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બાલ આરોગ્યક્ષેત્રે આંગણળાડીની ભમુ િકા
ટુંુ કસાર
વને 1960ભાાં ગુજયાત યાજમની સ્થાના થમા છી યાજમનો વભતોર વલકાવ થામ તેભજ
યાજમભાાં મુખ્મત્લે ગયીફ લસ્તીનો વાભાજીક આવથિક વલકાવ થામ તે અથે બાયતના ફાંધાયણની અંદય કલ્માણ
યાજમની બાલના વવધ્ધ કયલા ભાટે કેટરાક રક્ષમાાંકો નકકી કયલાભાાં આવ્મા છે . આ રક્ષમાાંકો વાભે વવધ્ધી
પ્રાપ્ત થામ તે ભાટે કેટરાક અવયકાયક ગરા રેલાભાાં આવ્મા છે . છે લ્રા ૫૮ લષથી યાજમભાાં વલવલધ દદળાભાાં
પ્રગવત થઇ યશી છે . કેટરીક ફાફતોભાાં બાયતબયભાાં ગુજયાત યાજમ ભોખયાનુ ાં સ્થાન બોગલે છે . તેભ છતાાં
ગયફ અને છાત પ્રજાજનોની સ્સ્થતી સુધાયલા ભાટે કેટરાક ગરા રેલાના જરૂયી છે અને તે દદળાભાાં
ગુજયાત વયકાય દ્વાયા અવયકાયક યીતે કામષલાશી થામ તે ઇચ્છનીમ છે અશી આ વાંદબે વાંળોધકે "ફા આયોગ્મ
ક્ષેત્રે આંગણલાડીની ભ ૂવભકા" જાણલા નો પ્રમાવ કમો છે , જેની વાં ૂણષ વલગતો આ વાંળોધન રેખભાાં આલયી
રેલાભાાં આલી છે .
અગત્યના બ્દો : આરોગ્ય, મળશ્વ આરોગ્ય સુંસ્થા, આંગણળાડી, બાલક
પ ૂણણ ેર
આજના આ માાંવત્રક યુગાભાાં ભાણવ માંત્રો વાથે યશી માંત્ર જેલો જડ અને બાલશુન્મ ફન્મો છે .
દયે ક વ્મદકતના જીલનભાાં વલકાવ અને પ્રગવત વાધલા ભાટે ફાણ અને દકળોયાલસ્થાનો ખુફજ અગત્મનો
પાો શોમ છે . ફાકના વલકાવ ય તેના ભાતા - વતાનો ઘણો પ્રબાલ ડે છે . આ તફકકાભાાં ફાક ય
કોઇણ લસ્તુની ફહુ જલ્દી અવય ડે છે અને કાંઇક ળીખલા ભાટે શાંભેળા ઉત્સુક અને તૈમાય શોમ છે . એટરે
તેના ભન અને ળયીયના વાભાન્મ વલકાવ ભાટે તથા ફીજાઓ વાથેના તેના વાંફધ
ાં ભાટે અને જીંદગી ળરૂઆતના
લોભાાં ામાનુાં વળક્ષણ એટરે કે પ્રાથવભક વળક્ષણ ખુફજ અગત્મનુ ાં છે .
આઇ.સી.ડી.એસનો ઇતીહાસ
વાંકરીત ફાવલકાવ વેલાઓનુ ાં આમોજન કયલા બાયત વયકાયશ્રીના ભાનનીમ
તત્કારીન આમોજન ભાંત્રીશ્રી એ 1972ભાાં સુચન કયુષ ઓગષ્ટ 1974ભાાં બાયત વયકાયે “ફાકોની યાષ્રીમ નીતી”
જાશેય કયી જેભાાં ફાકને “લધાયાની ભશત્લની વભરકત” તયીકેન ુ ાં વાંફોધન કયે ર છે . આંતય ભાંત્રારમના ભાંત્રી
કક્ષના આઠ અભ્માવ જુથોની યચના કયલાભાાં આલી અને તેઓ દ્વાયા યજુ થમેર અશેલાર ના આધાયે વાંકરીત
ફા વાંબા અંગેની એક દયખાસ્ત યજુ કયલાભાાં આલી આ દયખાસ્ત મુજફ ળાાભાાં અભ્માવ કયતા ફાકોને
ુયક ોણ, યોગ પ્રવતકાયક યવીઓના વાંદબે વનષ્ણાાંત વેલાઓ વાથેની આયોગ્મ વાંબા, ભાતાઓને ોણ,
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આયોગ્મ વળક્ષણ, ુલષ પ્રાથવભક વળક્ષણ, ભનોયાં જન, કુટુાંફ કલ્માણ, ીલાના ચોખ્ખા આયોગ્મપ્રદ ાણીની
વેલાઓ, વાાંકી રેલાભાાં આલી. 1975ભાાં ફાવલકાવ મોજનાનો કામષક્રભ વનષ્ણાાંતો દ્વાયા ઘડી કાઢલાભાાં આવ્મો.
આઇ.સી.ડી.એસ.ની જરૂરીયાત
કલ્ના કયીએ કે કોઇ ભાી ોતાના ફુરોને એલી યીતે ઉગાડે છે કે તેને ભશીનાઓ સુધી પ્રકાળ
અને ાણી ભતા નથી. ત્માયફાદ તેભાાં ખુફ ખાતય નાખીને તેને ઉગાડલાનો પયીથી પ્રમત્ન કયલાભાાં આલે,
તો આલા ભાીને આણે ાગર કશી ળકીએ ? વાંદેળોએ છે કે બાયતના ફાકોની વાથે ણ કાંઇક આવુજ
લતષન કયલાભાાં આલે છે . 6 લષની ઉંભય સુધી તેની કાજી કોઇ યાખતુ નથી. તેને ોતાની યીતે વલકાવ કયલા
દે લાભાાં આલે છે . છી તેને સ્કુરે ભોકરી તેના ય બણતયનો એક વાથે ફોજો નાખી દે લાભાાં આલે છે . યાં ત ુ
ફાકોના ળરૂઆતના ફે લષ દયમ્માન ફાકનુ ાં આયોગ્મ તેભની દ્રષ્ટી અને ઘણીફધી લસ્ત ુ નકકી કયી ળકામ
છે , જે જીલન બયની શોમ છે .
બાયતભાાં ઘણા ફાકો કુોીત છે . ઘણાને રોશીની ઉણ શોમ છે અને ઘણા ફાકો યવી
કયણથી લાંચચત યશી ગમેર શોમ છે . નલીનભાાં ભાનલ વલકાવના યીોટષ અનુવાય બાયતભાાં કુોીત ફાકોની
વાંખ્મા વૌથી લધુ છે . આ ભાનલીમ નુકળાન ભાત્ર તે ફાકોના યીલાયને જ નથી અથલા તેભના ભૌરીક
અવધકાયોને જ શાની થતી નથી યાં ત ુ આ વભગ્ર યાષ્રનુ ાં નુકળાન છે . ભુખ, કુોણ અને ચફભાય આયોગ્મ ય
એક આદળષ વભાજનુાં વનભાષ ણ થઇ ળકે નશી.
ુ
આઇ.સી.ડી.એસ ના હેતઓ
0 થી 6 લષના ફાકોને ોણ ભાટે અને સ્લાસ્થમની સ્સ્થવતભાાં સુધાયો રાલલો.ફાકોનો મોગ્મ
ભાનવીક ળાયીયીક અને વાભાજીક વલકાવથામ તેના ભાટે કામષક્રભો કયલા. મત્ૃ યુ, કુોણ, સ્કુરભાાંથી રો
આઉટની દયસ્સ્થવત યોકલી. ફાકના વલકાવભાાં અરગ અરગ વલબાગો અને નીતીનુ ાં અભરીકયણ અને વાંકરન
કયવુ.ાં વાભાન્મ આયોગ્મભાાં ભાતાની ક્ષભતાભાાં લધાયો કયલો અને આયોગ્મ વળક્ષણના ભાધ્મભથી ફાકની
ોણને રગતી જરૂયીમાત જોલી.
આઇ.સી.ડી.એસની ટીિ
આંગણલાડી કામષકય, આંગણલાડી શેલ્ય, સુયલાઇઝય, વી.ડી.ી.ઓ., ફા વલકાવ પ્રોજેકટ
ઓદપવયો ડી.ી.ઓ., જીલ્રા કામષક્રભ અવધકાયીઓ શોમ છે . સ્થાવનક વમુદામભાાંથી આંગણલાડી કામષકતાષની
વનભણુકાં કયલાભાાં આલે છે . જેને વમુદામ આધાયીત મુખ્મ કામષકતાષ ગણલાભાાં આલે છે . તે ણ વાભાજીક
દયલતષન ભાટે ન ુ ાં એક ઘટક છે .
ઉયાાંત એક ભદશરા ફાકોનુ ધ્માન ણ યાખે છે . ચફજી ફાજુ ચચદકત્વા અવધકાયી, વશામક નવષ
અને ભાન્મ વાભાજીક આયોગ્મ કામષકતાષ આઇ.વી.ડી.એવ કામષકતાષઓ વાથે એક ટીભ ફનીને વલબીન્ન વેલાઓ
ુયી ાડે છે .
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આંગણળાડીનો રરચય
ગુજયાતભાાં ૨૦૧૬-૧૭ ના ફજેટભાાં જાશેય કયાયુાં છે કે આંગણલાડી ને વભાજના વલકાવ ભાટે
ામાનુાં ભશત્લનુાં એકભ ફનાલલાનો વયકાયનો અચબગભ છે અને નાના ભુરકાઓને પ્રોત્વાશન વ્મલસ્થા વાધનો
ઉરબ્ધ કયાલલા 1975ભાાં બાયતવયકાય દ્વાયા ળરૂ કયામેર ઇન્ટીગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ ડેલરોભેન્ટ મોજના આજે
વલશ્વના ફાકો ભાટે નો વૌથી ભોટો કામષક્રભ ફની ચુકમો છે . જે છ લષથી નાની ઉંભયના ભુરકાઓ અને વાથે
વાથે વગષબા સ્ત્રીઓ કે સ્તનાન કયાલતી ભાતાઓના વલકાવ ભાટે નો આવળિલાદ વભાન કામષક્રભ છે .
દયે ક ળશેય કે ગાભડાભાાં દય એક શજાયની લસ્તીએ એક આંગણલાડીની યચના કયલાભાાં આલે છે
અને જેભ ળશેય કે ગાભડાની લસ્તી શોમ છે તેટરા આંગણલાડી કેન્દ્ર યચલાભાાં આલે છે .
આભ ગુજયાતભાાં શારભાાં ૪૨,૯૭૯ આંગણલાડી કેન્દ્રો છે .

યાજમના છે લ્રા ાાંચ લષના

ફજેટભાાં આ ભાટે અનેક ગરા રેલામા છે . 1975ભાાં છોટા ઉદ્દે યુ ભાાં ગુજયાતભાાં શેરી આંગણલાડી સ્થાઈ
શતી. આ આમોજનને “વાંકરીત ફાવલકાવ મોજના” એવુ નાભ અાયુ આ મોજનાભાાં પ્રાથભીક વળક્ષણ, ોણ
અને આયોગ્મ આ ત્રણેમ ાવાઓનુ ાં વાંકરન કયલાભાાં આવ્યુ છે .
આંગણળાડી સ્થાળા ાછલના ઉદ્દે શ્યો
પ્રથભ દ્રષ્ષ્ટએ આંગણલાડીનુ ાં કામષક્ષેત્ર નાનુ રાગે યાં ત ુ શકીકતભાાં સુક્ષભ યીતે વનયીક્ષણ કયતા
આંગણલાડીનુાં કામષક્ષેત્ર ખુફજ વલળા છે . આથી વૌ પ્રથભ આણે આંગણલાડી સ્થાલાના મુખ્મ ઉદે ળો
જોઇએ તો ફા મત્ૃ યુન ુ પ્રભાણ, કુોણના પ્રભાણભાાં ઘટાડો કયલો. ફાકના યવીકયણ અંગેની ભાદશતીનો
પ્રચાય કયલો. ફાકના સ્લાસ્થમ અંગે જાગૃવત રાલલાના પ્રમત્ન કયલા. ફાકના વલકાવ ભાટે આયોગ્મ પ્રદ
લાતાલયણ ઉભુ કયવુ.ાં ભાતાનુાં આયોગ્મ સુધાયવુ ાં લગેયે છે .
તેભજ વગબાષ ને જરૂયી ોણ ભી યશે તે ભાટે ના પ્રમત્નો કયલા જન જાગૃવત કામષક્રભ કયલા.
પ્રસુતીફાદ ણ ઘણી ભાતાને ોણ ભી યશે તેના ણ વલચાય કયીને તેને રગતી સુલીધાઓ આલાભાાં
આલે છે . વયકાયશ્રી દ્વાયા અાતી આયોગ્મની તથા આવથિક વેલાઓનો ભશત્ભ રાબ રોકોને આલો.
આંગણળાડી દ્વારા કરળાિાું આળતી કાિગીરી
ુયક ોણ આશાયનુાં આમોજન કયવુ.ાં વગબાષ ભાતાનુ ાં યવીકયણ કયવુ.ાં વાંગબાષ ભદશરા, ધાત્રી ભાતાને
આયોગ્મની તાવ ભાટે પ્રોત્વાદશત કયલી. આંગણલાડીભાાં ચારતા

વયકાયશ્રીના વલવલધ આમોજનભાાં

રાબાથીને ભદદરૂ થવુ.ાં આંગણલાડીભાાં આલતા ફાકોભાાં વાંસ્કાયનુ ાં વવિંચન કયીને પ્રાથવભક વળક્ષણ આવુ.ાં
વયકાય દ્વાયા અાતા ખાધ્મ વાભગ્રીભાાંથી ળકમ તેટરો ફાકોને સ્લાદદષ્ટ રાગે તેલો નાસ્તો તૈમાય કયલો.
ફાકો અસ્લચ્છ શારતભાાં

આંગણલાડીએ આલતા શોમ તો તેના ભાતા કે કુટુાંફીજનને

સ્લચ્છતા અંગેના

સુચનો કયલા. ફાકની પ્રવ ૃવત, વલકાવ, બાાની નોંધ રઇને તેના કુટુાંફીજનોને જાણ કયલી. યવીકયણ ફાદ
આડઅવય અંગેના સુચનો તેભની ભાતાને આલા. ધાત્રી ભાતાને આંગણલાડી કામષકય દ્વાયા સ્તનાનને રગતા
સુચનો આલાભાાં આલે છે . છ ભદશના છીના ફાકને કમો અને કેલો ખોયાક આલો તેને રગતી ભાશીતી
આલી.
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અહી સુંોધકે લષ ૨૦૧૭ દયમ્માન બાલ આરોગ્યક્ષેત્રે આંગણળાડીની ભમુ િકાનો એક અભ્યાસ
ુ હેરના ાુંચ સ્િ મળસ્તાર ગણેળનગય, આળાુયાનગય, શાંગાભી આલાવ, જનતાનગયી, યાભનગયીને
ભજ
રઇને શાથ ધયે ર જેના જોલા ભતા તાયણો નીચે મુજફ છે .
ભોટાબાગના ઉત્તયદાતાઓ પ્રાથવભક વળક્ષણ ધયાલતા જોલા ભે ર છે . ભોટાબાગના ઉત્તયદાતા
એટરે કે 42 ટકા ઉત્તયદાતા ધાંધા વાથે જોડામેરા જોલા ભે છે . ભોટાબાગના ઉત્તયદાતા 10,001 થી 15,000
ભાવવક આલક ધયાલતા જોલા ભે છે . ભોટાબાગના 1 થી 5 વભ્મો ધયાલતા કુટુાંફ લધાયે જોલા ભે છે .
ભોટાબાગના વલબકત કુટુાંફ ભાાં યશેતા ઉત્તયદાતાની વાંખ્મા લધાયે જોલા ભે છે . ભોટાબાગના ઉત્તયદાતાના
ફાકની ઉંભય 5 થી 6 લષની જોલા ભે છે . ઉત્તયદાતાના ફાકના જન્ભ વભમે 3 થી 4 દક.ગ્રા લજન
ધયાલતા ફાકો વૌથી લધુ જોલા ભે છે . ઉત્તયદાતાના ફાક આંગણલાડીભાાં ગમા વભમે ફાકનુ ાં લજન 6
થી 7 દક.ગ્રા લજન ધયાલે છે . ઉત્તયદાતાના ફાક આંગણલાડીભાાં ગમા છી 2 થી 3 દક.ગ્રા લજનભાાં લધાયો
જોલા ભે છે . ઉત્તયદાતાના ફાકને જન્ભ વભમે કોઇજ યોગ નથી ઉત્તયદાતાના ફાકને આંગણલાડી દ્વાયા
100 ટકા યવીકયણ કયલાભાાં આલે છે . ઉત્તયદાતાના ફાકને આંગણલાડી દ્વાયા 100 ટકા ોણયુકત આશાય
આલાભાાં આલે છે . ઉત્તયદાતાના ફાકોની ફોરીભાાં ભોટાબાગના ફાકોભાાં પેયપાય જોલા ભે છે .
ઉત્તયદાતાના ફાકો આંગણલાડીભાાં ગમા છી ભોટાબાગના ફાકો ફાગીતો ફોરે છે . ઉત્તયદાતાના ફાકો
આંગણલાડીભાાં ગમા છી 68 ટકા બાાકીમ પેયપાય જોલા ભે છે . ઉત્તયદાતાના ફાકો ભોટાબાગના
આંગણલાડીભાાં ગમા છી 96 ટકા ભાનવવક વલકાવ થમેર જોલા ભે છે . ઉત્તયદાતાના ફાકો આંગણલાડીભાાં
ગમા છી 80 ટકા ફાકો ળૈક્ષચણક રૂચી ધયાલતા જોલા ભે છે . ઉત્તયદાતા ફાકોને 100 ટકા આંગણલાડી
કેન્દ્રભાાંથી યભકડા આલાભાાં આલે છે . ઉત્તયદાતાના ફાકોની આયોગ્મની તાવ આંગણલાડીભાાં 100 ટકા
કયલાભાાં આલે છે . ઉત્તયદાતાના ફાકોનુ ાં લજન અને ઉંચાઇ, આંગણલાડીભાાં 100 ટકા કયલાભાાં આલે છે .
આંગણલાડી કામષકતા 100 ટકા તારીભ રીધેર છે . આંગણલાડીભાાં ફાકો નીતી – વનમભનો બાંગ કયે
ત્માયે ભોટાબાગના ફાકોને આંગણલાડી કામષકતાષ દ્વાયા ળાષ્બ્દક ઠકો આતો જોલા ભે છે . આંગણલાડી
કામષકતાષ ન ુાં ફાક પ્રત્મેન ુાં લતષન 100 ટકા વારુ જોલા ભે છે . આંગણલાડી – કામષકતાષ ને ગાભના દયે ક વભ્મો
તયપથી 100 ટકા વશકાય આલાભાાં આલે છે . આંગણલાડી કામષકતાષઓ ફાકોની શાજયી પ્રત્મે વબાન
જાણલા ભે છે . આંગણલાડીભાાં ખાદ્ય જથ્થો 100 ટકા વભમવય ભે છે . આંગણલાડીભાાં ભેડીકર ઓદપવય
દ્વાયા દય ભદશને ફાકોના ળયીયના ચેકઅ 100 ટકા થતુ જોલા ભે છે . આંગણલાડીભાાં યાષ્રીમ યવીકયણ
પ્રોગ્રાભ પ્રભાણે વનમવભત યવી આલાભાાં આલે છે . આંગણલાડી કામષકતાષ દ્વાયા ફાકનુ ાં દય ભદશને લજન
કયલાભાાં આલે છે તે જોલા ભે છે . આંગણલાડી કામષકતાષ દ્વાયા ફાકભાાં લજનભાાં ઘટાડો થામ તો ૌષ્ષ્ટક
આશાય લધુ આલાભાાં આલે છે તે જોલા ભે છે . આંગણલાડી કામષકતાષ 100 ટકા ભદશરા ભાંડની ભીટીંગભાાં
શાજયી આતા જોલા ભે છે . ફાકની તાંદુયસ્તી અને વળક્ષણનુ ાં સ્તય સુધાયલા ભાટે આંગણલાડી કામષકતાષ
દ્વાયા અનેક પ્રમત્નો જોલા ભે છે . ી. એચ. વી. સ્ટાપ દ્વાયા ફાકો ભાટે તાંદુયસ્તીના કામષક્રભો થતા જોલા
ભે છે .
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ઉસુંહાર
વભગ્ર વાંળોધનભાાં અભ્માવના અંતે એકાંદય પશ્રુવતના બાગરૂે જાણલા ભળ્યુ છે કે ફાકોના
વલકાવ ભાટે આંગણલાડી દ્વાયા વલવલધ યભતોનુ ાં આમોજન દદલવો અને તશેલાયોની ઉજલણી, ભનોયાં જનાત્ભક
પ્રવ ૃવતઓ, ગભત વાથે જ્ઞાન ભે જેલી કે, લકૃત્લ સ્ધાષ, ચચત્ર સ્ધાષ , યાં ગોી સ્ધાષ , 1 ભીનીટ ગેભ, વાંગીત
ખુયળી, ખોખો, કડા કડી લગેયે આ ઉયાાંત ફાકોના વલકાવભાાં આંગણલાડી કામષકતાષ વતત પ્રગવતળીર
જોલા ભળ્મા ફાકોની શાજયી વલવલધ યભતો, પ્રવ ૃવતઓ, ફાકોનુાં આયોગ્મ, બોજન તથા નાસ્તાની વ્મલસ્થા
લગેયે ક્ષેત્રભાાં જાગૃતતા જોલા ભી જમાયે ફાકોના વલકાવ વાંદબે તેભના લારીઓ જાગૃત છે અને
આંગણલાડી તથા આંગણલાડી કામષકતાષ ફાકોના વલકાવભાાં વનમવભત તથા કટીફદ્ધ છે .
આભ, ફા વલકાવના ક્ષેત્રે કામષયત વયકાયનુ ાં આ એકભ વભાજ ભાટે ખાવ કયીને વભાજના
નફા લગોને ભાટે કે જેઓ ોતાના ફાકોનો ભોંઘીદાટ સ્કુરોભાાં અભ્માવ કયાલી ળકતા નથી. તેભના ભાટે
આ ક્ષેત્ર આવળિલાદ વભાન ફની યહ્યુ છે અને વદા ફનત ુ યશેળે.
સુંદર્ણ સચુ ચ
I.

ભીચ બ્રેય (૨૦૧૩), ચાઈલ્ડ બ્બ્રક શેલ્થ, ઓક્વપડષ બ્રીકેળન.

II.

વભચેરા ગ્રોક્રેય, વુલ્પગાંગ (૧૯૯૦), અ ગાઈડ ટુ ચાઈલ્ડ શેલ્થ, ફ્રોયીવ બુક્વ .

III.

શેન્ડ બ ૂક પોય આંગણલાડી લકષ વષ, નેળનર ઇન્સ્ટીટયુટ ઓપ બ્બ્રક કોોયે ળન એન્ડ ચાઈલ્ડ
ડેલરોભેન્ટ.
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