રોત્વાશન ભે છે , જેની
વલયીત અવય ફાકો ઉયાાંત તેની ભાતા ઉય ડે છે . લાયલાય વગબાષઅલષથાને કાયણે ભકશરાનુાં આયોગ્મ
ણ કથે છે . ફીજી ફાજુ ગયીફ કુટુાંફભાાં લધુ ફાકોને કાયણે, કુટુાંફ ફધા જ ફાકોના વલકાવ ઉય વયખુ ાં
ધ્માન આી ળકતા નથી.
જન્ભથી જ કુોવત જન્ભેલ ુાં ફાક, વલવલધ યોગોનો બોગ ફનલાની વાંબાલના યશે છે . તે ઉયાાંત આ પ્રકાયના
ફાકને કકળોયાલષથાભાાં ોતાનો જરૂયી વલકાવ વાધલા શભેળા આ ફાફત અડચણરૂ વાલફત થામ છે . એક
કુોવત ફાક, કકળોયઅલષથાભાાં કુોવત યશે છે , અને યુલાનીભાાં ણ કુોણને કાયણે, કુોવત ફાકને
Page 2

KCG-Portal of Journals

જન્ભ આે છે . આથી આ પ્રકાયે કુોણ એક ેઢીભાાંથી ફીજી ેઢીભાાં પ્રલેળે છે . આભ વભાજ રાાંફા વભમ
સુધી કુોવત યશે છે .
ફાકના કુ ોણના કાયણે, વભગ્ર રયલાય, ઉયાાંત તે ફાકન ાંુ બવલષ્મ ણ ગયીફીના વલ ચક્રભાાં પવાત ાંુ
જામ છે .
દે ળભાાં ફાકોના કુ ોણ સ્થથતી:બાયતભાાં કુોણનો દય ઘણો ઉંચો છે . ફાાંગ્રાદે ળ જેલા ગયીફ દે ળભાાં જમાાં ફામત્ૃ યુ દય ૩૭ છે , જમાયે
બાયતભાાં આ દય ૪૭ છે . બાયતભાાં ફાકોભાાં યવીકયણનુાં પ્રભાણ ણ ફાાંગ્રાદે ળ કયતા ઘણુ ાં નીચુાં છે .
વાભાન્મ યીતે જોઈએ તો ફાકભાાં કુોણની ળરુઆત જન્ભ વભમથી કે તે શેરા ભાાં ના ગબષભાાં ણ ુયત ુાં
ોણ ન ભલાને કાયણે થામ છે . વાંળોધન દ્વાયા જાણલા ભળયુ ાં છે કે ફાકભાાં કુોણ થલાની વૌથી લધુ
વાંબાલના ૬ ભાવ થી ત્રણ લષની ઉભયે ખ ૂફ ઝડથી થામ છે .
ફાકને ળરૂઆતના છ ભાવ સુધી પતત ભાતાનુ ાં ધાલણ આલાભાાં આલે છે , અને આ ધાલણ ફાકના વલકાવ
તથા ોણ ભાટે ુયતુ ાં શોમ છે . યાં ત ુ ફાકની ઉંભય છ ભાવ કયતા લધુ થામ ત્માય ફાદ ફાકના વલકાવ
ભાટે આ ધાલણ ુયતુાં શોતુાં નથી. આ વભમ દયમ્માન ફાક અનેક યોગોનો બોગ ફનલાની વાંબાલના ણ યશે
છે . આ વભમે ફાકને ઉયી આશાયની જરૂકયમાત ઉબી થામ છે , અને આ વભમગાા દયમ્માન ફાક જાતે
કાઈ કયી ળકતુાં નથી. આ વભમે ફાકને જરૂકયમાત શોમ તેલા ોચા, ખોયાકની મલષથાભાાં ભાાં ઉયાાંત તેના
કુટુાંફીજનોએ કાજી યાખલાની શોમ છે . અશીં જો કુટુાંફીજનો વભજ કે વભમના અબાલે ફાકની મલક્ષથત
કાજી ન યાખી ળકે તો ફાક ધીયે ધીયે કુોણ તયપ ધકેરાઈ જામ છે . જો ફાકની આ ઉંભયભાાં જોઈએ
તેટરો વલકાવ ન થામ તો, જીલનના ાછરા તફક્કાભાાં ફાક અનેક મુવકેરીઓનો વાભનો કયે છે . ફાક
કુોવત યશે તો તેની વલયીત અવય તેના બણતય અને નલી નલી કુળતાઓ ળીખલાની ક્ષભતા ઉય ણ
થામ છે .
ઉયોતત વભષમાઓનો વનકાર આંગણલાડી કામષક્રભ દ્વાયા થઇ ળકે તેભ છે . આ , “વાંકલરત ફા વલકાવ
મોજના”, એ એલી મોજના છે જેના થકી ફાકને ોતાના વલાાંગી વલકાવ ભાટે ની ુયતી તક અને વેલા  ૂયી
ાડલાભાાં આલે છે . ફાકના જીલનના અગત્મના તફક્કાભાાં ફાકને ુયક ોણ, યવીકયણ, આયોગ્મની
વેલાઓ અને ફાકનો વાભાજજક અને ફૌવધક ામો ભજબુત કયલાભાાં આ કામષક્રભ ખ ૂફ જ ઉમોગી છે . આભ
આ કામષક્રભ દ્વ્રાયા ફાક અને તેનો કયલાય ગયીફીના વલચક્ર ભાાંથી ફશાય નીકી ળકે તેભ છે . ફાકને
ોતાના મ ૂભ ૂત અવધકાય ભેલલા ણ આ મોજના ઉમોગી છે .
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ICDSની ત ૃણમ ૂર થતયીમ વાંયચના આંગણલાડીભાાંથી ભતી વેલાઓ:
કામષક્રભના નાભ ઉયથી પરીત થામ છે કે “વાંકલરત ફા વલકાવ મોજના” ભાાં જુદી જુદી વેલાઓને એક જ
કામષક્રભભાાં વભાલી રેલાભાાં આલી છે .ફાક ોતાનો વલકાવ કયી ળકે તે ભાટે આ મોજના અંતષગત

ભતી

ે ી ળકીએ.
વેલાઓને મુખ્મ ૩ પ્રકાયની વેલાઓભાાં લાંશચ
(૧) ોણરિી વેલાઓ: ોણ રક્ષી વેલાઓભાાં નીચે મુજફની વેલાઓ ભલા ાત્ર છે .


ુ ક ોણ:- ુયક ોણ અંતષગત અાતી વેલાઓભાાં આંગણલાડી દ્વાયા વલવલધ લાનગીઓ  ૂયી
પય

ાડલાભાાં આલે છે . જુદા જુદા યાજમભાાં, ષથાવનક વાંષકૃતી, ઉરબ્ધતા મુજફ વલવલધ લાનગીઓની વાંદગી
કયલાભાાં આલે છે . વાભાન્મ યીતે આંગણલાડીભાાં ફાકને ગયભ બોજન, જેભાાં અનાજ, કઠો, તેર, ળાકબાજી,
ખાાંડ, આમોડીનયુતત ભીઠાનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે . તે ઉયાાંત ફાકને “ઘયે રઈ જલાનો નાષતો” (ટે ક
શોભ યે ળન) આલાભાાં આલે છે


ફાકના વલકાવન ાંુ વતત મલુ માાંકન/દે ખયે ખ:- ફાકનો વલકાવ ફયાફય થઈ યહ્યો છે કે નકશ તેન ુ ાં વતત

મ ૂલમાાંકન/ દે ખયે ખ યાખલાની મલષથા ણ આ કામષક્રભ અંતષગત કયલાભાાં આલી છે . ત્રણ લષથી નાના
ફાકોનુ ાં દય ભાવે લજન કયલાભાાં આલે છે અને ગ્રોથ-ભોનીટયીંગ ચાટષ દ્વાયા તે ફાકના વલકાવની ક્ષથવત
તાવલાભાાં આલે છે .


ોણ અને આયોગ્મ વળિણ:-

આ એક કામષક્રભનુ ાં ખ ૂફ જ અગત્મનુ ાં ાસુ ાં છે . અશીં ગાભની ૧૫ થી ૪૫ લષની ભકશરાઓને ોતાના ોણ
અંગે તથા નાના ફાકનો ોણઅંગે લૈજ્ઞાનીક વભજ આલાભાાં આલે છે . આ વભજ આલા ભાટે
આંગણલાડી કામષકય દ્વાયા ગૃશ મુરાકાત, ભકશરાઓ વાથે ફેઠકો અને વાંયાભળષ (કાઉન્વેલરિંગ) કયલાનુ ાં શોમ છે .
જેભાાં આંગણલાડી કામષકય ોણ વાથે વાંફવાં ધત અન્મ વલમ જેલા કે ષલચ્છતા, કુટુાંફવનમોજન, આયોગ્મભાાં
ઉમોગી વેલાઓની જાણકાયી આલાભાાં આલે છે .
(૨) આયોગ્મરિી વેલાઓ: અશીં ફાકને ોણ ઉયાાંત આયોગ્મની વલવલધ વેલાઓ આલાની જોગલાઈ
ણ કયલાભાાં આલી છે . આયોગ્મરક્ષી વેલાઓભાાં મુખ્મ નીચે મુજફની વેલાઓનો વભાલેળ કયલાભાાં આલે છે .


યવીકયણ: ૬ લષથી ઓછી ઉભયના ફાકોને ોરીમો,........જેલા યોગો વાભે યલક્ષત કયલા ભાટે

વભમવય યવીકયણની વેલાઓ  ૂયી ાડલાભાાં આલે છે . અશીં વગબાષને ણ.......યોગ વાભે યક્ષણ  ૂરુાં ાડલા
વગબાષલષથા દયમ્માન યક્ષણ  ૂરુાં ાડલાભાાં આલે છે . આ ભાટે આગણલાડી કામષક્રભ અને આયોગ્મ વલબાગ વાથે
વાંકરન કયી જરૂયી વેલાઓ શોચાડલાભાાં આલે છે .


આયોગ્મની વેલાઓ:- ૬ લષથી નાના ફાકોને, વગબાષઓને, તથા ધાત્રીભાતાને આયોગ્મની વેલાઓ

શોચાડલાની જલાફદાયી આંગણલાડી કામષકયોની છે . જેભાાં મુખ્મત્લે તભાભ ફાકોનુાં વભમાાંતયે આયોગ્મ
તાવ, તેભના લજન, ઉંચાઈની મલક્ષથત નોંધ તથા નાની ભાાંદગીઓની વાયલાય અંગેની મલષથાની
જલાફદાયીનો વભાલેળ આ કામષક્રભ અંતગષત કયલાભાાં આલે છે .
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યે પયર/વાંદબય વેલાઓ:- જે તે વલષતાયના કુોવત ફાકો, વલકરાાંગ ફાકો તથા ભાાંદા ફાકો કે

જેઓને લધુ વાયલાયની જરૂય શોમ તેલા ફાકોની ભેડીકર તાવ/વાયલાય ભાટે ભોકરલાની મલષથા, આ
કામષક્રભ અંતગષત કયલાભાાં આલે છે . આ ભાટે આંગણલાડી કામષકયે નજીકના પ્રાથવભક આયોગ્મ કેન્રની અથલા
તો વવવલર શોક્ષટર વાથે વાંકરન કયલાનુાં શોમ છે .
(૩) પ ૂલય-પ્રાથવભક વળિણ: ૩ થી ૬ લષના ફાકોભાાં વળક્ષણનો ામો ભજબુત કયલા, તેભનાભાાં વાભાજજક,
ફૌવધક ામો ભજબુત કયલા ભાટે લાતાષઓ, ફાગીતો, અલબનમ લગેયેના ભાધ્મભનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે
છે . અશીં ફાકોને શકાયાત્ભક લાતાલયણ  ૂરુાં ાડલાભાાં આલે છે , જેથી તેઓ ળાાએ જલા ભાટે ભાનવવક યીતે
તૈમાય થામ છે . ગ્રામ્મકક્ષાએ ઉયોતત તભાભ વેલાઓ ભી યશે, તે ભાટે આંગણલાડી કેન્રની મલષથા
કયલાભાાં આલી છે . શારભાાં ગુજયાત યાજમભાાં આળયે ૪૯,૩૫૮ જેટરા આંગણલાડી કેન્રો દ્વાયા આંગણલાડીની
વેલાઓ  ૂયી ાડલાભાાં આલી યશી છે . યાજમ વયકાયે ૨૦૧૧-૧૨ દયમ્માન આઈ.વી,ડી.એવ શેઠ, કુર
રૂ.૧૧૮૪૮૫.૫૫(રાખભાાં) પાલલાભાાં આમા શતા.
વાંળોધન વભથમા:
આંકડાકીમ દૃષ્શટએ આ મોજના ઘણી વપ દે ખાતી છે યાં ત ુ તે અવત ગયીફ કયક્ષથવતભાાં જીલતા આકદલાવી
રોકો સુધી  ૂયે - ૂયી શોંચી ળકી છે કે કેભ તે પ્રશ્ન લચન્શ છે . મલષથાકીમ રષ્શટકોણથી જોઈએ તો આ
મોજનાઓની વપતાનો આધાય છે , ગ્રામ્મ કક્ષાએ પયજ ફજાલતા વેલા આનાય કભષચાયીઓભાાં મોજનાની
ભાકશતી, મોજનાની વભજ. ત્માયફાદ ગાભના ભશત્લના આગેલાનો જેલા કે ગ્રાભ ાંચામતના વભ્મશ્રીઓ તથા
ગાભના આયોગ્મ ભાટે વયકાય દ્વાયા ઘડલાભાાં આલેરી “ગ્રામ્મ આયોગ્મ, ોણ અને ષલચ્છતા વવભવત” જે
ગુજયાતભાાં “વાંજીલની વવભવત” ના નાભે પ્રચલરત છે , તે વવભવતના વભ્મોભાાં મોજના અંગે ભાકશતી તથા વભજ.
ઉયોતત વભ્મોભાાં તથા કભષચાયીઓ જેટરા મોજના અંગેની લધુભાાં લધુ ભાકશતીથી લાકેપ શળે તો, ગાભના
રાબાથી વયતાથી રાબ ભેલી ળકળે અને રોકબાગીદાયી દ્વાયા કામષક્રભ ની દે ખયે ખ ણ યાખી ળકાળે.
અશીં વાંળોધન વભષમા આ

છે કે શુ ાં ગ્રામ્મ ષતયે પયજ ફજાલતા કભષચાયીઓ અને ગાભના આગેલાનો,

ાંચામત વભ્મોભાાં આ મોજના અંગે શુ ાં વભજ છે .? તેઓ મોજના અંગે કેલા પ્રકાયની ભાકશતી ધયાલે છે ? શુ ાં
તેઓ આ કામષક્રભનુાં ભશત્લ વભજમા છે ? એટરે કે તેભની ાવે ગુણલત્તાયુતત ભાકશતી છે કે નકશ? શુ ાં તેઓ
ભાકશતીના ઉમોગ દ્વાયા ોતાના ગાભના રોકોનુ ાં ોણ સુધાયલા કોઈ ણ યીતે ભદદરૂ થઈ યહ્યા છે ? શુ ાં
વયકાયની અેક્ષા મુજફ તેઓની બાગીદાયી જીલાંત છે ?
ઉયોતત વભષમાના વભાધાન ભાટે ગુજયાતના આકદલાવી અંને છે લાડાના જીલરા એલા નલવાયી અને ડાાંગ
જીલરાભાાંથી ત્તાલુકાલાય કભષચાયીઓ અને વાંજીલની વવભવતના વભ્મો ાવેથી ળોધ ઉકયણ તયીકે અનુસ ૂલચનુ ાં
ઉમોગ કયી ભાકશતી એકવત્રત કયલાભાાં આલી અને ભાકશતી વલવરેણના તફક્કાએ મોગ્મ આંકડાળાસ્ત્રીમ
ધ્ધવતઓનુ ાં ઉમોગ કયલાભાાં આયુ.ાં વાંળોધન વલમલષત ુની ષશટતા ભાટે ગૌણ સ્રોત તયીકે વયકાયશ્રીની
લેફવાઇટ તથા લેફવાઈટ ઉય ઉરબ્ધ વલવલધ અશેલારોનો ઉમોગ કયલાભાાં આમો છે . અશીં શારભાાં
અભરીકયણ ોણ ભાટે ખ ૂફ જ ભશત્લની મોજના એલી વાંકલરત ફા વલકાવ કામષક્રભ(આંગણલાડી)ને
ધ્માનભાાં યાખી વાંળોધન કયલાભાાં આયુ.ાં
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વાંળોધન વલથતાય અને નમ ૂના વાંદગીવાંળોધન અભ્માવ ભાટે આકદલાવી ફાહુલમ વલષતાય નલવાયી જજલરાના 5 અને ડાાંગ જજલરાના આશલા
તાલુકાઓભાાંથી ફે પ્રકાયના એટરે વેલા આનાય

આયોગ્મ કામષકયો- આળાફેન, આંગલાડી કામષકય અને

નવષફેન અને ાંચામત વભ્મ/ વાંજીલની વવભવતના વભ્મો દયે કભાાં થી 12-12 વભ્મોની વાંદગી વવલચાય
વનદળષન દ્ધિવતનો ઉમોગ કયી કયલાભાાં આલી છે . જેની વલગત નીચે કોશઠકભાાં આેર છે .
ઉત્તયદાતાઓની પ્રકૃવત પ્રભાણે નમ ૂના વાંદગીની સ્થથત દળાય લત ાંુ કોષ્ઠક
તાલકુ ા પ્રભાણે વાંદ કયે ર ઉત્તયદાઓની વાંખ્મા

ઉત્તયદાતાઓ
ન ાંુ થલરૂ
વેલા

કુ ર

લાાંવદા

ચીખરી

ગણદે લી

નલવાયી

જરારોય

આશલા ઉત્તયદાતાઓ

૧૨

૧૨

૧૨

૧૨

૧૨

૧૨

૭૨

૧૨

૧૨

૧૨

૧૨

૧૨

૧૨

૭૨

૨૪

૨૪

૨૪

૨૪

૨૪

૨૪

૧૪૪

આનાય
આયોગ્મ
કામષકયોઆળાફેન,
આંગલાડી
કામષકય અને
નવષફેન
ાંચામત
વભ્મ/ વાંજી
લની વવભવત
ના વભ્મ
કુ ર

વાંળોધનના રયણાભો અને વનષ્કય(૧) ઉત્તયદાતાનો આવથિક અને વાભાજજક દયજ્જો:- વેલા આનાય લગષભાાં ૬૭% અનુસલુ ચતજન જાતી અને
આગેલાનોના લગષભાાં. ૬૨% અનુસ ૂલચત જનજાવતના વભ્મો છે . વેલા આનાય લગષના ૪૭% આયોગ્મ કામષકયો
ફી.ી.એર (ગયીફી યે ખા નીચના કુટુાંફો) ભાાંથી છે , જમાયે આગેલાનોના લગષભાાં ૫૨% વભ્મોફી.ી.એર છે .
અશીં ફન્ને પ્રકાયના ઉત્તયદાતા અશીંના આકદલાવી વમુદામનુ ાં મોગ્મ પ્રવતવનવધત્લ કયી યહ્યા છે .
(૨) ઉત્તયદાતાઓભાાં આંગણલાડી કેન્દ્રના વભમ અંગેની જાણકાયીની સ્થથવત:- વેલા આનાય લગષભાાંથી ૩૯%
આયોગ્મ કામષકયોએ જણાયુ ાં કે આંગણલાડી કેન્રનો વભમ વલાયના ૯ થી ૩ લાગ્મા સુધીનો છે . જમાયે અન્મ
ઉત્તયદાતા તયપથી અરગ અરગ વભમ અંગે ભાકશતી ભી.
Page 6

જમાયે ગાભના પતત ૧૯% વભ્મોએ

KCG-Portal of Journals

આંગણલાડીના વભમ ૯ થી ૩નો જણામો, જમાયે અન્મ ઉત્તયદાતાઓ લચ્ચે આ અંગેની ભાકશતીભાાં વલલબન્નતા
જણાઈ.
(૩) વગબાષઓને આંગણલાડીભાાંથી ગયભ નાષતો ભલાાત્ર છે કે કેભ તે અંગેની ભાકશતીની ક્ષથવત જોઈએ તો,
૪૩% ગ્રાભ આયોગ્મ કામષકયો જણાલે છે કે ગયભ નાષતો ભલા ાત્ર છે , જમાયે અન્મ કામષકયોને આ અંગે કોઈ
ચોક્કવ ભાકશતી નથી.
(૪) આંગણલાડીભાાંથી ુયક ોણના ેકેટ અંગેની વાંખ્માની જાણકાયીની ક્ષથવત જોઈએ તો ૫૮% આયોગ્મ
કામષકયો જણાલે છે કે દય ભાવે ૧ સુખડીનુ ાં ેકેટ, ૩૯% કામષકયો જણાલે છે કે ૨ ેકેટ તથા ૩% જણાલે છે કે ૩
ેકેટ ભલાાત્ર છે .
ુયક ોણ તયીકે ળીયાના ેકેટ અંગે ભાકશતી તાવીએ તો ૧૮% કામષકયો જણાલે છે કે ળીયનુાં એક ેકેટ,
જમાયે ૪૮% જણાલે છે કે ૨ ેકેટ તથા ૩૩% જણાલે છે કે દય ભાવે ત્રણ ેકેટ ભલા ાત્ર છે .
ુયક ોણ તયીકે ઉભાના ેકેટ અંગે તાવીએ તો ૨૨% આયોગ્મ કામષકયો જણાલે છે કે દય ભાવે ઉભાના
એક ેકેટ, તથા ૬૫% વભ્મો જણાલે છે કે કુર ફે ેકેટ ભલાાત્ર છે .
(૫) આયોગ્મ કામષકયોની રશટીએ, ુયક ોણના ેકેટની વનમવભત ઉરબ્ધતા અંગેની જાણકાયી ભેલીએ તો
૭૨% વભ્મો જણાલે છે કે ેકેટ વનમવભત ભે છે . જમાયે ૨૧% કામષકયો જણાલે છે કે જમાયે ુયતો જ્થો
ઉરબ્ધ શોમ તો જ ેકેટનુાં વલતયણ થામ છે .
(૬) ેકેટનો ઉમોગ ક્યાયે કયલો જોઈએ તે અંગેની જાણકાયીની ક્ષથવત જોઇએતો ૮૧.૯% આયોગ્મ કામષકયો
જણાલે છે કે રાબાથીએ આ ેકેટનો ઉમોગ દયયોજ કયલો જોઈએ, જમાયે ૧૮% આયોગ્મ કામષકયોને અંગે
ખોટી અથલા ભાકશતી નથી.
(૭) ૪૩% આયોગ્મ કામષકયો જ ેકેટ આપ્મા ફાદ રાબાથીને ેકેટના ઉમોગ કમો કે નકશ તથા ેકેટ અંગે
કોઈ ણ પ્રવતબાલ રઈ યહ્યા છે , જમાયે ૫૭% કામષકયો પતત ેકેટ વલતયણ કયી, રાબાથી તયપથી ેકેટ અંગે
કોઈ પ્રવતબાલ રઈ યહ્યા નથી.
(૮) પતત ૪૧.૭% આયોગ્મ કામષકયો જ ેકેટભાાંથી કેટરા પ્રભાણભાાં ઉમોગ કયલો, તે અંગે જાણકાયી છે ,
જમાયે ૨૩% આ અંગે કોઈ ભાકશતી નથી અને ૩૪% આયોગ્મ કામષકયો જણાલે છે કે તેઓને આલી કોઈ વભજણ
આલાભાાં આલી નથી.
(૯) ૫૧% કામષકયો જણાલે છે કે આ ેકેટ આલાના ફાંધ થામ તો, તેની અવય ગાભના ોણ ઉય થળે.
જમાયે ૧૮% આયોગ્મ કામષકયોની રશટીએ ેકેટ ઉમોગી નથી અને ૩૦% આયોગ્મ કામષકયો તો આ અંગે કોઈ
ભાકશતી નથી. આ કોશટક ષશટ યીતે દળાષલે છે કે ગ્રામ્મ આયોગ્મ કામષકયને આ મોજના રાબ અંગે  ૂયી
જાણકાયી નથી.
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ગાભના આગેલાનો જેલા કે ગ્રાભ ાંચામતના વભ્મો તથા ગ્રાભ આયોગ્મ, ોણ અને થલચ્છતા વવભવતના
વભ્મોને આંગણલાડી કામયક્રભ અંગે જાણકાયીની સ્થથવત(૧) ગાભના ૯૦% વભ્મોને ગાભના કુોવત ફાકો અંગે ભાકશતી નથી. ાંચામતી યાજના વભ્મો કયતા ગ્રાભ
આયોગ્મ ોણ, ષલચ્છતા વવભવતના વભ્મો ાવે ગાભના કુોવત ફાકો અંગેની ભાકશતીનુ ાં પ્રભાણ થોડુાં લધુ
છે .
(૨) ભાત્ર ૧૯.૪% ગાભના વભ્મોને આંગણલાડીના વભમ અંગે જાણકાયી છે . જમાયે અન્મને ખોટી ભાકશતી છે .
(૩) ૫૧% વભ્મો જણાલે છે કે તેઓએ છે લરા એક ભાવભાાં ોતાના ગાભની ઓછાભાાં ઓછી એક લાય રૂફરૂ
મુરાકાત કયી છે . જમાયે ફાકીના વભ્મો મુરાકાત કયતા નથી.
(૪) ૪૩% વભ્મો જણાલે છે કે વગબાષને આંગણલાડીભાાંથી ગયભ નાષતો ભલા ાત્ર છે જમાયે ૩૪% વભ્મોના
ભતે આંગણલાડીભાાંથી વગબાષને ગયભ નાષતો ભલાાત્ર નથી.
(૫) ૫૫% વભ્મો જણાલે છે કે તેભના ગાભભાાં ુયક ોણના ેકેટ વનમવભત ભે છે . જમાયે ૩૩% વભ્મોને
ોતાના ગાભભાાં આ ેકેટ વનમવભત ભે છે કે નકશ તે અંગે કોઈ જાણકાયી નથી
(૬) પતત ૫૫% વભ્મો જણાલે છે કે આ ેકેટ દયયોજ કયલાનો શોમ છે . ૩૬% વભ્મો જણાલે છે કે તેભને આ
પ્રકાયની કોઈ ભાકશતી આલાભાાં આલી નથી.
(૭) ૩૬% વભ્મો જણાલે છે કે આ ેકેટ ફાંધ થઈ જામ તો કોઈ પેય ડતો નથી. જમાયે પતત ૩૧.૯ વભ્મો આ
અંગે કોઈ ભાંતમ જણાલતા નથી. આભ, આંગણલાડીનુાં મુખ્મ કામષ છે કે ગાભભાાં ોણ અંગે કાભગીયી કયલી
અને ોણનો ઘણો ખયો આધાય છે , આંગણલાડીભાાંથી અાતા ુયક ોણના ેકેટો. યાં ત ુ અશીં ષશટ ણે
જણામ છે કે વભ્મોને આ ેકેટના ભશત્લ અંગે જાણકાયી નથી.
ઉવાંશાયઉયોતત ભાકશતી દળાષલે છે કે આંગલાડી કામષક્રભ અવયકાયક યીતે અથલા તો કામષક્રભ દ્વાયા અાઈ યશેર
વેલાઓનો ગુણલતા યુતત ઉમોગ થઇ યહ્યો નથી. મલષથાન રશટીકોણથી મ ૂરલીએ તો, આ મોજનાના
કભષચાયીઓ કે જેઓ ગાભભાાં આયોગ્મ કામષકયો તયીકે પયજ ફજાલે છે , તેઓને આંગણલાડીના વભમ જેલી ખ ૂફ
જ ામાની ફાફત અંગે ણ  ૂયી જાણકાયી નથી.

આંગણલાડીભાાંથી રાબાથીને ભતી વેલાઓ અંગે ણ

ગ્રાભ આયોગ્મ કામષકયો અને ગાભના આગેલાનોભાાં ભોટા પ્રભાણભાાં જાણકાયીનો અબાલ જોલા ભે છે . આયોગ્મ
કામષકયોને આંગણલાડી અંતગષત ભતી વેલાઓના ભશત્લ અંગે ણ ુયતા પ્રભાણભાાં ભાકશતી નથી. અશીં
ષષટ છે કે જે આયોગ્મ કામષકયો કે જેના દ્વ્રાયા આ વેલા રાબાથી સુધી શોચાડલાની શોમ છે , તેઓને કામષક્રભના
ામાની ફાફતો અંગે જાણકાયી નકશ શોમ તો કામષક્રભ અંતગષત આતી વેલાઓની અવયકાયકતા યશેતી નથી.
જેભકે આંગણલાડીભાાંથી આલાભાાં આલતા ુયક ોણના ેકેટોની વાંખ્મા, આ ેકેટનો ઉમોગ ક્યાયે , કેલી
યીતે અને કેટરા પ્રભાણભાાં કયલો જોઈએ લગેયે ફાફતોથી લાકેપ કયલા જરૂયી છે . જેથી કયીને તેઓ આ
ભશત્લની જાણકાયી રાબાથીને શોચાડી ળકે. અશીં આ ામાની ભાકશતીનુ ાં ભશત્લ ણ આંગણલાડીભાાંથી
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આલાભાાં આલતા ેકેટ જેટલુાં જ છે . પતત ેકેટ આલાથી કામષક્રભ વપ થઇ ળકે નકશ. ફીજી તયપ ગાભના
આગેલાનો, ાંચામતના વભ્મોને કામષક્રભભાાં મોગ્મ યીતે વાભેર કયલા જોઈએ, તેઓને કામષક્રભના ભશત્લ અંગે
વભજ વભમાાંતયે આલાની મલષથા થલી જોઈએ. જો કામષક્રભ અંતગષત અાતી વેલાઓની ભાકશતીથી લાકેપ
કયલાભાાં આલે તો તેઓ ોતાના ગાભની વેલાઓ અંગે મલક્ષથત દે ખયે ખ ણ યાખી ળકે.
અશીં એ ણ જાણલા ભે છે કે ભોટા બાગના આયોગ્મ કામષકયોએ કે ગાભના આગેલાનોએ ણ રાબાથી
ાવેથી ેકેટના ઉમોગ અંગે કોઈ ણ પ્રકાયનો પ્રવતબાલ ભેમો નથી. રાબાથીને ેકેટ ભળમા ફાદ
રાબાથીએ આ ેકેટનો ઉમોગ ણ કયે છે કે નકશ તે ફાફતની જાણકાયી ભેલલાનો મત્ન કયલાભાાં
આલતો નથી.

જે ષષટ દળાષલે છે કે કામષકયો કોઇણ કાયણવય ોતાના ગાભનુાં ોણનુ ાં ષતય સુધાયલા

જીલાંત યીતે કાભગીયી કયી યહ્યા નથી. આ ફાફતે ગ્રાભ ાંચામતના વભ્મો કે વાંજીલની વવભવતના વભ્મોની
જીલાંત બાગીદાયીનો અબાલ ણ ષશટ યીતે જણામ છે . તે ઉયાાંત અશીં આંગણલાડી કામષકયોએ આયોગ્મ
વલબાગના કભષચાયીઓ વાથે વાંકરન દ્વાયા કામષક્રભનો ઉદે ળ ાય ાડલાનો શોમ છે . ગ્રામ્મ કામષકયો લચ્ચે
વાંકરનનો અબાલ જોલા ભે છે .
વાંદબય-

1. ICDS mannual
2. ષથાવનક આંગણલાડીઓનાાં પ્રગવત અશેલારો
3. વેંવવ ડેટા

*******************************************************************

વભરશય દલે
વાંળોધક-વલદ્યાલાચષવત
ડૉ. રોકેળ જૈન
એળોવવમેટ પ્રોપેવય અને ભાગષદળષક
ગ્રાભ મલષથાન અધ્મમન કેન્ર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ
યાાંધેજા
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