કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., અરણેજ દ્િારા પોિણ માહની હિષભેર ઉજિણી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ આપેલ પાંચ સૂત્ર સાથે “સહી પોિણ દેશ રોશન” ના ધ્યેય સાથે દર િિે
સપ્ટેમ્બર માસમાં પોિણમાહની ઉજિણી કરિામાં આિે છે . આપણા ગુજરાતમાં કુપોિણમાં ઘટાડો થાય અને સ્િસ્થ
અને તંદરુ સ્ત બાળક આિતીકાલનું ભષિષ્ય બને તે માટે પોિણમાહની ઉજિણી કરિામાં આિી રહી છે . જે અંતગષત
આણંદ કૃષિ યુષનિર્સષટીના કૃષિ ષિજ્ઞાન કેંર, અરણેજ અને ઇફ્કો, ધોળકા ના સંયક્ુ ત ઉપક્રમે અમદાિાદ જીલ્લાના
ધોળકા તાલુકાના રાયપુર ગામે તા.૧૭/૯/૨૦૨૦ ના રોજ કૃિક મષહલાઓમાં સ્િાસ્્ય અને પોિણ અંગે જાગૃતતા
ઉદભિે તે હેતસ
ુ ર કાયષક્રમનું આયોજન કરિામાં આવયું હતુ.ં િધુમા કોરોના મહામારીને ધ્યાને લઇ સોષશયલ
ડીસ્ટેંન્દ્સીગ અને માસ્ક સાથે સરકારશ્રીની ગાઇડલાઇનનુ પાલન કરી સમગ્ર્ર કાયષક્રમનું આયોજન કરિામાં આવયું હતું.
સદર કાયષક્રમમાં ૬૨ ખેડુત મષહલાઓ, ગામના સરપંચ તેમજ ૧૦ આંગણિાડી કાયષકર બહેનોએ ભાગ લીધો હ્તો.
જે માં કૃષિ ષિજ્ઞાન કેંર,અરણેજ ના શ્રીમષત ષહના એચ. ચાિડા, િૈજ્ઞાષનક (ગૃહ ષિજ્ઞાન) એ, પોિણ
સમ્બષધત પાંચ સૂત્રો ષિશે જાણકારી આપી હતી. જે ની અંદર પોષિક આહાર, એનીમીયાની રોકથામ, ડાયરીયા
ષનયંત્રણ, તેમજ બાળકના શરૂઆતના ૧૦૦૦ દદિસનું મહત્િ સમજાિી અને સ્િછતા ષિશે જાણકારી આપી હતી.
બાળકને કુપોષિત માંથી સુપોષિત કઇ રીતે કરી શકાય તેનું મહત્િ પણ સમજાવયું હતું સાથેજ કેંરના અન્દ્ય
િૈજ્ઞાષનકશ્રીઓ ડૉ. પી. ડી. પટેલ િૈજ્ઞાષનક (બાગાયત), એંજી. ડી.જે . રંગપરા િૈજ્ઞાષનક (કૃષિ ઇજનેર) તેમજ ડૉ.
ષનષતન પટેલ િૈજ્ઞાષનક (પશુ ષિજ્ઞાન) દ્િારા પોિણ સંબષં ધત વયક્તવય આપિામાં આવયા હતા.
કાયષક્રમ અંતગષત ઇફ્કો દ્િારા કૃિક મષહલાઓને ઘર-આંગણે શાકભાજીનું િાિેતર કરી રોજીંદા ખોરાકમાં
પોષિક્તા િધારી શકાય તે હેતુ સર શાકભાજીના ષબયારણનું ષિતરણ પણ કરિામાં આવયું હતું. આ સાથે બહેનો
રોજીંદા ખોરાકમાં પોષિક થાળી નું મહત્િ સમજી શકે તે માટે પોષિક થાળીની હદરફાઇનું આયોજન પણ કરિામાં
આવયું હતું. આ હદરફાઇમાં આંગણિાડીના લાભાથી બહેનો તેમજ કૃિક મષહલાઓ દ્િારા હિષભરે ભાગ લેિામાં
આવયો હતો. જે માં શ્રેષ્ઠ પોષિક થાળીને પ્રોત્સાષહત ઇનામ પણ આપિામાં આવયા હતા. િધુમાં બહેનોને કૃષિ
ષિજ્ઞાન કેંર,અરણેજ દ્િારા પ્રકાષશત દકચન ગાડષન અંગન
ે ી સંપણ
ૂ ષ માષહષત આપતું પુસ્તકનું ષિતરણ કરિામાં આવયું
હતું.

આ કાયષક્રમનું સફળ આયોજન કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજના િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા ડૉ.
એમ.આર.પટેલના માગષદશષન તથા શ્રી અંદકતભાઇ ચૌધરી, દફલ્ડ ઓદફસર, ઇફ્કો (ધોળકા) ના પ્રોત્સાહન હેઠળ
કરિામાં આવયું હતુ.ં કાયષક્રમનું સંચાલન કેંરના િૈજ્ઞાષનક શ્રીમષત ષહના એચ. ચાિડા દ્િારા કરિામાં આવયું હતું.

