૧-અ ય િવભાગો િનરોગી બાળક વષ ઁ મા ં કઇ રીતે સહાભાગી થઇ શકે ?
(૧)


આઇ.સી.ડી.એસ. િવભાગ ુ
ટર બાળકોન ુ ં રસીકરણ અને િવટામીન એ સો યશન
અને લોહત વની

તમામ ર

ે ....
ગોળીઓથી આવરી લવા


ુ પોષણ પરુ ુ પાડે...સમયાતર
ં ે મડીકલ
ેડ - ૩ અને ૪ ના ં બાળકોને વધારાન ુ ં પરક
ે
ઓફીસર
ે -અપ કરવામા ં આવશે
ારા ચક



ુ પોષણ અને આરો ય િશ ણ....
સગભા ઁ માતાને પરક



તરુણીઓને ટી.ટી. રસીકરણ, લોહત વની ગોળીઓન ુ િવતરણ



ઁ ુ ત હરીફાઇ...વાનગી હરીફાઇ, રગોળી
ં
ે ે ન ુ આયોજન કરશે.
બાળ તદર
હરીફાઇ િવગર



ુ િસંચન કરે ...
ૂે
બાળકોમા ં આરો ય દ સટવોન



મમતા િદવસની ઉજવણીમા ં

(ર)

ઁ
ુ ચત કરશે
ગણવાડી વકરની
સિ ય ભાગીદારી સિનિ

િશ ણ િવભાગ -



ુ
ે લોહત વની ગોળીઓન ુ િવતરણ કરવ ુ
તરણીન



આરો ય િશ ણ..(પોષણ /



ં
વકત ૃ વ પધા ઁ / રગોળી
હરીફાઇન ુ આયોજન



ુ
ં િનરોગી બાળક ના મદાન
ે
ે આવરી
રા ીય િદવસોની ઉજવણીમા ં કાઢવામા ં આવતી રલીમા

ગત વ છતા)

ે ....
લવા


ુ પાડવામા ં
મ યાહન ભોજન યોજનામા ં આરો ય દ અને પોષણ મ આહાર બાળકોને પરો
ુ ચત કરે
આવે તે સિનિ

(૩)

િજ લા

ામ િવકાસ એજ સી -



ં
ગણવાડી / શાળા શોચાલયના બાધકામ



િનમળ



ુ ચત કરે ...
ં
સખીમડળોની
મમતા િદવસ ઉજવણીમા ં ભાગીદારી સિનિ

(૪)


ામની િવભાવના સાકાર કરે ...

ે
બાયાગત / ખતીવાડી
િવભાગ / વન િવભાગ
ં િનકાલ થતા ં પાણીમા ં શાકભા
ઘરમાથી
ં
સખીમડળો
/



ઁ િવભાવના ં
ઉગાડી શકાય તે માટે િકચન ગાડન

ઁ , િવલજ
ે હે થ કમીટી ારા સાકાર કરે
ગણવાડી વકર

ં
ફાજલ જમીનમા ં લીલા પાદડાવાળા
શાકભા
ઉગાડવા...

ં યતના સહયોગથી
/ સરગવાના ં ઝાડ પચા

(પ)

આયોજન િવભાગ -



ે કે
ગણવાડી / પટા

(૬)

મ યાહન ભોજન યોજના -

ં
ે
ના ં બાધકામન

ાધા ય આપે...



ુ આહાર પરો
ુ પાડે
બાળકોને પોષણ મ પરક



ુ ે
ુ િસંચન કરે
આરો ય દ સટવોન



પોષણ િશ ણ આપે...

(૭)


(૮)

ુ
પાણી પરવઠા
િવભાગ તમામ ગામોને પીવા માટે સલામત પાણી પરુ ુ પાડે..

ે હે થ કિમટી િવલજ



ુ ચત કરે
જ મ-મરણ ની ૧૦૦ ટકા ન ધણી થાય તે સિનિ



ે
તમામ સગભા ઁ માતા / બાળકો રસીકરણ માટે મમતા િદવસનો લાભ લે તવા



ુ ુ ં - સખી
ુ ુ ં સ ુ ને સાકાર કરવાના ં
ુ કટબ
નાન ુ કટબ

ય નો હાથ ધરે

ય નો કરે ..

ે
ર-આરો ય િવભાગ ારા િનરોગી બાળક વષ ઁ ઉજવણીમા ં નીચની

ૃ
વિતઓ
હાથ

ધરવામા ં આવશે.
(૧)

ે ેા ય લવલ



ુ
ે બધવાર
ે
મિહનાના નકકી કરલ



સગભાઁ માતા તપાસ અને સારવાર



૦ થી પ વષ ના બાળકોની તપાસ અને સારવાર, રસીકરણ



ુ
તરણીઓની
તપાસ / સારવાર



આરો ય િશ ણ



ં ઁ - તજ ોની સારવાર માટે સગભા ઁ માતા / બાળકોને સદભ
ં ઁ સવા
ે માટે લોક
મમતા સદભ

યેક ગામમા ં મમતા િદવસની ઉજવણી

ક ાએ મોકલે...

(ર)

ા.આ.કે

ક ાએ -



મમતા િદવસ ઉજવણીન ુ સઘન મોનીટર ગ



આઇ.સી.ડી.એસ.ના

ે -૩ અને ૪ ના ં બાળકોની દરક
ે મિહને શારીરીક તપાસ અને
ડ

સારવાર..


ુ
ં તકલીફ વાળા બાળકોની તબીબી તપાસણી / સારવાર
કુલ મલાકાતમા



પોષણ િશ ણ



િનરોગી બાળક

(૩)

ગે

યેક ગામમા ં લઘ ુ અને ગરુ ુ શીબીરોન ુ આયોજન

લોક ક ાએ -



ુ પાડવી.
ં
ે
મમતા સદભ
ના લાભાથ ઓને તજ ોની સવાઓ
પરી



મમતા િદવસ ઉજવણી

ં
ં રી યુ મીટ ગોન ુ
ે આઇ.સી.ડી.એસ. િવભાગના સકલનમા
ગની

આયોજન..


ં ન િવભાગો સાથે સકલન
ં
તમામ સલ



ં
ં રહી સી.બી.વી.
ે િવ તારમા અબઁન હે થ ઓફીસર / અિધ ક ીના સકલનમા
શહરી
ે
(કો યુનીટી બઇઝ
વો ય ુ ટીયર) ની મદદ વડે મમતા િદવસની ઉજવણી



ં
પચાયતી
રાજના સ યોની શીબીર આયોજન



ભ તસ ુ ો લખાવવા.



ં
ં ુ ત હરીફાઇ આયોજન
આઇ.સી.ડી.એસ.ના સકલનમા
બાળ તદર

(૪)

ે ેિજ લા લવલ



ુ ફડ
ં પરુ ુ પાડવ.ુ
જરરી



ં
ં
સબિધત
િવભાગો સાથે સકલન



િજ લા ક ાએથી તમામ



મમતા રી યુ મીટ ગ (િ માસીક)



ું ે પદાિધકારી ીના સમલનોન
ુ ં આયોજન
ં ે
ચટાયલા



િનરોગી બાળક

ે ુ સાિહ ય તૈયાર કરવ ુ / િવતરણ કરવું
ગન



િનરોગી બાળક

ગે

ૃ
ું મોનીટર ગ
વિતઓન

ચાર /

સાર કામગીરી કરવી...
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