
  

વડોદરા મહાનગરપાલકા 
 

 

¸ÛóéÍÛ¶ÛÛé¤ø 
 

માનનીય મેયર �ી ભરતભાઇ ડાગંરના વરદ હ�તે તથા વડોદરાના  

માનનીય સસંદસ�ય �ીમતી રંજનબેન ભ�ની િવશેષ ઉપ#�થિતમા ં$ગણવાડ&ના 

 બાળકોન ેબેબી ચેર)ુ ંિવતરણ. 

********************************* 

-ુપોષણ./ુત વડોદરાના નવતર ય0મા ંસવંદેનશીલતાની સાથે જોડાઇ જવા  

માનનીય મેયર�ી અ ને માનનીય સસંદસ�ય�ીની હાકલ. 

********************************* 

$ગણવાડ&ના બાળકોની 23િુનિસપલ અ િધકાર&�ીઓ �વજન તર&ક6 કાળ7 લે.- 

માનનીય 23િુનિસપલ કિમશનર�ી ડૉ. િવનોદ રાવ. 

********************************************* 

 વડોદરા મહાનગરપાલકાની અ ખબાર& યાદ&મા ં જણાવવામા ં આવ ે છે ક6 આજરોજ સયા7બાગ, સરદાર 

વ=લભભાઇ પટ6લ ?લેનેટોર&યમ, વડોદરા ખાતે માનનીય મેયર �ી ભરતભાઇ ડાગંરના વરદ હ�તે તથા વડોદરાના 

માનનીય સસંદસ�ય �ીમતી રંજનબેન ભ�ની િવશષે ઉપ#�થિતમા ં$ગણવાડ&ના બાળકોન ેશહ6રની $ગણવાડ&ઓ 

માટ6 બેબી ચેર)ુ ંિવતરણ કરવાનો કાય@Aમ યોજવામા ંઆBયો.  

 કાય@Aમ Cસગંે માનનીય મેયર �ી ભરતભાઇ ડાગંર6 ઉપ#�થત સૌન ેવડોદરા મહાનગરપાલકા Eારા શF 

કરવામા ંઆવેલ -ુપોષણ./ુત વડોદરાના નવતર ય0મા ં જોડાઇ જવાની હાકલ કર& હતી. માનનીય મેયર�ીએ 

$ગણવાડ& કાય@કતા@ઓન ેજણાB3 ુક6 તઓેએ બાળકો સાથે સવંેદનશીલ બનીન ેબાળકો)ુ ંખાસ Hયાન રાખIુ ંપડશે 

અ ને એકપણ બાળક -ુપોિષત ન રહ& Jય તેની ખાસ તક6દાર& રાખવાની રહ6શ.ે માનનીય મેયર�ીએ -ુપોષણ./ુત 

વડોદરા Kતગ@ત માનનીય 23િુનિસપલ કિમશનર�ીના નવતર અ ભગમન ે બરદાવતા જણાB3 ુ હL ુ ં ક6 

મહાનગરપાલકાના અ િધકાર&�ીઓ Eારા $ગણવાડ&ઓ દMક લઇ રોNરોજ $ગણવાડ&ઓની .લુાકાત લઇ 

િવિશOટ કામગીર& હાથ ધરવામા ંઆવનાર છે, Nના કારણે ચોPસપણે -ુપોિષત બાળકો)ુ ંઆરોQય Rધુરશ.ે આજના 

બાળકો આવતીકાલના દ6શના નાગSરકો છે, Nથી -ુપોિષત બાળકોના આરોQય પર િવશેષ Hયાન આપIુ ંજFર& બની 

Jય છે. બાળકો �વ�થ હશ ેતો દ6શ પણ �વ�થ બનશ.ે  

 માનનીય સસંદસ�ય �ીમતી રંજનબેન ભ�6 વડોદરા મહાનગરપાલકા Eારા $ગણવાડ&ઓમા ં -ુપોિષત 

બાળકો -ુપોષણ./ુત બન ેત ેમાટ6 શF કરવામા ંઆવલે અ ભયાનન ે બરદાB3 ુ હL ુ અ ને માનનીય મયેર�ી અ ન ે

કિમશનર�ીને અ ભનદંન પાઠBયા હતા. $ગણવાડ& કાય@કરોની કામગીર&ને બરદાવતા માનનીય સસંદસ�ય�ીએ 

જણાB3 ુ ક6 $ગણવાડ&ની બહ6નો અ િત મહUવ)ુ ં કામ કર& રVા છે. -ુપોષણમાથંી બાળકોને બહાર લાવવાની 

કામગીર&મા ં$ગણવાડ&ની બહ6નોને સવંેદનશીલતાની સાથે જોડાઇ જવા માટ6 તઓે�ીએ અ )રુોધ કયW હતો.  

                                                                                                          ૨... 
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 િવ�Lતૃ માSહતી સહ આવકાર Cવચન કરતા માનનીય 23િુનિસપલ કિમશનર�ી ડૉ. િવનોદ રાવ ેજણાB3 ુક6 

વડોદરા મહાનગરપાલકાના અ િધકાર&ઓએ શહ6રની ૩૦૦ $ગણવાડ&ઓ દMક લઇન ે -ુપોિષત બાળકો 

-ુપોષણમાથંી બહાર આવે તે Sદશામા ંકામગીર& શF કર& દ&ધી છે. શહ6રની $ગણવાડ&ઓની અ િધકાર&ઓ Eારા FબF 

.લુાકાત લેવામા ંઆવશ,ે N Kતગ@ત બાળકોની બેસવાની Bયવ�થા તેમજ ભોજન, અ =પાહાર થી માડં&ને બાળકોના 

આરોQયની પણ ખાસ કાળ7 રાખી જFર&યાતમદં બાળકોને યોQય સારવાર મળે તે માટ6 દરકાર કરાશ.ે  માનનીય 

23િુનિસપલ કિમશનર�ીએ અ િધકાર&ઓને $ગણવાડ&ના બાળકોની �વજન તર&ક6ની કાળ7 લેવા તથા તેમની 

જFર&યાત સભંવત: ]ણુ@ કરવા જણાB3 ુહL ુ,ં -ુપોિષત તેમજ અ િત-ુપોિષત બાળકોને જFર .જુબ આહાર આપવાથી 

માડં& $ગણવાડ&મા ંજFર& વ�Lઓુ �વખચ^ અ થવા તો કોઇ દાતાની મદદથી ]રુ& પાડવા જણાB3 ુહL ુ.ં આ Kગ ે

વ_ ુમાSહતી આપતા માનનીય 23િુનિસપલ કિમશનર�ીએ જણાB3 ુક6 મહાનગરપાલકાના અ િધકાર&ઓએ ૫-૫ લેખ ે

$ગણવાડ&ઓ દMક લીધી છે અ ને 23િુનિસપલ કિમશનર�ીએ પોતે ૨૫ Nટલી $ગણવાડ&ઓ દMક લીધી છે, 

Nમા ંશાSરર&ક ચકાસણી દર2યાન મળ& આવલે -ુપોિષત તથા અ િત-ુપોિષત બાળકોમા ં -ુપોષણ) ુCમાણ સદંતર 

ઘટાડ& -ુપોષણ./ુત વડોદરા બનાવવા એક અ ભયાન હાથ ધરવામા ંઆB3 ુછે.                               

 કાય@Aમ Cસગં ે માનનીય મેયર�ી ભરતભાઇ ડાગંર સSહત માનનીય સસંદસ�ય �ીમતી રંજનબને ભ�, 

માનનીય ડ6?3ટુ& મયેર �ી યોગેશભાઇ પટ6લ(.#ુ/ત), �થાયી સિમિતના માનનીય અ Hdeા ડૉ. 7ગીશાબેન શેઠ, 

સા�ં-ૃિતક સિમિતના માનનીય અ Hયeા �ીમતી શ-ુfતલાબેન મહ6તા, માનનીય 23િુનિસપલ કિમશનર �ી ડૉ. િવનોદ 

રાવ, , માનનીય 23િુનિસપલ સભાસદ�ીઓ સવ@�ી શ-ુfતલાબને િશgદ6, �ી મનીષભાઇ, �ી ર&ટાબેન વગેર6, 

માનનીય ડ6?3ટુ& 23િુનિસપલ કિમશનર �ી ડૉ. એન.ક6.મીના, �ી પકંજભાઇ hિધયા, 23િુનિસપલ અ િધકાર&�ીઓ, 

આમિંiત મહ6માનો, મહા)ભુાવો, $ગણવાડ&ની બહ6નો વગેર6 મોટ& સjંયામા ંઉપ#�થત રVા હતા.ં      

-------------------------------------------- 

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                                   જનસપંક@ િવભાગ, 

                                                                                                   તા.૧૮-૧૨-૨૦૧૬ 

Cિત, 

તiંી�ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો/ત Cસેનોટ આપના દn િનક વત@માનપiમા ંCિસHધ કરવા િવનતંી છે.                            જનસપંક@ અ િધકાર&  

                                                                                                                   મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                       વડોદરા 
 
 

 


