PROGRAMME FOR IMPROVED
NUTRITION IN SINDH
In Support of the Accelerated Action Plan, Government of Sindh

COMMUNITY RESOURCE PERSON REGISTER

مقامي رضاڪارجو رجسٽر

www.rspn.org
www.aap.gos.pk
www.facebook.com/ProgrammeforImprovedNutritioninSindh
www.facebook.com/aapsindh

© 2020 Rural Support Programmes Network (RSPN). All Rights Reserved.
Every effort has been made to verify the accuracy of the information contained in this
document. All information was deemed to be correct as of May 2020. Nevertheless, the Rural
Support Programmes Network (RSPN) cannot accept responsibility of the consequences of its
use for other purposes or in other contexts.

'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

فهرست
پروگرام جو تعارف3 ........................................................................................................................... :
پنز( )PINSپروگرام جا مقصد 3 .............................................................................................................
مقامي رضاڪار جون ذميداريون 4 ........................................................................................................
مقامي رضاڪار جو مهيني وار پالن  /منصوبو 5 .........................................................................................
سي آر پي سيشن حاضري شيٽ 6 ............................................................................................................
مقامي رضاڪار جي گھر گھر داخال  /وزٽ جو رڪارڊ 7 ...............................................................................
مقامي رضاڪار (جوڙي) جي روزاني ڊائري 8 ............................................................................................
مقامي رضاڪار(جوڙي) جي ڪمن جي ماهوار رپورٽ 9 ...............................................................................
وليج ايڪشن پالن (ڳوٺ جو عملي منصوبو) :آفتن جي خدشن جي گھٽتائي جي منصوبا بندي  -نمونو 10 ..............
وليج ايڪشن پالن (ڳوٺ جو عملي منصوبو) :پاڻي جي حفاظت الِء منصوبابندي  -نمونو 11 ................................
وليج ايڪشن پالن (ڳوٺ جو عملي منصوبو) :کليل جگهه تي ڪاڪوس پاخاني کان پاڪ ڳوٺ جي منصوبابندي -
نمونو 12 ............................................................................................................................................
وليج ايڪشن پالن (ڳوٺ جو عملي منصوبو) :منصوبو بهتر زرعي پيداوار ۽ خوراڪ جي حفاظت جو  -نمونو 13 ..
مقامي رضاڪار طرفان گهريلو سطح تي معلومات گڏ ڪرڻ جو فارم 14 ..........................................................
مقامي رضاڪار طرفان گهريلو سطح تي گڏ ڪيل معلومات سمري 15 .............................................................
واش سرگرمين جي معلومات (ٽريڪنگ شيٽ) 16 .......................................................................................
ڳوٺ جي نقشي ٺاهڻ الِء هدايتون 18 ........................................................................................................

پروگرام جو تعارف:
سنڌ حڪومت پنهنجي ڇهن سالن جي گھڻ شعباتي منصوبي ( )2021 - 2016جي پروگرام” ايڪسيلريٽڊ ايڪشن پالن فار
ريڊڪشن آف اسٽنٽنگ ۽ مالنيوٽريشن“ ) (AAPتي عملدرآمد ڪري رهي آهي .هن منصوبي جي تحت  2021تائين غذائيت جي
ڪمي جي موجوده شرح کي  48کان  40سيڪڙو تائين کڻي اچڻ آهي .يورپي يونين پنهنجي ّغذائيت جي يورپين ڪميشن
ايڪشن پالن ) (EU Commission Action Plan on Nutrition 2014تحت سنڌ حڪومت جي سهڪار ڪري رهيو آهي.
جنهن تحت يورپين يونين سنڌ ۾ غذائيت جي بهتري جي پروگرام ) (PINSجي منظوري ڏني .هي پروگرام سنڌ 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 سڌو تعلق غذائيت يعني غذائي حساسيت
) (Nutrition Sensitiveبابت ُاپائن تي عملدرآمد جي ذميواري رورل سپورٽ پروگرامز نيٽورڪ جي آهي .سنڌ حڪومت جي
واسطيدار ادارن کان عالوه ٻين سهڪاري ادارن ۾ ڪونسل سانتي ،اي سي ايف  ،ايف اي او ،۽ رورل سپورٽ پروگرامز ( اين
آر ايس پي ،ٽي آر ڊي پي ۽ ايس آر ايس او) شامل آهن.

پنز( )PINSپروگرام جا مقصد
عام مقصد:
پروگرام جو مقصد سنڌ ۾  5سالن کان گھٽ عمر جي ٻارن  ،حامال ۽ کير پيئاريندڙ مائرن جي غذائي صورتحال ۾پائيدار بهتري
حاصل ڪرڻ آهي .جنهن جو تعلق پائيدار ترقيَء جي عالمي حدف نمبر ُ 2بک کي ختم ڪرڻ ) (zero hungerسان آهي.

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

مقامي رضاڪار جون ذميداريون
 .1مقامي رضاڪار مليل فارم تي گھر گھرجي معلومات جمع ڪندو؛ جنهن ۾ ليٽرين جي موجودگي ۽ ان جي سار سنڀال،
پيئڻ جي پاڻي جي موجودگي ۽ پاڻي صاف ڪرڻ جو طريقيڪار ۽ صابڻ سان هٿ ڌوئڻ جي باري ۾معلومات جمع
ڪرڻ،
 .2گھر گھر جي گڏ ڪيل معلومات ۽ ڳوٺاڻي ترقياتي منصوبو (وي ڊي پي) جو جائزو وٺڻ،
 .3ڳوٺاڻي تنظيم جي هر پاڙي ۾ ٽرگرنگ جي مشق ڪرڻ ،
 .4گھر گھر جي جمع ڪيل معلومات ۽ ٽرگرنگ جي تناظر ۾ ڳوٺ جو عملي منصوبو ۽ نقشو ٺاهڻ( ،هدايتون آخري
صفحي تي ڏنل آهن) ۽ وقت به وقت معلومات (ڊيٽا شيٽ) کي اپڊيٽ ڪرڻ ۽ ان بنياد تي نقشي کي به اپڊيٽ ڪرڻ،
 .5سي او جي سطح تي ايس بي سي سي ٽول ڪٽ جو استعمال ڪندي ڳوٺاڻن ۾ آگاهي پيدا ڪرڻ الِء ماهوار سيشن
ڪرڻ،
 .6گھريلو سطح تي مليل معلومات تحت مثبت تبديلي الِء گھر گھر وزٽ ڪرڻ ۽ گھريلو سطح جي معلومات اپڊيٽ ڪرڻ
(نوٽ :مقامي رضاڪار جوڙي جي هر مهيني سراسري  65گهرن جي وزٽ ڪرڻي آهي ته يعني ٽن مهينن ۾ سراسري
پورو ڳوٺ يا اٽڪل  200گھرن کي وزٽ ڪرڻ)
 .7ڳوٺاڻي سطح تي ڏنل معيار مطابق مستحق گھراڻن جي ڪاڪوس خانا ٺاهڻ الِء مالي مدد واسطي الڳاپيل تنظيمن جي
مدد سان فهرست ٺاهڻ ۽ سهولتڪاري مهيا ڪرڻ،
 .8چونڊيل ۽ تربيت ڪيل رازن (مستري)  ،پلمبر ۽ واش اينٽرپرينيوئر سان ڪاڪوس خانا ٺاهرائيندڙ گھراڻن کي ڳنڍڻ
۽ ٻين پروگرام سان الڳا پيل جهڙوڪ ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر ،جانورن جي توسيعي رضاڪار ،پولٽري اينٽرپرينيوئر
۽ آر ايس پي جي اسٽاف سان رابطي ۾ رهڻ.
 .9ڳوٺاڻي سطح تي صاف ڳوٺ مهم جو انعقاد ڪرڻ الِء سهولتڪاري ڪرڻ،
 .10پنهنجي ڪم ذريعي گھريلو سطح تي تبديلي آڻڻ( ،جهڙوڪ انساني فضلي کان پاڪ ماحول جوڙڻ ،پاڻي صاف ڪرڻ
جي طريقن سان پاڻي محفوظ ڪري پيئڻ ،ڏينهن ۾ ڪيترائي ڀيرا صابڻ سان هٿ ڌوئڻ کي عادت ۾ شامل ڪرڻ) ته
جيئن ڳوٺ جي سطح تي عملي منصوبي مطابق پائيدار تبديلي آڻي سگھجي،
 .11الڳا پيل اداري طرفان سکيا جي موقعن ۾ شموليت ڪرڻ،
 .12ڳوٺاڻي تنظيم ۽ مقامي سهڪاري اداري سان هر مهيني گڏجاڻي ڪرڻ ۽ ڳوٺ جي عملي منصوبي جي تنا ظر ۾
ڪارڪردگي رپورٽ پيش ڪرڻ ،
 .13هر مهيني آر ايس پي جي گڏجاڻي ۾ شرڪت ڪرڻ ۽ گذريل مهيني جي پالن جي تناظر ڪارڪردگي رپورٽ پيش
ڪرڻ ۽ ايندڙ مهيني جو ماهوار پالن جوڙڻ،

مقامي رضاڪار جو مهيني وار پالن  /منصوبو
وليج آرگنائيزيشن ___________________________________لوڪل سپورٽ آرگنائيزيشن __________________تاريخ_____________مهينو___________سال_______________
ڳوٺ جو نالو ______________________________________يونين ڪائونسل جو نالو___________________________تعلقو_________________ضلعو__________________
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

سرگرمي

سي او
جو نالو

گھريلو سطح جي معلومات جمع ڪري  /جائزو وٺي ۽ ڳوٺ جو نقشو ٺاهڻ
ٽرگرنگ ڪرڻ
ڳوٺاڻي سطح تي منصوبو جوڙڻ/اپڊيٽ ڪرائڻ
ايس بي سي سي سيشن /سي او گڏجاڻي
گھر گھر وزٽ ڪرڻ  /گھريلو سطح جي معلومات کي اپڊيٽ ڪرڻ
آر ايس پي  /ڳوٺاڻي ماهوار جي گڏجاڻي ۾ شرڪت ڪرڻ
ڳوٺ جي سطح تي صفائي مهم جو انعقاد ڪرڻ

هنڌ

سرگرميون

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

نوان ليٽرين ٺهرائڻ (پنهنجي مدد پاڻ تحت)
نوان ليٽرين ٺهرائڻ (مالي سهڪارتحت)
پاڻي صاف ڪري پيئندڙ گھراڻن جو حدف
صابڻ سان هٿ ڌوئيندڙ گھراڻن جو حدف
او ڊي ايف ڊڪلريشن/سرٽيفڪيشن /سسٽينبلٽي/سيليبريشن
ٻيو ڪو______________________________________________________________ :
______________________________________________________________________

مهينو ___________________________  /سال_______________________________________ :
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

سي آر پي (عورت) جو نالو:

صحيح  /آڱوٺي جو نشان

سي آر پي (مرد) جو نالو:

4

3

2

صحيح  /آڱوٺي جو نشان

1

سي آر پي سيشن حاضري شيٽ
ڪميونٽي تنظيم جو نالو:

ڳوٺاڻي تنظيم جو نالو:

ڳوٺ يا محلي جو نالو:

گڏجاڻي جو هنڌ:

گھراڻو نمبر

عمر

مرد  /عورت

نالو ۽ ذوجيت  /ولديت

مهينو
صحيح ۽ تاريخ
مهينونمبر
سيشن

آگسٽ

سيپٽمبر

آڪٽوبر

نومبر

ماهوار گڏجاڻي (صحيح)
جنوري
ڊسمبر

فيبروري

مارچ

َاپريل

َمئي

جون

مقامي رضاڪار جي گھر گھر داخال  /وزٽ جو رڪارڊ
گفتگو جا نڪتا
نمبر

سي او جو نالو

گھراڻي جي سربراه جو نالو

گھراڻي جو پي ايس
سي نمبر

سيشن 1

سيشن 2

سيشن 3

غذائيت جي
کوٽ

صحت ۽
صفائيَء

صاف پاڻيَء

*
*

نوٽ * : :تاريخ درج ڪريو

سيشن 4
عورتن الِء
مختلف غذائي
عنصر

سيشن 5
حامله عورتن ۽
ٻارن جي صحت
۽ سار سنڀال

سيشن 6
گھريلو بجٽ /
خوراڪ تي
خرچ

تاثرات

مقامي رضاڪار (جوڙي) جي روزاني ڊائري
تاريخ

سيشن جوموضوع /
سرگرمي جو عنوان؛

سي او جو نالو

هنڌ:

سيشن  /ٽرگرنگ
حاضر
مرد

حاضر
عورتون

ُ
ڪل

ُ
ڪل وزٽ
ڪيل گھراڻا

تاثرات

مقامي رضاڪار(جوڙي) جي ڪمن جي ماهوار رپورٽ
وليج آرگنائيزيشن ______________________________________لوڪل سپورٽ آرگنائيزيشن ________________________________مهينو__________سال_________________________
ڳوٺ جو نالو ________________________________________يونين ڪائونسل جو نالو____________________________تعلقو_________________ضلعو________________________
رٿيل نمبر

سرگرمي جو قسم

حاصالت

تاثرات

باقي رهيل

گھريلو سطح جي معلومات جمع  /اپڊيٽ ڪرڻ
معلومات جو جائزو وٺي ڳوٺ جو نقشو ٺاهڻ  /اپڊيٽ ڪرڻ
ٽرگرنگ ڪرڻ
ڳوٺاڻي سطح تي ڳوٺ جو عملي منصوبو( )VAPٺاهڻ  /اپڊيٽ ڪرڻ
گھر گھر دورو(وزٽ) ڪرڻ
نوان ليٽرين ٺهرائيندڙ گھراڻا (پنهنجي مدد پاڻ تحت)
نوان ليٽرين ٺهرائيندڙ گھراڻا (مليل مالي سهڪار تحت)
ليٽرين اجتماعي طور تي استعمال ڪندڙ گھراڻا
پاڻي صاف ڪري پيئندڙ گھراڻا
صابڻ سان هٿ ڌوئيندڙ گھراڻا:
صاف ڳوٺ مهم جو انعقاد ڪرڻ،
جهڙوڪ :او ڊي ايف ڊڪلريشن ،سرٽيفڪيشن ۽ سسٽينيبلٽي سرٽيفڪيشن  /سيليبريشن وغيره
ايس بي سي سي سيشن
عورتن الِء رٿيل سي
او گڏجاڻيون

حاصالت

رٿيل سيشن

ڪيل سيشن

مردن الِء رٿيل سي او
گڏجاڻيون

حاصالت

رٿيل سيشن

ڪيل سيشن

شرڪت ڪندڙ

مرد

عورتون

تاثرات

ٽوٽل

عورت سي آر پي جو نالو ۽ صحيح __________________________مرد سي آر پي جو نالو ۽ صحيح _______________________________________________
وي او صدر مينيجر  /صحيح______________________________ايل ايس او صدر /مينيجر صحيح ____________رپورٽ جمع ڪرائڻ جي تاريخ_________

وليج ايڪشن پالن (ڳوٺ جو عملي منصوبو) :آفتن جي خدشن جي گھٽتائي جي منصوبا بندي  -نمونو
وليج آرگنائيزيشن ________________________________________ ڳوٺ  /ڳوٺن جو نالو ____________________________________________تاريخ ___________________________________________
لوڪل سپورٽ آرگنائيزيشن ___________________________________۔يونين ڪائونسل جو نالو_________________________تعلقو ______________________ ضلعو__________________________

آفتن جي خدشن جي گھٽتائي جي منصوبا بندي Disaster Risk Reduction plan

1

2

3

4

5

ڊپارٽمينٽ /
پروگرام

سرڪاري

غير
سرڪاري

پنهنجي مدد پاڻ تحت
(سي او  /وي او  /ايل ايس او

عوامي
نمائندا

ديگر

رسائي جو
ذريعو

ڳوٺ /
سيٽلمنٽ

موجوده
وسائل

گھربل
وسائل

يونٽ جو نالو

نمبر

مسئلو

ذميوار ادارو يا ماڻهو

حل ڪرڻ جو طريقو  /اقدام

وسائل

حاصالت /
رهيل

منصوبو

وليج ايڪشن پالن (ڳوٺ جو عملي منصوبو) :پاڻي جي حفاظت الِء منصوبابندي  -نمونو
وليج آرگنائيزيشن ________________________________________لوڪل سپورٽ آرگنائيزيشن _______________________________________تاريخ _____________________________
ڳوٺ جو نالو ___________________________________۔يونين ڪائونسل جو نالو_________________________تعلقو ______________________ ضلعو__________________________

پاڻي جي حفاظت الِء منصوبابندي Water Safety plan

سرڪاري

1

2

3

4

5

ديگر

ڊپارٽمينٽ /
پروگرام

حل ڪرڻ جو طريقو  /اقدام

غير
سرڪاري

عوامي
نمائندا

رسائي جو
ذريعو

ڳوٺ /
سيٽلمنٽ

موجوده
وسائل

گھربل
وسائل

يونٽ جو نالو

نمبر

مسئلو

ذميوار ادارو يا ماڻهو
پنهنجي مدد پاڻ تحت
(سي او  /وي او  /ايل ايس او

وسائل

حاصالت /
رهيل

منصوبو

وليج ايڪشن پالن (ڳوٺ جو عملي منصوبو) :کليل جگهه تي ڪاڪوس پاخاني کان پاڪ ڳوٺ جي منصوبابندي  -نمونو
وليج آرگنائيزيشن ________________________________________لوڪل سپورٽ آرگنائيزيشن _______________________________________تاريخ _____________________________
ڳوٺ جو نالو ___________________________________۔يونين ڪائونسل جو نالو_________________________تعلقو ______________________ ضلعو__________________________

کليل جگهه تي ڪاڪوس پاخاني کان پاڪ ڳوٺ جي منصوبابندي ODF plan

سرڪاري

1

2

3

4

5

ديگر

ڊپارٽمينٽ /
پروگرام

حل ڪرڻ جو طريقو  /اقدام

غير
سرڪاري

عوامي
نمائندا

رسائي جو
ذريعو

ڳوٺ /
سيٽلمنٽ

موجوده
وسائل

گھربل
وسائل

يونٽ جو نالو

نمبر

مسئلو

ذميوار ادارو يا ماڻهو
پنهنجي مدد پاڻ تحت
(سي او  /وي او  /ايل ايس او

وسائل

حاصالت  /رهيل

منصوبو

وليج ايڪشن پالن (ڳوٺ جو عملي منصوبو) :بهتر زرعي پيداوار ۽ خوراڪ جي حفاظت جو منصوبو  -نمونو
وليج آرگنائيزيشن ________________________________________لوڪل سپورٽ آرگنائيزيشن _______________________________________تاريخ _____________________________
ڳوٺ جو نالو ___________________________________۔يونين ڪائونسل جو نالو_________________________تعلقو ______________________ ضلعو__________________________

بهتر زرعي پيداوار ۽ خوراڪ جي حفاظت جي منصوبابندي AFSL plan

سرڪاري

1

2

3

4

5

ديگر

ڊپارٽمينٽ /
پروگرام

حل ڪرڻ جو طريقو  /اقدام

غير
سرڪاري

عوامي
نمائندا

رسائي جو
ذريعو

ڳوٺ /
سيٽلمنٽ

موجوده
وسائل

گھربل
وسائل

يونٽ جو نالو

نمبر

مسئلو

ذميوار ادارو يا ماڻهو
پنهنجي مدد پاڻ تحت
(سي او  /وي او  /ايل ايس او

وسائل

حاصالت  /رهيل

منصوبو

مقامي رضاڪار طرفان گهريلو سطح تي معلومات گڏ ڪرڻ جو فارم

نمبر

پاورٽي اسڪور ڪارڊ (سڪسيس) مطابق گھراڻي جو نمبر

گھر جي سربراھ جو نالو

خاندان جي ڀاتين جو ڪل تعداد

بينظير انڪم سپورٽ پروگرام وسيلي فائدو ماڻيندڙ

گھر جو (پاورٽي اسڪور (پاورٽي اسڪور ڪارڊ مطابق)

حامال ۽ کير پئاريندڙ عورتن جو تعداد

 5سالن تائين ٻارن جو ڪل تعداد

( )23-0مھينن تائين ٻارن جو ڪل تعداد

شادي شده عورتن جو تعداد15(/کان )49سالن جي عمر
تائين عورتن جو تعداد

نڪاسي (سينيٽيشن)

ڪاڪوس
خانوٺھيل آھي

ها  /نه
جي نه ته
ڪهڙي مهيني
۾ ٺهرائيندا

1
2
3
4
5

ڇا گھرجا
سڀ فرد
ڪاڪوس
خانو
استعمال
ڪن ٿا

ها  /نه

پاڻي

ڇا گھر ڀاتين
طرفان
ڪاڪوس
خاني جي
صحيح طرح
سنڀال ڪئي
وڃي ٿي

ها  /نه

گھرڀاتين طرفان استعمال
ٿيندڙ پيئڻ جي پاڻئ جا
ذريعه

 .1پائپن وسيلي .2جر
وسيلي,ھٿ وارا نلڪا/
ٽيوب ويل  .3محفوظ
کوھن جو پاڻي .4محفوظ
چشما .5محفوظ مينھن جو
پاڻي .6غير محفوظ/کليل
کوھ .7غير محفوظ/کليل
چشما .8نديون  .9واھ

ڇا گھريلو
سطح تي
پيئڻ جو
پاڻي صاف
ڪيو وڃي
ٿو

ها  /نه

صحت ۽ صفائي

پاڻئ کي صاف
ڪرڻ يان پيئڻ
الئق بنائڻ جا
طريقا

.1پاڻي اٻارڻ 2
سج جي تپش تي
رکڻ 3۔ڪلورين
يا پاڻي صاف
ڪرڻ وارين
گورين جو
استعمال ڪرڻ
4۔ يان ٻيو ڪو
طريقو (واضح
ڪيو).

ھٿ ڌوئڻ الء
صابڻ جي
موجودگي

ها  /نه

گھرڀاتي
ڄاڻ ڏين
ته ڇا اھي
خاص
وقت
مهل ھٿ
ڌوئيندا
آھن

ها  /نه

تاثرات

ٻارن جي
پيخاني کي
صحيح
طريقي سان
ٺڪاڻي
لڳائڻ

ها  /نه

مقامي رضاڪار طرفان گهريلو سطح تي گڏ ڪيل معلومات سمري

اسٽيٽس (حيثيت)

ٽوٽل گهراڻا

ٽوٽل ماڻهن جو تعداد (آدم شماري)

بينظير انڪم سپورٽ پروگرام وسيلي فائدو
ماڻيندڙ

شادي شده عورتن جو تعداد15(/کان )49سالن
جي عمر تائين عورتن جو تعداد

حامال ۽ کير پئاريندڙ عورتن جو تعداد

 5سالن تائين ٻارن جو ڪل تعداد

( )23-0تائين گھراڻن جو ڪل تعداد

نڪاسي (سينيٽيشن)

ڪاڪوس
خانوٺھيل آھي

ها  /نه
(* ها ۽
نه جا جوابن جي
سمري الڳ الڳ
لکو

بيس
الئين

اينڊ
الئين

ها
نه
ها
نه

ڇا گھرجا
سڀ فرد
ڪاڪوس
خانو
استعمال
ڪن ٿ ا

ها  /نه

صحت ۽ صفائي

پاڻي

ڇا گھر ڀاتين
طرفان ڪاڪوس
خاني جي صحيح
طرح سنڀال
ڪئي وڃي ٿي

ها  /نه

گھرڀاتين طرفان
استعمال ٿيندڙ پيئڻ
جي پاڻئ جا ذريعه

 .1پائپن وسيلي .2جر
وسيلي,ھٿ وارا نلڪا/
ٽيوب ويل  .3محفوظ
کوھن جو پاڻي
.4محفوظ چشما
.5محفوظ مينھن جو
پاڻي .6غير
محفوظ/کليل کوھ
.7غير محفوظ/کليل
چشما .8نديون  .9واھ

ڇا گھريلو
سطح تي
پيئڻ جو
پاڻي صاف
ڪيو وڃي
ٿو

ها  /نه

پاڻئ کي صاف ڪرڻ
يان پيئڻ الئق بنائڻ جا
طريقا

.1پاڻي اٻارڻ  2سج
جي تپش تي رکڻ
3۔ڪلورين يا پاڻي
صاف ڪرڻ وارين
گورين جو استعمال
4۔ يان ٻيو
ڪرڻ
ڪو طريقو (واضح
ڪيو).

ھٿ ڌوئڻ
الء صابڻ
جي
موجودگي

ها  /نه

گھرڀاتي ڄاڻ
ڏين ته ڇا اھي
خاص وقت مهل
ھٿ ڌوئيندا
آھن

ها  /نه

ٻارن جي
پيخاني کي
صحيح طريقي
سان ٺڪاڻي
لڳائڻ

ها  /نه

پاڻي جي ذريعن نشاندهي/نقشابندي جو معلوماتي فارم (ٽريڪنگ شيٽ)
ڳوٺ جو نالو ___________________________________۔يونين ڪائونسل جو نالو_________________________تعلقو ______________________ ضلعو__________________________

وي او/ڪلسٽر جو نالو

سي او جو نالو

پاڻي جي ذريعن جي
نشاندهي  /نقشابندي
جو تعداد

پاڻي جي ذريعن جي
ڪيميائي

حياتياتي

چڪاس ڪيل پاڻي جي ذريعن جو نتيجو
پيئڻ الِء پاڻي
جي موزون
ذريعن جو تعداد

پيئڻ الِء پاڻي جا
غير موزون
ذريعن جو تعداد

قابل عالج
ِ
ذريعن جو
تعداد

پاڻي جي ذريعن جي رنگن وسيلي نشان
لڳائڻ
سائي رنگ سان
ڳاڙهي رنگ سان
نشان لڳايل ذريعن
نشان لڳايل ذريعن
جوتعداد
جوتعداد

پاڻي جي ذريعن کي محفوظ ڪرڻ جو معلوماتي فارم (ٽريڪنگ شيٽ)
حياتياتي گدالڻ سبب متاثر پاڻي جي ذريعن جو تعداد

ڇهه ماهي ڪلورين ڪرڻ جو منصوبو (پهريون رائونڊ)

گدالڻ جو سبب

گدالڻ جي سبن جي تالفي
(ها/نه)

ڇهه ماهي حياتاتي گدالڻ جي
چڪاس جي تاريخ

گدالڻ هجڻ
(ها/نه)

پهريون دفعو ڪلورين
ذريعي جراثيم ختم ڪرڻ
جي تاريخ

گدالڻ جو سبب

گدالڻ جي سبن جي تالفي
(ها/نه)

ڇهه ماهي حياتاتي گدالڻ جي
چڪاس جي تاريخ

گدالڻ هجڻ
(ها/نه)

ٻيون دفعو ڪلورين ذريعي
جراثيم ختم ڪرڻ جي تاريخ

گدالڻ جو سبب

گدالڻ جي سبن جي تالفي
(ها/نه)

ڇهه ماهي حياتاتي گدالڻ جي
چڪاس جي تاريخ

گدالڻ هجڻ
(ها/نه)

ٻيون دفعو ڪلورين ذريعي
جراثيم ختم ڪرڻ جي تاريخ

سي او جو نالو

جڳهه

ڇهه ماهي ڪلورين ڪرڻ جو منصوبو (ٻيون رائونڊ)

ڳوٺ جي نقشي ٺاهڻ الِء هدايتون
 .1نقشو ٺاهڻ الَء ٽرگرنگ کان اڳ ۾ تياري جا مرحله:
.i

سڪسيس پروگرام تحت ڳوٺ جو ترقياتي منصوبو ( )VDP۽ مقامي رضاڪار طرفان گڏ ڪيل گهر گهر
جي معلومات ( )HH data sheetجو جائزووٺي ڳوٺ جو نقشو (اگر ٺهيل آهي ته) ڳوٺاڻن سان گڏجي
جائزو وٺجي ۽ جيڪڏهن ٺهيل نه آهي ته نئون ڳوٺ جو نقشو ٺاهڻ الَء هيٺ ڏنل هدايتن ٿي عمل ڪريو.

.ii

ڪاڪوس خانن وارا گهر سائي رنگ سان ۽ بغير ڪاڪوس خانن وارا گهر پيلي رنگ سان ظاهر ڪريو

.iii

سمورا پاڙا گهراڻن سميت (تنظيمي ۽ غير تنظيمي) نقشي تي ظاهر ڪريو.

.iv

جيڪي گهراڻا پاڻي صاف ڪرڻ جو ڪوبه طريقو استعمال ڪن ٿا انهن کي به نقشي  /خاڪي تي ظاهر
ڪيو.

.v

جيڪي گهراڻا صابڻ سان هٿ ڌوئن ٿا انهن کي به نقشي تي ظاهر ڪريو.

.vi

ڳوٺ جي نقشي ۾ ڪل آبادي بنيادي ڍانچا ،ادارا به ظاهر ڪريو (جنهن ۾ مسجد ،فارمر فيلڊ اسڪول،
نمائشي پالٽ ،۽ گھريلو سطح تي ڀاڄين جي واڙي ،ڪچري جا ڍير ،کليل جاَء تي ڪاڪوس ڪرڻ جون
جايون ،محفوظ ۽ غير محفوظ پاڻي جا ذريعا (سائي ۽ ڳاڙهي رنگ سان) واٽر ،ڪينال ،اجتماعي پاڻي جا
دڳ ،جيڪي وڏي خطري جي خدشن جي زد ۾ هجن ،ايل ايڇ ڊبليو ،صحت مرڪز ،بازارون  /دڪان،
تربيت يافته مستري  /پلمبر جا گهر ،زراعت ۽ ڪڪڙين جا ڪاروباري ،ٻڪرين جا مستفيد گهراڻا ،وغيره
سڀ ڳوٺاڻي نقشي تي نمايان ظاهر هجڻ گھرجن.

 .2ڳوٺ جو نقشو ڳوٺاڻي تنظيم جي گڏجاڻي واري هنڌ نمايان جاَء تي لڳائجي ته جئين ان تي وي او جي گڏجاڻي ۾
ڳالهه ٻول ڪري باظابطه طور جائزو وٺي اپڊيٽ ڪجي.

The Government of Sindh (GoS) through the Planning and Development
Department (PDD) is implementing a six-year, from 2016 to 2021, multisectoral Accelerated Action Plan for Reduction of Stunting and
Malnutrition in Sindh – Sehatmand Sindh, with the objective of reducing
the stunting rate from the existing 48% to 30% in first five years (by 2021)
and to 15% by 2026 by increasing and expanding coverage of multisectoral interventions.
In line with the Plan’s focus, the European Union, under the EU
Commission Action Plan on Nutrition (2014), is supporting the Sindh
Government through the comprehensive Programme for Improved
Nutrition in Sindh (PINS).
PINS aims to sustainably improve the nutritional status of children under
five (U5) and of pregnant and lactating women (PLW) in Sindh through
nutrition-specific and nutrition-sensitive interventions while capacitating
the Government of Sindh so that it may efficiently implement its multisectoral nutrition policy.
PINS comprises of three component – Technical Assistance, Nutritionspecific and Nutrition-sensitive. RSPN is leading the Nutrition-sensitive
(PINS 3) component which focuses on reducing water-borne diseases and
improving food diversity through disaster-resilient WASH infrastructures
and sustainable food production systems in rural areas of Sindh. It is
working with four partners: Action Against Hunger (ACF), National Rural
Support Programme (NRSP), Sindh Rural Support Programme (SRSO) and
Thardeep Rural Development Programme (TRDP).

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

Programme for Improved Nutrition
in Sindh
Rural Support Programmes Network
House No: C-108, Block-2
Clifton, Karachi
021-35865577-8-9
www.rspn.org
www.aap.gos.pk
www.facebook.com/ProgrammeforImprovedNutritioninS
indh
www.facebook.com/aapsindh

