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આ પુશ્તકા તમને નીચેની બાબતો પર મારયુદિયુન આપિે:

 • જાણકાર નિણ્ણય લેવા માટે.

 •  સુરનષિત રીતે ત્રણ પ્રકારિી ફોરયુ્ણલા બિાવવામાટે. 

 •  તમારા બાળકિા ખોરાક સંકેત અિુસાર તેિે ખવડાવવા.

 •     સુરનષિત રીતે ફોરયુ્ણલા સંગ્રનિત કરવા અિે તેિું પરરવિિ 
કરવા. 

આ પુશ્તકામાં “ફોર્મુયુલા” િબદનો ઉપ્મોર થ્મો છે. ફોર્મુયુલા 
મા્ેના અન્મ નામ નીચે મૂજબ છે: 

 • બાળક માટેિુંકૃનત્રમ દૂધ.

 • સતિપાિિી બદલીમાં.

 • વયાવસાનયક નિિુ ફોરયુ્ણલા.

 • ઉતપારદત નિિુ દૂધ.

 • ઉતપારદત માતાિું દૂધ.

 • નબિ માિવીય દૂધ.

અનુક્રમશણકા
ફોરયુ્ણલા ફીડીંગ ધયાિમાં રાખીિ ે................................................................................................................... 2

સતિપાિ કરતા બાળક માટે પૂરક .................................................................................................................. 4

ફોરયુ્ણલા કેવી રીતે પસંદ કરવી ...................................................................................................................... 5

બોટલ અિે સાધિ સફાઈ .......................................................................................................................... 6

બોટલ અિે સાધિ જંતુરનિત કરવાં ............................................................................................................... 7

ફોરયુ્ણલા બિાવવા માટે પાણીિી પસંદગી કરવી .................................................................................................. 8

કેવી રીતે પાણી જંતુરનિત  કરવું,ફોરયુ્ણલા પસંદ કરવી, અિે બોટલ દવારા અપાતા ખોરાકિા પુરવઠા ...................................... 9

ખવડાવવા માટે તૈયાર પ્રવાિી ફોરયુ્ણલા તૈયાર કરવી ............................................................................................ 10

સંકેનદ્રિત પ્રવાિી ફોરયુ્ણલા તૈયાર કરવી ........................................................................................................... 11

પાઉડરયુકત ફોરયુ્ણલા તૈયાર કરવી ................................................................................................................ 12

સુરનષિત રીતે ફોરયુ્ણલા સંગ્રનિત કરવી ............................................................................................................ 14

ખવડાવવા માટે ફોરયુ્ણલા ગરમ કરવી ............................................................................................................ 15

તમારા બાળકિે કયારે ખવડાવવી ................................................................................................................ 16

તમારા બાળકિે બોટલ દવારા કેવી રીતે ખોરાક આપવો ....................................................................................... 17

તમારા બાળકિા સંકેત અિુસાર ખોરાક આપો ................................................................................................. 18

તમારા વધતા બાળકિે ખોરાક આપવો .......................................................................................................... 20

ફોરયુ્ણલાિું પરરવિિ ............................................................................................................................... 20

વધુ  માનિતી માટ ે................................................................................................................................. 21

1

આ પુશ્તકાના વપરાિ અંરે
સંપૂણ્ણપણે અથવા પૂરક તરીકે,તબીબી અથવા વયન્તગત કારણો માટે પારરવારરક ફીડ ફોરયુ્ણલા.આ સંસાધિ માતા-નપતા, પરરવાર, સંભાળ રાખિાર 
અિે બાળકિે સંભાળ પૂરી પાડિારિે સલામત રીતે ફોરયુ્ણલા બિાવવા, તેિે બાળકિે આપવા અિે તેિો સંગ્રિ કરવા માટે મદદ કરિે.આ માનિતી 
તંદુરસત, અિે પૂરા સમયે આવેલ બાળક માટે છે. આ પુનસતકામાં ફીડીંગિાં જોખમ અિે ખર્ણ નવિેિી માનિતીિો સમાવેિ થાય છે જે પરરવારિે 
સુમાનિતગાર નિણ્ણય લેવામાં મદદ કરે છે. 



ફોર્મુયુલા ફીડિંર ધ્માનમાં રાખવા અંરે
વરડ્ણ િેરથ ઓગગેિાઈઝેિિ,િેરથકેિેડા, ડાયેરટનિયદ્સ  ઓફ કેિેડા, અિે કેિેરડયિ પીરડએરરિક સોસાયટી નિિુઓ અિે રાલવાિું િજુ િીખયા  જ 
િોય તેવા બાળકો માટે પ્રથમ છ મનિિા સંપૂણ્ણપણે, અિે પછી બે વર્ણ સુધી અથવા તેિાથી વધુ સમય માટે યોગય પૂરક ખોરાક સાથે, સતિપાિિી 
ભલામણ કરે છે. 

માતા-નપતા તેમિા બાળકિે નવનવધ પ્રકારિાં કારણોસર નિિુ ફોરયુ્ણલા આપી િકે છે. માતા-નપતા તેમિા બાળકિે માત્ર ફોરયુ્ણલા,અથવા થોડી ફોરયુ્ણલા 
અિે થોડું સતિપાિ એવી રીતે આપી િકે છે. જો તમારે તમારા સતિપાિ કરતા બાળકિે પૂરક આપવાિી જરૂર પડતી િોય, તો પાિું 4 જુઓ. 

માતા-નપતા તેમિા બાળકિે ફોરયુ્ણલા આપવાથી અસવસથતા અથવા દોરિી લાગણી અિુભવી િકે છે. જો તમિે આવું લાગી રહું િોય, તો સવાસ્થય 
સંભાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરવાિું મદદરૂપ થઇ િકે છે.

જો ફીડીંગ ફોરયુ્ણલા તમારા અિે તમારા બાળક માટે સારો નિણ્ણય છે તો, તમારી યોજિા સાથે અિુકૂળ રિે તેવી માનિતી તમારી પાસે િોવી જરૂરી 
છે. જો તમે ફરી સતિપાિ કરાવવા ઇચછો છો તો, તમારી યોજિા સારી રીતે બિાવવા અિે તેિે િાંસલ કરવવામાં મદદ માટે, તમારા સવાસ્થય 
સંભાળ પ્રદાતાિો અથવા સતિપાિ સંબંનધત કદ્સરટદ્ટિો સંપક્ણ કરો.
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એ જરૂરી છે કે બધા પરરવારો, જેઓ પોતાિા બાળકોિે ફોરયુ્ણલા આપવાિું 
નવરારી રહાં છે, તેઓ પાસે જાણકાર નિણ્ણય લેવા માટે િીરે મુજબિી 
માનિતી િોય. 

્વા્્થ્મ પર અસર 

 •  સતિપાિ કરતા બાળકિે ફોરયુ્ણલા આપવાથી માતાિા સતિિા 
દૂધિો પ્રવાિ ઓછો થઇ િકે છે અિે તેિી સતિપાિ કરાવવાિી 
યોજિાિે અસર કરી િકે છે.

 •  એવાં બાળકો કે જેમિે સતિપાિ કરવવામાં િથી આવતું તેમિે 
કાિમાં રેપ,ફેફસા અિે શવાસિી તકલીફ,ઝાડા, અિે સડિ ઇદ્ફેદ્ટ 
ડેથ નસદ્ડ્ોમ (SIDS) િું વધુ જોખમ રિે છે. જીવિમાં આગળ 
જતાં, વધુ વજિ િોવું, સથૂળતા, અિે લાંબી માંદગી જેમકે 
ડાયાનબટીસ જેવાં સવાસ્થય જોખમિી વધું સંભાવિા રિે છે. 

 •  માતા જેઓ સતિપાિ િથી કરાવતી તેઓિે પોસટપાટ્ણમ 
ર્તસત્રાવ, ટાઇપ 2 ડાયાનબટીસ,સતિ કેદ્સર અિે અંડાિયિા 
કેદ્સર જેવી સવાસથયિે લગતી સમસયાઓિું ઉચર જોખમ રિે છે.

ફોરયુ્ણલા રાલુ કયા્ણિાં િરૂઆતિા રદવસોમાં, માતા ભારે અિે પીડાદાયક 
સતિિો અિુભ કરી િકે છે. ઘણાં આરામ આપતા ઉપાયો છે, જેિા નવિે 
તમે તમારા સવાસ્થય સંભાળ પ્રદાતા સાથે રરા્ણ કરી િકો છો, જેમાં ઠંડા 
સેક, િળવા િાથથી સતિ દાબવા અિે બળતરા બંધ થાય તેવી દુખાવાિી 
દવાિા ઉપયોગિો સમાવેિ થાય છે.  

નાણાંકી્મ ખચયુ

ટેબલ એક વર્ણ માટેિા બાળકિે ખોરાકમાં અપાતી પ્રાથનમક ફોરયુ્ણલાિી સરેરાિ કકંમત બતાવે છે. આમાં બોટલ, નિપપલ, ખોરાક આપવા માટેિા 
અદ્ય સાધિ, અથવા ફોરયુ્ણલા બિાવવા અિે તેિે સંગ્રનિત કરવા માટેિા ખર્ણિો સમાવેિ થતો િથી.

 

ફોર્મુયુલાની રુણવત્ા

જયારે ફોરયુ્ણલા ફે્ટરીમાં બિાવવામાં આવી રિી િોય તયારે, કઇ ખોટું થઇ િકે છે. ઉદાિરણ તરીકે, તે બે્ટેરરયા સાથે સંપક્ણમાં આવી િકે છે, અથવા 
તેમાં ખૂટતી અથવા ખોટી સામગ્રી િોઇ િકે છે. િેરથી કેિેરડયદ્સ વેબસાઇટ,સુરષિા ચરંતાઓ અિે રરકોલ રેતવણીિી યાદી આપે છે.તમારા ફોરયુ્ણલા 
કેિિા િંબરોિી તુલિા આ વેબસાઇટ પર રિેલાં લોટ િંબર સાથે કરો. આ વેબસાઇટ જોવા અિે રેતવણી માટે સાઇિ અપ કરવા, િીરે જુઓ 
http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php.

જો તમે તમારા બાળકને ફોર્મુયુલા આપવાનું નકકી કરો છો તો, આ પુશ્તકા તમને ફોર્મુયુલા બનાવવા, સંગ્રશહત કરવા અને તેનું પરરવહન કરવા 

અને તેને સુરશષિત રીતે તમારા બાળકને આપવા મા્ેની તમને માશહતી પુરી પાિે છે. 

કૃપા કરી આ પુશ્તકાની સમીષિા કરો અને કોઇપણ ચચંતા શવિે તમારા ્વા્્થ્મ સંભાળ પ્રદાતા, નસયુ, સાવયુજશનક ્વા્્થ્મ નસયુ, ્તનપાન 

સંબંશિત કનસલ્ન્, નોંિણી થ્મેલ િા્મેર્શિ્મનઅથવા અન્મ વ્માવસાશ્મક સાથે ચચાયુ કરો.

આ જદ્મ થી એક વર્ણ સુધી માટેિી ફોરયુ્ણલાિી એક અંદાનજત કકંમત 
છે.ખર્ણ સમય અિુસાર અલગ િિે અિે તમે ્યાં રિો છો, તેિા પર 
આધાર રાખિે.આંકડા 2014 અિ ે2015 માં ઓદ્ટારીયોિા ત્રણ 
ભાગિાં અંદાજ પર આધારરત છે.

ફોર્મુયુલાનો પ્રકાર પ્રશત વરયુ ખચયુ 
આપવા માટે તૈયાર $3,360 પ્રનત વર્ણ 

સંકેદ્રિીત પ્રવાિી $1,100 પ્રનત વર્ણ

પાવડર $900 પ્રનત વર્ણ



્તનપાન કરતા બાળક મા્ે પૂરક
જો તમે તમારા બાળકને ્તનપાન કરાવો છો અને તમારા બાળકને વિુ કેલરીની જરૂર છે તો, તમારે તેની સાથે પૂરક આપવાની જરૂર પિિે. તેને 

હાથ દવારા અથવા પરપ દવારા દિાયુવી િકા્મ છે. સતિપાિ કરતા બાળકિે ફોરયુ્ણલા આપવાથી તમારા સતિિા દૂધિા પ્રવાિમાં ઘટાડો થઇ િકે છે. 
પૂરક તરીકે ફોરયુ્ણલા આપવાથી, તમે બંધ કરવા ધાયુ્ણ િોય તે પિેલાં સતિપાિ કરાવવાિું બંધ થઇ િકે છે. સતિપાિ બંધ કયા્ણ પછી તેિે ફરી િરૂ કરવાિું 
મુશકેલ બિી િકે છે.

જો ઉપલબિ હો્મ તો િેનો પ્રથમ પ્ર્માસ કરવો, તે પૂરકની અહીં ્માદી છે:

 1.  તમારૂ પોતાિું તાજુ સતિ દૂધ, િાથ અિે/અથવા પરપ દવારા.

 2.  તમારૂ પોતાિું તાજંુ સતિ દૂધ, જે વપરાિ પિેલાં જ ફ્ોઝિ કરી અિે પ્રવાિીિા રૂપમાં કરાયું િોય.

 3.  પેશરુરાઇઝ કરેલ માિવ દૂધ (સતિ દૂધ) માિવ દૂધ બેદ્ક માંથી. ઘણી દૂધ બેદ્ક પાસે ફ્ત ખાસ જરૂરરયાતવાળા બાળકો જેમકે સમય પિેલા 
આવેલા બાળકોિે થઇ રિે એટલી માત્રામાં જ દૂધ િોય છે.

 4.  વયાવસાનયક ફોરયુ્ણલા, જે ગાયિા દૂધ માંથી બિેલ િોય છે.

મોટાભાગિાં બાળકો જેઓ ફોરયુ્ણલા પીવે છે, તેમિા માટે ગાયિા દૂધ માંથી બિેલી 
ફોરયુ્ણલા શ્ેષ્ઠ કામ કરે છે. નવનિષ્ટ ફોરયુ્ણલાિો ઉપયોગ માત્ર તમારા સવાસ્થય સંભાળ 
પ્રદાતાિી ભલામણ િોય તો જ કરવો જોઇએ. 

ઘણાં માતા-નપતા પૂરક આપવા માટે બોટલિો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ િંમેિા આ બાળકિે 
પૂરક આપવા માટેિી શ્ેષ્ઠ પધધનત  િથી. બાળકો જેમિે બોટલ દવારા ખોરાક આપવામાં 
આવે છે, તેમિે સતિપાિ કરવાિું મુશકેલ લાગી િકે છે.

તમે તમારા બાળકિે િીરેિી એક અથવા વધુ પદધનતિો ઉપયોગ કરીિે પૂરક આપી િકો 
છો. એક જાણકાર વયાવસાનયક િી મદદ સાથે નવરારણામાં લો એક:

 •  કપ (ખુરલો કપ, નસપપી કપ િિીં) અથવા રમરી.

 •  સતિપાિ સિાયક જે તમારા સતિ પર એક ટયુબિો ઉપયોગ કરે છે.

 •  તમારી સવચછ આંગળીમાં જોડાયેલ ટયુબ સાથેિી આંગળી-ફીડર

 •  વધુ નવનિષ્ટ ફીકડંગ ઉપકરણો.

આ પુનસતકામાં બોટલ દવારા ખોરાક આપવાિા સાધિ નવિેિી માનિતી પાિા 9 પર છે, અિે બોટલ દવારા કેવી રીતે ખોરાક આપવો તેિી માનિતી 
પાિા 17 પર છે.

જો તમે ફોર્મુયુલા આપવા અંરે શવચારી રહ્ા છો, અથવા તમારે ફોર્મુયુલા દેવાની જરૂરર્માત છે તો, નીચેની બાબત ધ્માનમાં લો:

 •  તમારા સતિિા દૂધિો પ્રવાિ જાળવી રાખવા અિે સતિપાિમાં સુધારો કરવા માટે જાણકારિી મદદ મેળવવી.

 •  સતિપાિ કરાવવું અિે પૂરક તરીકે ફોરયુ્ણલા આપવી.

 •  કાઢવામાં આવેલ સતિ દૂધ અિે ફોરયુ્ણલા આપવી.

્તનપાનને આિાર આપવા મા્ેના સંસાિનો 

 •  તમારા સમુદાયિી સેવાઓ જેવીકે સતિપાિ ન્લનિક અથવા માતા-થી-માતા આધાર.  
તમે અિીંથી માનિતી મેળવી િકો છો: www.ontariobreastfeeds.ca.

 •  La Leche League at: www.lllc.ca.

  •  તમારૂ સથાનિક જાિેર સવાસ્થય યુનિટ:  
www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx.

 •  તમારા નવસતારમાં સતિપાિ સંબંનધત કદ્સરટદ્ટ  િોધવા માટે: www.ilca.org/why-ibclc/falc.

 • ટેનલિેરથ ઓદ્ટારીયો 24/7 સતિપાિ આધાર: 1-866-797-0000.
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ખુરલા કપ દવારા ખોરાક આપવો
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ફોર્મુયુલા કેવી રીતે પસંદ કરવી

ફોર્મુયુલા પસંદ કરવા મા્ે ભલામણ:

 •  મોટા ભાગિા બાળકો જેઓ ફોરયુ્ણલા મેળવે છે, તેમિે ગાયિા દૂધ પરથી બિેલ ફોરયુ્ણલાિી ભલામણ કરવામાં આવે છે. મોટા ભાગિી 
ફોરયુ્ણલા ગાયિા દૂધ સાથે ઉમેરેલ પોરક તતવો ધરાવે છે.

 •  સોયા-આધારરત ફોરયુ્ણલા રો્કસ તબીબી નસથનત સાથેિા બાળકો નસવાય ભલામણ કરવામાં આવતી િથી. ઘણી વખત માતા-નપતા 
વયન્તગત સાંસકૃનતક અથવા ધારમ્ણક કારણો માટે સોયા વાપરવાિું િ્કી કરે છે.

 •   ઘરે બનાવેલ ફોર્મુયુલાનો અને સાધારણ ગાયિા દૂધ અથવા અદ્ય પ્રાણીિા દૂધિો ઉપયોગ કરિો િિીં. આમાં યોગય પ્રમાણમાં પોરક તતવો 
િોતા િથી અિે તમારા બાળક માટે િાનિકારકિોઇ િકે છે.

 •  પાણી અિે ફોરયુ્ણલાિી માત્રા માટે પેકેટ પર આપેલ નિદગેિિું રો્્સપણે પાલિ કરો. ફોરયુ્ણલાિે પાતળું બિાવવા માટે તેમાં વધારે પાણી 
ઉમેરવાિું, અથવા તેિે ઘટટ બિાવવા માટે તેમા ઓછંુ પાણી ઉમેરવું, તમારા બાળક માટે અસવસથ અિે જોખમકારક થઇ િકે છે.

  •  નપ્રબાયોટી્સ,પ્રોબાયોટી્સ,ઉમેરેલDHA રરબી, અથવા “આંિીક રીતે ભાંગવામાંઆવેલ” પ્રોટીિથી બિાવેલ ઓગગેનિક, તરીકે વેરાતી  
ફોરયુ્ણલાિી જરૂરી િથી. આ મદદરૂપ છે, તેવું સંિોધિ દવારા સાનબત કરવામાં આવયું િથી.

 •  ફોરયુ્ણલા અપાતા બાળકોિે 9-12 મનિિાિી ઉંમર સુધી વયાવસાનયક ફોરયુ્ણલા પર રિેવાિી જરૂર પડિે. “ફોલો-અપ” ફોરયુ્ણલાિી જરૂર  
િથી.

ફોર્મુયુલા ત્રણ પ્રકારની હો્મ છે:

 •  ખવડાવવા-માટે-તૈયાર- પાણીિી જરૂર િથી.

 •  ઘટટ પ્રવાિી- જંતુરનિત કરેલ પાણી સાથે નમનશ્ત કરવાિી 
જરૂર પડે છે.

 •  પાવડર- જંતુરનિત કરેલ પાણી સાથે નમનશ્ત કરવાિી જરૂર 
પડે છે.

ખવડાવવા માટે તૈયાર અિે ઘટટ પ્રવાનિ ફોરયુ્ણલા, કેિ ખોલવામાં 
આવે તયાં સુધી જંતુરનિત િોય છે.પાવડર વાળી ફોરયુ્ણલા જંતુરનિત 
િથી િોતી અિે તે િુકસાિકારક બે્ટેરીયા ધરાવી િકે છે, જે 
તમારા બાળકિે બીમાર કરી િકે છે. 

બાળકો જેમિે રેપ લાગવાિી વધુ સંભાવિા છે તેમણે જંતુરનિત 
પ્રવાિી ફોરયુ્ણલા લેવી જોઇએ જેમ કે ખવડાવવા -માટે-તૈયાર 
અથવા ઘટટ પ્રવાિી ફોરયુ્ણલા.

બાળકો જેઓને પાવિર વાળી શિિુ ફોર્મુયુલાથી ચેપ લારવાનું 

સૌથી વિું જોખમ છે, તે નીચે પ્રમાણે છે:

 •  જેઓ સમય પિેલા જદ્રયા છે.

 •  જદ્મ વખતે વજિ ઓછંુ િતું અિે બે મનિિાથી ઓછી 
ઉમરિા છે.

 •  િબળી રોગપ્રનતકારકિન્ત ધરાવે છે.

ફોર્મુયુલા કેવી રીતે બનાવવી અને  ખવિાવવી તેની શવરત મા્ે 

નીચેનાં પાનાં વાંચો 



બો્લ અને સાિનની 
સફાઈ
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કોઇપણ ઉંમરિા બાળકો જેમિે ફોરયુ્ણલા ખવડાવવામાં  આવે છે તેમિી 
બધી બોટલ અિે ખોરાક દેવાિા સાધિિી િંમેિા સફાઇ કરો. આ 
દેખાતા િિીં િોય તેવા ફોરયુ્ણલાિા અવિેર અથવા ગંદકીિે જંતુરનિત 
કરતા પિેલાં દુર કરિે.

કારિી અથવા નબસફેિોલ- A (BPA)-રનિત પલાનસટક બોટલિો 
ઉપયોગ કરો. ખાતરી કરો કે બધા ભાગમાં કોઇ નતરાડ િથી અિે કોઇ 
ભાગિો રંગ ઝાંખો િથી થઇ ગયો અિે તૂટી  જાય તેવા  કોઇ છુટા ભાગ 
િથી.

તમારા િાથ સાબુ અિે ગરમ 
પાણીથી ધોવો. તમારી ચસંક 
અિે કામિી જગયાિે રોખખા 
કપડા, સાબુ અિે ગરમ પાણીથી 
ધોવો.પછી તે કાઉદ્ટરિે 5 
મી.લી (1 ટી સપુિ) ઘરમાં 
વપરાતા ન્લરથી,750 મી.લી 
(3 કપ) પાણી સાથે નમ્સ 
કરી સાફ કરવું તે સારો નવરાર 

છે. આ સોરયુિિિે સપ્રે બોટલમાં ભરી અિે તેિા પર લેબલ લગાડી 
દો.તમારા કાઉદ્ટર પર છાંટો અિે સવચછ ટુવાલથી સાફ કરો. 

બોટલ બ્રિિો ઉપયોગ કરો જે ફ્ત નિિુિે અપાતા ખોરાકિા 
સાધિ માટે વપરાતું િોય. બોટલ અિે નિપપલિી અંદર સિેજ પણ 
ફોરયુ્ણલાિો ભાગ રિી િા ગયો િોય, તેિી ખાતરી કરવા માટે સક્રબ 
કરો.

સારી રીતે ગરમ પાણીમાં સાફ કરો. બોટલ અિે ખોરાક આપવાિા 
સાધિિે રોખખા ટુવાલ પર, રોખખી જગયા પર સુકાવા મુકી દો. 
િવે તમે આ સાધિિે જંતુરનિત કરવા માટે તૈયાર છો.

ઢાંકણં

રડસક

કરંગ

નિપપલ

બોટલ
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બધી બોટલ, નિપપલ, કરંગ, ઢાંકણાં, રડસક, માપિિા કપ, અિે 
જરૂર લાગે તો કેિ ખોલવાિું સાધિ પણ, ભેગું કરવા માટેિા 
વાસણ,અિે સાણસીિે ગરમ સાબુ વાળા પાણીમાં ધોઇ લો.જો 
જરૂર પડે તો જંતુરનિત કરેલ પાણી સંગ્રનિત કરવા માટેિા 
કદ્ટેઇિર પણ ધોઇ લો. 
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  એક મોટી તપેલીમાં પાણી ભરો. તેમાં ઉમેરો:
 • બોટલ.
 • નિપપલ.
 • કરંગ.
 • ઢાંકણાં.
 • રડસક.
 • માપિિા કપ અિે રપપુ.
 • કેિ ખોલવાિું સાધિ (જો જરૂર લાગે તો), અિે ભેગું કરવાિું વાસણ.
 • બિાર િીકળતા િાથા વાળી સાણસી.
  ખાતરી કરો કે તમારાં બધાં સાધિ પાણીમાં ડૂબેલાં છે  

અિે િવાિા કોઇ પરપોટા િથી.

  તપેલીમાં રિેલ પાણી ઉકળે તયાં સુધી ગરમ કરવું. તેિે 2 મીિીટ સુધી,  
ઢાંકણં ઢાં્યા નવિા ઉકળવા દો.

              પાણીમાંથી બોટલ અિે ખોરાકિા સાધિ કાઢવા માટે જંતુરનિત કરેલ સાણસીિો ઉપયોગ કરો.વધારાિું  
પાણી કાઢી િાખો. બોટલિે રોખખા ટુવાલ પર સુકાવા મુકી દો.સાધિ િવે વાપરવા માટે તૈયાર છે.

           વસતુિો વપરાિ તે જ સમયે િા થાય, તો તેિે સુકાવા દો અિે પછી તેમિે સાફ જગયા 
પર સંગ્રનિત કરો. તે કાઉદ્ટર પર સાફ અિે કોરા ટુવાલ પર બીજા ટુવાલ વડે ઢાંકીિે  
પણ રાખી િકાય છે. તેિે િવી પલાનસટકિી બેગમાં સંગ્રનિત કરી િકાય છે. સાધિિી 
અંદર, જયાં ફોરયુ્ણલા સંપક્ણમાં આવિે, તે જગયા પર અડિો િિીં. નિપપલ, ઢાંકણાં,અિે 
કરંગિે ભેગી રફટ કરો. તમે જયાં સુધી વપરાિ કરતા િથી  તયાં સુધી નિપપલિે સાફ 
રાખવા માટે તેિે બોટલિી અંદર રાખો.

ઘરિા જંતુિાિકો, જે તમે દુકાિ માંથી ખરીદી િકો છો, તેિો વપરાિ સલામત છે. આમાં માઇક્રોવેવ જંતુિાિકિો સમાવેિ થાય છે. પલાનસટક 
અિે ધાતુ  સુરનષિત છે તેિી ખાતરી કરવા, માટે ઉતપાદકિા સૂરિો અિુસરો. ્્વ પર તપેલી પણ સારૂ કામ કરે છે. સામાન્મ રીતે રિિવોિર 

ફોર્મુયુલાના સાિન જંતુરશહત નથી કરતાં.

જો તમે એક રડસપોઝેબલ બોટલ નસસટમ વાપરી રહા િોય, તો બધા નબિ-રડસપોઝેબલ ભાગ જેમકે નિપપલ અિે કેપ ધોઇ લો અિે પછી, તેમિે 
જંતુરનિત કરો. િવી લાઇિસ્ણ એક વખત ઉપયોગ માટે જ સાફ અિે વપરાિ માટે તૈયાર િોય છે.

ઓ્ોમેર્ક ફોર્મુયુલા મિીન ઘરે ઉપ્મોર કરવાનું આગ્રહણી્મ નથી. જે પાણી વપરાય છે તે લાંબા સમય સુધી નસથર રનિ િકે છે.આવા પાણીમાં 
વધારે બે્ટેરરયા  થઈ િકે છે. જયારે પાણીિે ગરમ કરવામાં આવે છે,તયારે પાવડર વાળી ફોરયુ્ણલામાં રિેલ બે્ટેરીયાિે મારી િકે તેટલું ગરમ િોતું 
િથી . આ મિીિ પાવડર વાળી ફોરયુ્ણલા પણ સરખી રીતે નમ્સ િથી કરતા. 
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બો્લ અને સાિનને જંતુરશહત કરવાનું 
બિી બો્લ, ખોરાક અપાતા સાિન અને પાણી રમે તે ઉંમરના બાળકને ફોર્મુયુલા આપવા મા્ે જંતુરશહત કરો. તેવું કોઇ સંિોિન નથી જે 

સુરશષિત રીતે જંતુરશહત કરવાનું ક્મારે બંિ કરવું તે કહે છે.તેનો અથયુ છે કે જે્લા સમ્મ મા્ે તમારૂ બાળક ફોર્મુયુલા પીવે તે્લા સમ્મ મા્ે પાણી 

અને ખોરાક અપાતી બો્લના સાિન જંતુરશહત કરવા સૌથી સુરશષિત છે.

િો્મા પછી, બો્લ અને ખોરાકના સાિન જંતુરશહત કરવા મા્ે:

1

2

3

4



ફોર્મુયુલા બનાવવા મા્ે પાણીની પસંદરી
ઘટ્ પ્રવાહી અને પાવિર વાળી ફોર્મુયુલા મા્ે, નીચે મુજબના પાણી તેને 
જંતુરશહત ક્માયુ પછી વપરાિ મા્ે સુરશષિત છે (પાનું 9 જુઓ):
 •  તમારા ગામ, િગર કે િિેરિા િળિું પાણી.

 •  બોટલિું પાણી જે તમે ખરીદી િકો છો.

 •  ઘટટ પાણી જે નિયમીતપણે તપાસવામાં આવયું છે. આ પાણીમાં સલામત બે્ટેરરયાિું 
સતર િોવું અિે યોગય િાઇરિેટિું સતર િોવું જરૂરી છે. ખાતરી કરો  કે કુવાિા પાણીિું િાઇરિેટ 
કોદ્સદ્રિેિિ 45 mg/L (અથવા 10 mg/L િાઇરિેટ-િાઇરિોજિ તરીકે માપેલ) થી િીરે છે. 
જો પાણીમાં િાઇરિેટિી માત્રા ઉંરી િિે તો, તેિે ઉકાળવાથી તેમાં િાઇરિેટિી માત્રા િજુ પણ 
વધી જિે.છ મનિિાથી િીરેિી ઉંમરિા બાળકો માટે ઊચર સતરિું િાઇરિેટ ખૂબ જ જોખમી છે. 
ફોરયુ્ણલા બિાવવા માટે કુવાિું પાણી ઉપયોગ કરવા અંગે અિે અથવા તમિે તમારા પાણી પુરવઠા 
નવિે કોઇ પ્રશિ િોય તો,તમારા સથાનિક સવાસ્થય યુનિટિે ફોિ અથવા ઇમેઇલ કરો. 

જો તમારા સમુદા્મમાં એક બોઇલ વો્ર એડવાઇઝરી હો્મ, તો પાણી ખરીદો અને તેને જંતુરશહત કરો (પાનું 9 જુઓ).

કે્લાક શવ્તારોમાં વાદળી-લીલા િેવાળની સમ્્મા હો્મ છે.જો તમારા શવ્તારમાં િેવાળનું ્તર બહુ વિારે હો્મ તો, બો્લના પાણીનો 

ઉપ્મોર કરો જે તમે ફોર્મુયુલા મીકસ કરવા મા્ે જંતુરશહત કરેલું. ઉકાળેલુ નળનું પાણી સુરશષિત નહીં હો્મ.

લાંબા પાવર આઉ્ેજ જેવી ક્ોક્ી મા્ે તૈ્માર રહો. 72 કલાક થઇ રહે તે્લા ખવિાવવા-મા્ે-તૈ્માર ફોર્મુયુલા ફોર્મુયુલા સાથે તૈ્માર રહો.

કૃપા કરી નોંિ લો:

 •  ઘરિા પાણીથી સારવાર કરવાિું સાધિ, બાળક માટે પાણી જંતુરનિત કરવા માટેિી જરૂરીયાતિો નવકરપ િથી.

 •  ઠંડા પાણીિા િળિો ઉપયોગ કરો. સલામતી માટે, પિેલા ઠંડુ પાણી 2 નમનિટ માટે જવા દો, જેથી કરીિે ઝેરી તતવો િીકળી જાય. ગરમ 
પાણીિા િળ ધાતુિા ઝેરી તતવો જેમકે િળીમાં રિેલ સીસું ધરાવી િકે છે. સલામતી માટે, પાણીિે ઉકાળવું જરૂરી છે. જો પાણીમાં સીસાિું 
સતર ઉંરુ િિે તો, તેિે ઉકાળવાથી સીસાિું સતર િજુ પણ વધીજિે. સીસાિી િળી નવિે, અથવા ઘરિા સીસાિા પાઇપ સાથેિા રફરટર 
નવિે વધુ જાણકારી મેળવવા, અિીં જુઓ: www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/lead-plomb-eng.php.

નીચે મુજબના પાણી ફોર્મુયુલા મા્ે ઉપ્મોરમાં લેિો નહીં:

 •  િરમ કરેલ પાણી જેમાં સોરડયમ વધારે છે.

 •  નમિરલ પાણી જે સોરડયમ અિે અદ્ય ખનિજ િી ઊંરી માત્રા ધરાવે છે.

 •  કાબબોિેટેડ પાણી: કાબબોિેિિ અિે ઉમેરેલ ફલેવર બાળક માટે યોગય િથી. કાબબોિેટેડ પાણીમાં ઉમેરેલું મીઠું પણ િોઇ િકે છે.

 •  એવા નવસતારિું પાણી જેમાં પ્રાકૃનતક રીતે જ ફલોરાઇડિુ ં(1.5 mg/L માગ્ણદરિ્ણકા કરતાં વધારે) ઉચર સતર િોય છે 

ફોર્મુયુલા મા્ે નીચે આપવામાં આવેલ પાણીના પ્રકારની સલામતી શવિે કોઇ જાણકારી નથી, તો નીચેનાં પાણી વાપરિો નહીં:

 •  િુદધ કરેલું પાણી.    •  રડસટીલેિિથી પ્રરક્રયા  કરેલ પાણી.

 •  રરવસ્ણ ઓસમોનસસથી સારવાર કરેલ પાણી.  •  અભારરત પાણી.

 •  ખિીજનિિ પાણી.    •  સપેશયાનલટી િસ્ણરી અથવા બાળકોિું પાણી.
 
નોંિ: જો તમારી પાસે સુરશષિત પાણીનો ્ત્રોત નથી, તો ખવિાવવા-મા્ે-તૈ્માર પ્રવાહી ફોર્મુયુલાનો ઉપ્મોર કરો. 

www.beststart.org8

શિિુ ફોર્મુયુલા:તમારે િું જાણવાની જરૂર છે
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કેવી રીતે પાણી જંતુરશહત કરવું,ફોર્મુયુલા અને બો્લ 
દવારા ખોરાક દેવાનો પુરવઠો પસંદ કરવો
કોઇપણ ઉંમરના બાળક મા્ે ફોર્મુયુલામાં વપરાતા બિાં પાણીને જંતુરશહત કરો. 

તેવું કોઇ સંિોિન નથી જે કહે છે કે સલામત રીતે જંતુરશહત કરવાનું ક્મારે બંિ કરવું. તેનો અથયુ છે કે જ્માં  સુિી તમારં બાળક ફોર્મુયુલા વાપરે છે 

ત્માં સુિી પાણી અને ખોરાક દેવા મા્ે વપરાતી બો્લના સાિનેને ્્રીલાઇઝ કરવું સલામત છે.

ફોર્મુયુલા મા્ેનું પાણી બનાવવા મા્ે:

 •  પાણીમાં એકદમ પરપોટા થાય તયાં સુધી તેિે તપેલીમાં સટવ પર ઉકાળો. બે નમિીટ સુધી ઉકાળવાિું રાલુ રાખો. તેવી રકટલીિો ઉપયોગ િિીં 
કરો કે જે પાણી બે નમિીટ સુધી ઉકળે તે પિેલાં બંધ થઇ જાય.

 • જો તમે ઘટ્ પ્રવાશહ ફોર્મુયુલાનો ઉપ્મોર કરો છો તો:

  – પાણી બે નમિીટ માટે ઉકાળો અિે તેિે ફોરયુ્ણલામાં નમ્સ કરતા પિેલાં ઠંડુ કરો.

  –  બે નમિીટ સુધી ઉકાળી અિે પછી સંગ્રનિત કરીિે પણ પાણી જંતુરનિત કરી િકાય છે. જંતુરનિત કરેલ પાણી જંતુરનિત કરેલ, સખતપણે 
બંધ કદ્ટેિરમાં 24 કલાક માટે સામાદ્ય તાપમાિ પર અથવા 2-3 રદવસ સુધી ફ્ીઝમાં પણ રાખી િકાય છે. તમારા બાળકિે તેવી 
ફોરયુ્ણલા આપો કે જે િરીરિા તાપમાિિી િજીકિી  િોય.

 • જો તમે પાવિર વાળી ફોર્મુયુલાનો ઉપ્મોર કરી રહ્ા છો તો: 

  –  પાણીમાં એકદમ પરપોટા થાય તયાં સુધી બે નમિીટ માટે ઉકાળો. પછી તેિે ફોરયુ્ણલા સાથે નમ્સ કરો જયારે પાણી ઓછામાં ઓછંુ 
70°C પર િોય (1 લીટર પાણી લગભગ 70°C સુધી ઠંડુ થવા માટ ે30 નમિીટ લે છે, પરંતુ તે નવનવધ પ્રકારિી તપેલી અિે પાણીિા 
માપ પ્રમાણે અલગ િોય છે ). જયારે પાણી 70°C કરતા ઓછંુ િોય છે તયારે તે ફોરયુ્ણલામાં રિેલ િાનિકારક બે્ટેરીયાિે મારવા માટે 
પુરતું િથી િોતું. નમ્સ કરેલ ફોરયુ્ણલા  તમારા બાળકિે આપો તે પિેલા જરદીથી િરીરિા  તાપમાિ સુધી ઠરવા દો.

  –  “જોખમ પર” િા િોય તેવા બાળક માટે, પાિા 5 અિે 12 પર લખેલું છે તે અિુસાર, પાવડર વાળી ફોરયુ્ણલા તમે જંતુરનિત કરી, ઠંડુ કરી 
અિે પછી ઉપર બતાવયા પ્રમાણે જંતુરનિત કરેલ અિે સખતપણે બંધ કદ્ટેિરમાં સંગ્રનિત કરેલ પાણી સાથે નમ્સ કરી િકો છો. તે તમારા 

બાળકને ત્મારે જ ખવિાવી દેવામાં આવવી જોઇએ. 

ફોર્મુયુલા કેનની પસંદરી:

 •  ખાતરી કરો કે ફોરયુ્ણલા કદ્ટેિર બેસી ગયેલ અથવા ઉપસી ગયેલ િથી, કેમકે આ ફોરયુ્ણલા કદાર બગડી ગઈ િોય તેિી પણ નિિાિીઓ છે.

 •  કેિ પર સમાનપત તારીખ તપાસો. સમાનપત તારીખ પછી ફોરયુ્ણલા વાપરિો િિીં.

બો્લ દવારા ખોરાક આપવા મા્ેના સાિનની પસંદરી:

 •  તમારા બાળકિે જુઓ અિે એવી નિપપલિો ઉપયોગ કરો જે તમારા બાળકિે અગવડ નવિા, આરામથી ખોરાક લેવામાં મદદ કરે. ખોરાક અિે 
અગવડિા સંકેત માટે વધુ જાણવા માટે પાિુ ં18 જુઓ.

 •  બોટલ નિપપલ અલગ અલગ આકાર અિે કદિી િોઇ િકે છે.

 •  નિપપલિો ફલો રેટ તેમાથી દૂધ અથવા ફોરયુ્ણલા કેટલુ જરદી બિાર આવે છે  
તે છે. ફલો રેટ અિે નિપપલ િોલિું કદ એક નિપપલ થી બીજી નિપપલ મુજબ  
અલગ િોઇ િકે છે, એક જ પેકેટમાં રિેલ નિપપલ માટે પણ.

 •  અલગ અલગ નિપપલ જુદા જુદા સમયે સારી રીતે કામ કરે છે. એક પેકેટ  
ખરીદો અિે પછી જુઓ કે તમારૂ બાળક ખોરાક લેતી વખતે આરામ દાયક છે.  
જો તમારા બાળકિે સમસયા છે તો, અલગ પ્રકારિો પ્રયાસ કરો.

 •  બોટલ નિપપલ નવનવધ સામગ્રીથી બિેલી િોઇ િકે છે.

 •  અવારિવાર બોટલ નિપપલ તપાસો. જયારે તેમાં નતરાડ િોય, રીકણી  
થઇ ગઈ િોય, ખરાબ કે રંગ જતો રહો િોય અથવા િોલ મોટું થઇ ગયું  
િોય જેિાથી ફોરયુ્ણલા બિુ વધારે પ્રમાણમાં બિાર આવતી િોય તો તેિે બદલી િાખો.



આપવા મા્ે તૈ્માર પ્રવાહી ફોર્મુયુલા તૈ્માર કરવી
આપવા માટે તૈયાર પ્રવાિી ફોરયુ્ણલા સૌથી સુરનષિત ફોરયુ્ણલા છે ખાસ કરીિે સમય પિેલાં આવેલા નિિુ, જદ્મ વખતિું ઓછંુ વજિ ધરાવતા, 
નબમાર બાળકો,અથવા બાળકો જેમિી રોગ પ્રનતકારક િન્ત ઓછી િોઇ િકે છે તેમિા માટે. આ પ્રકારિી ફોરયુ્ણલા જંતુરનિત છે.  

 •  તમારા િાથ સાબુ અિે ગરમ પાણીથી ધોવો અિે પાિા િ ં6 પર આપેલ રદિા પ્રમાણે કાઉદ્ટર નવસતાર સાફ કરો.

 • તમારા બધા જંતુરનિત કરવાિાં સાધિો તૈયાર રાખો (પાિા િ ં6 અિે 7 જુઓ).
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શિિુ ફોર્મુયુલા:તમારે િું જાણવાની જરૂર છે

1 2

3 4

5

કેિિો ઉપરિો ભાગ ગરમ પાણી અિે સાબુથી, સાફ કપડાિી 
મદદથી ધોવો.

કેિ અથવા બોટલ બરાબર રીતે િલાવો અિે જો જરૂર પડે 
તો જંતુરનિત કરેલ કેિ ઓપિરથી ખોલો.

ફોરયુ્ણલા સીધી સાફ અિે જંતુરનિત કરેલ બોટલમાં કાઢી લો. 
પાણી ઉમેરિો નહીં.

નિપપલ, ઢાંકણાં અિે કરંગ ઉપાડવા અિે તેિે બોટલ પર 
રાખવા માટે જંતુરનિત કરેલ સાણસીિો ઉપયોગ કરો.

કેવી રીતે અને ક્મારે તમારા બાળકને ખોરાક આપવાનો 

તેના રદિાશનદદેિો આ પુશ્તકામાં આરળ વાંચો.

તમારા િાથેથી રીંગ સજજડ કરો. નિપપલિે  અડી િ 
જવાય તેિી કાળજી રાખો.
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સંકેશનરિત પ્રવાહી ફોર્મુયુલા તૈ્માર કરવી
સંકેનદ્રિત પ્રવાિી ફોરયુ્ણલા જંતુરનિત છે. રદિા પ્રમાણે પાણી નમ્સ કરેલ સંકેનદ્રિત પ્રવાિી ફોરયુ્ણલા, તમારા બાળકિે દેવા માટેિી બીજી સુરનષિત 
ફોરયુ્ણલા છે.

 •  તમારા િાથ સાબુ અિે ગરમ પાણીથી ધોવો અિે પાિા િ ં6 પર આપેલ રદિા પ્રમાણે કાઉદ્ટર નવસતાર સાફ કરો.

 • તમારા બધા જંતુરનિત કરવાિાં સાધિો તૈયાર રાખો (પાિા િં 6 અિે 7 જુઓ).

કેિિો ઉપરિો ભાગ ગરમ પાણી અિે 
સાબુથી, સાફ કપડાિી મદદથી ધોવો.  

1

કેિ બરાબર રીતે િલાવો અિે જો જરૂર પડે તો 
જંતુરનિત કરેલ કેિ ઓપિરથી ખોલો.

2

ફોરયુ્ણલા જંતુરનિત કરેલ માપિિા કપમાં માપો. 
કેટલી ફોરયુ્ણલા અિે પાણી વાપરવું તે જોવા લેબલ 
વાંરો.

3

જંતુરનિત કરેલ પાણી ઉમેરો, જે સામાદ્ય 
તાપમાિ સુધી ઠંડુ કરવામાં આવયું િોય.

4

ધીમેથી જંતુરનિત કરેલ વાસણથી મી્સ કરો.

5

ફોરયુ્ણલાિે જંતુરનિત કરેલ બોટલમાં કાઢી લો.

6

નિપપલ, કરંગ અિે બોટલિા ઢાંકણાં ઉપાડવા 
માટે જંતુરનિત કરેલ સાણસીિો ઉપયોગ કરો.

7

કેવી રીતે અને ક્મારે તમારા 

બાળકને ખોરાક આપવાનો 

તેના રદિાશનદદેિો આ 

પુશ્તકામાં આરળ વાંચો.

તમારા િાથેથી કરંગિે સજજડ કરો. નિપપલિે 
અડી િ જવાય તેિી કાળજી રાખો.
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પાઉિર્મુકત ફોર્મુયુલા તૈ્માર કરવી
પાઉડરયુકત ફોરયુ્ણલા જંતુરનિત િથી અિે ઘણાં બાળકો તેિાથી નબમાર થયા છે. તમારા બાળકિા નબમાર પડવાિું જોખમ ઘટાડવા માટે જરૂરી છે 
કે તમે પાવડર યુ્ત ફોરયુ્ણલા સારી રીતે બિાવો છો. કેસ દવારા ખરીદાયેલ ઘટટ પ્રવાનિ અિે પાઉડરયુકત ફોરયુ્ણલા એક વાર મી્સ થઇ જાય પછી 
ઘણાં સરખા છે (પાિા િ ં3 જુઓ).

બાળકો જેમિે રેપ લાગવાિી સૌથી વધું િ્યતા છે તેમણે જંતુરનિત પ્રવાિી ફોરયુ્ણલા જેમકે દેવા માટે તૈયાર અથવા ઘટટ પ્રવાનિ ફોરયુ્ણલા લેવી 
જોઇએ. બાળકો જેમને પાવિર ્મુકત ફોર્મુયુલાથી ચેપ લારવાની સૌથી વિું િક્મતા છે, તે નીચે પ્રમાણે છે:

 •  જે સમય પિેલા આવયાછે.

 •  જેમિું જદ્મ સમયિું વજિ ખુબ ઓછંુ િતું અિે જેઓ 2 મનિિાથી ઓછી ઉંમરિા છે.

 •  જેઓ િબળું રોગપ્રનતકારક તંત્ર ધરાવે છે.

જો તમે તમારા બાળકિે પાઉડરયુકત ફોરયુ્ણલા ખોરાક આપવા નવિે રો્્સ િથી તો, તમારા સવાસ્થય સંભાળ પ્રદાતાિે મળો. જો તમારે ફરનજયાત 
રીતે તમારા બાળકિે આમાંિા  એક અથવા વધું જોખમ સાથે પાઉડરયુકત ફોરયુ્ણલા આપવી પડે, તો ખુબ ધયાિ રાખીિે રદિાિે અિુસરો. 

રદિાસુરિ:

 •  તમારા િાથ સાબુ અિે ગરમ પાણીથી ધોવો અિે પાિા િં 6 પર આપેલ રદિા પ્રમાણે કાઉદ્ટર નવસતાર સાફ કરો.

 • તમારા બધા જંતુરનિત સાધિ તૈયાર રાખો (પાિા િ ં6 અિે 7 જુઓ).

પાઉિર્મુકત ફોર્મુયુલા બનાવવા મા્ે જંતુરશહત કરેલ રરમ પાણીનો ઉપ્મોર કરો. ફોર્મુયુલા તાજી બનાવવી અને તે ઠંિી થા્મ એ્લે 
તેને તુંરત ઉપ્મોરમાં લેવી સૌથી ઉત્મ છે.
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પાણીિે બે મીનિટ સુધી ઉકાળો.

1

જયારે પાણીિું તાપમાિ ઓછામાં ઓછંુ 70°C 
િોય, તયારે ફોરયુ્ણલા બિાવો. પાવિરમાં રહેલ 

હો્મ તેવાં હાશનકારક બેક્ેરી્માને મારવા મા્ે 

પાણીનું તાપમાન 70°C થી વિારે હોવું જરૂરી 

છે. જો ઉકાળેલું પાણી સામાદ્ય તાપમાિ પર 
30 નમિીટથી વધું સમય માટે પડી રિે છે તો, 
તમારે તેિે ફોરયુ્ણલા સાથે નમ્સ કરતા પિેલા 
70°C અથવા તેિાથી વધું ફરી ગરમ કરવું 
જરૂરી છે. 

2

ફોરયુ્ણલા લેબલ વાંરો. તે તમિે કેટલી ફોરયુ્ણલા 
અિે કેટલા પાણીિો વપરાિ કરવો તે કિેિે. 
જરૂરીયાત પુરતું જંતુરનિત કરેલ પાણી 
સટરીલાઇઝ કરેલ ગલાસ માપિિા કપમાં 
ભરો.

3

2:00 
 શમની્

70°C 
થી વિારે
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પાવિર્મુકત ફોર્મુયુલા બનાવવી (આરળથી ચાલુ)

બાળકો જે “જોખમપર નથી” (પાના 12 નો ઉપરનો ભાર જુઓ)તેમના મા્ે, તમે 

જંતુરશહતઅને ઠંિા કરેલ પાણી સાથે પાવિર્મુકત ફોર્મુયુલા શમકસ કરી િકો છો. આ 

તમારા બાળકને ત્મારે તરત જ આપી દેવું જોઇએ.  

12

દરેક વખતિાં ખોરાક દેવા સમયે આવી 
રીતિી તાજી ફોરયુ્ણલા નમ્સ કરવી સારી છે. 
જો કોઇપણ કારણોસર આવું િ્ય િથી તો, 
બિાવેલ ફોરયુ્ણલા ફ્ીજમાં રાખી દો. 24 
કલાકિી અંદરમાં તેિો ઉપયોગ કરી લો. આ 

પુશ્તકામાં આરળ જતાં તમારા બાળકને 

કેવી રીતે અને ક્મારે ખોરાક આપવો તેનાં 

રદિાશનદદેિો વાંચો.

11

ફોરયુ્ણલાિી બોટલ જરદીથી, રાલુ િળ અથવા 
ઠંડા પાણીિા કદ્ટેિરમાં ઠંડી કરો. 

10

કરંગિે તમારા િાથેથી સજજડ કરો. નિપપલિે 
અડી િ જવાય તેિી કાળજી રાખો.

7

પાવડરમાં જરા પણ ગઠઠા િા રિે તયાં સુધી 
જંતુરનિત કરેલ વાસણથી નમ્સ કરો.

8

એક વાર અપાય  તેટલી માત્રાિી ફોરયુ્ણલા 
જંતુરનિત કરેલ બોટલમાં ભરો.

9

નિપપલ, કરંગ અિે ઢાંકણા ઉપાડવા અિે 
તેિે બોટલ પર મુકવા માટે જંતુરનિત કરેલ 
સાણસીિો ઉપયોગ કરો.

5

સકુપિી અંદર પાવડર પેક કરિો િિીં. સકુપિે 
જંતુરનિત કરેલ રપપુિી સીધી બાજુથી લેવલ 
કરો.

4

જરૂરી માત્રાિી પાવડરયુ્ત ફોરયુ્ણલાિી માપણી 
કરો. કેિિી અંદર રિેલ સકુપિો ઉપયોગ કરો.

6

જંતુરનિત કરેલ ગરમ પાણીમાં પાવડર ઉમેરો.



ફોર્મુયુલાને સુરશષિત રીતે સંગ્રશહત કરવી
 • ફોરયુ્ણલાિે બિાવીિે તેિે તરત જ આપવી સૌથી ઉત્તમ છે.

 •  જો ફોરયુ્ણલાિે સંગ્રનિત કરવાિી જરૂર િોય તો, પિેલા કેિ પર લેબલ લગાડવાથી િરૂઆત કરો. લેબલ પર કેિ ખોરયાિી તારીખ અિે 
સમય લખો.

ખવિાવવા મા્ે તૈ્માર અને ઘટ્ પ્રવાશહ:

 – કન્ેનરમાં સંગ્રશહત કરેલ:

  • કેિિે પલાનસટકિા ઢાંકણાં અથવા પલાનસટકિા કાગળથી કવર કરો.

  • ઘટટ અિે ખવડાવવા માટે તૈયાર ફોરયુ્ણલાિા ખુલેલા કેિ ફ્ીજમાં રાખો.

  • 48 કલાક પછી અથવા જેમ તમારૂ લેબલ કિે તે પ્રમાણે કેિ ફેંકી દો. 

 – બો્લમાં સંગ્રશહત કરેલ

  • ફોરયુ્ણલા સાથેિી બોટલો વધારેમાં વધારે 24 કલાક સુધી ફ્ીજમાં રાખો.

  • બિાવેલ ફોરયુ્ણલા 24 કલાક પછી ફેંકી દો.

  • બોટલ ફ્ીજિી પાછળિી બાજુ જયાં તે ઠંડી રિે તયાં રાખો.

પાવિર ્મુકત ફોર્મુયુલા:

 • ફોરયુ્ણલા વાળી બોટલ વધારેમાં વધાર ે24 કલાક સુધી ફ્ીજમાં રાખો.

 •  ખુરલા પાઉડરિા કેિિું ઢાંકણં સખતપણે બંધ કરી ઠંડી, સુકી જગયામાં (ફ્ીજમાં િિીં)સંગ્રનિત કરો. 

 •  કેિ ખોલવામાં આવે તે પછી, બાકીિી પાઉડરયુકત ફોરયુ્ણલા એક મનિિા સુધીિા અિે સમાનપત તારીખ પિેલા ઉપયોગમાં લઇ લો.

ક્મારે્મ પછીથી ઉપ્મોર કરવા મા્ે,ફોર્મુયુલા 

ફ્ીજ કરિો નહીં કારણ કે તે તેની રચના 

અને પોરણ ્તરને બદલી િકે છે.
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દેવા મા્ે ફોર્મુયુલાને રરમ કરવી

રરમ કરવા

•  તમારે જયારે તમારા બાળકિે ફોરયુ્ણલા દેવાિી જરૂર પડે તેિી થોડી વાર 
પિેલા જ તેિે ફ્ીજ માંથી કાઢી લો.

•  ઘણાં બાળકો િરીરિા તાપમાિ પ્રમાણેિી ફોરયુ્ણલા પસંદ કરે છે 
(ગરમ),અિે અદ્ય તેિે ઠંડી પસંદ કરે છે. ગમે તે રીત બરાબર છે. તમારૂ 
બાળક ્યું પસંદ કરે છે, તે તમિે જણાવિે.

•  ફોરયુ્ણલાિી બોટલિે ગરમ પાણીિા કદ્ટેિર અથવા બોટલ ગરમ કરવાિા 
સાધિ દવારા ગરમ કરો.નિપપલ વાળો ભાગ પાણીિી બિાર રાખો.

•  કોઇપણ બો્લ માઇક્રોવેવમાં રરમ કરિો નહી. આ ફોરયુ્ણલાિે ગરમ 
કરી દે છે અિે “ગરમ ફોરલા” ઉતપદ્િ કરે છે, જે તમારા બાળકિા 
મોઢાિે બાળી િકે છે.

•  બોટલિ ે15 નમિીટ કરતાં વધારે સમય માટે ગરમ કરિો િિીં. ગરમ 
કરતી વખતે બોટલ થોડા વખત માટે િલાવિો.

•  ખોરાક આપતા પિેલા ફોરયુ્ણલા બિુ ગરમ િથી તે તપાસો. 
ફોરયુ્ણલાિા એકથી બે ટીપા, તમારી િાથિી અંદરિી બાજુ 
રાખો, તે ગરમ િિીં અિે િંુફાળું લાગવુ જોઇએ.

•  એક વાર તમે ફોરયુ્ણલા ગરમ કરી છે તો તે તરત જ તમારા 
બાળકિે આપી દો.

•  તેને આપતી વખતે ફોર્મુયુલાને ફરી રરમ અથવા અિિી 

વાપરેલી બો્લને ફ્ીજમાં રાખિો નહીં.

•  રરમ ક્માયુ બાદ બો્લનો બે કલાક સુિીમાં ઉપ્મોર થઇ જવો 

જોઇએ, અથવા કેન પર તમને જેમ કહે તેમ.

•   કોઈપણ વિેલી ફોર્મુયુલા જવા દો.



તમારા બાળકને ખોરાક ક્મારે આપવો
જીવિિા પિેલા થોડા મનિિામાં, મોટાભાગિાં બાળકો 24 કલાકમાં 8 વાર ખોરાક લે છે. તેિો મતલબ એવો િથી કે તેઓ દર ત્રણ કલાકે ખોરાક 
લે છે. તેઓ તયારે ખોરાક લેિે, જયારે તેઓ ભૂખયા િિે. તેઓ રાત દરનમયાિ ખોરાક લેિે, અિે ઘણાં મનિિા સુધી રાત્રે ખોરાક લેવાિું સામાદ્ય 
છે. મોટા બાળકો અવરિવાર ખોરાક િિીં લે. તમારૂ બાળક તમિે જે કિે તેિું પાલિ કરવું અિે તેિો આદર કરવો જરૂરી છે.આ બાળકિા સંકેત 
છે.તમારા બાળકિા વત્ણિિે અિુસરો.

હોશ્પ્લમાં અથવા ઘરમાં, તમારા બાળકને તમારી સાથે તમારા રૂમમાં જ રાખો. એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે તમારં 
બાળક તમારા રૂમમાં, પોતાના સુવાની સપા્ી પર છ મશહના સુિી સુવે છે. આ શ્ેષ્ઠ છે કેમકે તે: 

  • તમારં બાળક ્યારે ભુખયું થાય છે તે જોવામાં મદદ કરે છે.
  • વાલી તરીકેિા તમારા િવા પાત્રિે સારી રીતે ભજવવામાં મદદ કરે છે.
  •  સડિ ઇદ્ફેદ્ટ ડેથ નસદ્ડ્ોમ જે SIDS તરીકે પણ જાણીતું છે તેિું જોખમ ઘટાડવામાં 

મદદ કરે છે.

તમારં બાળક જ્મારે ભુખ્મું હિે ત્મારે તમને કહેિે. તે સંકેત સમજવા ખૂબ જરૂરી 
છે. તમારં બાળક જ્મારે વહેલી ભુખ લારવાના સંકેત દેતુ હો્મ ત્મારે તેને ખોરાક 
આપવો સૌથી શ્ેષ્ઠ છે.

તમે જ્મારે ભુખ લાગ્માના વહેલી તકના સંકેત જુઓ ત્મારે તેને ખોરાક આપો જેમકે: 

  • બિુ જોરથી કોઇ પણ વસતુ કરે, િાથ િલાવે.

  • આંખિાં પોપરાં િેઠળ ઝડપી રીતે આંખિું િલિરલિ.

  • મોઢું ખોલે, બગાસાં  ખાય, િોંઠ રાટે.

  •  તમારી તરફ અથવા તેિા ગાલિે કંઇ અડતું િોય તે તરફ મોઢું ખોલીિે (રૂકટંગ) માથું 
ઘુમાવે. 

તમારા બાળકિે ખોરાક આપવાિો આ સારો સમય છે.

નીચેની બાબત બતાવે છે કે તમારા બાળકને ઘણી ભૂખ લારી છે:

  •  મોઢામાં તેિા િાથ જાય છે.
  •  રૂસવા અથવા રાટવાિી િલિરલિ.
  •  બેરેિી

  •  ધીમેથી બોલવાિો અથવા શવાસ લેવાિો અવાજ વધતો જાય.

તમારા બાળકને ખૂબ ભૂખ લારી છે અને તેને ખોરાક દેવામાં મોિું થઇ  

ર્મું તે નીચેના સંકેતો દવારા દિાયુ્મ છે:

  •  કારણ વગર કોઇિે િેરાિ કરે છે.

  •  રડે છે.

  •  ઉશકેરાય છે.
  •  થાકી જાય છે.
  •  સુઇ જાય છે.

જો તમારૂ બાળક ખોરાક દેવામાં મોડું થયાિા સંકેત બતાવે છે તો,તમારે તેિે ખોરાક આપતા 
પિેલા િાંત પાડવું પડિે અથવા તેિે થોડી વાર સુવડાવી દેવું પડિે. તમારા બાળકિે તમારી 
છાતી પાસે તવરા-થી-તવરા પકડવું એ િાંત પાડવાિી બિુ સારી રીત છે.

www.beststart.org16

શિિુ ફોર્મુયુલા:તમારે િું જાણવાની જરૂર છે

ભુખિા વિેલા સંકેત: મોઢું ખોલવાિું,બગાસા, 
િોઠ રુસવાિું.

ભુખિા મોડા સંકેત: વગર કારણે િેરાિ કરવું, 
રડવું, ઉશકેરાટ.

ભૂખિા સામાદ્ય સંકેત: બેરેિી, શવાસ લેવાિો 
અવાજ વધતો જવો.
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તમારા બાળકને બો્લ દવારા કેવી રીતે ખોરાક 
આપવો

•  ખોરાક આપતી વખતે તમારા બાળકિે આચલંગિમાં લો અથવા તેિે િજીકથી 
પકડો. ખોરાક આપવાિો એક ખાસ સમય રાખો.

•  તમારા બાળકને ઉભી શ્થશત માં રાખો, જેથી કરીિે તેિું માથું તેિા િરીર કરતા 
ઉંરુ રિે, માથાિે આધાર રિે તે પ્રમાણે.

•  બોટલિા નિપપલિે િીરલા િોંઠિી િીરે રાખો અિે મોઢામાં બોટલ રાખવા 
માટેિા આમંત્રણિી રાિ જુઓ.બોટલિા અડવાથી તમારં બાળક મોટું મોઢું ખોલે 
તે આમંત્રણ છે. ખાતરી કરો કે વધારે પડતી નિપપલ બાળકિા મોઢાિી અંદર 
છે,જેથી કરીિે ખોરાક અપાતા િોય તે દરનમયાિ તેિું મોઢું નિપપલિો  વધારે 
પડતો ભાગ અંદર રાખવા માટે ખુરલુ છે.તમારા બાળકિા મોઢામાં બોટલિું 
નિપપલ ખોસવાિું  ટાળો.

•  તેિે પુરી સીધી રાખીિે, બોટલિે સિેજ જ ઉંરી રાખો જેથી કરીિે તમારા 
બાળકિે ફોરયુ્ણલાિા ફલો સાથે ગોઠવવાિું કરવાિું સિેલુ પડે. નિપપલમાં સિેજ 
િવા તમારા બાળક માટે સમસયા િિીં બિે.

•  બો્લને તમારા બાળકના મોઢામાં રાખી અથવા તેને બો્લ સાથે સુવા ના દો. તમારૂ બાળક ઘણં  વધું અથવા સાવ ઓછંુ પી િકે છે અિે 
તેિાથી ડુમો, દાંતમા સડો, અિે કાિમાં રેપ લાગે િકે છે. ખોરાક દેતા સમ્મે બાળકને પકિવું અને અિવુ ઘણ ંજરૂરી છે.

•  ખોરાક દેતા અમુક સમયે તમારા બાળકિે એક િાથમાં અિે બાકી માટે બીજા િાથમાં પકડી રાખો. આ તમારા બાળકિે જયારે તે તેિું માથું તમિે 
જોવા તમારી બાજુ ફેરવિે તયારે તેિા સિાયુઓિો નવકાસ કરવામાં મદદ કરિે. 

•  ખોરાક આપવાિો સમય એક ખાસ સમય છે. તમારા બાળક સાથે મજા કરો, તેિી સાથે વાત કરો, િસો, ગાઓ અિે તેિે પંપાળો.

તવચા-થી-તવચા

દરરોજ તમારા િવજાત બાળકિે તવરા-થી-તવરા પકડો. પિેલા થોડા મનિિા માટે તમારા 
બાળકિે તવરા-થી-તવરા પકડવાિું રાલુ રાખો.

સંિોિન બતાવે છે કે બાળક સાથે તવચા-થી-તવચા સમ્મ શવતાવવાથી

 •  તમારા બાળકિે સલામત અિે સુરનષિત રાખવામાં મદદ કરે છે.

 •  તમારા બાળકિે િંુફાળુ રાખે છે.

 •  જદ્મ પછી તમારા બાળકિું હૃદય દર, શવસિ રક્રયા અિે લોિી િી સાકર નસથર કરે છે. 

 •  તમારા બાળકિે િાંત રાખે છે અિે રડવાિું ઘટાડે છે.

 •  તમારં બાળક ્યારે ભુખયું છે તે જાણવામાં મદદ કરે છે.

 •  માતા, પારરવારરક સભયો અિે બાળકિે એક બીજાિે સારો પ્રનતસાદ આપવામાં મદદ 
કરે છે. 

 •  બાળકિે સારી રીતે સામાનજક  િીખ લેવામાં મદદ કરે છે.

 •  મગજિા નવકાસમાં મદદ કરે છે.

 •  માતાઓ માટે ગભા્ણવસથા પછીિું રડપ્રેિિ ઘટાડે છે.

તમારા સાથી અિે પરરવારિા અદ્ય સંભાળકતા્ણ પણ બાળક સાથે તવરા-થી-તવરા સમયિો આિંદ માણી િકે છે. ખોરાક આપતા સમયે, િવડાવતા 
સમયે, જયારે તમારં બાળક કજીયા કરી રહું િોય તયારે પ્રયાસ કરો. જુઓ:  
http://library.stfx.ca/abigelow/skin_to_skin/skin_to_skin.parents.mp4.



તમારા બાળકના સંકેત અનુસાર તેને ખોરાક આપો
ખોરાક દેવાિી ગનત  એવી રાખો કે જે તમારા બાળક માટે આરામદાયક િોય. ખોરાક લેતી વખતે તમારં બાળક આરામદાયક લાગવું જોઇએ. ખાસ 
કરીિે ખોરાક દેવાિું િરૂ થાય તે પછી જુઓ કે તમારા બાળકિું મોઢું િાંત છે, અિે િાથ અિે િથેળી આરામદાયક છે.ખોરાક દેતી વખતે ઉતાવળ 
કરિો િિીં. તમારો પુરતો સમય લો અિે તમારા બાળકિે જોઇએ તેિા કરતાં વધારે લેવા માટે દબાણ કરિો િિીં.

તમારા બાળકિા સંકેત જોવા જરૂરી છે. ખોરાક દેતા સમયે અગવડતા અથવા તણાવિા સંકેત જુઓ.  

ખોરાક દેતા સમ્મે તણાવના સંકેત નીચે મુજબના હોઇ િકે છે:

  •  મોઢામાંથી દૂધ બિાર આવે અથવા બિાર  ઝીણી  ધાર થાય.

 •  ખોરાક લેતા સમયે ગુંગળામણ અથવા ્લોક થાય.

  •  દરેક ઘૂંટડા પછી ઝડપથી ઘૂંટડો ભરવો અથવા ગળવા માંડવું

  •  બિુ ઝડપથી શવાસ લેવો અથવા મુશકેલીથી શવાસ લેવા

  •  ધીમે રુમવાિા અથવા ઝીણી રીસિા અવાજો.

  •  ખોરાક લેવા દરનમયાિ બિુ આમથી તેમ  ફરવું અથવા મુશકેલી 
અિુભવવી.

  •  તેિા િાથ અથવા જીભ દવારા બોટલિે ધ્કો મારવો અથવા 
માથુ ફેરવી લેવું.

  •  કપાળ પર તણાવ દેખાવો.

જો ખોરાક દેતા સમયે તમારં બાળક તણાવિા સંકેત દિા્ણવે તો ખોરાક આપવાિું થોડી મીનિટ માટે ધીમું કરો અથવા બંધ કરો. બોટલિે ઉંરી કરી 
તમારા બાળકિે નવરામ આપો જેથી નિપપલમાં સાવ ઓછુ દૂધ િોય અથવા થોડા સમય માટે સાવ દૂધ િા િોય. તમે તેિા મોઢામાંથી બોટલ બિાર 
પણ કાઢી િકો છો, તેિે પંપાળી િકો  છો,ઓડકાર ખવડાવી િકો છો અિે ભુખિા સંકેત જોઇ િકો છો, જેથી કરીિે તમે ફરી િરૂ કરી િકો.

તમારા બાળકિું શવસિ તંત્ર િળવું થઇ જાય અિે વધું માટે કિી રહું િોય તયારે, ખોરાક દેવાિું ફરી િરૂ કરો.ખોરાકિા સંકેત માટે જુઓ 
(પાિાંિં16). જો ભુખિા સંકેત િોય તો ખોરાક દેવાિું રાલુ રાખો. જો ભુખિા કોઇ સંકેત િા િોય તો ખોરાક દેવાિું પૂરૂ કરો.

જો તમારં બાળક ખોરાક લેવા દરનમયાિ તણાવિા સંકેત રાલુ રાખે તો, તમારાં  ખોરાક દેવાિા સાધિ તમારા બાળક માટે યોગય છે કે કેમ તે 
જુઓ. દાખલા તરીકે, તમે વાપરી રિેલ નિપપલ માંથી દૂધિો પ્રવાિ ખૂબ ઝડપી િોય. જો તમિે સમસયા ઉકેલવામાં મુશકેલી છે તો એક જાણકાર 
વયાવસાનયકિી મદદ લો.

તમારં બાળક જ્મારે પે્ ભરાઇ જવાના સંકેત બતાવે તો ખોરાક દેવાનું બંિ કરો.આમાં સમાવેિ થા્મ છે: 

  •  રુસવાિું ધીમું કરે અથવા બંધ કરી દે.

  • મોઢું બંધ કરી દે.

  • તેિું માથું ફેરવી લે.

  •  બોટલ તરફથી અથવા ખોરાક આપતા વયન્ત તરફથી દૂર ભાગે છે.

  • સુઇ જાય અિે ખોરાક લેવામાં િવે કોઇ રસ િા બતાવે.

તમારા બાળકિે બોટલ સમાપત કરવા માટે દબાણ કરિો િિીં. તમારા બાળકિા ખોરાકિા સંકેત પર ધયાિ આપો અિે તમારા બાળકિે િકકી કરવા 
દો તેિે કેટલું અથવા કેટલું ઓછંુ ખાવું છે. તમારા બાળકિે પ્રનતભાવ આપો.

તમારં બાળક િજી પણ રુસવાિી િલરલ કરી િકે છે. આ સામાદ્ય બાળક વયવિાર છે.

www.beststart.org18

શિિુ ફોર્મુયુલા:તમારે િું જાણવાની જરૂર છે
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ઓિકાર આવવો

   •  ખોરાક આપતી વખતે વરમાં અિે તે પુરૂ થયા પછી,  
તમારા બાળકિે થોડી નમિીટ માટે ઓડકાર અપાવો.

 •  ખોરાક લેતી વખતે બાળકિા મોઢામાં જે િવા ગઇ િોય છે,  
તે ઓડકાર અપાવવાથી બિાર િીકળી જાય છે.

તમારા બાળકને ઓિકાર ક્મારે ખવિાવવો તેનો સંકેત:

  • તેિી પીઠ વાળે છે.

  • ખોટા કજીયા કરે છે.

  • બોટલથી દુર જાય છે.
  •  રૂસવાિું ધીમું અથવા બંધ થઇ જાય છે.

તમારા બાળકને તેની પીઠ પર ખોબા જેવો હાથ કરી િીમેથી ઓિકાર ખવિાવો. તમારા બાળકને ઓિકાર ખવિાવવા 
મા્ે આ શ્થતીનો પ્ર્મોર કરો:

ખોરાક આપ્મા પછી:

  •  વપરાયા વગરિી ફોરયુ્ણલા જવા દો. તેિે કોઇપણ વાર ફરી ગરમ કરવા અથવા પછીથી વાપરવા માટે ફ્ીજમાં રાખિો 
િિીં. વધેલ ફોરયુ્ણલામા ં2 કલાક પછી િાનિકારક બે્ટેરીયા બિવાિું િરૂ થઇ િકે છે. 

  • બોટલ અિે બોટલિા ભાગ ખોરાક આપયા પછી તરત જ સાફ કરી િાંખો.

  • તમારા બાળકિા પેઢા, દરેક ખોરાક પછી સાફ ગરમ પાણીથી સાફ કરી લો.

  •  જેમ તમારૂ બાળક મોટું  થાય, સડાથી બરાવવા તેિા પેઢા સાફ કરો અિે દાંતિે બ્રિ કરો. તે એક વર્ણિું થાય તયારે તેિે 
દાંતિા ડો્ટર પાસે લઇ જવાિી કાળજી રાખો.

તમારા બાળકિે તમારા ખભા પર થોડું 
ઉંરુ ઉભુ રાખો.

તમારા બાળકિે તમારા ખોળામાં બેસેલી 
નસથતીમાં પકડી લો.તમારૂ બાળક તમારો 
િાથ પકડીિે  સિેજ આગળિી બાજુ 
િમિે.

તમારા બાળકિે તેિા પેટિે ટેકે તમારા 
ખોળામાં રાખો.



તમારા વિતા બાળકને ખોરાક આપવો
પહેલા અઠવારિ્મામાં ખોરાક આપવો:

  •  પિેલા થોડા રદવસ તમારા બાળકિું પેટ ઘણં િાિું િોય છે. તમારા બાળકિે દરેક ખોરાક દેતી વખતે બિુ ઓછા પ્રમાણિી જરૂર રિેિે.

  •  દરેક બાળક તેિે કેટલું અિે કેટલા સમયાંતરે ખાવું તે પ્રમાણે અલગ િોય છે. તમારં બાળક જયારે ભુખ લાગવાિા સંકેત બતાવે તયારે તેિે 
ખવડાવો. બાળકિા વધું ખોરાકિા સંકેત માટે પાિા િ ં18 જુઓ. સમય જતાં તમે પણ તમારં બાળક ભુખયુ થયું છે તે સારી રીતે કિેતા 
િીખી જિો.

  •  તમારા બાળકિે બોટલ પુરી કરવા અથવા અમુક માત્રાિા ખોરાક ખાવા માટે દબાણ કરિો િિીં. પુખત વયિાઓિી જેમ, બાળક માટે પણ 
દરેક ખોરાક ખાતી વખતે અલગ માત્રા િોય છે. વધારે વખત અવારિવાર થોડી માત્રામાં ખોરાક આપવો સારો છે.

  •  જેમ તમારં બાળક મોટું થાય તેમ તે પિેલાં થોડા અઠવારડયા વધું ખોરાક લેિે.

  •  માતાિે િવાઇ લાગિે કે તે તેિા બાળકિે બિુ ઓછંુ કે બિુ વધારે ખવડાવી રિી છે.તમારા બાળકિા ખોરાકિા સંકેતિે પ્રનતસાદ આપો 
અિે જો તમિે પ્રશિ િોય તો તમારા સવાસ્થય સંભાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરો.

  •  જો તમિે તમારા બાળકિે ખોરાક દેવા અંગે કોઇ પ્રશિ કે ચરંતા િોય તો, તમારા સવાસ્થય સંભાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરો. 

પહેલા અઠવારિ્મા પછી ખોરાક આપવો :

  •  પિેલા મનિિા આસપાસ, તમારા બાળક પાસેથી અવારિવાર ખોરાક માટેિી અપેષિા રાખો. તેિા પછી, તમારા બાળકિો ખોરાક લેવા 
વચરેિો સમયગાળો વધી જિે અિે તે દરેક ખોરાક લેતી વખતે વધું ખોરાક લેિે.

  •  અમુક િ્કી માત્રા િિીં, તમારા બાળકિા ખોરાક અંગેિા સંકેત અિુસાર ખવડાવો. 

  •  ત્રણ અઠવારડયા, છ અઠવારડયા,ત્રણ મનિિા અિે છ મનિિાિા સમય દરનમયાિ બાળકિો ઝડપી નવકાસ સામાદ્ય બાબત છે. આ સમયે 
તમારૂ બાળક વધારે ફોરયુ્ણલા અથવા વધુ વખત ખોરાક માટે કિી િકે છે. 

  •  જો બાળક ફોરયુ્ણલા લઇ રહું છે તો તેમાં ઉમેરાયેલ નવટામીિ D િોવાથી તેિે નવટામીિ Dિાં પૂરકિી જરૂર િથી િોતી. તમારા બાળકિે 
જો વધું નવટામીિ D િી જરૂર છે તો તમારા સવાસ્થય સંભાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરો.

  •  ઘણાં ઘણા સવાસ્થય સંભાળ પ્રદાતા બાળકિું માપ જાણવા માટે નવકાસ રાટ્ણિો ઉપયોગ કરે છે. તમારા બાળકિી સરખામણી બીજા બાળક 
સાથે કરવાિો પ્રયાસ કરિો િિીં. બાળક જુદા જુદા નવકાસ દરે વધે છે. બાળક માટેિા નવકાસ રાટ્ણ અચિં જોઇ િકાય છે:  
www.dietitians.ca/secondary-pages/public/who-growth-charts.aspx.  
જુઓ “ િું મારા બાળકિો નવકાસ સારો છે”?

પરરવહન ફોર્મુયુલા
  •  ખોરયા વગરિી ખવડાવવા માટે તૈયાર ફોરયુ્ણલા સાથે મુસાફરી કરવી  

સૌથી સલામત છે.

  •  તેિા પછીિું સૌથી સલામત પગલુ તમે જે જગયાએ જઇ રહા  
છો તે માટે તમારી ફોરયુ્ણલા માટે પાણી બિાવવાિું છે. જો તમિે  
જયાં જઇ રહા છો તયાંિા પાણીિી સલામતીિી ખાતરી  
િથી તો, ઘરેથી સલામત પાણી જે ઉકાળેલું છે તે લઈ  
જાવ. ખાતરી કરો કે તેિો સંગ્રિ અિે પરરવિિ  
જંતુરનિત કરેલ કદ્ટેિરમાં થઇ રહું છે.

  •  જો તમારે અગાઉથી  જ ફોરયુ્ણલા બિાવાિી જરૂર પડે તો,  
બોટલ જે ફ્ીજિા તાપમાિ જે લગભગ 4oC જેટલી ઠંડી  
કરવામાં આવી િોય તે લઈ જાવ.
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આ પુશ્તકામાં રહેલ માશહતી વાંચવા મા્ે સમ્મ કાઢવા બદલ તમારો આભાર. આ અનેક રીતોમાંની એક રીત છે જેના દવારા તમે તમારા 

બાળક શવિે કે્લી સંભાળ રાખો છો તે દિાયુવો છો.

ફોર્મુયુલાઅને તમારા બાળકને ખોરાક આપવામાં વિું માશહતી મા્ે, કૃપા કરી નીચેની જગ્માએ જુઓ:

  •  પાવડરયુ્ત નિિુ ફોરયુ્ણલા બિાવવા અિે તેિે સંભાળવા માટે જુઓ:
http://healthycanadians.gc.ca/eating-nutrition/healthy-eating-saine-alimentation/safety-
salubrite/milk-lait/formula-nourrisson-eng.php.

  •  અિીં નિિુ ફોરયુ્ણલા: http://healthycanadians.gc.ca/healthy-living-vie-saine/infant-care-soins-
bebe/formula-formule-eng.php.

  •  બેસટ સટાટ્ણ રરસોસ્ણ સેદ્ટર પર પોરણ માનિતી માટે:  
www.beststart.org/resources/nutrition.

  •  િોંધાયેલ ડાયેરટશયિ સાથે વાત કરવા માટે ઇટરાઇટ ઓદ્ટારીયો 1-877-510-5102 અથવા  
www.eatrightontario.ca.

  •  તમારૂ સથાનિક જાિેર સવાસ્થય યુનિટ િોધવા માટે:
www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx.

  •  પાવડરયુ્ત નિિુ ફોરયુ્ણલા બિાવવાિી તૈયારી કરવાિી ભલામણ માટે: www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/infant-
nourisson/pif-ppn-recommandations-eng.php.

  •  અદ્ય સથાનિક સેવાઓ:                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                

  •  જયારે પણ િ્ય િોય તયારે, તમે જયાં જવું િોય તયાં પિોંરો તયારે ફોરયુ્ણલા ફ્ીજમાં રાખી દો.

  •  જો ફ્ીજ ઉપલ્ધ િથી તો,ફોરયુ્ણલા ખોરાક દેવાિા સમય સુધી કુલર બેગ માં જ રાખો.

  •  જયારે ફોરયુ્ણલાિે ફ્ીજિી બિાર કાઢવામાં આવે છે, તયારે તેિો બે કલાકિી અંદર ઉપયોગ કરવો સૌથી સલામત છે.

  •  ફોરયુ્ણલાિી બોટલ, જયારથી તે બિાવવામાં આવી િોય તેિા 24 કલાક સુધીમાં જો તમે િીરેિા દરેક નિવેદિમાં “િા” િો જવાબ આપી 
િકો છો તો પાછી ફ્ીજમાં રાખી િકો છો:

  1.  મુસાફરી દરનમયાિ ફોરયુ્ણલાિી બોટલ ઠંડી રાખવામાં આવી છે.

  2.  ફોરયુ્ણલાિી બોટલ 2 કલાકથી ઓછા સમય માટે ફ્ીજિી બિાર છે. 

  3.  બાળકે ફોરયુ્ણલાિી બોટલ માંથી જરા પણ ફોરયુ્ણલા લીધી િથી, એકાદ વાર પણ િિીં. 
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સાભાર ્વીકૃશત:

આ પુનસતકા િાયગ્રા રરજયિ પન્લક િેરથ પાસેથી પરવાિગી સાથે 
અપિાવામાં આવી િતી. અમે િેનમરટિ િેરથ સાયનદ્સસિો પણ 
તેમિા યોગદાિ માટે આભાર કરવા માંગીએ છીએ. BFI સરિેટેજી 
ઇનરપલમેદ્ટેિિ અિે, ઘણાં વયવસાનયકો જેમણે ઇિપુટ પુરૂ પાડયું 
છે, તેમિો પણ આભાર માિીએ છીએ. માગ્ણ લા સાલે િો આભાર 
અિ ેBFI આકારણી કરિારિો તેિા યોગદાિ બદલ આભાર. છેરલે, 
જેમણે આ દસતાવેજિી સમીષિા કરી છે એવી માતાઓિો પણ ખુબ 
આભાર.

પુશ્તકા સંપકયુ માશહતી:

િકલિો ઓડ્ણર આપવા, અથવા કૉપી રાઇટ અથવા  
પ્રજિિ જાણકારી માટે, બેસટ સટાટ્ણ રરસોસ્ણ સેદ્ટરિો  
િીરે મુજબ સંપક્ણ કરો:  
beststart@healthnexus.ca અથવા  
1-800-397-9567, પર, અથવા  
www.beststart.org પર ઓિલાઇિ ઓડ્ણર કરો.

આ દસતાવેજ ઑદ્ટારીયોિી સરકાર દવારા પૂરા પાડવામાં આવેલ ફંડ દવારા 
તૈયાર કરવામાં આવયો છે.આ દસતાવેજમાં રિેલ માનિતી લેખકિા અનભપ્રા 
યો પ્રનતચબંનબત કરે છે અિે તેિું સત્તાવાર રીતે ઑદ્ટારીયોિી સરકાર દવારા 
સમથ્ણિ કરવામાં આવયું િથી. ધ બેસટ સટાટ્ણ રરસોસ્ણ સેદ્ટર, માઇકલ ગેરોિ 
િોનસપટલ અિે પ્રોનવદ્શયલ કાઉનદ્સલ ફોર મેટરિલ રાઇરડ િેરથ, જરૂરી િથી 
કે આ સંસાધિમાં યાદી  થયેલ સાધિો અિે સેવાિે સમથ્ણિ આપતા િોય. આ 
સંસાધિમાં પુરી પાડવામાં આવેલ સલાિ,તમારા સવાસ્થય સંભાળ પ્રદાતા દવારા 
આપેલ સવાસ્થય સેવાિા નવકરપ તરીકે ગણવી િિીં.આ દસતાવેજ 2017 માં 
પૂણ્ણ કરવામાં આવયો િતો.


