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پروگرام جو تعارف:
سنڌ حڪومت پنهنجي ڇهن سالن جي گھڻ شعباتي منصوبي ( )2016 – 2012جي پروگرام ايڪسيلريٽڊ ايڪشن
پالن فار ريڊڪشن آف اسٽنٽنگ ۽ مالنيوٽريشن (اي اي پي) تي عملدرآمد ڪري رهي آهي .هن منصوبي جي تحت
 2021تائين غذائيت جي ڪمي جي موجوده شرح  48کان  40سيڪڙو تائين کڻي اچڻ آهي .يورپين ڪميشن ايڪشن
پالن ) (EU Commission Action Plan on Nutrition 2014جي تحت سنڌ حڪومت جي سهڪار سان ڪري
رهيو آهي .جنهن تحت يورپين يونين برسلز آفيس سنڌ ۾ غذائيت جي بهتري جي پروگرام ) (PINSجي منظوري
ڏني ،هي پروگرام سنڌ جي ڏهن ضلعن س نڌ جي ڏهن ضلعن ۾ شروع ڪيو ويو آهي جن ۾ ٺٽو  ،سجاول  ،ٽنڊو
محمد خان ،ٽنڊو الهيار  ،مٽياري  ،دادو ،ڄامشورو ،قمبر شهدادڪوٽ  ،الڙڪاڻو ۽ شڪارپور شامل آهن .هن
پروگرام جي ممڪن نتيجي نمبر  3جنهن جو تعلق غذائي حساسيت ) (Nutrition Sensitiveبابت ُاپائن تي
عملدرآمد جي ذميداري رورل سپورٽ پرگرامز نيٽورڪ جي آهي ،سنڌ حڪومت جي واسطيدار ادارن کان عالوه
ٻين سهڪاري ادارن ۾ ڪونسل سانتي ،اي سي ايف ۽ رورل سپورٽ پرگرامز ( اين آر ايس پي ،ٽي آر ڊي پي،
ايس آر ايس او) شامل آهن.
سنڌ ۾ غذائيت جي بهتري جي پروگرام ) (PINSجا مقصد:

عام مقصد:
پروگرام جو مقصد سنڌ ۾  5سالن کان گھٽ عمر جي ٻارن ،حامال ۽ کير پيارڻيندڙ مائرن جي غذائي صورتحال ۾
پائيدار بهتري حاصل ڪرڻ آهي ،جنهن جو تعلق پائيدار ترقيَء جي عالمي حدف نمبر  2بک ختم ڪرڻ (Zero
) Hungerسان آهي.

خاص مقصد:
هن پروگرام جو مقصد سنڌ حڪومت جي استعداد کي وڌائڻ آهي ،ته جيئن گھڻ شعباتي غذائي پاليسي تي بهتر
انداز ۾ سڌي طرح عملدرآمد ڪندي سنڌ جي ڳوٺاڻن عالئقن ۾ واضح طور غذائيت جي کوٽ ۾ بهتري آڻي
سگھجي.

جانورن جي توسيعي رضاڪار جو ذميداريون


آر ايس پي اين جي طرفان منعقد ڪيل ٻن مهينن جي تربيت ريسرچ انسٽيٽيوٽ ٽنڊو محمد خان ۾ حاصل
ڪندو،



تربيت حاصل ڪرڻ کان پوِء پنهنجي يو سي جي سطح تي عملي منصوبو ٺاهڻ الِء مقامي سهڪاري اداري سان
سهڪار ڪرڻ،



ڳوٺاڻي تنظيم ۽ سي او سطح تي جانورن جي سار سنڀال جي الِء بنيادي معلومات جي منتقلي،



مقامي سهڪاري تنظيم جي گڏجاڻي ۾ توسيعي خدمتن جي عيوض فيس جي تيعن ڪرڻ،



ڳوٺاڻي تنظيم ۽ مقامي سهڪاري اداري سان هر مهيني گڏجاڻي ڪرڻ،



ڳوٺاڻي تنظيم جي ماهوار گڏجاڻين ۾ پنهنجي ڪمن ۽ خدمتن جي رپورٽ پيش ڪرڻ ،جنهن ۾ جانورن جي
سار سنڀال جي سان ڳالهه ٻولهه ڪرڻ جهڙوڪ وئڪسين جي فراهمي وغيره



هر مهيني جي ڪمن جو منصوبو جوڙڻ جنهن ۾ يونين ڪائونسل جي تمام پاڙن ۽ گھراڻن جي جانورن جي
توسيعي خدمتن جي الِء منصوبا بندي ۽ ان جي تناظر ۾ ڪارڪردگي رپورٽ پيش ڪرڻ،



گھر گھر وزٽ جي دوران بيمار جانورن جي نشاندهي ڪرڻ ۽ بنيادي طبي امداد ڏيڻ سان گڏ مالوندن کي
گورنمنٽ جي وٽرنري اسپتالن ۾ عالج الِء وٺي وڃڻ الِء تعاون فراهم ڪرڻ،



الڳا پيل اداري طرفان سکيا جي موقعن ۾ شموليت ڪرڻ،



فارمر فيلڊ اسڪول ۾ ماهوار سکيا سيشن ۾ شامل ٿي  20 – 15جي گروپ کي سيشن پالن تحت سکيا ڏيڻ،
تعداد جي گروپ کي سيشن پالن تحت سکيا ڏيڻ ،جن ۾ شامل مضمون هيٺ ڏجن ٿا،





جانورن جي سار سنڀال جي باري ۾ بنيادي معلومات ڏيڻ،



وئڪسين ۽ ڊرينچنگ جي ضرورت ۽ مناسب وقت،



مصنوعي نسل ڪشي جي طريقن ذريعي جانورن جي جانورن جي نسل جي افزائش جي اهميت،

جانورن جي توسيعي رضاڪار کي تعلقي ۽ ضلعي جي وٽرنري اسپتالن سان رابطا ڪاري ڪرڻ جيئن
وئڪسين وغيره حاصل ڪري سگھجي،



ضلعي الئيواسٽاڪ ڊپارٽمنٽ جي گڏجاڻين ۾ شرڪت ڪرڻ ،پنهنجي ڪارڪردگي رپورٽ پيش ڪر ،توسيعي
رضاڪار جانورن ۾ وبائي بيمارين جي باري ۾ ڊپارٽمنٽ کي خبردار ڪرڻ،



توسيعي رضاڪار پرائيوٽ خدمتون ڏيندڙ ادارن ۽ ماڻهن ،آرايس پي ،ايگريڪلچر ۽ پولٽري اينٽرپرينوئر ۽
مقامي رضاڪارن سان رابطاڪاري ڪرڻ ته جيئن ڪمن ۾ بهتري آڻي سگھجي.



توسيعي رضاڪار جانورن جي گھڻي تعداد واري ڪلسٽر ۾ ريگيلولر وئڪسينيشن ڪئمپن جو انعقاد ڪندو،

جانورن جي توسيعي رضاڪار جي معلومات
Community Livestock Extension Workers (CLEWs) Information
:جانورن جي توسيعي رضاڪار جو نالو
Name of CLEW
:پيُء جو نالو
Father’s Name
:جنس
Gender
:سڃاڻپ ڪارڊ نمبر
CNIC Number
:مڪمل پتو
Address
:تعليمي اهليت
Educational Qualification
:رابطا نمبر
Contact Number
: عمر/ ڄمڻ جي تاريخ
Date of Birth / Age
:تربيتي ادارو
Training Institute
:تربيت مڪمل ڪرڻ جي تاريخ
Date of Training Completion
:) ضلعو/  تعلقو/ عالئقو (يو سي
CLEWs Area ( UC / Tehsil /
District)
:ڳوٺاڻي تنظيمن جو تعداد
Total# of VOs in Catchment Area

جانورن جي توسيعي رضاڪار جو مهيني وار منصوبو
CLEWs Monthly Plan
ايل ايس جو نالو ________________________________ :يونين ڪائونسل______________________________________ :
نمبر
Sr.
No.

يو سي
جو نالو

ڳوٺاڻي تنظيم جو نالو

تاريخ

Village Organization

Date

پاڙي جو نالو

پاڙي  /بستي ۾ سرگرمي جو قسم

Name of Basti in
VO / Location

Type of Activity in each Basti

توسيعي سرگرمي

وئڪسينيشن ڪئمپ

گڏجاڻي

Extension Service

Vaccination Camp

Meeting

جانورن جي توسيعي رضاڪار جي ماهوار ڪارڪردگي
CLEWs Monthly Progress Report
_________________: __________________________ دستخط: ___________________________________ تاريخ: _____________________________________ يونين ڪائونسل:توسيعي رضاڪار جو نالو
وئڪسين ڪيل
مرغين جو تعداد
Total# of
poultry
vaccinated

مصنوعي نسل ڪشي
ڪيل جانورن جو تعداد
Total# of Livestock
performed Artificial
Insemination

ڪل جانور
Total
Livestock

عالج ڪيل جانورن
جو تعداد
Total# of
Livestock
Treated / cured

ڪل ڊريچنگ ڪيل
جانورن جو تعداد
Total# of livestock
drenched

ڪل وئڪسين ڪيل
جانورن جو تعداد
Total# of livestock
Vaccinated

وي او سطح تي
آگاهي سيشن
Awareness
Session

جانورن جو
تعداد
Total
number of
livestock

يو سي جو نالو
Union Council
(Others)

 وي او جي/ سي او
نمائندي جو نالو
Name of CO / VO
Representative

ڪل گھراڻا
Total HHs

 بستي جو نالو/ پاڙي
Name of Basti

جانورن جي توسيعي رضاڪار جي روزاني رپورٽ
Community Livestock Extension Worker Daily Progress Report
تاثرات
Remarks

اسپتال موڪيل
Referrals to
Hospital

مصنوعي
نسل ڪشي
Artificial
Inseminati
on

 ڊرينچ/  وئڪسين/ عالج
Treatment /
Vaccine /
Drenching

جانور جو قسم
Type of livestock
 ٻيو وڏو جانور/  ڳئون/ مينهن
 رڍون/ ٻڪريون
Cow / Buffalo / Other
Goats / Sheep

ُ
ُ ڪ
ڪڙيون
Poultry

 ايل ايس او جو/ يو سي
نالو
Name of UC / LSO

وي او جو نالو
Name of VO

دوري جي تاريخ
Date of Visit

نمبر
Sr#

ز

Government of Sindh (GoS) through the Planning and Development
Department (PDD) is implementing a six-year multi-sectoral Sindh
Accelerated Action Plan for Reduction of Stunting and Malnutrition
(AAP), with the objective of reducing stunting rate from the existing 48
% to 40% by 2021.
The European Union (EU), under the EU Commission Action Plan on
Nutrition 2014, is supporting GoS in addressing the issue of malnutrition.
Therefore, EU Brussels Office has approved the Programme for
Improved Nutrition in Sindh (PINS) to be implemented in ten districts of
Sindh which include Shikarpur, Thatta, Kambar Shahdadkot, Larkana,
Dadu, Jamshoro, Matiari, Sajawal, Tando Allahyar and Tando
Muhammad Khan.
RSPN is leading the PINS Expected Results (ER) 3 component with four
partners: Action Against Hunger, National Rural Support Programme
(NRSP), Sindh Rural Support Organisation (SRSO) and Thardeep Rural
Development Programme (TRDP). This component includes nutrition
sensitive interventions i.e. Water Sanitation and Hygiene (WASH) and
Agriculture &Food Security (AFS).

'This publication was produced with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of Rural Support Programmes Network
(RPSN) and do not necessarily reflect the views of the European Union'
More information about European Union is available on:
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/pakistan/
Twitter: @EUPakistan
Facebook: European-Union-in-Pakistan/269745043207452
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