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પ્રકરણ - ૧૨ 

સકંલીત બાળ જિકાસ યોિના ક્રે ેજસજધ્ધ 
 

પરુક પોષણ પરુુ ંપાડિુ.ં 

 ૭ માસથી ૩ િષવના બાળકોને રો-રાિન (ઘઉં,તેલ,મગદાળ) ઘરે આપિામાં આિે છે. ૩ િષવથી ૬ િષવના ઓછા 

િિનિાળા બાળકોને રો-રાિન આપિામાં આિે છે. માસના આઠ કદિસ માતૃમંડળ અને સખી મંડળની મદદથી ગરમ નાસ્તો ૨ 

રૂજપયા નેટ મયાવદામાં કેન્દ્ર પર આપિામાં આિે છે.તેમિ આંગણિાડી કેન્દ્રમાં ઉપલબ્ધ ઘઉં/ચણા અને ચોખા ની આટાની િાનગી 

કેન્દ્ર પર આપિામાં આિે છે. તથા સગભાવ ઘારી કકિોરીઓને રો-રાિન (ઘઉં,તેલ,મગદાળ) રૂપે પુરું પાડિામાં આિે છે. 

• આરોગ્ય પોષણ જિક્ણ (૧૫ થી ૪૫ િષવની બહેનોને આપિામાં આિે છે.) 

• રોગ પ્રજતકારક રસીકરણ (સગભાવ સ્રી તેમિ બાળકોને આપિામાં આિે છે.) 

• રેફરલ સેિાઓ 

• અનૌપચારીક પુિવપ્રાથજમક જિક્ણ (૩ થી ૬ િષવના બાળકોને આપિામાં આિે છે.) 

• ૧૧ થી ૧૮ િષવની કકિોરીઓને દર બુધિારે આયવનફોલીકની ગોળી આંગણિાડી કેન્દ્ર પર આપિામાં આિે છે. 

 

સબલા યોિના 

 ભારત સરકાર ધ્િારા સબલા યોિના ધ્િારા અમલ નક્કી કરેલ છે. િેમા ગુિરાત રાિયના કુલ ૯ જિલ્લા આિરી 

લેિામાં આિેલ છે. િેમા કચ્છ જિલ્લાનો સમાિેિ થયેલ છે. િેમા આપિાની થતી સેિાઓ નીચે મુિબ છે. 

• ૧.  પોષણ 

• ૨.  આઈ.એફ.એ. ગોળી 

• ૩.  આરોગ્યની તપાસ અને રેફરલ સેિાઓ 

• ૪.  પોષણ અને આરોગ્ય જિક્ણ અને રોિગાર લક્ી તાલીમ 

• ૫.  કુટંુબ કલ્યાણ, બાળ સંભાળ અને ગૃહ સંચાલન જિિે સલાહ સુચનો 

 

યોિનાનો હતે ુ

• ૧૧ થી ૧૮ િષવની બાળાઓમાં પોષણનંુ સ્તર સુધારિું. 

• અક્રજ્ઞાન અને આંકડાકીય કૌિલ્ય િધે તેિું જિક્ણ આપિું. 

• સામાજિક જ્ઞાન િધે અને ભજિષ્યમાં જીિનમાં તેઓ સ્િ જનણવય કરી િકે તેિા તૈયાર થાય તેનંુ આયોિન કરિું. 

• ભજિષ્યમાં આિક મેળિી િકે તેિા ગૃહ હુન્નરો િીખે / ઘર ગ્થુ કામકાિમાં િધારે જનપંુણ બને. 

• આરોગ્ય / સ્િચ્છતા / પોષણ / કુટંુબ કલ્યાણ / બાળ સંભાળ ગહૃ સંચાલનની અને ૧૮ િષવ પુરા કયાવ પછી લગ્ન કરિા 

િોઈએ તે તમામ બાબતોમાં જાગૃત થાય. 
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દધુ સજંીિની યોિના  

- જિકાસિીલ તાલકુા લખપત અન ેરાપરમા ંઆ યોિના કાયવરત છે.  

 ૬ માસથી ૩ િષવના બાળકો અને ૩ થી ૬ િષવના બાળકોને અઠિાડીયામાં ૫ કદિસ ફ્લેિડવ જમલ્ક(૧૦૦) આપિામાં 

આિે છે. તેમ િ સગભાવ બહેનો, ધારી માતાઓને અઠિાડીયામાં બે કદિસ(૨૦૦) ફ્લેિડવ જમલ્ક આપિામાં આિે છે 

હેતુ : પોષણ સ્તરમાં સુધારો કરિા  

આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટકોની મિુંર, ભરલે અન ેખાલી િગ્યાની માજહતી દિાવિતુ ં 

(અ) જીલ્લાકક્ાની િગ્યાઓ-ભિુ-કચ્છ 

ક્રમ િગ્યાનુ ંનામ મંિુર થયેલ િગ્યાઓ ભરાયલે િગ્યા ખાલી િગ્યા રીમાક્સવ 

૧ પ્રોગ્રામ ઓફીસર-૧ ૧ ૦ ૧   

૨ ઓફીસ સુપ્રીટેન્ડેન્ટ િગવ-૩ ૧ ૧ ૦   

૩ જિલ્લા પ્રોગ્રામ આસીસ્ટ્નટ  ૩ ૨ ૧  

૪ આંકડા મદદનીિ િગવ-૩ ૧ ૧ ૦   

૫ િુનીયર કલાકવ િગવ-૩ ૧ ૧ ૦   

૬ પટાિાળા િગવ-૩ ૧ ૧ ૦   

7 એકાઉન્ટન્ટ િગવ-૩ ૧ ૧ ૦   

કુલ સરિાળો ૯ ૭ ૨   
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(બ) ઘટકક્ાની િગ્યાઓ - કચ્છ 

ક્રમ િગ્યાનુ ંનામ 
મંિુર થયેલ 

િગ્યાઓ 

ભરાયલે 

િગ્યા 

ખાલી 

િગ્યા 
રીમાક્સવ 

૧ સીડીપીઓ ૧૨ ૧ ૧૧   

૨ સુપરિાઈઝર (મુ.સે) િગવ-૩ ૮૭ ૬૯ ૧૮   

૩ આંકડા મદદનીિ િગવ-૩ ૧૨ ૯ ૩   

૪ િુનીયર કલાકવ િગવ-૩ ૧૨ ૧૧ ૧   

૫ પટાિાળા િગવ-૩ ૧૧ ૧૧ ૦   

કુલ સરિાળો ૧૩૪ ૧૦૧ ૩૩   
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