
હાઇ �ાયોર�ટ� તા�કુાઓમાં “ કો��નુીટ� એકશન ફોર હ��થ કાય��મ –�જુરાત વષ� ૨૦૧૭-૧૮” 

ના અમલીકરણ માટ�ની માગ�દિશ�કા 

હાઇ �ાયોર�ટ� તા�કુાના દર�ક �ા.આ.ક���ના પેટા આ.ક���ના હ�ડકવાટ�ર ગામમા ં આ કાય��મ રોલ 

આઉટ કરવાનો થાય છે.  

 પેટા આ.ક���ના ગામની  �ામ સ�ંવની સિમિત આશા અને આશા ફ�સીલીટ�ટરની મદદથી આ 

કાય��મની ��િુ�ઓ કરશે.  

 ઝોન ક�ાએ આપેલ તાલીમ બાદ તા�કુા ક�ાએ ટ�.એચ.ઓ.�ી �જ�લાના ડ�.પી.સી. અને ડ�ટા 

આસી.ની મદદથી તા�કુા ક�ાએ તા�કુાના મેલ-�ફમેલ �પુરવાઇઝર,�ા.આ.ક���ના મેડ�કલ 

ઓ�ફસર�ી, �ા.આ.ક���ના એકાઉ�ટ�ટ કમ ઓપર�ટર અને  તમામ આશા ફ�સીલીટ�ટરને આ 

કાય��મ માટ� એક �દવસની તાલીમ આપશે. (આગામી માસ �ુન-૨૦૧૭ �ધુીમા ંઆ તાલીમ 

�ણૂ� કરવાની રહ�શે)  

 �ા.આ.ક��� ક�ાએ મે�ડકલ ઓ�ફસર�ી મેલ-�ફમેલ �પુરવાઇઝર અને પેટા આ.ક���ના મેલ-

�ફમેલ વક�ર અને આશાઓને આ કાય��મની એક �દવસની તાલીમ �ા.આ.ક��� ક�ાએ આપશે. 

(આગામી માસ �ુન-૨૦૧૭ �ધુીમા ંઆ તાલીમ �ણૂ� કરવાની રહ�શે)   

 આ તાલીમ બાદ તા�કુાના પેટા આ.ક���ના હ�ડકવાટ�રના ગામની �ામ સ�ંવની સિમિતના 

સ�યોને “કો��નુીટ� એકશન ફોર હ��થ” ની ��િુ�ઓ અને તૈયાર કર�લ �ુ�સને સમ�વવા દર 

૧૫ �દવસે આશા અને �ામ સ�ંવની સિમિતના સ�યોને બે થી �ણ કલાકની તાલીમ પેટા 

આરો�ય ક��� પર આપશે. આશા, આશા ફ�સીલીટ�ટરની સાથે રહ� �ામ સ�ંવની સિમિતની દર 

૧૫ �દવસે બેઠક કરાવશે અને સિમિતને કાયા���વત કર� “કો��નુીટ� એકશન ફોર હ��થ” ની 

��િુ�ઓ પર કામગીર� કરાવશે.  

 �ામ સ�ંવની સિમિતના સ�યોને એક બેઠક બોલાવી “કો��નુીટ� એકશન ફોર હ��થ” 

કાય��મની માહ�તી આપી ભરવાની થતી ��ાવલી સમ�વશે અને સ�ટ��બર ૧૭ ( એિ�લથી 

છ માસ �ધુીમા ં) તબકકાવાર �ામ સ�ંવની સિમિત �ારા ગામમા ં ઉપલ�ધ આરો�ય 

�િુવધાઓ અને �રુ� પાડવામા ંઆવતી સેવાઓ બાબતે કાય��મ �જુબની ��ાવલી (�ુ�સ)  

ભરશે અને દર�ક ગામ�ુ ં િવલેજ હ��થ કાડ� સ�ટ��બર ૧૭ મા ં તૈયાર કરશે અને �ા.આ.ક���, 

તા�કુા,�જ�લા અને રાજય ક�ાએ િનયિમત ર�પોટ�ગ કરશે. િવલેજ હ��થ કાડ� તૈયાર કયા� બાદ 

�ડસે�બર-૨૦૧૭ �ધુીમા ંઅવલોકનો પર એકશન ટ�કન અને ફોલોઅપની કામગીર� કરશે અને 

તા�કુા ક�ાએ  ���આુર�થી માચ�-૨૦૧૮ �ધુીમા ંતમામ પેટા આરો�ય ક���ના ગામો માટ� 

તા�કુા ક�ાએ એક જનસવંાદ�ુ ંઆયોજન કરશે.  



 જન સવંાદના આધાર� 

સ�ંવની સિમિત આ કાય��મ જવાબદાર� સભંાળશે

ઓ�ફસર�ી, તમામ મેડ�કલ ઓ�ફસર�ી અને સબંિંધત અ�ય �ડપાટ� મે�ટના અિધકાર�ઓ

હાજર રાખવાના રહ�શે.  

    

 

 

 

�જ�લો

હાઇ �ાયોર�ટ� 

તા�કુો 

• તા�કુા હ��થ ઓ�ફસર�ી નોડલ ઓ�ફસર�ી તર�ક� તા�કુા હ��થ ઓ�ફસના તમામ �ટાફને 

સાથે રાખી �ા

સપોટ� કરશ ેઅન ેકાય��મ�ુ ંઅમલીકરણ અન ેમોનીટર�ગ કરશ ેઅને વષ�ના �ત ે

જનસવંાદ�ુ ંઆયોજન કરશે

�ા.આ.ક��� 

•�ા

મદદ કરશ ેઅન ેજ�ર� સશંાધનો �રુા પાડશ ેઅન ેકાય��મ�ુ ંઅમલીકરણ અન ેમોનીટર�ગ 

કરશે

�ામ સ�ંવની 

સિમિત  

(પેટા આ.ક���ના 

હ�ડકવાટ�ર ગામની) 

•�ામ સ�ંવની સિમિત ગામના આરો�યની સવેાઓ માટ� આશા ફ�સીલીટ�ટર અન ેઆશાની 

મદદથી 

હ��થ કાડ� તૈયાર કરશે

જન સવંાદના આધાર� જ�ર� પગલા ં લઇ આ કાય��મ સતત ચાલતો રહ�શે

સ�ંવની સિમિત આ કાય��મ જવાબદાર� સભંાળશે. જનસવંાદ સમયે તા�કુા હ��થ 

તમામ મેડ�કલ ઓ�ફસર�ી અને સબંિંધત અ�ય �ડપાટ� મે�ટના અિધકાર�ઓ

 

• �જ�લા ક�ાએ આર.સી.એચ.ઓ.�ી નોડલ 

ઓ�ફસર�ી તર�ક� કામ કરશે અન ેડ�.પી.એમ

�ારા આ કાય��મની ��િુ�ઓ�ુ ંઅમલીકરણ 

અન ેમોનીટર�ગ કરશ.ે 

તા�કુા હ��થ ઓ�ફસર�ી નોડલ ઓ�ફસર�ી તર�ક� તા�કુા હ��થ ઓ�ફસના તમામ �ટાફને 

સાથે રાખી �ા.આ.ક��� અન ેપટેા આ.ક���ના ગામ �ધુી �ામ સ�ંવની સિમિતન ેજ�ર� 

સપોટ� કરશ ેઅન ેકાય��મ�ુ ંઅમલીકરણ અન ેમોનીટર�ગ કરશ ેઅને વષ�ના �ત ે

જનસવંાદ�ુ ંઆયોજન કરશ.ે 

�ા.આ.ક��� ક�ાએ �ા.આ.ક���નો તમામ �ટાફ પટેા આ.ક���ની �ામ સ�ંવની સિમિતન ે

મદદ કરશ ેઅન ેજ�ર� સશંાધનો �રુા પાડશ ેઅન ેકાય��મ�ુ ંઅમલીકરણ અન ેમોનીટર�ગ 

કરશ.ે  

�ામ સ�ંવની સિમિત ગામના આરો�યની સવેાઓ માટ� આશા ફ�સીલીટ�ટર અન ેઆશાની 

મદદથી "કો��નુીટ� એકશન ફોર હ��થ" કાય��મ �જુબની ��િુ�ઓ કરશ ેઅન ેિવલજે 

હ��થ કાડ� તૈયાર કરશ.ે  

જ�ર� પગલા ં લઇ આ કાય��મ સતત ચાલતો રહ�શે. ગામની �ામ 

જનસવંાદ સમયે તા�કુા હ��થ 

તમામ મેડ�કલ ઓ�ફસર�ી અને સબંિંધત અ�ય �ડપાટ� મે�ટના અિધકાર�ઓને 

 

એમ.�.ુ 

�ારા આ કાય��મની ��િુ�ઓ�ુ ંઅમલીકરણ 

તા�કુા હ��થ ઓ�ફસર�ી નોડલ ઓ�ફસર�ી તર�ક� તા�કુા હ��થ ઓ�ફસના તમામ �ટાફને 

ક���ના ગામ �ધુી �ામ સ�ંવની સિમિતન ેજ�ર� 

સપોટ� કરશ ેઅન ેકાય��મ�ુ ંઅમલીકરણ અન ેમોનીટર�ગ કરશ ેઅને વષ�ના �ત ે

ક���ની �ામ સ�ંવની સિમિતન ે

મદદ કરશ ેઅન ેજ�ર� સશંાધનો �રુા પાડશ ેઅન ેકાય��મ�ુ ંઅમલીકરણ અન ેમોનીટર�ગ 

�ામ સ�ંવની સિમિત ગામના આરો�યની સવેાઓ માટ� આશા ફ�સીલીટ�ટર અન ેઆશાની 

કાય��મ �જુબની ��િુ�ઓ કરશ ેઅન ેિવલજે 



“કો��નુીટ� એકશન ફોર હ��થ” કાય��મ �તગ�ત કરવાની થતી કામગીર��ુ ંપ�ક 

 

�મ કરવાની થતી ��િુ� કોને તાલીમ આપવી. સમયગાળો  જવાબદાર�  

૧. હાઇ �ાયોર�ટ� તા�કુા 

ક�ાએ એક �દવસીય 

ઓર�એ�ટ�શન તાલીમ.  

તા�કુાના મેલ,�ફમેલ 

�પુરવાઇઝર, તબીબી 

અિધકાર��ી �ા.આ.ક���, 

તા�કુાના �ા.આ.ક���ના 

એકાઉ�ટ�ટ કમ ઓપર�ટર અને 

આશા ફ�સીલીટ�ટર.  

�ુન-૨૦૧૭ 

�ધુીમા ં 

ટ�.એચ.ઓ., ડ�.પી.સી. 

અને ડ�ટા આસી�ટ�ટ 

(એ.આર.સી. ) 

૨. �ા.આ.ક��� ક�ાએ એક 

�દવસીય 

ઓર�એ�ટ�શન તાલીમ 

. 

મેલ, �ફમેલ �પુરવાઇઝર અને 

આશા. 

�ુન-૨૦૧૭ 

�ધુીમા ં 

�ા.આ.ક���ના તબીબી 

અિધકાર� , આશા 

ફ�સીલીટ�ટર અને  ડ�ટા 

આસી�ટ�ટ �ા.આ.ક��� 

૩. �ામ સ�ંવની 

સિમિત�ુ ં

મોબીલાઇઝેશન  

 �ામ સ�ંવની સિમિતના 

સ�યોને દર ૧૫ �દવસે બે થી 

�ણ કલાકની પેટા આરો�ય 

ક��� ઉપર બેઠક બોલાવી.  

સ�ટ��બર -

૨૦૧૭ �ધુી.  

�ા.આ.ક���ના આશા 

અને આશા ફ�સીલીટ�ટર 

(�ા.આ.ક���ના તબીબી 

અિધકાર��ી મદદ 

કરશે.) 

 

 ઉપરની કામગીર� �ણુ� કયા� બાદ �ામ સ�ંવની સિમિતના સ�યો આશા અને આશા 

ફ�સીલીટ�ટરની મદદથી ��ાવલી (�ુ�સ)  ભરશે અને દર�ક ગામ�ુ ંિવલેજ હ��થ કાડ� સ�ટ��બર 

૧૭ મા ંતૈયાર કરશે. 

  િવલેજ હ��થ કાડ� તૈયાર કયા� બાદ �ડસે�બર-૨૦૧૭ �ધુીમા ંઅવલોકનો પર એકશન ટ�કન 

અને ફોલોઅપની કામગીર� કરવાની રહ�શે.  

 તા�કુા ક�ાએ  ���આુર�થી માચ�-૨૦૧૮ �ધુીમા ંતમામ પેટા આરો�ય ક���ના ગામો માટ� 

તા�કુા ક�ાએ એક જનસવંાદ�ુ ંઆયોજન કરશે.  

 જન સવંાદના આધાર� જ�ર� પગલા ં લઇ આ કાય��મ સતત ચાલતો રહ�શે. ગામની �ામ 

સ�ંવની સિમિત આ કાય��મ જવાબદાર� સભંાળશે. જનસવંાદ સમયે તા�કુા હ��થ 

ઓ�ફસર�ી, તમામ મેડ�કલ ઓ�ફસર�ી અને સબંિંધત અ�ય �ડપાટ� મે�ટના અિધકાર�ઓને 

હાજર રાખવાના રહ�શે. 

 ઉકત કાય��મ�ુ ં રાજય,�જ�લા,તા�કુા,�ા.આ.ક��� અને પેટા આરો�ય ક��� ક�ાએથી સતત 

મોનીટર�ગ અને સપોટ�વ �પુરવીઝન કરવા�ુ ંરહ�શે. 



રાજય ક�ાએ કરવાના થતા �રપોટ�ગ�ુ ંપ�ક 

પ�ક ૧ (એક �દવસીય ઓર�એ�ટ�શન તાલીમની માહ�તી)   

�જ�લા�ુ ં

નામ 

�મ  હાઇ 

�ાયોર�ટ� 

તા�કુા�ુ ં

નામ 

તા�કુા ક�ાએ 

કર�લ એક 

�દવસીય 

ઓર�એ�ટ�શન 

તાલીમની તાર�ખ 

�મ �ાથિમક 

આરો�ય ક����ુ ં

નામ  

�ાથિમક આરો�ય 

ક���  ક�ાએ 

કર�લ એક 

�દવસીય 

ઓર�એ�ટ�શન 

તાલીમની તાર�ખ 

A B C D E F G 

       

       

       

       

 

પ�ક ૨ ( �ામ સ�ંવની સિમિતને દર ૧૫ �દવસે ઓર�એ�ટ�શન તાલીમની માહ�તી)   

�જ�લા�ુ ં

નામ 

�મ  હાઇ 

�ાયોર�ટ� 

તા�કુા�ુ ં

નામ 

�મ �ાથિમક 

આરો�ય 

ક����ુ ં

નામ  

�મ પેટા આરો�ય 

ક����ુ ંનામ  

પેટા આરો�ય 

ક���ના 

ગામની �ામ 

સ�ંવની 

સિમિત�ુ ંનામ 

પેટા આરો�ય  

ક���  ક�ાએ 

કર�લ એક 

�દવસીય 

ઓર�એ�ટ�શન 

તાલીમની 

તાર�ખ 

A B C D E F G H I 

         

         

         

         

 

પ�ક ૩  

(િવલેજ હ��થ �રપોટ�  કાડ� અને આરો�ય ક���ના �રપોટ�  કાડ�ની માહ�તી)   

ખાસ ન�ધ:- િવલેજ હ��થ �રપોટ�  કાડ� અને આરો�ય ક���ોના �રપોટ�  કાડ� અને એકશન �લાનની માહ�તી અ�ેની 

કચેર� �ારા તૈયાર કર�લ એકસલ શીટમા ંગામવાર (�ામ સ�ંવની સિમિતવાર) અને આરો�ય ક���વાર (પેટા 

આરો�ય ક��� અને �ાથિમક આરો�ય ક���વાર દર માસની ૦૫ તા�રખ �ધુીમા ં�રપોટ�ગ કરવા�ુ ંરહ�શે)   

 


