








 

నెలవారీ కార్యక్రమాలు  

క్ర.సం. తేది కార్యక్రమము అమలు విధానము 

1 
24 మార్చి 

2017 

ప్రప్ంచ క్షయ వ్యాధి 

దినోత్సవం 

1).క్షయవ్యాధి/ ఆస్తమా /శ్యాస్కోస్ వ్యాధిగ్రస్తత లనత గ్ుర్చతంచతట. 

2). మెగయ మెడికల్ కయాంప్ునత నిర్ాహ ంచతట. 

3). నిప్ుణుల ైన డాకటర్లు  చే అవగయహననత నిర్ాహ ంచతట. 

4). ప్ర్ీక్షలు నిర్ాహ ంచతట. 

5). నిస్సహాయుల ైన దీర్ఘకయల ర్ోగ్ గ్రస్తత లకు “హెల్త  కిట్” లనత 
అందించతట. 

2 25 ఏప్రరల్ 2017 
ప్రప్ంచ మలేర్చయా  

దినోత్సవం 

1). మలేర్చయా వ్యాధిగ్రస్తత లనత గ్ుర్చతంచతట. 

2). మలేర్చయా వ్యాధి ప్టు  అవగయహనా కల్పంచతట మర్చయు ప్ర్చస్ర్యల 

ప్ర్చశుభ్రత్ప్ ై అవగయహనా కల్పంచతట. 

3). నిప్ుణుల ైన డాకటర్లు  చే అవగయహననత నిర్ాహ ంచతట. 

4). ప్ర్ీక్షలు నిర్ాహ ంచతట. 

3 
24-30 ఏప్రరల్ 

2017 

ప్రప్ంచ ఇమయాన ైజేషన్ 

వ్యర్ోత్సవము 
1). ఇమయాన ైజేషన్ అందర్చకి అందేవిధంగయ చూడటం. 

2). ఇమయాన ైజేషన్ ప్ ై అవగయహనా కల్పంచతట. 

4 
28 మే 2017 

 

అంత్ర్యా తీయ మహ ళా 
ఆర్ోగ్ా కయర్యాచర్ణ 

దినోత్సవం 

Awareness కయర్ాకరమాలనత చేప్టటట ట. 

5 

31 మే 2017 

 

 

 

 

World No Tobacco 

Day 

 

 

1). వ్యాధిగ్రస్తత లనత గ్ుర్చతంచతట. 

2). మెగయ మెడికల్ కయాంప్ునత నిర్ాహ ంచతట. 

3). నిప్ుణుల ైన డాకటర్లు  చే అవగయహననత నిర్ాహ ంచతట. 

4). ప్ర్ీక్షలు నిర్ాహ ంచతట. 

5). నిస్సహాయుల ైన దీర్ఘకయల ర్ోగ్ గ్రస్తత లకు “హెల్త  కిట్” లనత 
అందించతట 

6 జూన్ 2017 

అంటట వ్యాధతల 

అవగయహనా వ్యర్ోత్సవము 
యోగయ దినోత్సవము 

1). అంటట వ్యాధతలప్ ై అవగయహనా కయర్ాకరమాలనత చేప్టటడం. 

మర్చయు యోగయ ప్ ై అవగయహనా కయర్ాకరమాలనత చేప్టటడం  

2). మెగయ మెడికల్ కయాంప్ునత నిర్ాహ ంచతట. 

3). నిప్ుణుల ైన డాకటర్లు  చే అవగయహననత నిర్ాహ ంచతట. 

4). ప్ర్ీక్షలు నిర్ాహ ంచతట. 

5). నిస్సహాయుల ైన దీర్ఘకయల ర్ోగ్ గ్రస్తత లకు “హెల్త  కిట్” లనత 
అందించతట 



7 28 జూల  ై2017 
ప్రప్ంచ హెప్ట ైటిస్ 

దినోత్సవం 

1). వ్యాధిగ్రస్తత లనత గ్ుర్చతంచతట. 

2). మెగయ మెడికల్ కయాంప్ునత నిర్ాహ ంచతట. 

3). నిప్ుణుల ైన డాకటర్లు  చే అవగయహననత నిర్ాహ ంచతట. 

4). ప్ర్ీక్షలు నిర్ాహ ంచతట. 

5). నిస్సహాయుల ైన దీర్ఘకయల ర్ోగ్ గ్రస్తత లకు “హెల్త  కిట్” లనత 
అందించతట 

8 
1 to 7 ఆగ్షటట  

2017 

త్ల్ుపయల వ్యర్ోత్సవము 
1). Awareness కయర్ాకరమాలనత చేప్టటట ట. 

Ex:- వర్క్ షయప్ నిర్ాహ ంచతట, ర్ోడ్ షో  ర్యాలీలు నిర్ాహ ంచతట మొ.. 

9 
1 to 7 స ప్ టంబర్క  

2017 

జాతీయ పో ష్రటకయహర్  

వ్యర్ోత్సవము 

1). Awareness కయర్ాకరమాలనత చేప్టటట ట. 

Ex:- వర్క్ షయప్ నిర్ాహ ంచతట, ర్ోడ్ షో  ర్యాలీలు నిర్ాహ ంచతట మొ.. 

2). స్ూ్ల్స & కయలేజీ ల ప్ర్చధలిో ఆహార్o & పో షణ ప్ ై అవగయహనా 
కల్పంచతట. 

 

10 
12 అకోట బర్క 

2017 

ప్రప్ంచ కీళ్ళనొప్ుపల  

దినోత్సవం 

1). వ్యాధిగ్రస్తత లనత గ్ుర్చతంచతట. 

2). కీళ్ళనొప్ుపలు ర్యవటానికి గ్ల కయర్ణాలప్ ై అవగయహనా స్దస్తసలు 
నిర్ాహ ంచతట. 

2). మెగయ మెడికల్ కయాంప్ునత నిర్ాహ ంచతట. 

3). నిప్ుణుల ైన డాకటర్లు  చే అవగయహననత నిర్ాహ ంచతట. 

4). ప్ర్ీక్షలు నిర్ాహ ంచతట. 

5). నిస్సహాయుల ైన దీర్ఘకయల ర్ోగ్ గ్రస్తత లకు “హెల్త  కిట్” లనత 
అందించతట 

11 
15 to 19 

అకోట బర్క 2017 

ప్రప్ంచ స్ూూ లకయయ 

అవగయహన వ్యర్ోత్సవము 
1). Awareness కయర్ాకరమాలనత చేప్టటట ట. 

Ex:- వర్క్ షయప్ నిర్ాహ ంచతట, ర్ోడ్ షో  ర్యాలీలు నిర్ాహ ంచతట మొ.. 

12 నవంబర్క 2017 
విటమిను  లోప్ 

వ్యర్ోత్సవము 

1). Awareness కయర్ాకరమాలనత చేప్టటట ట. 

Ex:- వర్క్ షయప్ నిర్ాహ ంచతట. 

2). విటమిన్ లోప్ వ్యాధిగ్రస్తత లకు అర్బన్ హెల్త  స ంటర్క దాార్ 

మందతలనత అందించతట. 

13 
1 డిస ంబర్క 

2017 

ప్రప్ంచ ఎయిడ్స 
దినోత్సవం 

1). Awareness కయర్ాకరమాలనత చేప్టటట ట. 

 

14 
3 డిస ంబర్క 

2017 

ప్రప్ంచ దివ్యాంగ్ుల 

దినోత్సవం 

1). Awareness కయర్ాకరమాలనత చేప్టటట ట. 

Ex:- వర్క్ షయప్ నిర్ాహ ంచతట. 

2). Line Departments లనత అనతస్ంధానం చేస్తకుంటూ వ్యర్చకి 
కయవలసరన ప్ర్చకర్యలు అందేవిధంగయ చూడటం. 
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