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�જુરાતમા ંવડોદરા મહાનગરપાલકાની પહ�લ: 

ઔષિધય આહાર �ારા અિતગભંીર !ુપોિષત બાળકોને ત%ુંર&ત બનાવવાના  

CMAM અભયાનનો 'ારંભ  

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

આ ત%ુંર&ત પઢે*ના ઘડતર માટ�- ુ ંઅભયાન છે: માનનીય મયેર/ી ભરતભાઇ ડાગંર 

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

શહ�રના તમામ અિતગભંીર !ુપોિષત બાળકોને ત%ુંર&તી-ુ ંવરદાન મળશ-ે 

માનનીય 34િુનિસપલ કિમશનર/ી ડૉ.િવનોદ રાવ 

********************************** 
વડોદરા, ૧૮ :ુલાઇ ૨૦૧૬(સોમવાર), વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર* યાદ*મા ં

જણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા BજCલાએ સમE રાFયને !ુપોષણGHુત વડોદરા અને &વ&થ વાJસCય 

યોજના �ારા Kપુોિષત અને ત%ુંર&ત બાળ પેઢ*ના ઘડતરની Lદશા બતાવી છે. વડોદરાના આ મોડ�Cસનો 

સમE �જુરાતમા ં બાળ !ુપોષણના િનવારણ માટ� &વીકાર થયો છે. તેની એક યશ&વી કડ*ના Mપમા ં

વડોદરા મહાનગરપાલકાએ ઔષિધય આહાર બાળ અGતૃમને આધાર બનાવીને અિતગભંીર !ુપોિષત 

બાળકોને ત%ુંર&ત બનાવવાના અભયાનના અમલની રાFયમા ંપહ�લ કર* છે.  
 

 માનનીય મેયર/ી ભરતભાઇ ડાગંર� પરOરુામ ભPા િવ&તારમા ંઆયોBજત કાયQRમમા ં ૩૦ Tટલી 

Uગણવાડ*ઓ હ�ઠળના અને સાયXટ*ફ*ક &R*નZગ �ારા અિતગભંીર !ુપોિષત બાળકો તર*ક� અલગ 

તારવવામા ં આવેલા બાળકોની માતાઓને બાળ અGતૃમ થેરા[4ટુ*ક \ડ-ુ ં િવતરણ કર*ન ે           

CMAM (Community based Management of Acute Malnutrition) અભયાનનો Oભુારંભ 

કરા]યો હતો. મહાનગરપાલકાની આરો^ય શાખા અને સકંલત બાળ િવકાસ યોજનાના સ4ંHુત ઉપRમે 

બાળ ત%ુંર&તી-ુ ંઆ સGદુાય આધાર*ત અભયાન ઉપાડવામા ંઆ]4ુ ંછે.  
 

 ત%ુંર&ત પેઢ*ના ઘડતર માટ�- ુ ંઆ અભયાન છે તેવી લાગણી ]યHત કરતા માનનીય મેયર/ી 

ભરતભાઇ ડાગંર� જણા]4ુ ં હ` ુ ં ક�, ર&તા,પાણી,ગટર સLહત િવકાસના કામોમા ં અEેસર રહ�તી વડોદરા 

મહાનગરપાલકાએ માનવ િવકાસનો 'ોTHટ અમલમા ંGaુો છે. �જુરાતે સતત બાળ પોષણની ચcતા  
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૨. 
 
 

કર* છે. માતા યશોદા Tવી Uગણવાડ* કાયQકરોએ આ ઔષિધય આહાર ફHત અિતગભંીર !ુપોિષત 

બાળકોને જ આપવામા ંઆવ,ે ઘરમા ંપડ* ન રહ� તેની કાળd લઇને આ કાયQRમને સફળ બનાવવાનો છે. 

આ 'ોTHટના પLરણામો-ુ ંસતત મોનીટરZગ અને સમયાતંર� સમીeા કરવામા ંઆવશ.ે મહાનગરપાલકાએ 

અિતગભંીર !ુપોિષત બાળકોને &વ&થ બનાવવાની Lદશા આ અભયાનથી દ�શની શહ�ર* પાલકાઓન ે

બતાવી છે એમ તેમણે ઉમે4ુQ હ` ુ.ં  
                                                                                                                
 ખોરાક ઓછો મળવો એ જ !ુપોષણ-ુ ં એકમાf કારણ નથી, આિથgક ર*તે સhધર પLરવારના 

બાળકોમા ં પણ !ુપોષણ જોવા મળે છે, કારણ ક� !ુપોષણ-ુ ં Gળૂ કારણ ખોરાકમા ં મેRો અન ે

માઇRોX4ટુ*અXટની અછત છે તેવી jણકાર* આપતા 34િુનિસપલ કિમશનર અને BજCલા કલેHટર તર*ક� 

!ુપોષણGHુત વડોદરા અભયાનના 'ણેતા ડૉ. િવનોદ રાવે જણા]4ુ ં હ` ુ ં ક�, મેRો અને માઇRો 

X4kુ*અXટસની lિુતg કરતા ઔષિધય આહાર-થેરા[4ટુ*ક \ડ �ારા અિતગભંીર !ુપોિષત બાળકોને &વ&થ 

બનાવવાની ]યહરચના CMAM 'ોTHટ �ારા અમલમા ંGકૂવામા ંઆવી છે.  આ 'ોTHટ હ�ઠળ 'થમવાર 

તબીબી ભાષામા ં !ુપોષણની ઓળખ કરવામા ં આવી છે. લોહતJવ અને વીટામીXસની ઉણપ િનવારતા 

&વાLદmટ આહાર બાળ અGતૃમ �ારા પાચં વષQ Kધુીની nમરના અિતગભંીર !ુપોિષત બાળકોને Kપુોિષત 

બનાવવા-ુ ંઆ અભયાન રાFયના શહ�ર િવ&તારોમા ં'થમવાર વડોદરાએ અમલમા ંGoુ ુછે અન ેતેના 

ચાર�ક મLહનામા ં સારા પLરણામો મળવાની ધારણા છે. તેમને આ બાળ ત%ુંર&તી સરંeક અભયાનના 

અમલીકરણને મ:ૂંર* આપવા માટ� માનનીય મેયર/ી અને પદાિધકાર*/ીઓનો આભાર માXયો હતો.  
 

 આ 'સગેં માનનીય નાયબ મેયર/ી યોગેશ પટ�લ, &થાયી સિમિતના માનનીય અhયeા ડૉ. 

/ીમતી dગીષાબેન શેઠ, માનનીય દંડક /ીમતી શ!ંુતલાબેન િશcદ�, lવૂQ માનનીય નાયબ મેયર /ીમતી 

Kિુનતાબેન OHુલ, આરો^ય સિમિતના માનનીય અhયe ડૉ. રાTશ શાહ, માનનીય નગરસેવકો, માનનીય 

ડ�[4ટુ* 34િુનિસપલ કિમશનર/ી ડૉ. એન.ક�.મીના, /ી 'કાશ સોલકં*, પકંજ ઔિધયા, આરો^ય અમલદાર 

ડૉ. દ�વેશ પટ�લ, ડૉ. Gકુ�શ વૈધ તેમજ આરો^ય અને આઇસીડ*એસ ટ*મ ઉપq&થત રrા હતા.ં  
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૩. 

વડોદરા શહ�ર* િવ&તારના sદાT ૧૨૦૦ Tટલા અિતગભંીર !ુપોિષત બાળકો Kપુોિષત થશ ે

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

ઔષિધય બાળ આહાર ૦૬ મLહનાથી ઓછ* nમરના બાળકોને આપવાનો નથી. 

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

 સGદુાય આધાLરત બાળ !ુપોષણ 'બધંન (CMAM) યોજનાના Oભુારંભ 'સગંે 34િુનિસપલ કિમશનર/ી ડૉ. 

િવનોદ રાવે જણા]4ુ ં ક�, વડોદરાના શહ�ર* િવ&તારમા ંપાચં વષQ Kધુીની nમરના બાળકોની સtંયા sદાT ૧.૬૦ 

લાખ Tટલી છે. CMAM હ�ઠળ તે પૈક*ના sદાT ૫૬ હjર Tટલા બાળકો-ુ ંસાયXટ*Lફક &R*નZગ કરવામા ંઆ]4ુ ંછે. 

Tમા ંઅિતગભંીર !ુપોિષત બાળકો ૩૭૦ થી ૩૮૦ Tટલા જણાયા છે. સમE શહ�રમા ંઆવા બાળકોની સtંયા ૧૨૦૦ 

Tટલી હોવાની શaતા છે. આ તમામન ે બાળ ત%ુંર&તી માટ�ના આ આયોજન હ�ઠળ આવર* લવેામા ં

આવશ.ે�જુરાતના શહ�ર* િવ&તારોમા ંવડોદરા મહાનગરપાલકાએ આ બાળ પોષણ અભયાનની પહ�લ કર* છે.                 
  
 પાચં વષQ Kધુીના બાળકોમા ંએનજw અને 'ોટ*ન તથા આયોLડન અને િવિવધ િવટાિમXસની ઉણપ (મેRો 

અને માઇRો X4kુ*અXટ) બાળકોને અિતગભંીર !ુપોષણ આપે છે. તેનાથી બાળકોનો શાર*ર*ક અને માનિસક િવકાસ 

અટક� છે અને :ુજ Lક&સાઓમા ંબાળ મરણ પણ થાય છે તેવી jણકાર* આપતા ડૉ. િવનોદ રાવે જણા]4ુ ંહ` ુ ંક�, 

ઔષિધય ખોરાક-થેરા[4ટુ*ક \ડ આધાLરત !ુપોષણ િનવારણ-ુ ં આ અભયાન 4િુનક છે. કારણક� તમેા ં તબીબી 

xmટ*એ બાળ !ુપોષણના કારણો ઓળખીને તેના િનવારણ-ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ]4ુ ંછે.  
 

 અGલૂના સહયોગથી બનાવવામા ંઆવેલ બાળ અGતૃમ પે&ટમા ંસZગદાણા, %ૂધનો પાવડર અને Kગુરના 

સિંમ/ણ �ારા Kyૂમ પોષક તJવોની ઉણપ િનવારવાની eમતા છે તેવી jણકાર* આપતા /ી રાવે જણા]4ુ ંહ` ુ ંક�, 

Uગણવાડ* કાયQકરોને બ ેLદવસની તાલીમ આપવામા ંઆવી છે. ૦૬ મLહના Kધુીના બાળકોન ેઆ પે&ટ-ઔષિધય 

આહાર આપવાનો નથી, માf અિતગભંીર !ુપોિષત બાળકોને જ આઠ સ[તાહ Kધુી, Lદવસમા ંએકથી દોઢ પેક�ટ-ુ ં

સેવન કરાવવા-ુ ંછે. ર�ડ ઝોન િસવાયના બાળકોન ેઆ પે&ટ ખવડાવવાથી તમેનામા ંઓબેસીટ* વધી શક� છે, એટલે 

માf લeત બાળકોન ે જ તે-ુ ં સેવન કરાવવા-ુ ં છે. દર છ-છ મLહને બાળકો-ુ ં &R*નZગ કરવામા ં આવશ ે અન ે

સારવાર-ુ ંચR(સાયકલ) ચા{ ુરખાશે એમ તેમણ ેજણા]4ુ ંહ` ુ.ં  
 

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

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                          જનસપંકQ િવભાગ, 

                                                                                          તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૬ 

'િત, 

તfંી/ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોHત 'ેસનોટ આપના દ| િનક વતQમાનપfમા ં'િસhધ કરવા િવનતંી છે. 

                                                                                                       જનસપંકQ અિધકાર*  

                                                                                                                   મહાનગરપાલકા   

                                                                                                                       વડોદરા 



 


