
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા કૃષિ ષવજ્ઞાિ કેન્દ્ર, અરણેજ ખાતે પોિણ માહિી ઉજવણી 

        સરકારશ્રી દ્વારા સગર્ાા માતાઓ, બાળકો અને કકશોરીઓને પોષણ યકુ્ત આહાર મળી રહ ેઅને કુપોષષત 
થતાાં અટકે એ માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી પોષણ અભર્યાન ચલાવવામાાં આવ ે છે જેના અંતગાત આણાંદ કૃષષ 
યષુનવષસિકટના કૃષષ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજ અને ઇફકોના સયુાંક્ત ઉપક્રમે તા.૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ના રોજ પોષણ 
માહની ઉજવણીના ર્ાગરૂપ ેકૃષષ ષવજ્ઞાન કેન્દ્ર, અરણેજ ખાતે કાયાક્ર્મનુાં આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. જેમાાં 
અમદાવાદ જીલ્લાના ષવષવધ તાલકુાની કુલ ૧૨૨ બેહનો, ૩૩કકશોરીઓ અને ૧૬ ર્ાઈઓએ ર્ાગ લીધો હતો. 
કાયાક્ર્મના મખુ્ય અષતષથ પશપુાલન ખાતાના પશભુચકકત્સક ડૉ. કષવતાબેન કુરૂપે હાજરી આપી હતી. 

 આ કાયાક્ર્મની શરૂઆત રાષ્ટ્રીય પોષણ એન્દ્થેમ દ્વારા કરવામાાં આવી. કેન્દ્્ના વકરષ્ટ્ઠ વૈજ્ઞાષનક અન ે
વડા ડૉ. કે. ડી. ગલુકરીએ તેમના ઉદબોધનમાાં માનવ જીવનમાાં પોષણન ુમહત્વ સમજાવતા પોષક અનાજ 
ની ખેતી ષવષે માકહતી આપી હતી. 

       ઇફકો દ્વારા કૃષક મકહલાઓને ઘર આંગણે શાકર્ાજીનુાં વાવેતર કરી રોજજિંદા ખોરાકમાાં પોષ્ષ્ટ્ટકતા વધારી 
શકાય તે માટે શાકર્ાજીના ભબયારણ તેમજ ષવષવધ ફળ ઝાડ જેવાકે જામફળ, સીતાફળ, લીંબ,ુ દાડમ વગેરેના 
રોપા નુાં ષવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં અને કેન્દ્ર ્ખાતે વકૃ્ષારોપણ કાયાક્રમનુાં આયોજન પણ કરવામાાં આવ્યુાં 
હત ુાં. ઇફકો પ્રષતષનષધ શ્રી અંકકત ચૌધરી કાયાક્ર્મમાાં હજાર રહ્યા હતા અને બહનેોને પ્રોત્સાકહત કરી હતી. 

       સદર કાયાક્ર્મ માાં પશપુાલન ખાતાના પશભુચકકત્સક ડૉ. કષવતાબેન દ્વારા બહનોને પોષણ અંગ ેવ્યાખ્યાન 
આપ્યુાં હત ુાં તેમજ શ્રીમતી કહનાબેન (વજૈ્ઞાષનક, ગહૃષવજ્ઞાન) દ્વારા ન્દ્યકુર સીરીયલ જેવાકે જુવાર, બાજરી, રાગી, 
કોદરી, સામો વગેરેના પોષણ મલૂ્યો તેમજ સ્વાથ્ય માટે તેના લાર્ા-લાર્ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ષમલેટ વષા-
2023 અંગ ેમાકહતી આપી કૃષક બહનેોને તેના ઉત્પાદન અને દૈષનક ઉપયોગ માટે ષનવેદન કયુું હત ુાં, સાથ ેત ે
અંગેનુાં પ્રદશાન ષનહાળી બહનેો પ્રોત્સાકહત થઈ હતી.  

      કકશોરવયની કન્દ્યાઓ માટે ષમલેટથી બનાવેલ ષવષશષ્ટ્ટ નાસ્તો પણ પીરસવામાાં આવ્યો હતો. આ પ્રસાંગ ે
ઉપસ્સ્થત તમામ ર્ાઈઓ, બહનેો અન ે બાળાઓ દ્વારા રાષ્ટ્રીય પોષણ શપથ લવેામાાં આવી હતી સદર 
કાયાક્રમમાાં ડૉ. એન. આર. પટેલ (વૈજ્ઞાષનક, પશષુવજ્ઞાન), શ્રીમતી એન. વી. શેઠવાલા (પ્રોગ્રામ આષસસ્ટન્દ્ટ), 
એ હાજર રહી બહનેોને પ્રોત્સાકહત કરી હતી. 

  



 
 

 
 

 


