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નેશનલ ઇન્સ્ટિિય ૂિ ઓફ પબ્લીક કોઓપરે શન એ્ડ ચાઇલ્ડ ડેવલોપમે્િ –
(એન.આઈ.પી.સી.સી.ડી)
નેશનલ ઇન્સ્ટિિય ૂિ ઓફ પબ્લીક કોઓપરે શન એ્ડ ચાઇલ્ડ ડેવલોપમે્િ,

જે

એન.આઈ.પી.સી.સી.ડી નામથી પ્રખ્યાત છે , એક એવી અગ્રણી સંટથા છે જે મરજિયાત
ઍક્શન સંશોધન, તાલીમ, દટતાવેજીકરણ અને સમગ્ર મહિલાઓ અને બાળ વવકાસ માિે
અનુરક્ત છે . સોસાયિીઝ રજીટરેશન એકિ ૧૮૬૦ િેઠળ ૧૯૬૬માં નવી હદલ્િીમાં ટથપાયેલ
આ સંટથા મહિલા અને બાળ વવકાસ મંત્રાલય િેઠળ કાયયરત છે . દે શની પ્રાદે વશક ચોક્કસ
િરૂહરયાતોને પ ૂરી પાડવા સંટથાએ ચાર પ્રાદે વશક કે્રો, ગુવાિાિી (૧૯૭૮), બેંગલોર
(૧૯૮૦), લખનૌ (૧૯૮૨) અને ઇ્દોર (૨૦૦૧)ની ટથાપના કરી છે .
ઇ્િીગ્રેિેડ ચાઈલ્ડ હડવેલપ્મ્િ સવવિસઝ (આઈસીડીએસ)ના અવધકારીઓને તાલીમ પ ૂરી
પાડવા આ એક સવોચ્ચ સંટથા તરીકે કાયયરત છે . એક નોડલ એિ્સી તરીકે તેને
વધારાની િવાબદારી એ પણ આપવામાં આવી છે કે તે સંકલલત બાળ સંરક્ષણ યોિના
(આઈસીપીએસ) િેઠળ પણ રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદે વશક ટતરના અવધકારીયોની તાલીમ અને
કાયય ક્ષમતા વધારવાનું કામ િાથ ધરે . મહિલા અને બાળ વવકાસ મંત્રાલય દ્વારા બાળ
અવધકારો અને સ્ત્રીઓને બાળકોના વેપારને અિકવાના બે મિત્વના મુદ્દાઓ પર સાકય
દે શો માિે તાલીમ આપવા માિે નોડલ સંટથા તરીકે વનયુક્ત કરવામાં આવ્યા
છે . ૧૯૮૫ માં સંટથાની વનપુણતા અને કામગીરી યુવનસેફ દ્વારા મા્ય કરવામાં આવી
િતી િયારે તેને બાળ વવકાસના ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ્િ યોગદાન માિે તેને મોરીસ પાતે
એવોડય થી સ્માવનત કરવામાં આવ્યુ.ં
AREAS OF INTEREST – રસના ક્ષેત્રો
-------------------------------------------------------------------------------પ્રારં લિક બાળપણમાં કાળજી અને વવકાસ
યુવાન બાળક અને માતાઓનુ ં આરોગ્ય અને પોષણ
નવજાત અને નાના બાળકનો ખોરાક
માઇક્રો્યુરીય્િ કુપોષણ વનવારણ
હકશોર વયનુ ં આરોગ્ય, પ્રિનન ટવાટ્ય અને એચઆઇવી/એઇડ્ઝના
વવકાસ વનહરક્ષણ
પોષણ અને આરોગ્ય વશક્ષણ
બાળ માગયદશયન અને સલાિ

બાળપણમાં તથા વવકલાંગતાનું વિેલી ઓળખ અને વનવારણ
બાળકોને લગતા અભ્યાસ અને વતયન સમટયાઓ અને માતાવપતા-વશક્ષણ
બાળ અવધકારો અને બાળ સંરક્ષણ
હકશોરો માિે ના ્યાય
મહિલા સશક્ક્તકરણ અને જાવતને લલિંગને મુખ્યપ્રવાિમાં લાવા
હકશોર ક્યાઓનુ ં સવયગ્રાિી વવકાસ અને પાહરવાહરક જીવન વશક્ષણ
બાળ - લગ્ન, સ્ત્રી ભ્ર ૂણિત્યા અને સ્ત્રી વશશુિત્યા રોકવા
તકલીફમાં જે સ્ત્રીઓ છે તેમના માિે પરામશય તથા સિાયક સેવાઓ
ટવ સિાય જૂથોની રચના અને સંચાલન
સ્ત્રીઓ અને બાળકોનો વેપાર રોકવો
લલિંગ આધાહરત હિિંસાનુ ં વનવારણ
જે્ડર બજેહિિંગ
કાયદાના અમલીકરણ માિેની એિ્સીઓનુ ં જાવત સંવેદનશીલતા
બાળ વવકાસના વવટતારમાં સરકારી / સામાજિક સંટથાઓ વચ્ચે િાગીદારીની પિેલ
સમાિ વવકાસના ક્ષેત્રે માનવશક્ક્તનો વવકાસ
વસવવલ સોસાયિી સંટથાઓનુ ં ક્ષમતા વનમાયણ

