
કુપોષણ નાબદૂી 

I.C.D.S. મનુ્દ્રા ઘટક 

મનુ્દ્રા આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટકની શરૂઆત તારીખ ૧ લી એપ્રિલ ૧૯૮૨ ના થઈ પણ ઘટક સચુારુ 

રૂપે કામ કરત ુન હત ુું. આંગણવાડીઓની કામગીરી અને સપુરપ્રવઝન બુંનેમાું રહલેી કચાશને કારણે 

જિલ્લાના અપ્રિકારીઓએ સારસ્વતમ સુંસ્થા માુંડવીને ૧૯૮૯ માું આ કાર્યક્રમની સંપણી કરી. 
 

તા. ૫-૫-૧૯૮૯ ના સારસ્વતમ સુંસ્થાએ આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક – મનુ્દ્રાનો વહીવટ સુંભાળ્ર્ો ત્ર્ારે 

આંગણવાડીઓની સુંખ્ર્ા હતી ૬૦. આજે ૧૦૨ છે. આ આંગણવાડીઓના ૦ થી ૬ વષયનાું  લાભાથી  

બાળકોની સુંખ્ર્ા ઓક્ટોબર – ૨૦૧૭ અંપ્રતત ૯૧૮૯ છે. લક્ષર્ાુંક અને પ્રસદ્ધિ છેલ્લા પાુંચ વષયનાું 

નીચે બતાવ્ર્ા છે. 
 

ક્રમ વષય આંગણવાડીની 
સુંખ્ર્ા 

લક્ષર્ાુંક પ્રસદ્ધિ 
સુંખ્ર્ા 

પ્રસદ્ધિ ટકા નંિ 

૧. ૨૦૧૨-૧૩ ૯૩ ૫૯૫૦ ૬૫૫૫ ૧૧૦% - 
૨. ૨૦૧૩-૧૪ ૧૦૨ ૬૬૧૫ ૬૭૧૨ ૧૦૧% - 
૩. ૨૦૧૪-૧૫ ૧૦૨ ૭૫૫૦ ૭૬૩૦ ૧૦૧% - 
૪. ૨૦૧૫-૧૬ ૧૦૨ ૧૩૦૫૦ ૧૨૬૯૭ ૯૭.૩૦% - 
૫. ૨૦૧૬-૧૭ ૧૦૨ ૧૩૦૫૦ ૧૦૫૧૩ ૮૧% ગાુંિીનગર કક્ષાએથી પ્રિપ્રમકસ નાસ્તા 

ફાળવવામાું પ્રવલુંબ થતાું (ઓક્ટોબર-
૧૬, ફેબ્રઆુરી – ૧૭, માચય – ૨૦૧૭) 

પ્રસદ્ધિમાું ઘટાડો િોવા મળેલ છે. 
 
 

જેમ દેશમાું, રાજ્ર્માું, જિલ્લામાું તેમ િ આ મનુ્દ્રા ઘટકમાું પણ બાળકોનુું સ્વાસ્્ર્ ચચિંતાિેરક હત ુું. 

કુપોષણની સમસ્ર્ા પ્રવકરાળ હતી. શરૂમાું તો અપ્રત કુપોપ્રષત બાળકો માટે આંગણવાડી કાર્યકર 

બહનેો સ્વર્ું ફાળો કરીને પૌષ્ટટક આહાર, દવાઓ વગેરેની સગવડ કરીને કુંઈક કર્ાયનો સુંતોષ 

માનતી પણ એ સમસ્ર્ા એટલી ગુંભીર હતી કે આટલા િર્ત્નોથી એનો ઉકેલ શક્ય ન હતો. 
 

૨૦૧૦-૧૧ થી સારસ્વતમ સુંસ્થાનાું સૌ કાર્યકરોએ આ પ્રવકરાળ સમસ્ર્ાને નાથવા સહહર્ારો 

પરુુષાથય આદર્ો. સૌિથમ તો આંગણવાડી કાર્યકર તથા સપુરવાઈઝર બહનેોએ ઘેર – ઘેર ફરીને 

બાળકોની તબીબી તપાસ કરાવી અને અપ્રત કુપોપ્રષત તથા કુપોપ્રષત બાળકોને તારવ્ર્ા અને તેમના 



પર પ્રવશેષ ધ્ર્ાન આપવા માુંડ્ુું. આ સમરે્ અપ્રત કુપોપ્રષત બાળકોની સુંખ્ર્ા ૧૫૭ અને મધ્ર્મ  

કુપોપ્રષત ની ૨૧૪૨ હતી. 
 

કુપોષણ સામેની લડાઈમાું સૌિથમ તો માતાઓને પ્રશચક્ષત કરવાનુું શરૂ થયુું. આિકાલ બહુ િ 

િચચલત ચચપ્સ જેવા િ ુંક ફુડ્સનાું પડીકાઓથી દુર રહવેાની સલાહ આપવામાું આવી. મગનુું પાણી, 

ગોળ, ચણા જેવા સરળતાથી મળે અને ખચાયળ પણ ન હોર્ તેવા પદાથો બાળકોના ખોરાકમાું 

સામેલ કરવાની સલાહ આપવામાું આવી. ત્રણ માસ બાળકોને શીંગ + ચણા  + ગોળ + ખજૂર  પણ 

ખવડાવ્ર્ા, જેથી બાળકોને અને માતાઓને સ્વાસ્્ર્ માટે આવી સરળતાથી ઉપલબ્િ ખાદ્ય 

સામગ્રીની  અગત્ર્તા સમજાર્. 
 

વષય ૨૦૧૧-૧૨ માું જિિંદાલ ચલપ્રમટેડ મનુ્દ્રા ઘટકનાું અપ્રત કુપોપ્રષત અને કુપોપ્રષત બાળકોનાું મેડીકલ 

કેમ્પનુું આર્ોિન કયુું. િથમ કેમ્પમાું તા. ૧૦/૦૩/૨૦૧૧ ના હદવસે ૪૨ બાળકો આવેલા અને તા. 

૨૮/૦૭/૨૦૧૧ નાું રોિ ૬૭ બાળકો આવ્ર્ા. એ પછીનાું કેમ્પમાું આ સુંખ્ર્ા વિીને ૧૫૦ જેટલી 

થઇ. જિિંદાલ હોસ્સ્પટલનાું સ્થાપ્રનક ડૉક્ટર આર. જી. શમાય, બાળરોગ પ્રનટણાુંત ડૉ. વષાયબેન 

િોળહકર્ા તથા હાડકાનાું પ્રનટણાુંત ડૉ. િોળહકર્ાનુું િદાન િશુંસનીર્ રહ્ુું. જિિંદાલ સો પાઈપ ચલ. 

નાું િનરલ મેનેિર (એચ. આર.) નો પણ પણૂય સહર્ોગ રહ્યો. બિા િ મેહડકલ કેમ્પ્સ દરમ્ર્ાન 

જિિંદાલ સો પાઈપ ચલ. તરફથી બાળકો તથા તેમના વાલીઓ માટે આવવા-િવાની તથા 

અલ્પાહારની વ્ર્વસ્થા ગોઠવવામાું આવી હતી. બાળકો માટે દવાઓ તથા અન્દ્ર્ પરુક પોષણ 

કુંપની તરફથી આપવામાું આવ્ર્ા. સૌ બાળકોનાું વિન અને ઊંચાઈની નંિ લેવાઈ. હહમોગ્લોબીન 

તથા લોહીનાું ગ્રપુની તપાસણી થઇ. કુંપની તરફથી અપ્રત કુપોપ્રષત બાળકોને દત્તક લેવાર્ા. વષાુંતે 

અપ્રત કુપોપ્રષત ૧૭૪ બાળકો અને મધ્ર્મ કુપોપ્રષત ૧૩૨૨ હતા.  

 

૨૦૧૨-૧૩ : અનભુવે િણાયુું કે, ત્રણ મહહને પરીક્ષણ એ સ્વાસ્્ર્ સિુાર માટે લાુંબો ગાળો છે 

એટલે દર મહહને દાક્તરી તપાસનાું કાર્યક્રમની ગોઠવણ પ્રવચારી. સાથે-સાથે બાળકોનુું પણ 

વગીકરણ કયુું. કુપોપ્રષત બાળકોનાું સ્વાસ્્ર્ની િવાબદારી આંગણવાડી કાર્યકર પર િ રાખી અને 

મોપ્રનટરીંગ શરૂ કયુું.  

 

 



અપ્રત કુપોપ્રષત બાળકોને માટે દર માસે મેહડકલ કેમ્પ ર્ોિવાનુું નક્કી કયુું. આ સમરે્ જિિંદાલ સો 

પાઈપ ચલ. નાું બાળરોગ પ્રનટણાુંત તબીબ લાુંબી રજા પર િતા અદાણી ફાઉન્દ્ડેશનનો સુંપકય  કર્ો. 

તેમના સહર્ોગથી અપ્રત કુપોપ્રષત બાળકોને સ્વાસ્્ર્ િદાન કરવાનુું અચભર્ાન ઓક્ટોબર – ૨૦૧૨ 

થી શરૂ કયુું.    

 

સાથે િ એક બીજા મોરચે પણ િ ુંગ શરૂ થર્ો. સમાિમાું દીકરીને સ્વાસ્્ર્નો હક્ક અપાવવાનો  

રહ્યો. દીકરીની ઉપેક્ષા કરતા સમાિમાું તેને તુંદુરસ્ત જીવનનો અપ્રિકાર અપાવવાનો હતો. એ કામ 

અપ્રત મશુ્કેલ હત ુું પણ કાર્યકર બહનેોએ એને પ્રસિ કરી બતાવ્યુું. માતાઓને હહિંમત અને ઉત્સાહ 

આપીને સપુરવાઈઝર અને કાર્યકર બહનેોએ દીકરીનાું સ્વાસ્્ર્ માટે કાળજી કરવા િેરી અને 

કાર્યક્રમને સફળતા અપાવી.  
 

૨૦૧૩-૧૪ ના એપ્રિલ માસમાું કુપોપ્રષત બાળકોની સુંખ્ર્ા ૧૬૫૦ અને અપ્રત કુપોપ્રષત બાળકો ૬૦ 

હતા. િપ્રતમાસ મેહડકલ કેમ્પ્સ દરપ્રમર્ાન બાળકોને િરૂર િમાણે દવાઓ, પ્રવટામીન્દ્સ, આર્નય, ફૂડ 

સપ્લીમેન્દ્ટ વગેરેની અદાણી ફાઉન્દ્ડેશન સાથે રહીને ગોઠવણ કરી. િરૂરતમુંદ બાળકોને રેફરલ 

સપ્રવિસ માટે મનુ્દ્રાની સ્ટચલિંગ હોસ્સ્પટલમાું પહરક્ષણ અને પ્રનદાન માટે ગોઠવણ કરી. તે ઉપરાુંત કોઈ 

બાળકને ઓપરેશન અથવા અન્દ્ર્ સાિનની િરૂહરર્ાત હોર્ તો તેની પણ ગોઠવણ કરી. જેમ કે 

એક બાળકને ફાર્મોપ્રસસનુું પ્રનદાન થયુું અને ઓપરશનની આવશ્ર્કતા ઉભી થઇ. સારસ્વતમ 

સુંસ્થાએ માુંડવીના ડૉ. કૌપ્રશક શાહનો સુંપકય સાધ્ર્ો. સેવાભાવી ડોક્ટરે પોતાની ફી િતી કરીને 

ઓપરેશન કયુું. સુંસ્થાએ અલ્પ ખચયમાું બાળકને સ્વાસ્્ર્ લાભ અપાવ્ર્ો. 
 

આંગણવાડી કાર્યકર બહનેો અને સપુરવાઈઝસયની તથા સુંસ્થાનાું િમખુ, સેકે્રટરી અને અન્દ્ર્ 

પદાપ્રિકારીઓની સતત મહનેત પહરણામ લાવતી હતી પણ પુંથ હજી લાુંબો હતો થાકરે્ પાલવે 

એમ નહોત ુું. સુંસ્થાનાું ઉપિમખુશ્રી નીપ્રતનભાઈ ઠક્કરે મુુંબઈ સ્સ્થત ડૉ. હમેુંત મહતેા દ્વારા ચલાવતા 

Lets Be Well Red કાર્યક્રમની માહહતી મેળવી. તેમણે બનાવેલ ગડુનેસબાર અપ્રત કુપોપ્રષત 

બાળકોને આપવાનુું નક્કી કયુું. આ ગડુનેસબાર ચચક્કીનાું સ્વરૂપનુું છે. જે રાગી, પ્રસિંગદાણા, તલ, 

ગોળ, ફ્લેક્સ સીડ્સ અને વેનીલાની બનાવટ છે. આ એક બાર દ્વારા શરીરને ૧૪ મીલીગ્રામ 

આર્નય મળી રહ ેછે. જેને કારણે બાળકના એચ.બી. માું વિારો થાર્ છે. રોગિપ્રતકારક શસ્ક્ત વિે 

છે. મુુંબઈ સ્સ્થત એસજીએમ (SGM) ફાઉન્દ્ડેશને ૧૦૦ બાળકોને દત્તક લઈને પાર્લોટ િોજેક્ટ માટે 

ફુંડ ફાળવ્યુું. પહરણામે બહુ ઉત્સાહિનક રહ્યા. 



 

૨૦૧૪-૧૫ દરમ્ર્ાન અદાણી ફાઉન્દ્ડેશન સાથે મળીને ૭૩ અપ્રત કુપોપ્રષત બાળકોને માટે િપ્રતમાસ 

મેહડકલ કેમ્પ ગોઠવ્ર્ા. આ ગાળા દરપ્રમર્ાન મનુ્દ્રાની સ્ટલીંગ હોસ્સ્પટલનુું સુંચાલન અદાણી પાસે 

આવતા િરૂરતમુંદ બાળકોને હોસ્સ્પટલમાું સારવાર માટે દાખલ કરવાનુું પણ સરળ બન્દ્યુું. િપ્રતમાસ 

કેમ્પમાું આવતા બાળકોની સુંખ્ર્ા તો ખબૂ ન વિી પણ આંગણવાડી કાર્યકર બહનેો તથા 

સપુરવાઈઝસયની જાગપૃ્રત રુંગ લાવી.  

 

કુપોષણ નાબદૂી 
વષય:- ૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮ 

માસ કુપોપ્રષત અપ્રત કુપોપ્રષત કુલ્લ 
એપ્રિલ – ૧૬ ૧૪ ૦૮ ૨૨ 

મે – ૧૬ ૧૨ ૦૮ ૨૦ 
જુન – ૧૬ ૧૪ ૦૯ ૨૩ 
જુલાઈ-૧૬ ૧૪ ૧૧ ૨૫ 

ઓગટટ – ૧૬ ૨૨ ૦૯ ૩૧ 
સપ્ટેમ્બર – ૧૬ ૧૯ ૧૩ ૩૨ 
ઓક્ટોબર – ૧૬ ૧૬ ૧૩ ૨૯ 
નવેમ્બર – ૧૬ ૧૪ ૧૫ ૨૯ 
હડસેમ્બર – ૧૬ ૨૧ ૧૬ ૩૭ 

જાન્દ્યઆુરી – ૧૭ ૧૬ ૧૪ ૩૦ 
ફેબ્રઆુરી – ૧૭ ૧૭ ૧૬ ૩૩ 
માચય – ૧૭ ૧૩ ૧૪ ૨૭ 

એપ્રિલ – ૧૭ ૦૮ ૧૪ ૨૨ 
મે – ૧૭ ૧૩ ૧૬ ૨૯ 
જુન – ૧૭ ૧૩ ૧૬ ૨૯ 

જુલાઈ – ૧૭ ૧૨ ૧૪ ૨૬ 
ઓગટટ – ૧૭ ૫૬ ૩૦ ૮૬ 
સપ્ટેમ્બર – ૧૭ ૨૯ ૨૭ ૫૬ 
ઓક્ટોબર – ૧૭ ૩૩ ૧૮ ૫૧ 

 



કાર્યકર બહનેો ઘેર-ઘેર ફરીને અપ્રત નબળા અને મધ્ર્મ નબળા બાળકોને તારવતી અને એમને 

જ્ર્ાું શક્ય હોર્ ત્ર્ાું પોતાને હાથે અથવા પોતાની હાિરીમાું પૌષ્ટટક આહાર ખવડાવતી એમણે 

મોટાભાગનાું કુપોપ્રષત અને અપ્રત કુપોપ્રષત બાળકોની માતાઓનો એટલો બિો પ્રવશ્વાસ જીત્ર્ો કે 

માતાઓ પોતાનુું નાનુું બાળ કાર્યકર બહનેને કેમ્પમાું લઇ િવા સંપતી અને બાળક મેહડકલ 

કેમ્પમાું સારવાર મેળવતુું. કાર્યકર બહનેો ફરિના સમર્ ઉપરાુંત રાત સિુી િરૂર પડય ેહોસ્સ્પટલમાું 

રોકાતી અને બાળકોની સારવારની દેખરેખ રાખતી. આજે મુુંદરા ઘટકમાું ઓક્ટોબર – ૨૦૧૭ 

અંપ્રતતમાું કુપોપ્રષત બાળકો ૩૩ િ હોર્ અને અપ્રત કુપોપ્રષત ૧૮ િ બાકી રહ્યા હોર્ તેનો ખરો ર્શ 

કાર્યકર બહનેો અને સપુરવાઈઝસયને જાર્ છે. એમની લગન, મહનેત, સમર્નો ભોગ અને 

ગ્રામમાતાઓનો પ્રવશ્વાસ જીતવાની કળાને લીિે િ કુપોપ્રષત બાળકો તુંદુરસ્ત બન્દ્ર્ા છે અને અપ્રત 

કુપોપ્રષત મેહડકલ કેમ્પમાું િઈને સારવાર મેળવી શકર્ા છે. િન્દ્ર્ છે આ સપુરવાઈઝર, 

આંગણવાડી કાર્યકર અને મદદનીશ બહનેોના સમપયણને. 
 

હાલે સમગ્ર કચ્છમાું ફેલારે્લા ડેન્દ્ગ્યનુા રોગચાળાથી બાળકો ઝડપથી અપ્રતકુપોપ્રષત કે કુપોપ્રષતના 

ગે્રડમાું આવી જાર્ છે પરુંત ુસરકારશ્રી, સુંસ્થા અને મુુંદરા ઘટકનો સ્ટાફ આ પહરસ્સ્થપ્રત પર સતત 

ચાુંર્ત રાખી રહ્યો છે. 
 

આ તબકે્ક બાળકો કુપોષણનો ભોગ ન બને અને િો કોઈ કારણવશ એનુું સ્વાસ્્ર્ કથળે તો તેમને 

તુંદુરસ્ત રાખવા વાસ્તે સોમનાથ ટ્રસ્ટનો સુંપકય  કર્ો અને એમની પાસેથી મહાિસાદ અથાયત તલ + 

સીંગની બનાવેલી ચચક્કી મેળવીને બાળકોને ખવડાવવાનુું શરૂ કયુું અને એનો વ્ર્ાપ વિાર્ો. 
 

આજે મનુ્દ્રા ઘટક કુપોષણ સામેના િ ુંગમાું લાુંબી લડાઈ બાદ એક મુંજિલ સિુી પહંચ્યુું છે પણ આ 

અંત નથી. સતત જાગતૃ રહવે ુું પડશે અને સતત િર્ત્નશીલ રહવે ુું પડશે. આ લાુંબા સમર્ગાળા 

દરમ્ર્ાન અમને સહકાર આપનારા સૌનાું અમે આભારી છીએ. ભપ્રવટર્માું પણ સૌનો સાથ-સહકાર 

મળતો રહ ેઅને અમારી સૌની કતયવ્ર્પરાર્ણતા રટટાુંતરૂપ બની રહ ેએવી િભનેુ િાથયના છે.  


