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સત્વ – ૧/૩ 

 

સવંેદના ટ્રસ્ટ બાળ-વવકાસના ક્ષેતે્ર ૨૦૦૩ થી એટલે  કે છેલ્લા ૧૪ વર્ષથી કામ કરી રહી છે. શરૂઆત વશક્ષણક્ષેત્ર થી 
કરી હતી, જેમા ંસરકારી શાળાઓમા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકોને ઘણી ઉતમ પ્રકારની સેવાઓ અને અનભુવો મેળવવા 
માટેનુ ંએક પ્લેટફોમષ પરંુૂ પાડ્ુ.ં અને વશક્ષણ ને લગતી ઘણી સમસ્યાઓનો પ્રત્યક્ષ અનભુવ કયો. પરંત ુઅમકુ વર્ષના 
શૈક્ષણણક કામના અનભુવના અંતે સસં્થાએ સમસ્યાના મળૂ શોધવાની કોવશશ કરી, અને સમસ્યાનુ ંમળૂ કુપોર્ણ મળી 
આવ્ુ.ં જેમા ંસસં્થાના સ્થાપક જાનકી વસતં નો સૌથી મોટો ફાળો રહલેો છે. જેમણે પોતાની જાતે આંગણવાડી કેન્દ્ર અને 
બાળકોના ઘરની મલુાકાત કરી અને શહરેનુ ંસાચુ ં ણિત્ર પોતાની નજરે જો્ુ.ં ત્યારબાદ સસં્થાએ આંગણવાડીઓ સાથ ે
કામ કરવાનુ ંશરુ ક્ુું. અને એ શીખ પણ મળી કે જયા ંસધુી બાળક નુ ં પેટ નહહ ભરાય ત્યા ંસધુી એમના મન અને 
તનના વવકાસની તો કલ્પના કરવી જ મશુ્કેલ. આમ, પણ આપણે આપણા રોજીંદા જીવનમા ંજોઈએ છીએ કે જયારે કોઈ 
છોડ નાનો હોય અને એકવાર કરમાઈ ગયા પછી એમને પાછો ખીલવવો ઘણો અઘરો હોય છે. પણ હા, એ પણ 
ગજુરાતીમા ંસાિી કહાવત છે કે ઉગતા છોડને વાળી શકાય. આવુ ંજ કંઇક માનવ જીવનમા ંપણ છે, જયારે બાળક નાનુ ં
હોય અને તેમને યોગ્ય આહાર ના મળે તો એ બાળકનો તેમની ઉમર અનસુાર જે શારીહરક-માનવસક વવકાસ થવો 
જોઈએ તે નથી થઇ શકતો. જેથી બાળકને બાળપણમા ંયોગ્ય પોર્ણ્કુ્ત આહાર મળે તે ખબુ જરૂરી છે. અને બાળકને 
કુપોર્ણ અને અન્દ્ય ગભંીર બીમારીઓમાથંી બિાવી શકાય. એ હતેથુી વર્ષ જૂન ૨૦૧૬ મા ં તમામ ૭૬ 
આંગણવાડીઓમા ંઆવતા અને તે વવસ્તારના ૧ થી ૬ વર્ષના કુપોવર્ત બાળકોને, ગજુરાત સરકાર દ્વારા અપાયેલા અને 
WHO (વવશ્વ આરોગ્ય સસં્થા) દ્વારા માન્દ્ય વેઇટ-સ્કેલ આપવામા ંઆવેલા છે, જેમના દ્વારા કુપોવર્ત બાળકોને Identify 
કયાષ. તેમજ સરકાર દ્વારા અપાતા માતમૃડંળ અને પરુકપોર્ણ ઉપરાતં ફળ અને પોર્ણ ્કુ્ત આહાર ડોક્ટરોની સલાહ 
મજુબ કુપોવર્ત બાળકોને આપવાનુ ં શરુ ક્ુું, કારણ કે આપણે સૌ કોઈ જાણીએ છીએ કે સરકારી શાળા કે 
આંગણવાડીમા ં૯૦ ટકા ઉપરના બાળકો ગરીબ ઘરમાથંી આવે છે, એટલે કે સમાજમા ંજેમનુ ંઆવથિક ઉપાર્જન ઓછુ છે, 
જેઓ સામાન્દ્ય જીવનમા ંપોર્ણ ્કુ્ત જુદો જુદો આહાર-ફળ-શાકભાજી-ડ્રાયફ્રૂટ વગેરે ખાઈ શકે તેટલુ ં નથી કમાતા. 
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ઘણી વાર તેમને સાદો રોટલો કે રોટલી પણ સમયસર અથવા તો ભખૂ અનસુાર નથી મળતા.  આમ, કુપોર્ણ પાછળ 
એક તો ગરીબી, સમાજની અમકુ અવયવસ્થાઓ, વશક્ષણ નો અભાવ વગેરે ઘણા પહરબળો જવાબદાર છે તો આપણે 
ગજુરાત,ભારત અને આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય સ્તરે કુપોર્ણ ને સમજવાની કોવશશ કરીએ. 
ગજુરાતમા ં1.47 લાખ આંગણવાડી બાળકોને ગભંીર તીવ્ર કુપોષણ છે 

લેખક: Himanshu Kaushik  
  Feb 25, 2016, 10.02 AM IST 

પ્રાપ્તતસ્થાન: ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા  
http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/1-47-lakh-Gujarat-anganwadi-kids-have-severe-acute-

malnutrition/articleshow/51133110.cms 

અમદાવાદ: ગજુરાતના સામાજજક-આવથિક સમીક્ષકે ખલુાસો કયો છે કે રાજયમા ં આંગણવાડી ખાતેના 43 લાખ 
બાળકોમાથંી 1.47 લાખ બાળકો ગભંીર તીવ્ર કુપોર્ણથી પીડાતા હોવાનુ ંજાણવા મળ્ુ ંછે.આ સાક્ષાત્કાર એ દશાષવે છે કે 
કેવી રીતે કુપોર્ણ આજે એક પડકાર છે, એક આવથિક પ્રગવતશીલ રાજય કે જેનો વવકાસ મોડલ સમગ્ર ભારતમા ં કેન્દ્ર 
સરકાર દ્વારા નકલ કરવામા ંઆવે છે.આપના આધારે 3.41% આંગણવાડી બાળકોને એસએએમ મળી હોવાનુ ંજાણવા 
મળ્ુ ંછે, કુપોર્ણવાળા બાળકોની કુલ સખં્યા ખબૂ ઊંિી હોઇ શકે છે. 
રાજય વવધાનસભામા ં બધુવારે રજૂ કરેલા જવાબો મજુબ, રાજયના પાિં જજલ્લાઓના 46 તાલકુાઓમા ં 1.97 લાખ 
કુપોર્ણનો વશકાર છે અને 24,762 સેમ બાળકો છે. બનાસકાઠંા, પાટણ, નવસારી, જુનાગઢ અને ખેડા જજલ્લા.આશ્ચયષજનક 
રીતે, આ પાિં જીલ્લાના કુલ 24,762 સેમ બાળકોમાથંી, 14,371 પાટણમા ંછે. જે 1.97 લાખ કુપોવર્ત બાળકોમાથંી 68% 
છે, પાટણના આઠ તાલકુામા ંએકલુ ં છે.ગજુરાત 2015-16ના સામાજજક-આવથિક સમીક્ષક કહ ે છે કે ગજુરાત સરકારે મે 
2015 મા ંરાજયને કુપોર્ણથી મકુ્ત કરવાનો વનણષય લીધો છે.હરપોર્ટષસ જણાવે છે કે સેમના બાળકો તબીબી જટીલતાઓ 
ધરાવતા હતા અને ભખૂની િકાસણીમા ંવનષ્ટ્ફળ ગયા હતા તે બાળ કુપોર્ણ ઉપિાર કેન્દ્રો અથવા પોર્ણ પનુઃસ્થાપન 
કેન્દ્રોને જજલ્લા સ્તરે િલાવવામા ંઆવે છે.તાજેતરની ટટતપણી: ગજુરાત એક મખુ્ય કુપોર્ણનુ ંરાજય છે, ખાસ કરીને 
છોકરી અને મહહલાઓ માટે. પરંત ુતેઓ વનલષજ્જતાથી તેને ફેશન સભાન કહ ેછે. એઝેકીલ ણલવવિંગ્સ્ટન 

ઓક્ટોબર 2013 મા,ં કેગને જાણવા મળ્ુ ંકે માિષ 2012 માવસક પ્રગવત અહવેાલ જણાવે છે કે રાજયમા ંદર ત્રીજા બાળક 
ઓછુ ંવજન ધરાવ ેછે. આમ ગજુરાતમા ંકુપોર્ણ નુ ંપ્રમાણ હજુ જોઈએ તેટલુ ંઘટ્ુ ંનથી. વર્ોથી સ્સ્થવત એમની એમ 
જ છે. તો હવે આપણે અમદાવાદ શહરેમા ં કુપોર્ણ નાબદુી માટે કામ કરતી સવેંદના સસં્થાના અનભુવો, કાયષપદ્ધવત, 
પ્રયોગો  અને પહરણામો વગેરે સમજીએ.  

Vision: 

http://timesofindia.indiatimes.com/toireporter/author-Himanshu-Kaushik-11292.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/1-47-lakh-Gujarat-anganwadi-kids-have-severe-acute-malnutrition/articleshow/51133110.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/1-47-lakh-Gujarat-anganwadi-kids-have-severe-acute-malnutrition/articleshow/51133110.cms
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પોર્ણ, વશક્ષણ અને કૌશલ્ય વનમાષણના વવસ્તારમા ંટકાઉ અસર માટે એક ઉત્પે્રરક બનવુ,ં જેનાથી ગરીબીના એકમ અને 
સકંલન તરીકે તેમના પહરવારને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવે 
 

Mission 
પોર્ણ માટેની અમારી પહલે આંગણવાડીના કુપોર્ણને નાબદુ કરવા અને પ્રારંણભક બાળ સભંાળની જાગવૃત ફેલાવવા 
માટે છે. 
સવંેદના સસં્થા ઘાટલોહડયા,િાદંલોહડયા અને થલતેજ એમ ત્રણ વોડષની ૭૬ આંગણવાડી સાથે કામ કરી રહી છે. સત્વ 
પ્રોજેક્ટ અંતગષત કુપોવર્ત બાળકોને પોર્ણ્કુ્ત આહાર પરૂો પાડવામા ંઆવે છે અને તેમના માતાઓનુ ં કાઉન્દ્સેણલિંગ 
કરવામા ંઆવે છે. સત્વ પ્રોજેક્ટ જૂન ૨૦૧૬ થી શરૂ કરવામા ંઆવેલ છે, જે ૧૦૦ હદવસની પ્રથમ ડ્રાઈવ હતી. જેમનો 
સમયગાળો જૂન ૨૦૧૬ થી લઈને ઓકટોબર ૨૦૧૬ સધુીનો હતો, ત્યારબાદ બીજી ૧૦૦ હદવસની ડ્રાઈવ નવેમ્બર 
૨૦૧૬ થી લઈને ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૭ નો હતો. જયારે ૩જી ડ્રાઈવ નો સમયગાળો માિષ ૨૦૧૭ થી લઈને જુલાઈ ૨૦૧૭ 
સધુીનો હતો. જેમની શરૂઆત થી લઈને અંત સધુીની પ્રહિયાને સમજીએ તો. 
 

• પવૂટ આયોજન: 
ડ્રાઈવ શરૂ થતા ંપહલેા સવેંદના સસં્થાના તમામ સભ્યોની એક વમહટિંગ બોલાવી હતી. જેમા ં છેલ્લી ૨ ડ્રાઈવ નુ ં
એનાલીસીસ કરેલુ.ં અને અનભુવના આધારે કેટલાક સધુારા – વધારા કરેલા. જેમ કે પ્રોગ્રામ ક્યારથી શરૂ કરવો, 
ડેટા કલેકશન કેવી રીતે કરવુ,ં ડોક્ટર ની વમહટિંગ ક્યારે બોલાવવી, મેન ુ વવશે વગેરે િિાષ કરવામા ંઆવે છે. અન ે
દરેક સભ્યના Views લેવામા ંઆવે છે. તેમજ દરેક ડ્રાઈવ મા ંકંઇક ને કંઇક નવુ ંશીખવા મળ્ુ ંછે જેમનો ઉપયોગ 
કરીને આગળ વધીએ છીએ. દા.ત.  ડ્રાઈવ ૧ અન ે૨ મા ં૧૫ હદવસે કાઉન્દ્સેણલિંગ કરતા હતા પરંત ુડ્રાઈવ-૩ મા ં૩૦ 
હદવસે કાઉન્દ્સેણલિંગ રાખ્્ુ,ં કારણ કે કાયષિમ ને ટકાવી/Sustain રાખવા માટે, તેમજ માતાઓ કેટલુ ંધ્યાન આપે છે, 
કાઉન્દ્સેણલિંગની ખરેખર કેટલી જરૂર છે/ તેમનુ ંકેટલુ ંમહત્વ છે વગેરે પ્રયોગ કરવો જરૂરી હતો. 
 

 

 

• કુપોષષત બાળકોની ઓળખ અને ડટેા કલેક્શન: 
સસં્થાના કાયષકરો આંગણવાડી અને વવસ્તારમા ંજઈ સરકાર દ્વારા અપાયેલા અને WHO સસં્થા દ્વારા પ્રમાણણત થયેલા 
વજન કરવાના મશીન દ્વારા ૧ વર્ષ થી ૬ વર્ષ સધુીના તમામ બાળકના વજન અને ગ્રેડ R3 પ્રમાણ ેકાઢયા.  

• R1 એ ઉમર અનસુાર વજન 

• R2 એ ઉમર અનસુાર ઊંિાઈ 

• R૩ એ ઊંિાઈ અનસુાર વજન 
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તેમજ દરેક બાળકની ઊંિાઈ અને બાવડાનુ ંમાપ પણ લેવામા ંઆવે છે. આમ, દરેક બાળકના વજન અને ગ્રેડ ના 
આધારે બાળક કુપોવર્ત છે કે કેમ તેની ઓળખ કરી.  આમ, દરેક આંગણવાડીમાથંી બાળકોના વજનના આંકડાઓ 
એકઠા કરી તેમાથંી કુપોવર્ત બાળકોના ડેટા સોફ્ટવેરમા ં ફીડ કયાષ. શરૂઆતમા ં કુલ લાલ-પીળા-લીલા અને પીળાની 
બોડષર પર હોય તેવા બાળકોનો ડેટા નીિે મજુબ છે. 

  
WARD Total children Red Yellow Green 
     

Thaltej 324 28 128 168 
     

Ghatlodiya 156 25 63 68 
     

Chandlodiya 187 11 43 133 
     

Total 667 64 234 369 
 

• સત્વ પનેલ : 
ડેટા એકઠા કયાષ પછી સસં્થાના સ્થાપક જાનકીબેન, સત્વ પ્રોજેક્ટ નો સ્ટાફ, મેડીકલ એક્સપટષ ડો. દીપાબેન  અને 
ન્દ્્ટુ્રીશીયાવનષ્ટ્ટ ડો. સોહીનીબેન સાથે એક વમહટિંગ બોલાવી હતી, જેમા ંખાસ કરીને પોર્ણ્કુ્ત Menu ની િિાષ 
કરવામા ંઆવી હતી અન ેવાર પ્રમાણે નક્કી કરવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં આ ઉપરાતં સવેંદના ટ્રસ્ટ દ્વારા કાઉન્સેલલિંગ 
માટે ડોક્ટરના માગટદશટન હઠેળ એક ખાસ પ્રકારનુ ં ગજુરાતી મેન્યઅુલ તૈયાર કરવામા ં આવયુ ં છે, જેમા ં
અઠવાહડયા પ્રમાણે પોર્ણ, સ્વચ્છતા, માનવસક આરોગ્ય વગેરે જેવા ખાસ મદુ્દાઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવયો 
છે.  કાઉન્દ્સેણલિંગ બાબતે તેમજ કેટલી ઉમરના બાળકો લેવા, નવા કેટલા બાળકો લેવા, કેટલા જુના બાળકોને 
Continue કરવા. તેમજ સમયના આધારે અપગે્રડ થયેલા કેટલા બાળકોને આ ડ્રાઈવમા ંન લેવા વગેરે િિાષ 
તકષબદ્ધ રીતે કરવામા ં આવી હતી. તેમજ નીિે મજુબની વાનગીઓ બાળકને પરુા ૧૦૦ હદવસ સધુી 
ખવડાવવામા ંઆવેલ છે.   
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• સવેંદના દ્વારા અપાયેલા પોષણયકુ્ત આહારનુ ંસમયપત્રક  
    વોડટ  

 

ટદવસ 
વાનગીનુ ં

નામ 

  

 સામગ્રી 
 

પોષકતત્વો 
 

Thaltej 
 

Ghatlodiya 
 

Chandlodi

ya 
    Tuesday Thursday Friday 

1 મોગર-મગ 
દાળના થેપલા 
અને ગોળ  

     

2 દુધીના થેપલા 
અને મરુબ્બો  

     

3 મગફળી અને      
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ખજુરના  વમક્ષ 
લાડુ 

4 મગસ ના લાડુ       

5 રાગીની સખુડી       

6 બાફેલા 
શક્કરીયા અને 
લીબુ ં 

     

•   Calories: 89g 

Carbs: 22.8 g 
Sugar: 12.2 g 
Protein: 1.1 g 

 

 Mon/Tue/
Fri/Sat     

Wed/Thu/F
ri/Sat  

Wed/Thu/
Fri/Sat 

 
 

 

સવંેદના અને અમદાવાદ મ્્.ુકોપોરેશન દ્વારા સત્વ ડ્રાઈવ ૧/૩નો આરંભ: 
૨૧ માિષ ૨૦૧૭ ના રોજ સત્વ ૧/૩ ની શરૂઆત કરવામા ંઆવી હતી, અમદાવાદ મ્્વુનવસપલ કોપોરેશન સાથે મળીને 
આ કાયષિમનો આરંભ કરેલો, જેમા ંઅમદાવાદ શહરેના પ્રથમ નાગહરક એવા મેયર શ્રી ગૌતમભાઈ, સ્ટેન્ન્દ્ડિંગ કવમટી ના 
સભ્યો, આરોગ્ય તેમજ આઈ.સી.ડી.એસના તમામ સભ્યો આ કાયષિમમા ં હાજર રહ્યા હતા. તેમજ સવેંદના સસં્થાનુ ં
પ્રમાણપત્ર અને મોમેન્દ્ટો આપી સ્વાગત ક્ુું આ ઉપરાતં તમામ દાતાશ્રીઓનુ ંપણ સન્દ્માન કરવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ.ં 



      Page 8 

                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

• કાઉન્સેલલિંગ: 
દર ૩૦ હદવસે કુપોવર્ત બાળકોની માતાઓનુ ંકાઉન્દ્સેણલિંગ કરવામા ંઆવે છે.  જે પ્રથમ અને બીજી ડ્રાઈવ વખતે ૧૫ 
હદવસે કરવામા ં આવતુ ં હત ુ.ં પરંત ુ માતાઓ થોડી વધારે જવાબદારી લે, કાયષિમ ને વનરંતર રાખવા અને એક 
સશંોધનના ભાગ રૂપે કે કાઉન્દ્સેણલિંગ ૧૫ હદવસે કરવાથી અને ૩૦ હદવસે કરવાથી બાળકના વજનમા ંકઈ ફરક પડે છે 
કે કેમ તે અથે ૩૦ હદવસે કાઉન્દ્સેણલિંગ ક્ુું છે. 



      Page 9 

                                                            

આ ઉપરાતં કઠોળમાથંી પ્રોટીન મળે, લીલા પાદંડાવાળા શાકભાજીમાથંી લોહતત્વ મળે, ફાઈબર શામાથંી મળે આ િિાષ 
ઉપરાતં  બાળકને સ્તનપાન કરાવવાની સાિી પદ્ધવત, સ્વચ્છતા, ગભાષવસ્થા દરમ્યાન શુ ં ધ્યાન રાખવુ ંજોઈએ વગેરે 
ઊંડાણપવૂષક િિાષ કુપોવર્ત બાળકોની માતાઓ સાથે તેમજ ગભષવતી અને ધાત્રી માતા સાથે કરવામા ંઆવે છે.  
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• આંગણવાડીમા ંજુદા જુદા તહવેારો અને ખાસ Events ની ઉજવણી કરવી:  

 

➢ હોલલકા દહનની ઉજવણી: 
સવંેદના સસં્થાના કાયષકરો દ્વારા દરેક આંગણવાડીમા ંદરેક મખુ્ય તહવેારોની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે, એવી જ રીતે 
હોણલકા દહનની ઉજવણી પણ કરવામા ંઆવી છે, જેનો મખુ્ય હતે ુબાળકો તહવેારોને જાણે, આ તહવેારની ઉજવણી 
આપણા સમાજમા ંકેવી રીતે થાય છે તે જાણે અને એમની પાછળનો ખ્યાલ શુ ંછે તે જાણે એ હતેથુી હોણલકા દહનની 
ઉજવણી દરેક આંગણવાડીમા ંકરવામા ંઆવી છે.  
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➢ માટલા ષવતરણ: 
સવેંદના દ્વારા દરેક આંગણવાડીમા ંઉનાળાની ઋતમુા ંમાટલા અને ઢાકંણ નુ ં વવતરણ કરવામા ંઆવ્ુ ં છે, જેનો મખુ્ય 
ઉદેશ્ય બાળકો તેમજ આપણા કાયષકર અને સહાયક બહનેોને ઠંડુ પાણી મળી રહ.ે નહીતો બધા બહનેો અને બાળકો 
પ્લાસ્ટીક ની બોટલોમા ંજ પાણી ભરી લાવતા હતા. પરંત ુમાટલા મળવાથી તેઓ હવે ઠંડુ પાણી પી શકે છે. 

 

➢ સમર કેમ્પ: 
સવંેદના સસં્થા દર વર્ ેશાળામા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકો માટે સમર કેમ્પ નુ ંઆયોજન કરે છે, જેમા ંબાળવવકાસ ને 
લગતી જુદી જુદી પ્રવવૃતઓ કરાવવામા ંઆવે છે. આ વર્ે સવંેદનાએ એક નવી પહલે કરી અને આંગણવાડીના બાળકો 
સાથે સમર કેમ્પનુ ંઆયોજન ક્ુું. જેનો ઘણો સારો પ્રવતસાદ મળયો, જેમા ં શૈક્ષણણક રંગપણુી, કાગળકામ, બાળગીત, 
બાળકોનો આત્મ-વવશ્વાસ વધે તે માટે ખાસ પ્રવવૃતઓ કરાવવામા ંઆવી છે, તેમજ બાળકોને સમર કેમ્પ દરમ્યાન રોજે 
ફળ, શરબત, રસ-પરૂી વગેરે પોર્ણ્કુ્ત આહાર બાળકોને ખવડાવવામા ંઆવતો હતો. જેમા ંએિ.એલ તેમજ નીરમા ં
જેવી વવખ્યાત કોલેજના વવદ્યાથીઓ સ્વૈચ્ચ્છક કાયષકર તરીકે સમર કેમ્પમા ં જોડાય છે. અન ે કાયષકર તેમજ સહાયક 
બહનેને પણ ક્લાસ ડેમોન્દ્સ્ટે્રશન જેવુ ંથઇ જાય છે અને તેઓ પણ આનદં અનભુવે છે.  
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➢ અક્ષયપાત્ર ષવતરણ: 
સત્વ ડ્રાઈવ-૩ દરમ્યાન આંગણવાડી કાયષકર બહનેો દ્વારા અિોક્કસ મદુતની હડતાલ પાડવામા ંઆવી હતી, ત્યારે 
સસં્થાના કાયષકર દ્વારા દરેક આંગણવાડીના વવસ્તારમા ંજઈ બાળકો સધુી અક્ષયપાત્ર નુ ંભોજન પહોિાડ્ુ ંહત ુ.ં    

 
જન્મ ટદવસ ની ઉજવણી 
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પરંપરાગત જન્દ્મહદવસ ની ઉજવણી કરતા કંઇક નવુ ં કરવુ ંઅને પોતાની ખશુીની સાથે બીજાને મદદરૂપ થવુ ં તેમજ 
બાળકોમા ંબિપન થી જ એક મલુ્ય વવકસે, સવેંદનશીલતા વધે એ અથે વાલીઓ આંગણવાડીના બાળકો સાથે પોતાના 
નાના દીકરા કે દીકરીનો જન્દ્મહદવસ ઉજવવા આવતા હોય છે, જેમા ં આંગણવાડીના બાળકોને કશુકં  નવી વાનગી 
ખવડાવતા હોય છે આ ઉપરાતં કેક અને અન્દ્ય ભેટ સોગાદ પણ આપતા હોય છે. મોટા ભાગના વાલીઓ સસં્થાના ટ્રસ્ટી 
જાનકીબેન દ્વારા આવે છે આ ઉપરાતં સસં્થાના કાયષકરો દ્વારા આવે છે.  

➢ ષતથી ભોજન: 
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લોકો ખશુીના પ્રસગેં અને દુઃખદ ઘટના જેવા પ્રસગંોપાત આંગણવાડીના બાળકોને જમાડતા હોય છે, જે કદાિ દર 
અઠવાહડયામા ંએક વાર તો હોય છે, અને જેમા ંસસં્થા સામેથી જ પોર્ણ ્કુ્ત મેનુ ંજેમ કે મગની દાળ નો શીરો, વમક્ષ 
શાક વગેરે સિૂવે છે,  

➢ રક્ષાબધંન: 
દરેક આંગણવાડીમા ંસસં્થાના કાયષકરો દ્વારા આંગણવાડી કાયષકર સાથે રહીને રક્ષાબધંન કાયષિમની ઉજવણી કરવામા ં
આવે છે. જેમા ંરાખડીઓ, િોકલેટ અને કંકુ-િોખા રાખવામા ંઆવે છે અને નાની બાણલકાઓ તેમના નાના ભયલાઓન ે
રાખડી બાધંે છે.  જેનો મખુ્ય હતે ુએ છે કે બાળકો ને ખબર પડે કે રક્ષાબધંનનો તહવેાર શુ ં છે અને તેને કેવી રીતે 
ઉજવવામા ંઆવે છે. અને તેનુ ંમહત્વ શુ ંછે. 

 

➢ રસોઈ શો: 
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બાલભોગ નો રસોઈ શો આઈ.સી.ડી.એસ દ્વારા કરવાનુ ં કહવેામા ંઆવે છે, ત્યારે સાથે સાથે સસં્થાના 
કાયટકરોએ કાયટકર બહનેો માટે પણ ખાસ તલાષનિંગ કયુું. જેમા ંદરેક વયક્ક્ત કઇંક નવુ ંપોતાની ઈચ્છા અને 
આવડત મજુબ બનાવી લાવે અને તે ટદવસે બધા સાથે મળીને જમે અને એકબીજા સાથે પોતાની 
વાનગીની વહેંચણી કરીને ખાય છે. બહનેો માટે રસોઈ શો કરવાનુ ંમખુ્ય કારણ એ પણ છે કે તેમની 
વચ્ચે આત્મીયતા વધે અને વધ ુષનકટ આવે એ અથે આ રસોઈ કરવાનુ ંઆયોજન કયુું હત ુ.ં 

 

➢  શાળા પ્રવેશોત્સવ દરમ્યાન સગભાટ-ધાત્રી માતાઓને રાગીની સખુડીનુ ંષવતરણ: 
શાળા પ્રવેશોત્સવ દરમ્યાન સવેંદના સસં્થા તરફથી ધાત્રી અને સગભાષ માતાઓને રાગીની સખુડી આપવામા ંઆવી 
હતી, જેનો મખુ્ય હતે ુએ હતો કે તે માતાને પોર્ણ ્કુ્ત આહાર મળે અને તેમના બાળકની તદુંરસ્તી પણ જળવાઈ રહ.ે 
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યોગા ટદવસ:  
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૨૧ જૂન ના રોજ દરેક આંગણવાડીમા ં યોગા હદવસ ની ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી જેમા ંબાળકોને તેમની ઉમર 
અનસુાર યોગા કરાવવામા ંઆવયા હતા, અને દરેક કાયષકર તેમજ સહાયક બહનેોને પણ સાથે સાકંળવામા ંઆવયા હતા. 
જેના કારણે બાળકને  બિપન થી જ કસરત અને તેમની ઉપયોગીતા વવશેની સમજ બને. 
 

➢ પરુ અસરગ્રસ્ત લોકોની મદદે સવેંદના ટ્રસ્ટ: 
સવંેદના દ્વારા પરુ અસરગ્રસ્ત લોકોના ઘરનો સવે કરવામા ંઆવયો, જેમા ંસૌ પ્રથમ સવંેદના હઠેળની ૭૬ આંગણવાડીના 
વવસ્તારનો સવે કરવામા ંઆવયો અને ત્યા ંજરૂહરયાતમદં લોકોને સૌ પ્રથમ મદદ કરી અને સાથે બીજા જરૂહરયાત વાળા 
લોકોને પણ મદદ કરી, અને તેમને ૩ હદવસ સધુી ફૂડ પેકેટ્સ આપ્યા, ૨૦૦૦ કરતા વધારે લોકોને જમવાનુ ંઆપ્્ુ,ં 
૬૦ જેટલા લોકોને તાડપત્રી આપી.  

 

 

 



      Page 19 
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➢ પરુ અસરગ્રસ્ત લોકોને તાડપત્રીનુ ંષવતરણ: 

 
 

➢ જન્માષ્ટમી 
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➢ બડી કાયટક્રમ: 
આ કાયષિમ અંતગષત આનદં વનકેતન સ્કૂલના બાળકો તેમના જન્દ્મહદવસ વનવમતે એક અથવા તેમની ઈચ્છા મજુબ 
દુધની બોટલ અથવા થેલીઓ જમા કરે છે અને દર સોમવારે જેટલી પણ ભેગી થાય તે આંગણવાડીના બાળકો માટે 
મોકલે છે.  
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• શકૈ્ષલણક પ્રવષૃતઓ 

સસં્થાના કાયષકરો દ્વારા દરેક આંગણવાડીમા ં બાળકોને શૈક્ષણણક પ્રવવૃતઓ કરાવવામા ંઆવે છે અને કાયષકર બહનેોને 
ડેમોન્દ્સ્ટે્રશન કરવામા ંઆવે છે, જેમા ંહળવી કસરત, રંગપણુી, બાળગીત, મોટર સ્કીલ- ગ્રોસ અને ફાઈન મોટર સ્કીલના 
વવકાસ માટે જુદી જુદી પ્રવવૃતઓ કરાવવામા ંઆવે છે.  
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બ્રહ્મકુમારી બહનેો સાથ ેમેટડટેશન અને રક્ષાબધંન ઉજવણીનો કાયટક્રમ: 

બહનેોના પોતાના વવકાસ અથે અન ેમનની શાવંત માટે સવંેદના સસં્થા તરફથી મેહડટેશન માટેનો કાયષિમ આયોજજત 
કરવામા ંઆવયો હતો, જેમા ંથલતેજ વોડષની બહનેોએ એક અઠવાહડયાનો રાજયોગ કોસષ સફળતાપવૂષક પણૂષ કયો, જયારે 
ઘાટલોહડયા અને િાદંલોહડયા વોડષમા ં ર્ૂંક સમયમા ંઆયોજજત કરવામા ંઆવશે. આ ઉપરાતં રક્ષાબધંનના કાયષિમની 
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ઉજવણી પણ બ્રહ્મકુમારી બહનેો સાથે કરવામા ંઆવી છે. જેમા ંપહરણામ સ્વરૂપે બહનેોના ંવતષન અન ેવયવહારમા ંઘણો 
હકારાત્મક બદલાવ જોવા મળયો છે.  

 
 

પડકારો/બાધારૂપ બાબતો: 
 

❖ ૧૭ હદવસનુ ંકાયષકર બહનેોનુ ંઆંદોલન 

❖ ૧૫ – ૧૫ હદવસ નુ ંકાયષકર-સહાયક બહનેોનુ ંવેકેશન  

❖ ભારે વરસાદ 

❖ તમામ કાયષકર બહનેોની એકસાથે તાલીમ એક અઠવાહડયા માટે  

❖ શાળા વેકેશનની અસર  

 

 

 

 

 

 

 

કુલ ત્રણેય વોડટન ુ ંપટરણામ: 
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➢ ત્રણેય વોડષનુ ંકુલ પહરણામ ૭૦% છે, 
➢  શરૂઆતમા ંકુલ ૫૯૧ બાળકો હતા, જેમાથંી ૪૧૪ બાળકો અપગે્રડ થયા. 
➢ સૌથી વધારે પીળામાથંી લીલા ગ્રેડમા ં૩૧૭ બાળકો અપગે્રડ થયા છે. 
➢ બીજુ ંકે લાલ ગે્રડમાથંી લીલા ગે્રડ મા ં૪૭ બાળકો અપગે્રડ થયા છે, જે સસં્થાની ઘણી મોટો વસદ્ધદ્ધ છે. 
➢ ત્રણેય વોડષમાથંી ૧૮ બાળકો એવા છે જે પીળા ગ્રડેમાથંી લાલ ગે્રડમા ંડીગ્રેડ થયા છે.   

 

 

 

 

 

 

 

 

વોડટ પ્રમાણે પટરણામ: 
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થલતેજ વોડટન ુ ંકુલ પટરણામ: 

 
 

 

➢ થલતેજ વોડષમા ંશરૂઆતમા ંકુલ ૩૦૦ બાળકો હતા, જેમાથંી ૨૨૭ બાળકો અપગે્રડ થયા છે,  

➢ રસપ્રદ વાત એ છે કે લાલમાથંી પીળા અને લીલા બનંે ગ્રેડનો અપગે્રડ નબંર ઘણો નજીક છે, ૨૮ અન ે
૨૭ છે, જેમા ંબાળકને અપગે્રડ કરવા ઘણી મહનેતની જરૂર પડે છે. અને ઘણુ ંઅઘરંુ છે, પરંત ુજે શક્ય 
બન્દ્્ુ ંછે. 

➢ ૧૮ બાળકો જે કોઈને કોઈ કારણસર સ્થળાતંર થયેલા છે, 
➢ જયારે ૫૫ બાળકો સ્સ્થવતસ્થાપક છે એટલે કે એમના વજનમા ંકોઈ ફરક પડયો નથી. 

 

 

ચાદંલોટડયા વોડટન ુ ંકુલ પટરણામ: 
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➢ િાદંલોહડયા વોડષમા ંશરૂઆતમા ંકુલ ૧૫૯ બાળકો હતા, જેમાથંી ૧૧૬ બાળકો અપગ્રેડ થયા છે. 
➢ ૪ બાળકો સ્થળાતંર થયેલા છે, જે બીજા બે વોડષ કરતા ઘણા ઓછા છે, જેનુ ંકારણ એ છે કે અહી સ્થળાતંરીત લોકો ઓછા 

છે, અને સ્થાયી લોકો વધારે છે. જેના કરને બાળકોમા ંસ્થળાતંરનુ ંપ્રમાણ ઓછુ ંજોવા મળે છે. 
➢ જયારે ૩૯ બાળકો એવા છે જેમના ગ્રેડમા ંકોઈ ફરક પડયો નથી,  

 

 

 

 

 

 

 

ઘાટલોટડયા વોડટ ન ુ ંકુલ પટરણામ: 
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➢ શરૂઆતમા ંઘાટલોહડયા વોડષમા ંકુલ ૧૩૨ બાળકો કુપોવર્ત હતા, જેમાથંી ૭૧ બાળકોના ગે્રડ વધ્યા છે, 
જે લાલમાથંી પીળા અથવા લીલામા,ં પીળામાથંી લીલામા ંઅપગે્રડ થયા છે. 

➢  સૌથી વધારે પીળા ગ્રેડ માથંી લીલા ગ્રેડમા ં૫૧ બાળકો અપગે્રડ થયા છે. જયારે લાલ માથંી પીળામા ં
૧૨ બાળકો અને લાલમાથંી લીલામા ં  ૮ બાળકો અપગે્રડ થયા છે. 

➢  ૧૭ બાળકો સ્થળાતંર છે  
➢  ૪૪ બાળકો એવા છે જેના ગ્રેડ મા ંકોઈ ફરક પડયો નથી.  

 

 

 

ડેટા ષવશ્લેષણ:  
વોડષ  લાલ પીળા લાલ પીળા લીલા લીલા કુલ કુલ સ્થળાતંરીત સ્સ્થવત-
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માથંી 
પીળા 

માથંી 
લીલા  

માથંી 
લીલા 

માથંી 
લાલ 

માથંી 
લાલ  

માથંી 
પીળા  

બાળકો  અપગ્રેડ 
થયેલા 
બાળકો  

બાળકો  સ્થાપક 
બાળકો  

થલતેજ  ૨૮ ૧૭૨ ૨૭ ૭ ૦ ૦ ૩૦૦ ૨૨૭ ૧૮ ૫૫ 
           

ઘાટલોહડયા ૧૨ ૫૧ ૮ ૯ ૦ ૦ ૧૩૨ ૭૧ ૧૭ ૪૪ 
           

િાદંલોહડયા ૧૦ ૯૪ ૧૨ ૨ ૦ ૦ ૧૫૯ ૧૧૬ ૪ ૩૯ 
           

કુલ ૫૦ ૩૧૭ ૪૭ ૧૮ ૦ ૦ ૫૯૧ ૪૧૪ ૩૯ ૧૩૮ 
 

• તારણો: 
1. સત્વ ૧/૩ ની જયારે શરૂઆત થઇ ત્યારે શરૂઆતમા ં કુલ ૫૯૧ બાળકો હતા, જેમાથંી ૪૧૪ બાળકો 

અપગે્રડ થયા, કુલ ૧૮ બાળકો જે પીળામાથંી લાલમા ંડીગે્રડ થયા. તેમજ ૩૯ બાળકો સ્થળાતંર થયા 
અથવા તો શાળામા ંજતા રહ્યા. જયારે ૧૩૮ બાળકો એવા છે જેમના વજનમા ંકશો જ ફરક પડયો નથી. 

2. સૌથી વધારે પીળા ગ્રેડમાથંી લીલા ગ્રેડમા ં૩૧૭ બાળકો અપગ્રેડ થયા છે, જયારે લાલમાથંી સીધા લીલા 
ગ્રેડમા ં૪૭ બાળકો અને લાલ માથંી પીળામા ં૫૦ બાળકો અપગે્રડ થયા છે, જે સસં્થા માટે મોટી વસદ્ધદ્ધ છે, 

3. જે કુલ ૩૯ બાળકો સ્થળાતંર થયા છે, એમાથંી મોટા ભાગે ૬ વર્ષ પરુા કરી શાળામા ંગયા છે, અથવા તો 
બીજે રહવેા જતા રહ્યા છે એવા બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. જેનુ ં કારણ મખુ્ય એ છે કે ઉનાળાના 
વેકેશનમા ંવાલીઓ વધારે સ્થળાતંર થતા હોય છે કારણ કે શાળા-કોલેજમા ંઅભ્યાસ કરતા બાળકોને 
શાળા બદલવી હોય અથવા નવા એડવમશન લેવાનુ ંહોય માટે આ સમયમા ંસ્થળાતંર નુ ંપ્રમાણ વધારે 
ઊંચુ ંહોય છે. આ ઉપરાતં માતા ગભષવતી હોય, માતા-વપતાના ઝઘડાઓના કારણે મા ંવપયરમા ંજતી રહ ે
છે ત્યારે બાળકને સાથે લઇ જાય છે વગેરે મખુ્ય કારણો છે જેના કારણે બાળકને સ્થળાતંર થવુ ંપડે છે. 

આભાર 


