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પ્રથિાળના
ફાક એ દે ળનુ ું બાવલ છે . આથી જો ફાક તુંદુયસ્ત શળે, તો રાુંફે ગાે દે ળ ણ તુંદુયસ્ત શળે,
અને જો ફાક ફીભાય, નફળું કે કુોવત શળે તો  ૂયા દે ળના સ્લાસ્્મ ય તેની અવય ડળે.
આણાું ફુંધાયણભાું આણને તુંદુયસ્ત જીલન જીલલાનો મ ૂભ ૂત અવધકાય પ્રાપ્ત થમેરો છે .
યું ત ુ ફાક ોતાના શકો બોગલી ળકે તેટલુું ફયક્લ ન શોલાથી, ફાકની વાયવુંબા અને
ઉછે ય ભાટે વલવલધ વાભાજજક વુંસ્થાઓ જલાફદાય છે . આભ, ફાકની વાયવુંબા અને તુંદુયસ્તી
ભાટે ભાત્ર કુટુુંફ વુંસ્થા

જ જલાફદાય નથી યું ત ુ વભાજ અને વયકાય ણ એટરા જ

જલાફદાય છે . આણી વભાજ વ્મલસ્થાભાું દયે ક વુંસ્થાની જલાફદાયી વાયી યીતે લશેંચામેરી છે .
જેભ કે કુટુુંફની જલાફદાયી તો કે ફા ઉછે ય, ોણ વુંફવું ધત ફાફતો લગેયે, ફા ઉછે યભાું
વભાજની જલાફદાયી જોઈએ તો વાભાજજક મ ૂલ્મો, ધાયા-ધોયણો ળીખલલા. એલી જ યીતે
વયકાયની જલાફદાયી વાયી આયોગ્મ વ્મલસ્થા, વળક્ષણની વ્મલસ્થા  ૂયી ાડલી લગેયે ફાફતો.
યું ત ુ જો આભાનુ ું કઈ ણ છૂટે તો તેની અવય ફાવલકાવ અને ફા આયોગ્મ ય ડે છે અને
તેની અવય અંતે  ૂયા યાજ્મ અને દે ળ ય ણ દે ખામ છે . આથી ફાકનો મોગ્મ વલકાવ, તેભને
વારુું ોણ ભી યશે, વારુું વળક્ષણ ભે તે જોવુ ું ખ ૂફ જ જરૂયી છે . યું ત ુ ફાકના આયોગ્મની
કાજી રેલાની ફાફતભાું ક્ાુંક આણે ચ ૂકી ગમા છીએ એવુ ું ગુજયાત, બાયત અને લૈવિક
કુોણના આંકડાઓ જોઈને વુંળોધકને રાગે છે .
ુ ીન રીપોર્ટ પ્રભાણે જગતના કુર કુોવત ફાકો ૈકી ૪૦ ટકા એકરા બાયતભાું
ગ્ોબ ન્યટ્ર
છે , જમાયે બાયતભાું વલકવવત યાજ્મ ગુજયાતભાું ૨૦૧૩-૧૪ ભાું કુર ફાકો ૈકી ાુંચ લયથી
નીચેના ૪૨ ટકા ફાકો કુોવત નોંધામા શતા. યીોટય ભાું ૫૦ ટકા વાથે ઉતયપ્રદે ળ વૌથી શેલ ુું
યાજ્મ છે , જમાયે ૧૯ ટકા વાથે કેય વૌથી છે લ્લુું યાજ્મ છે . એટરે કે કેયના ફાકો વૌથી
લધાયે તુંદુયસ્ત છે . આ યીોટય દય લે લોવળિંગ્ટન સ્સ્થત ઇન્ટયનેળનર ફૂડ ોરીવી યીવચય દ્વાયા
ફશાય ાડલાભાું આલે છે .
ુ મુજફ 2009 ભાું દે ળભાું યવીકયણના કલયે જ 61 ટકાથી લધીને 65.2
ર્ેીગ્રાફ ઇન્ન્ડયા ન્યઝ
ટકા થયુ ું શતુ,ું જ્માયે ગુજયાતભાું 56.6 થી 56.2 ટકાનો ઘટાડો થમો શતો. અભદાલાદભા ખ ૂફ જ
ભોટી ભોટી શોસ્સ્ટરો આલેરી છે , એવળમાની વૌથી ભોટી એલી વવવલર શોસ્સ્ટર ણ
અભદાલાદભા આલેરી છે , તેભજ વલિબયની વલખ્માત ળૈક્ષણણક વુંસ્થાઓ ણ ગુજયાતભાું છે ,
રોકો વળણક્ષત થમા છે , આવથિક સ્સ્થવતભાું સુધાયો થમો છે , એભ છતાું કુોણભાું કોઈ પયક જોલા
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ભતો નથી. ભારિ એ તળશ્વના ૨૩.૪ % ભ ૂખમરાિી પીડાિા ોકોન ુંુ ઘર છે , 51% સ્ત્રીઓ
ુ ન અષેળા).
એતનતમક છે : (યએ
ભારિ ષુંગર રીપોર્ટ માું ૧૧૯ માુંિી

૧૦૦ માું ક્રમાુંકે છે , જે વલિના ગયીફ દે ળો નેા,

ફાુંગરાદે ળ અને શ્રીરુંકા કયતા ણ ાછ છે . ાફકસ્તાન અને અપઘાનીસ્તાન જેલા છાત
દે ળોનો ક્રભાુંક (101 અને 102) બાયત કયતા આગ છે . જે બાયતીમ નાગફયકો ભાટે ગુંબીય
ફાફત છે . આભ, જ્માું સુધી બાયતભાું ગયીફી, ભ ૂખભયો, ફેયોજગાયી અને વૌથી અગત્મની
ફાફત જાગૃતતાનો અબાલ દૂ ય નશીં થામ ત્માું સુધી કુોણ ને દૂ ય કયવુ ું ખ ૂફ કાઠુું કાભ છે .
કુોણની વીધી કે આડકતયી અવય ફાકના ભાત્ર ળયીય ય ન થતાું, તેભના ફૌધ્ધધક,
બાલનાત્ભક, વર્જનાત્ભક લગેયે વલકાવ ય થલાની વુંબાલના ણ યશેરી છે .
ુ ીનના જણાવ્મા મુજફ વલિભાું 2017 ભાું લૈવિક ભ ૂખભયાનો
ળર્લડટ ફૂડ તશક્યુરરર્ી એન્ડ ન્યટ્ર
આંકડો લધમો છે . લય ૨૦૧૫ ભાું 777 વભણરમનથી વલિભાું કુોણલાા રોકોની વુંખ્મા 2016
ભાું અંદાજે 815 વભણરમન જેટરી થઈ છે . આ અશેલારભાું જણાલાયુ ું છે કે “બાયત એ 190.7
ભીરીમન ભ ૂખભયાથી ીડાતા રોકોનુ ું ઘય છે ”. તેભાુંથી કુર લસ્તીની 14.5% લસ્તી ભ ૂખભયાથી
ીડામ છે .
લૈવિક ભ ૂખ અનુક્રભણણકા અનુવાય, દણક્ષણ એવળમાભાું લૈવિક પ્રદે ળો કયતાું ફા કુોણનો દય
વૌથી ઊંચો છે . બાયતભાું દય લે 5.6 વભણરમન ફાકો મ ૃત્યુને બેટે છે , જે વલિની કુર વુંખ્માના
અડધા કયતાું લધુ થામ છે . બાયતભાું અડધા ફાકો ઓછું લજન ધયાલે છે ,જે વલિભાું વૌથી
ઊંચો દય છે અને વફ-વશયા આફિકા કયતાું રગબગ ફભણો છે . Comprehensive Nutrition
Survey in Gujarat (CNSG, 2014): ના યીોટય પ્રભાણે ગુજયાતભાું દય લે ૧૨ રાખ ફાકો
જન્ભે છે . જેભાુંથી ૧૦.૪% ફાકો ઉંચાઈના પ્રભાણભાું ખુફ જ ાતાું છે , જે ણ કુોણ નો
એક બાગ છે .
નમ ૂના પશુંદગી:
વુંળોધકે અભદાલાદ ળશેયના નલા વિભ ઝોન વલસ્તાયના ૪ લોડ્ ય વની તભાભ (૧૦૦%)
આંગણલાડીના અવત કુોવત (રાર) ફાકોને નમ ૂના તયીકે વુંદ કમાય શતા. કુર વુંખ્મા ૧૧૪
છે . વલિ આયોગ્મ વુંસ્થાના ગ્રોથ ચાટય પ્રભાણે જે ફાક અવતકુોવત શોમ તેલા તભાભ ૩ થી ૬
લયના ફાકોને અભ્માવભાું વભાવ્મા છે . ફાકોના વલકાવને જાણલા ભાટે કેટરાક પ્રમોગો
કયલાભાું આવ્મા શતા, આ ઉયાુંત અવત કુોવત ફાકોની ભાતાઓ અને કામયકય ફશેનોના
ઇન્ટયવ્યુ ણ રીધેરા છે .
ુ :
અભ્યાશના ષેતઓ
૧. ફાકો અવતકુોવત કેભ થામ છે તેના કાયણો ળોધલા.
૨. અવતકુોવત ફાકોની સ્સ્થવત જાણલી.
૩. કુોવત ફાકોના કુટુુંફની આવથિક, વાભાજજક, ળૈક્ષણીક વભસ્માઓ અને ભાન્મતાઓ
જાણલી
અભ્યાશની ઉત્કર્લપના:
a) ફાકના કુોવત થલા ાછ તેભના ઘયની આવથિક,વાભાજજક સ્સ્થવત જલાફદાય શળે.
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b) ફાકના ભાતા-વતાનુ ું વળક્ષણ ઓછું શળે.
c) વયકાય અને સ્લૈધ્છછક વુંગઠનના પ્રમત્નથી ફાકોનુ ું કુોણ ઓછું થયુ ું શળે.
અભ્યાશન ુંુ મષત્ળ જોઈએ તો વુંળોધન કમાય છી વુંળોધન ઘણી વભસ્માઓના વભાધાન
ભાટે ઉમોગી થળે. જેભ કે અવત કુોવત ફાકોના કુોણ ાછ જલાફદાય કાયણો
જાણલા ભળમાું. જેથી બવલષ્મભાું આ કુોણને જડમુથી કઈ યીતે અટકાલી ળકામ એ
ભાટે આ વુંળોધન ઉમોગી થળે. ગબયલતી સ્ત્રીઓ,ધાત્રી ભાતા અને કુોવત ફાકો વાથે
કાભ કયતી આંગણલાડી કામયકય અને આળા લકે ય ફશેનોને ભદદરૂ થળે.
અભ્યાશના િારણો જોઈએ િો ફાકના કુોવત થલા ાછ ઘણા કાયણો જલાફદાય છે .
જેભાું વૌ

પ્રથભ જોઈએ તો ફાકની ભાતાના રગ્ન જો નાની ઉભયભાું થમા શોમ અને

ફાકને ુખ્ત લમ થમા શેરા જ જન્ભ આપ્મો શોમ તો એ ફાક કુોવત થલાની
વુંબાલના યશે છે . એલી જ યીતે ગબાયલસ્થા દયમ્માન જો ભાતાએ તુંદુયસ્ત ખોયાક ન ખાધો
શોમ તો ણ જન્ભનાય ફાક કુોવત શોલાની લધાયે ળક્તાઓ યશેરી છે .
ફીજુ ું કે ફાકને ખ ૂફ જ ઓછા વભમ ભાટે ભાતાનુ ું દૂ ધ ીલડાવ્યુ ું શોમ અથલા ઉયી
આશાય આલાની ળરૂઆત એક લય જેટરી ભોદી કયી શોમ અથલા ફાકને જન્ભતાની વાથે જ
જો ભાતાનુ ું પ્રથભ દૂ ધ ન આલાભાું આલે તો ફાક કુોવત થલાની લધાયે ળક્તાઓ યશેરી
છે .
કેટરાક ફાકો એક કે ફે લયના થમા છી ણ ઘયનુ ું ખાલાનુ ું ખાતા જ નથી અને ફશાય નો
નાસ્તો લધાયે ખામ છે ત્માયે તે લ ુું અને ભેંદાની લસ્તુ ખાઈ અને ાણી ી રે છે જેથી તેને ભ ૂખ
રાગતી નથી. અને ફયણાભે ળયીય ફનતુ ું નથી. અમુક ફાકો વતત યમ્મા જ કયે છે અને
ખાલાનુ ું વભમવય ખાતા નથી આથી ફાક કુોવત થામ છે .
આજે ણ કેટરામ ભાતા-વતા શજુ યું યાગત ભાન્મતાઓભાથી ફશાય નથી આવ્મા. ફાક
જો ફીભાય ડે તો શોસ્સ્ટર રઈ જલાની જગ્માએ ઘયે જ દે ળી દલા/ ઘયગથુ ું ઉામો કયે છે .
અને કેટરાક ભાતા-વતા દોયા-ધાગા કયાલે છે અને ફાકને વારુું થમાની યાશ જોલે છે .
અછફડા નીકે તો એવુ ું ભને કે ફણમાદે લ નાભના બગલાન છે અને તેની ુજા કયે અને અમુક
ચોક્કવ વભમ ભાટે વારુું થઈ જલાની યાશ જોલે છે .
આજના વેભીભાું ફાકને ૈવા લાયલા આલા એ એક પૅળન વભાન ફનતુ ું જામ છે . કે હુ ું
ભાયા ફાકને કેટરા લધાયે ૈવા આી ળકુું છું. લધાયે ૈવા લાયલા આતા ભાતા-વતા ને
ગૌયલ ણ થામ છે . અને તેઓ ાછા છૂટક ભજૂયી કયતાું શોમ છે .
ફાકના કુોણની અવય ભાત્ર ળાયીફયક વલકાવ ય જ થતાું, તેના વલવલધ વલકાવ ય ણ
થતી જોલા ભે છે . તેભજ કુોવત ફાકોને જલ્દી થી કોઈ ફીભાયી કે ભાુંદગીનો ચે રાગી
જલાની વુંબાલના યશેરી છે .
ઉયોક્ત ફાફત યથી કશી ળકામ કે અવત કુોણ એ આજના વભમભાું વગતો એક પ્રશ્ન છે ,
જેને નાથલો ખ ૂફ જ જરૂયી છે . કાયણ કે કુોણની ભાત્ર ળાયીફયક અવય ન ડતાું વાથે વાથે
ફાકના ફૌધાત્ભક, વર્જનાત્ભક લગેયે જેલા વલકાવ ય ણ અવય જોલા ભે છે . અને કુોણ
ભાટે કુટુુંફ, આંગણલાડી અને આયોગ્મ વુંસ્થા લગેયે જલાફદાય છે .
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