
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.ક.ૃયુ., અરણેજ દ્િારા પોિણ માહની હિષભેર ઉજિણી  

પ્રધાનમંત્રી નરને્દ્રભાઇ મોદીએ આપલે પાચં સતૂ્ર સાથ ે “સહી પોિણ દશે રોશન” ના ધ્યયે સાથ ે દર િિ ે

સપ્ટમે્બર માસમા ંપોિણમાહની ઉજિણી કરિામા ંઆિ ેછે. આપણા ગજુરાતમા ંકુપોિણમા ંઘટાડો થાય અન ેસ્િસ્થ 

અન ેતદંરુસ્ત બાળક આિતીકાલનુ ંભષિષ્ય બન ેત ેમાટ ેપોિણમાહની ઉજિણી કરિામા ંઆિી રહી છે. જે અતંગષત 

આણદં કષૃિ યષુનિર્સષટીના કૃષિ ષિજ્ઞાન કેંર, અરણજે  અન ેઇફ્કો, ધોળકા ના સયંકુ્ત ઉપક્રમ ેઅમદાિાદ જીલ્લાના 

ધોળકા તાલકુાના રાયપુર ગામ ેતા.૧૭/૯/૨૦૨૦ ના રોજ કિૃક મષહલાઓમા ંસ્િાસ્્ય અન ેપોિણ અગં ેજાગતૃતા 

ઉદભિ ે ત ે હતેસુર કાયષક્રમનુ ં આયોજન કરિામા ં આવયું હતુ.ં િધુમા કોરોના મહામારીન ે ધ્યાન ે લઇ સોષશયલ 

ડીસ્ટેંન્દ્સીગ અન ેમાસ્ક સાથ ેસરકારશ્રીની ગાઇડલાઇનન ુપાલન કરી સમગ્ર્ર કાયષક્રમનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆવયુ ંહતું. 

સદર કાયષક્રમમા ં૬૨ ખડેુત મષહલાઓ, ગામના સરપંચ  તમેજ ૧૦ આગંણિાડી કાયષકર બહનેોએ ભાગ લીધો હ્તો.   

જેમા ં  કષૃિ ષિજ્ઞાન કેંર,અરણજે ના શ્રીમષત ષહના એચ. ચાિડા, િજૈ્ઞાષનક (ગહૃ ષિજ્ઞાન) એ, પોિણ 

સમ્બષધત પાચં સતૂ્રો ષિશ ે જાણકારી આપી હતી. જેની અદંર પોષિક આહાર, એનીમીયાની રોકથામ, ડાયરીયા 

ષનયતં્રણ, તમેજ બાળકના શરૂઆતના ૧૦૦૦ દદિસનુ ંમહત્િ સમજાિી અન ેસ્િછતા ષિશ ેજાણકારી આપી હતી. 

બાળકન ે કપુોષિત માથંી સપુોષિત કઇ રીત ે કરી શકાય તનેુ ં મહત્િ પણ સમજાવયુ ં હતું સાથજે કેંરના અન્દ્ય 

િજૈ્ઞાષનકશ્રીઓ ડૉ. પી. ડી. પટેલ િજૈ્ઞાષનક (બાગાયત), એંજી. ડી.જે. રગંપરા િજૈ્ઞાષનક (કૃષિ ઇજનરે) તેમજ ડૉ. 

ષનષતન પટલે િજૈ્ઞાષનક (પશ ુષિજ્ઞાન) દ્િારા પોિણ સંબષંધત વયક્તવય આપિામા ંઆવયા હતા. 

કાયષક્રમ અતંગષત ઇફ્કો દ્િારા કિૃક મષહલાઓન ે ઘર-આગંણ ે શાકભાજીનુ ં િાિતેર કરી રોજીંદા ખોરાકમા ં

પોષિક્તા િધારી શકાય તે હતે ુ સર શાકભાજીના ષબયારણનુ ં ષિતરણ પણ કરિામા ં આવયું હતું. આ સાથ ે બહનેો 

રોજીંદા ખોરાકમા ં પોષિક થાળી નુ ં મહત્િ સમજી શક ે ત ેમાટ ે પોષિક થાળીની હદરફાઇનુ ંઆયોજન પણ કરિામા ં

આવયું હતું. આ હદરફાઇમા ંઆગંણિાડીના લાભાથી બહનેો તમેજ કિૃક મષહલાઓ દ્િારા હિષભરે ભાગ લિેામા ં

આવયો હતો. જેમા ં શ્રષે્ઠ પોષિક થાળીન ે પ્રોત્સાષહત ઇનામ પણ આપિામા ં આવયા હતા. િધુમા ં બહનેોન ે  કૃષિ 

ષિજ્ઞાન કેંર,અરણજે દ્િારા પ્રકાષશત દકચન ગાડષન અગંનેી સંપણૂષ માષહષત આપતુ ંપસુ્તકનુ ં ષિતરણ કરિામા ંઆવયુ ં

હતું. 



આ કાયષક્રમનું સફળ આયોજન કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજના િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડા ડૉ. 

એમ.આર.પટેલના માગષદશષન તથા શ્રી અદંકતભાઇ ચૌધરી, દફલ્ડ ઓદફસર, ઇફ્કો (ધોળકા) ના પ્રોત્સાહન હઠેળ 

કરિામા ંઆવયુ ંહતુ.ં કાયષક્રમનુ ંસચંાલન કેંરના િજૈ્ઞાષનક શ્રીમષત ષહના એચ. ચાિડા દ્િારા કરિામા ંઆવયુ ંહતું.     

 

 


