તા.-૧૬/૦૪/૨૦૧૫ ના રોજ ગાાંધીનગર જજલ્લા ખાતે કરવામાાં આવેલ
બેઠકની સાંક્ષિપ્ત નોધ
માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ગુજરાત રાજ્યનાં વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે અને રાજ્યના
બાળકોના પોષણની સ્થિવત અંગે ચ િંતા સેિી રહયા છે . આ સંદર્ભમા માન. કવમશ્નર િ અગ્ર
સચ િશ્રી મહહલા અને બાળ વિકાસ દ્વારા બાળકોના કુપોષણને દૂર કરિા સઘન ઝંબેશ શરૂ
કરિામાં આિેલ છે . આ ઝંબેશના ર્ાગરૂપે જજલ્લા કક્ષાએ આયોજન અને સમીક્ષા બેઠક કરિામાં
આિેલ છે .
કુપોષણ સામેની ઝંબેશની કામગીરી
અને આઇસીડીએસની સેિાઓને િધુ સુદ્રઢ
કરિા માટે તા.-૧૬/૦૪/૨૦૧૫ ના રોજ
માન. કવમશ્નર િ અગ્ર સચ િશ્રી મહહલા અને
બાળ વિકાસ દ્વારા ગાંધીનગર જજલ્લાની
મુલાકાત કરી આયોજન અને સમીક્ષા બેઠક
કરિામાં આિેલ.
આ

બેઠકમાં

મેયરશ્રી,

મ્યુવનવસપલ

કવમશ્નરશ્રી, જજલ્લાના કલેકટરશ્રી, જજલ્લા
વિકાસ અવધકારીશ્રી, જજલ્લા અને તાલુકા
પં ાયતના પદાવધકારીશ્રીઓ, આરોગ્ય અને
આઇસીડીએસના

જજલ્લા

અને

તાલુકાના

અવધકારીશ્રીઓ, તમામ સીડીપીઓશ્રી, બ્લોક
કો-ઓડીનેટરશ્રીઓ અને આંગણિાડી તાલીમ
કેન્દ્દ્રના પ્રવતવનવધશ્રી િગેરે ્પસ્થિત રહયા
હતા.
આ સમીક્ષા બેઠકમાં ગાંઘીનગર જજલ્લા તરફિી આપિામાં આિેલ જાણકારી અનુસાર િષભ
૨૦૧૫-૧૬માં ૧૭૮ બાળકોના પોષણ થતરમાં સુઘારો િયેલ છે . ્પરાંત ૧૧ આંગણિાડી
કેન્દ્દ્રોમાં શૌ ાલયની સુવિઘા, ૧૦ આંગણિાડી કેન્દ્દ્રરોમાં પાણીની સુવિધા અને ૩ આંગણિાડી
કેન્દ્દ્રોમાં િીજળીની સુવિઘા અપાિિાની કામગીરી પ ૂણભ કરિામાં આિેલ છે .
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બેઠકમાં મુખ્યત્િે બાળકોના કુપોષણને દૂર કરિા તિા આઇસીડીએસની સેિાઓને િઘુ સુદ્રઢ
કરિા માટે ની ે મુજબના મુદાઓની

ાભ કરી સ ૂ નાઓ આપિામાં આિી હતી-

 જીલ્લા દ્વારા કરિામાં આિેલ કામગીરીની સમીક્ષા.
 જજલ્લાનુ ં આગામી કામગીરીના આયોજનની

ાભ.

 તમામ બાળકોનુ ં થરીવનિંગ કરી, ઓછા િજનિાળા, અવતઓછા િજનિાળા અને
તબીબી સારિારની જરૂહરયાતિાળા બાળકોની યાદી અલગ તારિિાની સ ૂ ના
આપિામાં આિી.
 ઓછા િજનિાળા, અવતઓછા િજનિાળા બાળકોને ઘવનષ્ઠ પોષણ અચર્યાન
અંતગભત તિા તબીબી સારિારની જરૂહરયાતિાળા બાળકોને બાળ સંજીિની કેન્દ્દ્ર
અને બાળ સેિા કેન્દ્દ્ર ખાતે મોકલિા માટેના આયોજનની

ાભ .

 આરોગ્ય વિર્ાગના સંકલનમાં રહીને જરૂહરયાત પ્રમાણે ઓછા િજનિાળા બાળકોને
મલ્ટી વિટાવમન, બી કોમ્પલેક્ષ, આલ્બેન્દ્ડાઝૉલ અને આયનભ સીરપ આપિા અંગે
સ ૂ ના આપી.
 તમામ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા બાળકોની આરોગ્ય અને પોષણની સ્થિવત
જાણી શકાય તે માટે તેિા તમામ બાળકોની પ્રોફાઇલ બનાિિાની સુ ના આપી.
 િાડી વિથતારમાં રહેતા ઓછા િજનિાળા બાળકોને લોકર્ાગીદારીિી ખજુર, સુખડી,
મગસ જેિા પૌષ્ષ્ટક આહાર આપિા પ્રયાસ કરિા જણાવ્યુ.
 આંગણિાડી કેન્દ્દ્રોની મુલાકાત અને બાળકોના િજન કરી

કાસણી કરિાની સુ ના

આપી.
 ગહ-મુલાકાત, પોષણ સર્ા અને િાલીઓ સાિે સંપરામશભ કરિાની બાબત ્પર
ર્ાર મુકિામાં આવ્યો.
 પ્ર ાર પ્રસારની કામગીરી િધુ સઘન બનાિિા સ ૂ ના આપી કે જેિી તમામ લોકો
સુઘી આઇસીડીએસની સેિાઓની માહહતી પહોં ાડી શકાય.
 દરે ક જીલ્લાઓમાં સુપરિાઇઝરને વનયત કરે લ હદિસો પ્રમાણે આંગણિાડીની
મુલાકાત ફરજીયાત લેિી. ઘટક કક્ષાએ મુખ્યસેવિકાઓ દ્વારા કરે લ કામગીરીનુ ં
સઘન મોનીટરીંગ કરવુ.
 આંગણિાડી કાયભકર, તેડાગર અને સુપરિાઇઝરની તમામ ખાલી જગ્યાઓ
તાત્કાચલક ર્રિા માટે સુ ના આપી.
 અમલીકરણની પ્રગવત માટે દર પખિાહડયે સમીક્ષા બેઠક કરિા સ ૂ ન કરે લ.
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્પરોકત બેઠકમાં

ાભયેલ મુદ્દાઓના આધારે કુપોષણ સામેની ઝંબેશની કામગીરી અને

આઇસીડીએસની સેિાઓને િધુ સુદ્રઢ કરિા માટે રાજ્ય કક્ષાએિી ની ે મુજબના પગલાં
લેિામાં આિેલ છે  તમામ અવધકારીશ્રી/ કમભ ારીશ્રી અને કન્દ્સલટન્દ્ટશ્રીઓ દ્વારા સઘન મોવનટહરિંગ અને
સપોહટિિ સુપરવિઝન માટે જજલ્લાઓની ફાળિણી કરિામાં આિી અને દર મહહને
વનયવમત રીતે વિચઝટ કરિાની સ ૂ ના આપિામાં આિી. તેમજ તેઓ દ્વારા કરે લ
મુલાકાતની સમીક્ષા માન. કવમશ્નરશ્રી િ અગ્ર સચ િશ્રી મહહલા અને બાળ વિકાસ દ્વારા
કરિામા આિે છે .
 પ્રાયોહરહટિાળા જજલ્લાઓની મુલાકાત માટે એક અલગ ટીમ બનાિી દર મહહને
વનયવમત રીતે વિચઝટ કરિામાં આિે છે .
 તમામ અવધકારીશ્રી/ કમભ ારીશ્રી અને કન્દ્સલટન્દ્ટશ્રીઓ દ્વારા તેઓના સોંપેલ જજલ્લાના
આંગણિાડી કેન્દ્દ્રોની મુલાકાત બાદ વિચઝટ દરવમયાન જોિા મળે લ સારી બાબતો તેમજ
ક્ષવતઓને દૂર કરિાની

ાભ સેજા અને ઘટક કક્ષાની મીહટિંગમાં કરિામાં આિે છે .
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