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Continuous Issue-30 | March – April 2018 

બાળ આરોગ્યકે્ષતે્ર આંગણવાડીની ભમુિકા 

ટુુંકસાર  

 સને 1960માાં ગજુરાત રાજયની સ્થાપના થયા પછી રાજયનો સમતોલ વિકાસ થાય તેમજ 
રાજયમાાં મખુ્યત્િે ગરીબ િસ્તીનો સામાજીક આવથિક વિકાસ થાય તે અથે ભારતના બાંધારણની અંદર કલ્યાણ 
રાજયની ભાિના વસધ્ધ કરિા માટે કેટલાક લક્ષયાાંકો નકકી કરિામાાં આવ્યા છે. આ લક્ષયાાંકો સામે વસધ્ધી 
પ્રાપ્ત થાય તે માટે કેટલાક અસરકારક પગલા લેિામાાં આવ્યા છે. છેલ્લા ૫૮ િર્ષથી રાજયમાાં વિવિધ દદશામાાં 
પ્રગવત થઇ રહી છે. કેટલીક બાબતોમાાં ભારતભરમાાં ગજુરાત રાજય મોખરાનુાં સ્થાન ભોગિે છે. તેમ છતાાં 
ગરબ અને પછાત પ્રજાજનોની સ્સ્થતી સધુારિા માટે કેટલાક પગલા લેિાના જરૂરી છે અને તે દદશામાાં 
ગજુરાત સરકાર દ્વારા અસરકારક રીતે કાયષિાહી થાય તે ઇચ્છનીય છે અહી આ સાંદભે સાંશોધકે "બાળ આરોગ્ય 
ક્ષેતે્ર આંગણિાડીની ભવૂમકા" જાણિા નો પ્રયાસ કયો છે, જેની સાંપણૂષ વિગતો આ સાંશોધન લેખમાાં આિરી 
લેિામાાં આિી છે.  

અગત્યના શબ્દો :  આરોગ્ય, મવશ્વ આરોગ્ય સુંસ્થા, આંગણવાડી, બાળક 

પણૂણ પેપર  

 આજના આ યાાંવત્રક યગુામાાં માણસ યાંત્રો સાથે રહી યાંત્ર જેિો જડ અને ભાિશનુ્ય બન્યો છે. 
દરેક વ્યદકતના જીિનમાાં વિકાસ અને પ્રગવત સાધિા માટે બાળપણ અને દકશોરાિસ્થાનો ખબુજ અગત્યનો 
ફાળો હોય છે. બાળકના વિકાસ પર તેના માતા  - વપતાનો ઘણો પ્રભાિ પડે છે. આ તબકકામાાં બાળક પર 
કોઇપણ િસ્તનુી બહુ જલ્દી અસર પડ ેછે અને કાંઇક શીખિા માટે હાંમેશા ઉત્સકુ અને તૈયાર હોય છે. એટલે 
તેના મન અને શરીરના સામાન્ય વિકાસ માટે તથા બીજાઓ સાથેના તેના સાંબાંધ માટે અને જીંદગી શરૂઆતના 
િર્ોમાાં પાયાનુાં વશક્ષણ એટલે કે પ્રાથવમક વશક્ષણ ખબુજ અગત્યનુાં છે. 

આઇ.સી.ડી.એસનો ઇતીહાસ 

  સાંકલીત બાળવિકાસ સેિાઓનુાં આયોજન કરિા ભારત સરકારશ્રીના માનનીય 
તત્કાલીન આયોજન માંત્રીશ્રી એ 1972માાં સચુન કયુષ ઓગષ્ટ 1974માાં ભારત સરકારે “બાળકોની રાષ્રીય નીતી” 
જાહરે કરી જેમાાં બાળકને “િધારાની મહત્િની વમલકત” તરીકેનુાં સ ાંબોધન કરેલ છે. આંતર માંત્રાલયના માંત્રી 
કક્ષના આઠ અભ્યાસ જુથોની રચના કરિામાાં આિી અને તેઓ દ્વારા રજુ થયેલ અહિેાલ ના આધારે સાંકલીત 
બાળ સાંભાળ અંગેની એક દરખાસ્ત રજુ કરિામાાં આિી આ દરખાસ્ત મજુબ શાળામાાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને 
પરુક પોર્ણ, રોગ પ્રવતકારક રસીઓના સાંદભે વનષ્ણાાંત સેિાઓ સાથેની આરોગ્ય સાંભાળ, માતાઓને પોર્ણ, 
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આરોગ્ય વશક્ષણ, પિુષ પ્રાથવમક વશક્ષણ, મનોરાંજન, કુટુાંબ કલ્યાણ, પીિાના ચોખ્ખા આરોગ્યપ્રદ પાણીની 
સેિાઓ, સાાંકળી લેિામાાં આિી. 1975માાં બાળવિકાસ યોજનાનો કાયષક્રમ વનષ્ણાાંતો દ્વારા ઘડી કાઢિામાાં આવ્યો. 

આઇ.સી.ડી.એસ.ની જરૂરીયાત 

 કલ્પના કરીએ કે કોઇ માળી પોતાના ફુલોને એિી રીતે ઉગાડે છે કે તેને મહીનાઓ સધુી પ્રકાશ 
અને પાણી મળતા નથી. ત્યારબાદ તેમાાં ખબુ ખાતર નાખીને તેને ઉગાડિાનો ફરીથી પ્રયત્ન કરિામાાં આિે, 
તો આિા માળીને આપણે પાગલ કહી શકીએ ? સાંદેશોએ છે કે ભારતના બાળકોની સાથે પણ કાંઇક આવજુ 
િતષન કરિામાાં આિે છે. 6 િર્ષની ઉંમર સધુી તેની કાળજી કોઇ રાખત ુનથી. તેને પોતાની રીતે વિકાસ કરિા 
દેિામાાં આિે છે. પછી તેને સ્કુલે મોકલી તેના પર ભણતરનો એક સાથે બોજો નાખી દેિામાાં આિે છે. પરાંત ુ
બાળકોના શરૂઆતના બે િર્ષ દરમ્યાન બાળકનુાં આરોગ્ય તેમની દ્રષ્ટી અને ઘણીબધી િસ્ત ુનકકી કરી શકાય 
છે, જે જીિન ભરની હોય છે. 

 ભારતમાાં ઘણા બાળકો કુપોર્ીત છે. ઘણાને લોહીની ઉણપ હોય છે અને ઘણા બાળકો રસી 
કરણથી િાંચચત રહી ગયેલ હોય છે. નિીનમાાં માનિ વિકાસના રીપોટષ  અનસુાર ભારતમાાં કુપોર્ીત બાળકોની 
સાંખ્યા સૌથી િધ ુ છે. આ માનિીય નકુશાન માત્ર તે બાળકોના પરીિારને જ નથી અથિા તેમના મૌલીક 
અવધકારોને જ હાની થતી નથી પરાંત ુઆ સમગ્ર રાષ્રનુાં નકુશાન છે. ભખુ, કુપોર્ણ અને ચબમાર આરોગ્ય પર 
એક આદશષ સમાજનુાં વનમાષણ થઇ શકે નહી. 

આઇ.સી.ડી.એસ ના હતેઓુ 

 0 થી 6 િર્ષના બાળકોને પોર્ણ માટે અને સ્િાસ્થયની સ્સ્થવતમાાં સધુારો લાિિો.બાળકોનો યોગ્ય 
માનસીક શારીરીક અને સામાજીક વિકાસથાય તેના માટે કાયષક્રમો કરિા. મતૃ્ય,ુ કુપોર્ણ, સ્કુલમાાંથી ડ્રોપ 
આઉટની પદરસ્સ્થવત રોકિી. બાળકના વિકાસમાાં અલગ અલગ વિભાગો અને નીતીનુાં અમલીકરણ અને સાંકલન 
કરવુાં. સામાન્ય આરોગ્યમાાં માતાની ક્ષમતામાાં િધારો કરિો અને આરોગ્ય વશક્ષણના માધ્યમથી બાળકની 
પોર્ણને લગતી જરૂરીયાત જોિી. 

આઇ.સી.ડી.એસની ટીિ 

 આંગણિાડી કાયષકર, આંગણિાડી હલે્પર, સપુરિાઇઝર, સી.ડી.પી.ઓ., બાળ વિકાસ પ્રોજેકટ 
ઓદફસરો ડી.પી.ઓ., જીલ્લા કાયષક્રમ અવધકારીઓ હોય છે. સ્થાવનક સમદુાયમાાંથી આંગણિાડી કાયષકતાષની 
વનમણુાંક કરિામાાં આિે છે. જેને સમદુાય આધારીત મખુ્ય કાયષકતાષ ગણિામાાં આિ ે છે. તે પણ સામાજીક 
પદરિતષન માટેનુાં એક ઘટક છે. 

 ઉપરાાંત એક મદહલા બાળકોન ુધ્યાન પણ રાખે છે. ચબજી બાજુ ચચદકત્સા અવધકારી, સહાયક નસષ 
અને માન્ય સામાજીક આરોગ્ય કાયષકતાષ આઇ.સી.ડી.એસ કાયષકતાષઓ સાથ ેએક ટીમ બનીને વિભીન્ન સેિાઓ 
પરુી પાડે છે. 
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આંગણવાડીનો પરરચય 

 ગજુરાતમાાં ૨૦૧૬-૧૭ ના બજેટમાાં જાહરે કરાયુાં છે કે આંગણિાડી ન ે સમાજના વિકાસ માટે 
પાયાનુાં મહત્િનુાં એકમ બનાિિાનો સરકારનો અચભગમ છે અને નાના ભલુકાઓને પ્રોત્સાહન વ્યિસ્થા સાધનો 
ઉપલબ્ધ કરાિિા 1975માાં ભારતસરકાર દ્વારા શરૂ કરાયેલ ઇન્ટીગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ ડેિલોપમેન્ટ યોજના આજે 
વિશ્વના બાળકો માટેનો સૌથી મોટો કાયષક્રમ બની ચકુયો છે. જે છ િર્ષથી નાની ઉંમરના ભલુકાઓ અને સાથે 
સાથે સગષભા સ્ત્રીઓ કે સ્તનપાન કરાિતી માતાઓના વિકાસ માટેનો આવશિિાદ સમાન કાયષક્રમ છે. 

 દરેક શહરે કે ગામડામાાં દર એક હજારની િસ્તીએ એક આંગણિાડીની રચના કરિામાાં આિે છે 
અને જેમ શહરે કે ગામડાની િસ્તી હોય છે તેટલા આંગણિાડી કેન્દ્ર રચિામાાં આિે છે. 

 આમ ગજુરાતમાાં હાલમાાં ૪૨,૯૭૯ આંગણિાડી કેન્દ્રો છે.  રાજયના છેલ્લા પાાંચ િર્ષના 
બજેટમાાં આ માટે અનેક પગલા લેિાયા છે. 1975માાં છોટા ઉદે્દપરુમાાં ગજુરાતમાાં પહલેી આંગણિાડી સ્થપાઈ 
હતી. આ આયોજનને “સાંકલીત બાળવિકાસ યોજના” એવ ુનામ અપાય ુઆ યોજનામાાં પ્રાથમીક વશક્ષણ, પોર્ણ 
અને આરોગ્ય આ ત્રણેય પાસાઓનુાં સ ાંકલન કરિામાાં આવ્ય ુછે. 

આંગણવાડી સ્થાપવા પાછળના ઉદે્દશ્યો 

 પ્રથમ દ્રષ્ષ્ટએ આંગણિાડીનુાં કાયષકે્ષત્ર નાન ુલાગે પરાંત ુહકીકતમાાં સકુ્ષમ રીતે વનરીક્ષણ કરતા 
આંગણિાડીનુાં કાયષકે્ષત્ર ખબુજ વિશાળ છે. આથી સૌ પ્રથમ આપણે આંગણિાડી સ્થાપિાના મખુ્ય ઉદેશો 
જોઇએ તો બાળ મતૃ્યનુ ુપ્રમાણ, કુપોર્ણના પ્રમાણમાાં ઘટાડો કરિો. બાળકના રસીકરણ અંગેની માદહતીનો 
પ્રચાર કરિો. બાળકના સ્િાસ્થય અંગે જાગવૃત લાિિાના પ્રયત્ન કરિા. બાળકના વિકાસ માટે આરોગ્ય પ્રદ 
િાતાિરણ ઉભ ુકરવુાં. માતાનુાં આરોગ્ય સધુારવુાં િગેરે છે. 

 તેમજ સગભાષને જરૂરી પોર્ણ મળી રહ ેતે માટેના પ્રયત્નો કરિા જન જાગવૃત કાયષક્રમ કરિા. 
પ્રસતુીબાદ પણ ઘણી માતાને પોર્ણ મળી રહ ેતેના પણ વિચાર કરીને તેને લગતી સિુીધાઓ આપિામાાં 
આિે છે. સરકારશ્રી દ્વારા અપાતી આરોગ્યની તથા આવથિક સેિાઓનો મહત્મ લાભ લોકોને આપિો. 

આંગણવાડી દ્વારા કરવાિાું આવતી કાિગીરી 

 પરુક પોર્ણ આહારનુાં આયોજન કરવુાં. સગભાષ માતાનુાં રસીકરણ કરવુાં. સાંગભાષ મદહલા, ધાત્રી માતાને 
આરોગ્યની તપાસ માટે પ્રોત્સાદહત કરિી. આંગણિાડીમાાં ચાલતા  સરકારશ્રીના વિવિધ આયોજનમાાં 
લાભાથીને મદદરૂપ થવુાં. આંગણિાડીમાાં આિતા બાળકોમાાં સાંસ્કારનુાં વસિંચન કરીને પ્રાથવમક વશક્ષણ આપવુાં. 
સરકાર દ્વારા અપાતા ખાધ્ય સામગ્રીમાાંથી શકય તેટલો બાળકોને સ્િાદદષ્ટ લાગે તેિો નાસ્તો તૈયાર કરિો. 
બાળકો અસ્િચ્છ હાલતમાાં  આંગણિાડીએ આિતા હોય તો તેના માતા કે કુટુાંબીજનને  સ્િચ્છતા અંગેના 
સચુનો કરિા. બાળકની પ્રવવૃત, વિકાસ, ભાર્ાની નોંધ લઇને તેના કુટુાંબીજનોને જાણ કરિી. રસીકરણ બાદ 
આડઅસર અંગેના સચુનો તેમની માતાને આપિા. ધાત્રી માતાને આંગણિાડી કાયષકર દ્વારા સ્તનપાનને લગતા 
સચુનો આપિામાાં આિે છે. છ મદહના પછીના બાળકને કયો અને કેિો ખોરાક આપિો તેને લગતી માહીતી 
આપિી. 
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 અહી સુંશોધકે િર્ષ ૨૦૧૭ દરમ્યાન બાળ આરોગ્યકે્ષતે્ર આંગણવાડીની ભમુિકાનો એક અભ્યાસ 
ભજુ શહરેના પાુંચ સ્લિ મવસ્તાર ગણેશનગર, આશાપરુાનગર, હાંગામી આિાસ, જનતાનગરી, રામનગરીન ે
લઇને હાથ ધરેલ જેના જોિા મળતા તારણો નીચે મજુબ છે.  

 મોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓ પ્રાથવમક વશક્ષણ ધરાિતા જોિા મળેલ છે. મોટાભાગના ઉત્તરદાતા 
એટલે કે 42 ટકા ઉત્તરદાતા ધાંધા સાથે જોડાયેલા જોિા મળે છે. મોટાભાગના ઉત્તરદાતા 10,001 થી 15,000 
માવસક આિક ધરાિતા જોિા મળે છે. મોટાભાગના 1 થી 5 સભ્યો ધરાિતા કુટુાંબ િધારે જોિા મળે છે. 
મોટાભાગના વિભકત કુટુાંબ માાં રહતેા ઉત્તરદાતાની સાંખ્યા િધારે જોિા મળે છે. મોટાભાગના ઉત્તરદાતાના 
બાળકની ઉંમર 5 થી 6 િર્ષની જોિા મળે છે. ઉત્તરદાતાના બાળકના જન્મ સમયે 3 થી 4 દક.ગ્રા િજન 
ધરાિતા બાળકો સૌથી િધ ુજોિા મળે છે. ઉત્તરદાતાના બાળક આંગણિાડીમાાં ગયા સમયે બાળકનુાં િજન 6 
થી 7 દક.ગ્રા િજન ધરાિે છે. ઉત્તરદાતાના બાળક આંગણિાડીમાાં ગયા પછી 2 થી 3 દક.ગ્રા િજનમાાં િધારો 
જોિા મળે છે. ઉત્તરદાતાના બાળકને જન્મ સમયે કોઇજ રોગ નથી ઉત્તરદાતાના બાળકને આંગણિાડી દ્વારા 
100 ટકા રસીકરણ કરિામાાં આિે છે. ઉત્તરદાતાના બાળકને આંગણિાડી દ્વારા 100 ટકા પોર્ણયકુત આહાર 
આપિામાાં આિે છે. ઉત્તરદાતાના બાળકોની બોલીમાાં મોટાભાગના બાળકોમાાં ફેરફાર જોિા મળે છે. 
ઉત્તરદાતાના બાળકો આંગણિાડીમાાં ગયા પછી મોટાભાગના બાળકો બાળગીતો બોલે છે. ઉત્તરદાતાના બાળકો 
આંગણિાડીમાાં ગયા પછી 68 ટકા ભાર્ાકીય ફેરફાર જોિા મળે છે. ઉત્તરદાતાના બાળકો મોટાભાગના 
આંગણિાડીમાાં ગયા પછી 96 ટકા માનવસક વિકાસ થયેલ જોિા મળે છે. ઉત્તરદાતાના બાળકો આંગણિાડીમાાં 
ગયા પછી 80 ટકા બાળકો શૈક્ષચણક રૂચી ધરાિતા જોિા મળે છે. ઉત્તરદાતા બાળકોને 100 ટકા આંગણિાડી 
કેન્દ્રમાાંથી રમકડા આપિામાાં આિે છે. ઉત્તરદાતાના બાળકોની આરોગ્યની તપાસ આંગણિાડીમાાં 100 ટકા 
કરિામાાં આિે છે. ઉત્તરદાતાના બાળકોનુાં િજન અને ઉંચાઇ, આંગણિાડીમાાં 100 ટકા કરિામાાં આિે છે.  

 આંગણિાડી કાયષકતા 100 ટકા તાલીમ લીધેલ છે. આંગણિાડીમાાં બાળકો નીતી – વનયમનો ભાંગ કરે 
ત્યારે મોટાભાગના બાળકોને આંગણિાડી કાયષકતાષ દ્વારા શાષ્બ્દક ઠપકો આપતો જોિા મળે છે. આંગણિાડી 
કાયષકતાષન ુાં બાળક પ્રત્યેનુાં િતષન 100 ટકા સારુ જોિા મળે છે. આંગણિાડી – કાયષકતાષને ગામના દરેક સભ્યો 
તરફથી 100 ટકા સહકાર આપિામાાં આિે છે. આંગણિાડી કાયષકતાષઓ બાળકોની હાજરી પ્રત્યે સભાન 
જાણિા મળે છે. આંગણિાડીમાાં ખાદ્ય જથ્થો 100 ટકા સમયસર મળે છે. આંગણિાડીમાાં મેડીકલ ઓદફસર 
દ્વારા દર મદહને બાળકોના શરીરના ચેકઅપ 100 ટકા થત ુજોિા મળે છે. આંગણિાડીમાાં રાષ્રીય રસીકરણ 
પ્રોગ્રામ પ્રમાણે વનયવમત રસી આપિામાાં આિે છે. આંગણિાડી કાયષકતાષ દ્વારા બાળકનુાં દર મદહને િજન 
કરિામાાં આિે છે તે જોિા મળે છે. આંગણિાડી કાયષકતાષ દ્વારા બાળકમાાં િજનમાાં ઘટાડો થાય તો પૌષ્ષ્ટક 
આહાર િધ ુઆપિામાાં આિે છે તે જોિા મળે છે. આંગણિાડી કાયષકતાષ 100 ટકા મદહલા માંડળની મીટીંગમાાં 
હાજરી આપતા જોિા મળે છે. બાળકની તાંદુરસ્તી અને વશક્ષણનુાં સ્તર સધુારિા માટે આંગણિાડી કાયષકતાષ 
દ્વારા અનેક પ્રયત્નો જોિા મળે છે. પી. એચ. સી. સ્ટાફ દ્વારા બાળકો માટે તાંદુરસ્તીના કાયષક્રમો થતા જોિા 
મળે છે. 
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ઉપસુંહાર  

 સમગ્ર સાંશોધનમાાં અભ્યાસના અંતે એકાંદર ફળશ્રવુતના ભાગરૂપે જાણિા મળ્ય ુછે કે બાળકોના 
વિકાસ માટે આંગણિાડી દ્વારા વિવિધ રમતોનુાં આયોજન દદિસો અને તહિેારોની ઉજિણી, મનોરાંજનાત્મક 
પ્રવવૃતઓ, ગમત સાથે જ્ઞાન મળે જેિી કે, િકૃત્િ સ્પધાષ, ચચત્ર સ્પધાષ, રાંગોળી સ્પધાષ, 1 મીનીટ ગેમ, સાંગીત 
ખરુશી, ખોખો, પકડા પકડી િગેરે આ ઉપરાાંત બાળકોના વિકાસમાાં આંગણિાડી કાયષકતાષ સતત પ્રગવતશીલ 
જોિા મળ્યા બાળકોની હાજરી વિવિધ રમતો, પ્રવવૃતઓ, બાળકોનુાં આરોગ્ય, ભોજન તથા નાસ્તાની વ્યિસ્થા 
િગેરે કે્ષત્રમાાં જાગતૃતા જોિા મળી જયારે બાળકોના વિકાસ સાંદભે તેમના િાલીઓ જાગતૃ છે અને 
આંગણિાડી તથા આંગણિાડી કાયષકતાષ બાળકોના વિકાસમાાં વનયવમત તથા કટીબદ્ધ છે. 

 આમ, બાળ વિકાસના કે્ષતે્ર કાયષરત સરકારનુાં આ એકમ સમાજ માટે ખાસ કરીને સમાજના 
નબળા િગોને માટે કે જેઓ પોતાના બાળકોનો મોંઘીદાટ સ્કુલોમાાં અભ્યાસ કરાિી શકતા નથી. તેમના માટે 
આ કે્ષત્ર આવશિિાદ સમાન બની રહ્ય ુછે અને સદા બનત ુરહશેે. 
 

સુંદર્ણ સચુચ 

 

I. મીચ બ્લેર (૨૦૧૩), ચાઈલ્ડ પબ્બ્લક હલે્થ, ઓક્સફડષ પબ્લીકેશન. 
II. વમચેલા ગ્લોક્લેર, વલુ્ફગાંગ (૧૯૯૦), અ ગાઈડ ટુ ચાઈલ્ડ હલે્થ, ફ્લોરીસ બકુ્સ . 
III. હને્ડ બકૂ ફોર આંગણિાડી િકષસષ, નેશનલ ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ પબ્બ્લક કોપોરેશન એન્ડ ચાઈલ્ડ 

ડેિલોપમેન્ટ.  
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