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‘पोषण ह ’ क प
मराठी नवीन वषा या सवाना हा दक शुभे छा !!
वा षक अहवाल- एि ल 2014 ते माच 2015
िव ीय सहकारी सं था -- एन.एस.एफ-(नरो म
से सो रया फाउं डेशन )
मागदशक सं था - साथी सं था
क प कालावधी - 3 वष
2

सं थेची संरचना
क प संचालक
ीमती शुभदा देशमुख

क प सम वयक
ीमती अचना उरकु डे
नागपूर क प

िहशोबनीस
ीमती रजनी ड गरवार
फँ िसलीटेटर
शहरी
७ मिहला
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सं थेचे काय े

नागपूर
नागपूर शहरातील 7 व यामधील 22
अंगणवा

ा

भांडेवाडी, चांदमारी, पडोळे नगर, िहवरी
नगर, कुं भारटोली , ताजबाग , भांडे लॉट
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क पाचे उ
• अंगणवाडी पातळीवर िमळणा या सेवांना लोकाधा रत देखरे ख
ये ार उ रदायी करणे.
• अंगणवाडी काय मांना लोकाधा रत देखरे ख
लोकािभमुख व प रणामकारक करणे.

येअंतगत स म क न

• संशोधन, अ यास व नािव यपूण उप म व जु या उपल ध असले या
प ती यांचे द तऐवजीकरण क न पोशण ह व अ सुर स
े ाठी जागृती
करणे.
•

लोकाधा रत देखरे ख
येची एक अ यंत उपयोगी व आव यक
हणून एकाि मक बाल िवकास सेवांमधील थान बळकट करणे.

या
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आतापयत घे यात आलेले काय म
अ.
.

काय म

व ती

या

1

माता गट बैठक

7 व तीतील 22अंगणवा

ा

मािसक बैठक

2

बालह गट बैठक

7 व तीतील 22अंगणवा

ा

दैिनक देखरे ख

3

व ती पातळीवरील
सिमती बैठक

देखरे ख 7 व ती – 7 सिम या

ि मािसक बैठक (एकू ण 28 बैठका)
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क प पातळीवरील
सिमती बैठक

देखरे ख 2 क प – 2 सिम या

वषातून 8 बैठक (आतापयत 7
बैठक झा या.)
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शहर सुकाणू सिमती

िज हा तरावरील 1 सिमती

वषातून 3 बैठका (आतापयत 2
बैठक झा या.)
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अंगणवाडी टू ल भरणे

7 व तीतील 22 अंगणवा

ा

आतापयत 4 फे -या भ न झालेत.

7 व तीतील 22 अंगणवा

ा

येक अंगणवाडीत एकदा (एकू ण
22 कृ ती काय म.)
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ा यि त कृ ती काय म

या.

6

आतापयत घे यात आलेले काय म
अ.
.

काय म

8

तनपान व पोषण आहार
काय म

9

मिहला स मीकरण काय म 3 व ती (चांदमारी व
कुं भारटोली, भांडे लॉट)

ांती योती सािव ीबाई फु ले जयंती
दन िनिम ाने व यांम ये कशोरी व
मिहला स मीकरण काय म साजरे
कर यात आले. पांढरीपांडे समाजकाय
कॉलेज मधील ा यापक
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कशोरी स मीकरण
जनजागृती काय म व
िश ण

5 व ती (ताजबाग, भांडे लॉट,
कुं भारटोळी, पडोळे नगर, िहवरी
नगर )

गाणी, गटचचा, नाटक व साधन
ारे मागदशन व आरो य
तपासणी
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अितसार स ाह जनजागृती
काय म

सव 7 व ती

साधन
ारा मागदशन (रा ीय
बाल आरो य सेवा क ातील कमचारी)
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जनसंवाद काय म

ताजबाग व कुं भारटोळी
व तीम ये

13. अ यास सहल
17-12-14 ते 19-12-14

व ती
2 व ती (ताजबाग, कु भारटोली)

एकजूट सं था, च धरपूर,
झारखंड

या
िच कथा व साधन
(डॉ. िमना
शेलगावकर) ारे मागदशन

उ रे व चचा, िनणय, ठराव
काय े भेट, िच कथा व बैठक तील
िवषयांचे िनरी ण, चलिच फ त,
7
संवाद कौश य व चचा.

नािव यपूण काय म
अ.

काय म

व ती

1. गरोदर

या

7 ही व या
मातांक रता पूरक गरोदर
व
पोषण आहार व मातांका रता.
आरो यिश ण
काय म

मधील या काय माक रता शासक य मेिडकल णालयातील डॉ.
तनदा मृती गेडाम व डॉ. कांचन जय वाल, क ीय पोषाहार
िवभाग – भारत सरकार तफ पोषाहार त
ी. मुकुंद
माहोरे , नगरसेवक
ी. सागर लोखंड,े अंगणवाडी
पयवेि का ीमती. उषा वानखेडे व किवता पडोळे व
सं थागत ितिनधी उपि थत होते.

2. पूरक

पोषण 7 ही व या मधील 0 ते िस आहारत डॉ. जय ी पढारकर ारा घरी उपल ध
आहार चाटवणी 2 वष वयोगटातील असले या सािह याचा उपयोग क न िविवध पोि क
काय म
मुलांक रता.
पदाथ बनिव याचे ा यि क क न दाखिवले.

3. बाल पोषण व 7 ही व यांम ये बाल अंगणवाडीतील मुले, माता सिमता सद य, व ती
व छता
अिभयान
जनजागृती
काय म

4. अध

पोषण
व
व छता पातळीवरील सिमती सद य, अंगणवाडी कायकत व सं था
अिभयान
राबिव यात कायकत िमळू न रॅ ली काढ यात आली. व छतेचे संदेश
आले.
िलिहलेले फलक व पा ा तयार कर यात आ या.
व तीतील प रसर साफ कर यात आला व घरा-घरा म ये
बाल पोषणाचा संदेश पोहचिव यात आला.

वा षक 22 अंगणवा
वाढ दवस
वा षक
काय म
झालेत.

ांम ये अध मुलां या सुधृढ वाढी क रता पूरक पोषण आहार िमळावा
वाढ दवस हणून अंगणवाडीम ये व घरा-घरांत बाळ कोपरा तयार
कर यात यावा याक रता हे काय म घे यात आले.
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आढावा व िनयोजन बैठक आिण ADVOCACY ACTION
अ.
.

बैठक

मु े

या

1.

द.
27-62014 ला
साधन
हेमराज पाटील,
साथी, पुणे

के स टडी िलिह याचे िश ण,
जनजागृती का करायची, जन
जागृती मा यम, जनजागृतीची
साधने

2.

17-9-2014

अंगणवाडी टू ल व वा षक टूल काय े
भेटीक रता ताजबाग व भांडेवाडी
ब ल चचा, COPASAH टीम व तीतील अंगणवा ाची िनवड कर यात आली.
क रता काय े भेटीचे िनयोजन तारीख व वेळ ठरिव यात आली.

3.

10-9-2014
•
ला
सुकाणू
सिमती
•
बैठक तील
•
ठरावा माणे
•

•

अंगणवा ातून बाद झालेले
लसीकरण सु करणेबाबत.
नवीन वजनकाटे पुरवठा.
अंगणवाडीक रता
वतं
जागा व वाढीव भाडेदर.
ICDS
क प पातळीवर
VCDC कवा CTC चे
आयोजनाबाबत.
NRC या िव ताराबाबत.

सकारा मक व नकारा मक के स टडी िलिह याचा
आशय, लेखी त ार, सम पंचनामा कसा करायचा
याबाबत समजावून सांग यात आले. जनजागृतीची
मा यम व साधने यातील फरक समजावून सांग यात
आला.

ीमती. शुभदा देशमुख, लीलाताई िचतळे , अँड.
रे खा बारहाते, सी.डी.पी.ओ. योती कडू व अचना
उरकु डे यां या तफ महानगरपािलके चे आयु व
उपायु तसेच मिहला व बाल क याण िवभागा या
सभापती व महापौर यांना िनवेदन प सादर
कर यात आले.

9

जनसंवाद काय म
अ.
सुटलेले मु े
न सुटलेले मु े
अिधकारी / पदािधकारी वगाचे िनणय
.
1. िप या या पा याचा पा यात मेडी लोर घातले थािनक
नगरसेवकांनी
अंगणवाडी
सेिवके ला
सुटला आहे.
जात नाही. पा याचे फ टर महानगरपािलके या झोन कायालयातून पाणी शु ीकरणाचे
नादु त आहेत.
औषध िमळवून दे यास मदत करतील.
पैक
10 12
2. 22
अंगणवाडीतील महानगरपािलके या आरो य िवभाग, थािनक नगरसेवक,
अंगणवा ांम ये
लसीकरण एि ल 2014 बाल िवकास अिधकारी व माता सिमती सद य यांनी
लसीकरण सु आहे.
पासून पूणपणे बंद होते.
आयु , आरो य सभापती, मिहला व बाल िवकास सभापती
व महापौर यां याकडे पाठपुरावा करावा.
3. 11 अंगणवा
बाल कोपरा
झालेला आहे.

ाम ये 11 अंगणवा ाम ये बाल अंगणवाडीतील बाळकोप-याक रता लागणारा िनधी
तयार कोपरा तयार झालेला नाही . लोकसहभागातून िमळिव याचा य करावा व मिहला व
बाल िवकास िवभागा या बजेटम ये िनधीची तरतूद
कर यात यावी याक रता तसा
ताव रा य शासनाकडे
पाठिव यात यावा.

4. 9
अंगणवा ाम ये 13
अंगणवा ाम ये मिहला व बाल क याण िवभागाने नवीन वजनका ा
वजनकाटे सु आहेत. वजनकाटे नादु त आहेत. क रता
यां या अंदाजप काम ये तरतूद करावी.
या अंगणवा ामधील
रा य तरीय देखरे ख सिमती ारा पाठपुरावा घे यात यावा.
वजन, उं ची व वृ ी
लोकसहभाग िमळिव याक रता आ हाहन करावे.
चाट अ ावत आहे.
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जनसंवाद काय म
अ.
सुटलेले मु े
न सुटलेले मु े
अिधकारी / पदािधकारी वगाचे िनणय
.
5. एन.आर.सी. म ये म यम व पोषण पुनवसन क
व पोषण पुनवसन क व अंगणवाडीतील वाढवृ ीचे मापदंड
ती
कु पोिषत मुलांना अंगणवाडीतील वाढवृ ीचे समान असावेत याक रता रा य शासनाने के ीय मिहला
वै क य
तपासणी
व मापदंडा तील असमानता. व बाल क याण िवभागाकडे
ताव पाठवावा आिण
उपचार व था उपल ध.
रा य तरीय देखरे ख सिमतीतफ पाठपुरावा घेतला जावा.
6. काय े ातील
12 अंगणवाडी क रता िमळणारे अंगणवाडीक रता
जागा
िमळवून
दे याक रता
अंगणवाडीना वतं इमारत 750
. मािसक भाडे सी.डी.पी.ओ., नगरसेवक, सं था ितिनधी व व ती
नाही.
वाढीव दरा माणे िमळालेले पातळीवरील सिमती सद य यांनी संयु
य करावे.
नाही.
रा य तरीय देखरे ख सिमती ारे पाठ पुरावा घेतला
जाईल असे ठरिव यात आले.
मधील महानगरपािलके तील संबंिधत अिधकारी, आयु व समाज
7. 22
अंगणवा ापैक ताजबाग
14अंगणवा ाम ये आहार अंगणवा याम ये ी. अशोक क याण अिधकारी आिण सभापती यांना सदर आहाराचे
वानखेडे संचिलत असले या
पोि क द याचा येतो.
नमुने सादर कर यात यावे व माता सिमती सद या ारा
बचत
गटांमाफत
िनकृ
लेखी त ार न दिवली जावी.
द याचा आहार िमळतो.

8. सी.डी.पी.ओ.
व
इतर एकाि मक बाल
कमचारी
यांना
सदर िवभागामधील
काय े ाचा
कामाचा तुटवडा.
अित र भार दलेला आहे.

िवकास सी.डी.पी.ओ., सुपरवायझर ची
आ थक तातडीने भरावी. वाढीव मानधनाक
क ीय िव िवभागाने मंजूर के लेला
तरीय देखरे ख सिमतीम ये रे टून
ठरिव यात आले.

र
पदे शासनाने
रता लागणारा िनधी
नाही. हा मु ा रा य
धरला जाईल11 असे

जनसंवाद काय म

12

वषभरतील वतमानप का ण

13

IEC Material तयार व िश ण

14

IEC Material तयार व िश ण

15

भेटी देणा यांचे तपशील
 द. 12-9-2014 ला कुं भार टोली व तीतील अंगणवाडी

मांक 103 व ताजबाग मधील अंगणवाडी ं . 150 या दोन
अंगणवा ांना Avantha foundation, पुणे येथील डॉ. िजत
सावकार व यांची टीम भेट दली. ामीण व शहरी भागातील
आरो य संबंिधत प रि थती व अंगणवाडीतील सेवा सुिवधांचा
अ यास कर याक रता भेट दे यात आली.
 द. 18-9-2014 ला COPASAH ितिनध नी ताजबाग व
भांडे वाडी व तीतील अंगणवा ांना भेट दली. एकाि मक बाल
िवकास सेवांवर लोकाधा रत देखरे ख
ये अंतगत होणारे
बदल व प रणाम समजून घे याक रता ही भेट दे यात आली.
काय े
भेटीनंतर बाल िवकास अिधका यांसोबत चचा
कर यात आली व आले या अनुभवाचे आदान दान कर यात
आले.
 द. 16-3-2014 ला ऑ ेिलयातील ि बेन येथील 74
वष य िमस. मागेट यांनी ताजबाग व तीला भेट दली व तेथील
कशोरी मुल सोबत िश ण व एकं दरीत जीवनातील अनुभांचे
आदान दान के ले. यां यासोबत डॉ. मीना शेलगावकर, ीमती
सुषमा पनकु ले व ी. चं कांत शेटकर उपि थत होते.
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गुणा मक बदल
 सवच अंगणवाडीमधील िप या या व वापरावया या पा याचा

सुटलेला आहे.

 50 % अंगणवा

ाम ये िप या या पा यात मेडी लोर घातले जाते.

 40 % अंगणवा

ामधील वाटर फ टर दु त कर यात आलेले आहे.

 60 % अंगणवा

ामधील अंगणवाडीतील लसीकरण सु झालेले आहे.

 रा ीय बाल सुर ा काय मा अंतगत 30 % अंगणवा

ाम ये बाल आरो य तपासणी झालेली

आहे.
 40 % अंगणवा

ाम ये बाळ कोपरा तयार झालेले आहेत.

 60 % अंगणवा

ाम ये आहार त या माणे पुरेसा पौि क द याचा आहार पुरवठा होत आहे.

 कु पोिषत मुलां या घरी गृह भेटी सु झाले या आहेत.
 कशोर वयीन मुल क रता गट तयार क न आरो यिश ण काय म घेतले जात आहे.
 पोषण ह
अंगणवा

क पातील राजप ातील सिम या माणेच मिहला व बाल िवकास िवभागामाफत

ाम ये सिम या तयार कर यात आले या आहेत. उदा. व ती पातळीवरील देखरे ख

सिमती, बाल अिधकार सिमती, क प पातळीवरील देखरे ख सिमती.)
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िशकवण ( Learning's)
 मिहला व बाल िवकास िवभागातील अिधकारी वग व कमचा-यांची लोक सहभाग

व जनजागृती अिभयानाबाबत अना था.
 मिहला व बाल िवकास िवभागातील अिधका यांना थािनक पातळीवर खरे दीचे
अिधकार नाहीत.
 मिहला व बाल िवकास अिधकारी व महानगरपािलके तील संबंिधत अिधकारी
यां याम ये काहीही सम वय नाही.
 थािनक नगरसेवकांचे व तीतील अंगणवाडीशी काहीही उ रदायी व नाही.
 आहार पुरवठा करणा या बचत गट धारकासोबत मिहला व बाल िवकास
िवभागातील कमचा-यांची सांगड आहे.
सािह य उपल ध नाही हणून हात झटक याची वृ ी. मा
व था शोधली जात नाही.

याक रता पयायी

अंदाजे आकडेवारी भ न मािसक अहवाल सादर करणे व याक रता सी.डी.पी.ओ.
ची संमती असणे.
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क पाम ये काम करताना आले या अडचणी
 उप-आयु , बाल िवकास अिधकारी पासून अंगणवाडी सेिवकांपयत सव तरावर
कामाचा अित र भार आहे. यामुळे देखरे ख
या अडचणीत आहे.
 रा य शासनाकडे मिहला व बाल िवकास िवभागाक रता आ थक तुटवडा आहे.
 रा ीय आरो य अिभयाना या नावाखाली अंगणवाडीतील आरो य तपासणी,
लसीकरण यासार या मह वपूण सेवा अडचणीत आले या आहेत.
 क प पातळीवरील सिमती या बैठक क रता थािनक ितिनधी या उपि थतीम ये
सात य राखणे फार अवघड जाते.
 थािनक ितिनधी (नगरसेवक) यांना आरो य िवभाग, मिहला व बाल िवकास िवभाग
या संदभात असले या यां या जबाबदा-यािवषयी कोण याही कारचे दशा िनदश
दलेले नाहीत.
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आ हाने ( Challenges)
 अंगणवाडी सेवांसंदभात न सूटलेले मु े सोडिव यासाठी मिहला व बालिवकास

िवभाग व महानगरपािलका यां यात सम वय साधणे.
 अंगणवाडी सेवांम ये िपता पालकांचा सहभाग वाढिवणे व एकाि मक बाल िवकास
कमचा याम ये ही मानिसकता जिवणे.
 उ हाळी अिधवेशन व आ थक वषाचा शेवट या कालावधीम ये शहर सुकाणू
सिमती या बैठक चे आयोजन करणे हे एक आ हान आहे.
 आगामी जनसंवाद काय माचे आयोजन व ती पातळीवरील सिमती सद य, माता
सिमती व बाल ह पोषण गट यां या ह ते हावे याक रता यांना अिधकािधक स म
करणे.
 थािनक लोक ितिन धना (नगरसेवक, आमदार) अंगणवाडी सेवांसंदभात उ रदायी
करणे हे एक आ हान आहे.
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पुढील वषातील काय म व िनयोजन
 लोकाधा रत सहभाग वाढिव याक रता िविवध जनजागृती काय म आयोिजत करणे.
 जनसंवाद काय मामधून न सुटले या मु

ांचा आढावा घे याक रता िज हा शहर सुकाणु

सिमती या बैठक चे आयोजन करणे.
 बालह गटां या देखरे खी संबंिधत मता वृ ी िश ण घेणे.
 माता िपता पालक सिम यांची अंगणवाडी सेवांबाबत सहकायाची भावना वाढिवणे. माता
िपता पालक सिमत साठी घरगुती पोषक आहार, पाककृ ती िश ण आयोिजत करणे.
 आहार पुरवठा कर याक रता थािनक बचत गटांना संधी िमळवून दे याक रता

य

करणे.
 िविवध नािव यपूण काय मांचे आयोजन करणे.
 सहामाही व वा षक अंगणवाडी टू ल भरणे व मािहतीचे िव ेषण करणे.
 वा षक अहवाल तयार करणे.
21

सोबत जोडलेले प रिश (ANNEX)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

सिव तर वा षक अहवाल – एि ल 2014 ते माच 2015
दो ही जनसंवाद अहवाल
शहर सुकाणू सिमती अहवाल
क प पातळीवरील देखरे ख सिमती बैठक अहवाल
अंगणवाडी तुलना मक रपोट काड
दोन के स टडी
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