
કોવિડ-૧૯
અને

આઈ.સી.ડી.એસ સેિાઓ

શ્રદ્ધા શર્ાા
પ્રોજકેટ ર્ેનજેર- ન્યુટ્્ીશન

સંકવિત બાિ વિકાસ યોજના

મવિિા અને બાિ વિકાસ વિભાગ

ગાંધીનગર



આપણે જોઇશુ

• આઇસીડીએસ યોજનાની જાણકારી

• ગજુરાતમાં ૫ િર્ષથી નાના બાળકોમાં પોર્ણની વથથતી

• કોવિડ – ૧૯ના કારણે આઇસીડીએસની સેિાઓ પર અસર

• આંગણિાડી કાયષકર – કોરોના અને પોર્ણ યોધ્ધા

• કોવિડ – ૧૯ દરવમયાન પ્રિૃવતઓ
• પૂરક પોર્ણ

• પૂિષ પ્રાથવમક વશક્ષણ

• રસીકરણ

• મંગળ વદિસ



આઈ.સી.ડી.એસ- એક નજર

આઈ.સી.ડી.એસની શરૂઆત 1975 માં 0-6 િર્ષની િય જૂથના બાળકોના

સિાાંગી વિકાસ માટે કરિામાં આિી િતી

 વજલ્િા – ૩૩

 મ્યુવસસપિ કોપોરશેન- ૬

 ઘટક :- ૪૨૬

 સજેા- ૨૧૨૨

 આંગણિાડી કેસરો :- ૫૩૦૨૯

 િાભાથીઓ:- ૫૦.૩૬ િાખ ( બાળકો ૦ થી ૬ િર્ષ, વકશોરીઓ ૧૧ થી ૧૮ િર્ષ. સગભાષ અને ધાત્રી

માતાઓ



ગજુરાતમાં પોર્ણની વથથતી



િવક્ષત જુથ અને સેિાઑ

• પૂરક પોષણ (ટેક

હોર્ રાશન)

• રફેરલ સેવાઓ

• ગૃહ ર્ુલાકાત

• ગરર્ નાસ્તો

• પૂરક પોષણ (ટેક હોર્

રાશન) કૂપોષષત બાળકો

ર્ાટે

• રફેરલ સેવાઓ

• પૂવા પ્રાથષર્ક ષશક્ષણ

•પૂરક પોષણ (ટેક

હોર્ રાશન)

•આરોગ્ય અને

પોષણ ષશક્ષણ

• રફેરલ સેવાઓ

• પૂરક પોષણ (ટેક

હોર્ રાશન)

• આરોગ્ય અને

પોષણ ષશક્ષણ

ષકશોરીઓ

સગર્ાા

અને ધાત્રી

ર્ાતાઓ

૬ ર્ાસ થી

૩વષાનાાં

બાળકો

૩ વષા થી

૬ વષાનાાં

બાળકો



મવિિા અને બાળ વિકાસ વિભાગ અંતગષત વકશોરીઓ, માતા અને બાળકોના પોર્ણ થતરમાં
સુધારા આિે તે માટે વિવિધ કાયષકમો અને પ્રોજકેટ ની પિેિ કરિામાં આિી છે

સાર્ુદાષયક સ્તરનો કાયાક્રર્ ( ર્ાંગલ ષદવસ)

પ્રથમ મંગળિાર – સુપોર્ણ સંિાદ

બીજો મંગળિાર – બાળ તુિા

ત્રીજો મંગળિાર – અન્નપ્રાશન વદિસ અને બાળ વદિસ

ચૌથો મંગળિાર – અન્નવિતરણ વદિસ અને પૂણાષ વદિસ

• પૂરક પોષણના ર્ાળખાનુ સુદ્રઢીકરણ

• પોષણ સુધા યોજના

• દૂધ સાંજીવની યોજના

• સર્ુદાયર્ાાં પોષણ જાગૃષત ર્ાટે ડેરી કો ઓપરષેટવ સાથે જોડાણ

• પોષણ વાષટકા અષર્ગર્

આઈ.સી.ડી.એસ અંતગષત કાયષકમો



પૂરક પોષણ ર્ાળખાનુ સુદ્રઢીકરણ
આઇસીડીએસના લાર્ાથીઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત પૂરક પોષણ

 આઇસીડીએસના િાભાથીઓને ટેક િોમ રાશન ડેરી ધ્િારા પુરુ પાડિા માટે જીસીએમએમએફ, અમૂિ, બનાસ

અને સુમુિ સાથે કરાર

 ટીએચઆરના રીઅિ ટાઇમ ટરેકીગં માટે સોફ્ટિેરનું ડેિિપમેસટ. www.wcd.gipl.in

7

બાલ શષક્ત (500ગ્રાર્) પૂણાા શષક્ત Shakti ( 1000ગ્રાર્ ) ર્ાતૃ શષક્ત ( 1000ગ્રાર્)

6 માસ-3 િર્ષ – 7 પેકેટ/માસ
6 માસ-3 િર્ષ –અવતઓછા િજનિાળા

બાળકો – 10 પકેટ /માસ 11 – 18 િર્ષનાં િય્ય જૂથો – 4 
પેકેટ/માસ

સગભાષ અને ધાત્રી માતાઓ –
4 પેકેટ/માસ

3િર્ષ – 5િર્ષ –અવતઓછા િજનિાળા

બાળકો – 4 પેકેટ /માસ



કોવિડ ૧૯ની આઇસીડીએસની સેિાઓ પર અસર

 ૫૩૦૨૯આાંગણવાડી બાંધ

 ૩ થી ૬ િર્ષના ૧૫ િાખથી િધુ બાળકો પૂરક પોર્ણ કાયષક્રમમાં અસરગ્રથત

 કાયષક્રમ અંતગષત દૈવનક ગરમ નાથતાની યોજનાને અસર

 રસીકરણ કાયષક્રમને અસર

 આંગણિાડી કાયષકર દ્વ્રારા થતી ગૃિમુિાકાતને અિરોધ

 આંગણિાડીમાં પૂિષ પ્રાથવમક વશક્ષણ બંધ



• ફેસ ર્ાસ્ક બનાવવા અને વહેંચણી :-
• આંગણિાડી કાયષકરો ધ્િારા થિૈવછછક રીતે
૨.૫ િાખ માથક બનાિીને સમુદાયમાં
િિેંચણી

આંગણિાડી કાયષકર: કોરાના અને પોર્ણ યોધ્ધા

• Tippy Tap Model:-

• િાિની વથથવતએ 1870થી પણ િધુ આિા
મોડેિ િડોદરા, દાિોદ, છોટાઉદેપુર અને

પંચમિાિ ખાતે તૈયાર કરિામાં આિેિ છે તેમજ

બીજા અસય જીલ્િાઓ પણ આિા મોડેિ
બનાિિાનંુ ચાિુ છે.



• કોષવડ- ૧૯ની ર્હાર્ારી દરષર્યાન ૫૦૦૦૦થી વધુ

આાંગણવાડી કાયાકર ધ્વારા ગૃહર્ુલાકાત થકી

લાર્થીઓના ર્ોબાઇલર્ાાં આરોગ્ય સેતુ એપ

ડાઉનલોડ કરાવવાર્ાાં આવી અને તેર્ને તેના ઉપયોગ

ષવશે ર્ાષહતગાર કરવાર્ાાં આવ્યા

• ૫૦૦૦૦થી વધુ આાંગણવાડી કાયાકરઓ ધ્વારા ઘર ે ઘર ે

જઇ કોષવડ ૧૯ ર્હાર્ારી ષવશે સવે અને જાગૃષત

અષર્યાન

• ષકશોરીઓને ડોટ પધ્ધષતથી ગૃહ ર્ુલાકાત દરષર્યાન

આઇએફએ ટેબલેટ આપવાર્ાાં આવી. છેલ્લા ૨

ર્ષહનાર્ાાં ૮.૨૪ લાખ ષકશોરીઓએ આઇએફએનો

ઉપયોગ કયો.



કોવિડ ૧૯ દરવમયાન પ્રિૃવતઓ

કોષવડ – ૧૯ રોકથાર્ર્ાટે વ્યવહાર પષરવતાનના સાંદેશાઓ

લષક્ષત જૂથ –

 િાભાથીઓઅને સમુદાયના િોકો

ષવષવધ ર્ાધ્યર્ોઅને ર્ાંચનો ઉપયોગ :

 ઘરે ઘરે કાઉંસીિીગં રવેડયો જંીગિ

 થથાવનક ભાર્ામાં બે ટંૂકી વફલ્મોનું વનમાષણ અને પ્રસારણ

 દરકે કક્ષાએ િોટસએપ ગ્રુપનો મિત્તમ ઉપયોગ

 વજલ્િા તાિુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ િોવડાંગ ધ્િારા પ્રચાર પ્રસાર

 સરકારી િાિનો પર થટીકર ધ્િારા જનજાગૃવત

 માવસક મેગેવિન : કોરોના અને પોર્ણ િોવરયરઆંગણિાડી કાયષકરો પર ખાસ પ્રકાશન

ર્ુખ્યસાંદેશાઓ:

 કોવિડ ૧૯ થી બચાિ અને રક્ષણ માટે નીઆદતો અને િાથ ધોિા અંગેનીઆદતો

 સાિચેતી એજબચાિ

 મનોસામાવજક કાઉસસીિીગં

 પોર્ણ અવભયાન અંતગષત વફ્િપ બુક અને આઇ એિ એ ટેકઅિે આંગણિાડી સુધી પિોચંાડિામાં

આવ્યા.



પૂરક પોર્ણ અને પોર્ણ પ્રોત્સાિન

 ૪૨.૫૦ િાખ િાભાથીઓને દર મવિને વિના વિકે્ષપે ઘર આંગણે ટીએચઆર વિતરણ

 ૧૫.૮૪ િાખ િાભાથીઓને દર મવિને સુખડી વિતરણ

 ૧.૭૪ િાખ થથળાંતવરત િાભાથીઓની પિોચં

 કેટિાક વજલ્િાઓમાં સમુદાવયક રસોડામાં આંગણિાડી કાયષકરો ધ્િારા રસોઇ બનાિિા

માટે મદદ
 આશ્રય ગૃિોમાં પૌવિક ખોરાકનું આયોજન



આંગણિાડી સેસટર પર ઉગેિ શાકભાજીનું વિતરણ:

 ૩૧ વજલ્િામાં આંગણિાડી પર ઉભા કરાયિે

સયુટર ીશન ગાડષનમાં ઉગેિ શાકભાજીનું વિતરણ

 ૧૪૮૯ આંગણિાડી કેસરો પર સયટુર ીગાડષનનું

વનમાષણ

 ૧૦૦૦થી િધુ સગભાષ માતાઓને તાજા શકભાજીનું

વિતરણ

 ૪૭૮૪ વકશોરીઓને આયનષની કઢાઇનું વિતરણ



ર્ાંગળ ષદવસઅને ર્ર્તા ષદવસનુાં આયોજન

• આરોગ્ય વિભાગના સિોયોગથી મમતા વદિસની ફરી

શરૂઆત (સગભાષિથથાની તપાસ, આરોગ્ય તપાસ અને

રસીકરણ)

• દર મંગળિારે સેટકોમ અને સોવશયિ વમડીયા ધ્િારા

વડજીટિ મંગળ વદિસની ઉજિણી

• દર ગુરૂિારે ડીડી વગરનાર પર સાંજે ૪:૩૦ િાગ્યે પ્રસારણ

• ૬ મવિના પુરા કરનાર બાળકનું વિડીયો કોિ/ કોિ ધ્િારા

વડજીટિ અન્નપ્રાશન



આાંગણવાડી કાયાકર દ્વારા સોશયલ ર્ીષડયાનો ઉપયોગ કરી COVID 19 અાંગે પ્રચાર પ્રસાર

• આંગણિાડી કાયષકર દ્વારા RCCE (Risk Communication

and Community Engagement) માટે તૈયાર કરિે IEC

વિવિધ વ્િાટ્સએપ ગ્રૂપ દ્વારા જનજાગૃવત

• 1 િાખથી િધુ વ્િાટ્સએપ ગ્રપૂ બનાિેિ જનેા માધ્યમથી

ઓછામાં ઓછા 17 િાખ િોકો સુધી પિોચ

ઉાંબર ેઆાંગણવાડી: પોષણઆધારતી કાયાક્રર્
વિર્ય: ૧૦૦૦ વદિસઅવભગમ

 વનિાળિા માટે- દૂરદશષન, િંદે ગજુરાત FTA ચેનિ-1, મોબાઈિ

એપ, ફેસબુક અને યુટ્યુબ

 ૧૬.૩૨ િાખથી િધુ િાભાથીઓએ વનિાળેિ (YouTube,

Facebook )



ષકશોરીઓને આઇ.એફ.એ. ષવતરણ

• આંગણિાડી કાયષકર ધ્િારા વકશોરીઓને ડોટ

પધ્ધવતથી આઇ.એફ.એ.ની ગોળીઓ આપિામાં

આિી.

• ૮.૨૪ િાખ વકશોરીઓ ધ્િારા વનયવમત આઇ.એફ.એ

ગોળીનું સેિન



પૂિષ પ્રાથવમક વશક્ષણ

ઉંબરેઆંગણિાડી (આંગણે આંગણિાડી)

દર સોમિારે કાયષક્રમ

 કાયષક્રમનું પ્રસારણ િંદે ગજુરાત અને યુટ્યુબ પર

િાઇિ અને દૂરદશષન પર દર બુધિારે સાજં ે ૪:૩૦થી

સોવશયિ વમડીયા ધ્િારા ૧૬.૩૨ િાખ િાભાથીઓ

સુધી પિોચં (યુટ્યુબ અને ફેસબુક)

 ૧૬ િાખ બાળકોને (૩-૬ િર્ષ) પૂિષ પ્રાથવમક વશક્ષણ

કીટનું વિતરણ

 ૪૦૦૦૦ િોટ્સએપ ગ્રુપનું વનમાષણ



ષડજીટલ કેલેન્ડર:

 પૂિષ પ્રાથવમક વશક્ષણ પ્રિૃવતઓ માટે વડજીટિ કેિેસડરનું

વનમાષણ

 બાળકો સાથે િાિી/માતા – વપતા ધ્િારા કેિી અને કઇ

પ્રિૃવત કરિી તેનુ માગષદશષન

ર્ારો સર્ય, ર્ારુ સજાન :

 આગંણિાડી કાયષકર ધ્િારા િોટ્સએપ ગ્રુપ ધ્િારા

અઠિાવડક િવરફાઇ

 ૧૩૫૦૦ થી િધુ િાભાથીઓએ િવરફાઇમાં ભાગ િીધો



વિશ્વ થતનપાન થપતાિ ૨૦૨૦

ષવશ્વ સ્તનપાન સ્પતાહ ૨૦૨૦: ર્હાર્ારીના સર્યને ધ્યાનર્ાાં રાખીને ષડષજટલ ર્ાધ્યર્ોનો વધુ ઉપયોગ

ર્ુખ્ય બાબતો:

 રાજ્યકક્ષાના મતં્રી, સંસદ સભ્ય, સેકે્રટરી (મવિિા અને બાળ વિકાસ), વનયામક (આઇસીડીએસ) અને તમામ

અવધકારી અને કમષચારી ધ્િારા ૭૧૫૦ િાભાથીઓ જમેાં સગભાષ અને ધાત્રી સાથે ટેવિફોન/ વિડીયો કોિ ધ્િારા

પોર્ણ સંબવધત સીધો સંિાદ

 રવેડયો ટી.િી. અને િંદે ગજુરાત ચેનિ ધ્િારા થતનપાન વિર્યક કાયષક્રમો અને જન જાગૃવત અવભયાન : ૩.૮૨

િાખ િોકો સુધી પિોચં

 થતનપાન વિર્યક જરૂરી માવિતી િાભ અને આદતો માટે સોવશયિ વમડીયા કેમ્પેઇન : ૧ કરોડ ૧૭ િાખ પિોચં

 વિશ્વ થતનપાન થપતાિ ૨૦૨૦ની થીમ અનુસાર ૮૭૪૨ િાડનું િાભાથીઓના ઘરે િાિેતર



પોર્ણ માિ ૨૦૨૦

ર્ુખ્ય બાબતો

 પોર્ણ બગીચાઓનું વનમાષણ ( પોર્ણ િાવટકા)

 સેમ બાળકોની ઓળખઅને સારિાર

અન્ય પ્રવૃષતઓ:

• િાનગી િવરફાઇ ( પ્રાયોવજત ઇનામો )

• ખાનગી રવેડયો થટેશન પર પ્રશ્ન િવરફાઇ ( પ્રાયોવજત ઇનામો)

• વકશોરીઓ ધ્િારા તોરણ િવરફાઇ

• થતનપાન, ઉપરી આિાર અને થિછછતાને પ્રોત્સાિન

• સોવશયિ વમડીયા પર શપથ

Download & Share this image with the content below. I am proud to be a part

of#GujaratPoshanAbhiyaan & contribute 4 #SuposhitGujarat.Click for a pledge

https://staging3.gujarat.gov.in/POSHANMaah/default.aspx @PMOIndia @CMOGuj @WCDGujarat

@POSHAN_Official @NITIAayog @MinistryWCD @secWCDGujarat

https://staging3.gujarat.gov.in/POSHANMaah/default.aspx


ચોક્કક્કસ જીતીશુાં....

કોરોના અને કુપોષણ

સાર્.ે...

પોષણ અને કોરોના
યોધ્ધાઓનો ધન્યવાદ

ICDS, WCD Gujarat


