કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.ય.ુ , દે િાતજ ખાતે “રાષ્ટ્રીય પોિણ માસ ૨૦૨૦”ની ઉજિણી અંતર્ગત
“ઘર આંર્ણે ઉપ્લબ્ધ પોિણયક્ુ ત આહાર” પરત્િે તાલીમ કાયગક્રમ યોજાયો
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., દે િાતજ ખાતે ઇન્દ્ડીયન ફાર્મર્મ ફ્રર્ટીલાઇઝર્મ કો-ઓપરે ર્ટીિ
લીર્ીર્ટે ડ (ઇફ્કો) ના ર્હયોગથી તા.૧૭/0૯/૨૦૨૦ના રોજ “રાષ્ટ્રીય પોિણ ર્ાર્ ૨૦૨૦”ની
ઉજિણી અંતગમત “ઘર આંગણે ઉપ્લબ્ધ પોિણયુક્ત આહાર” પરત્િે તાલીર્ કાયમક્રર્ યોજાયો.
ૂ બહેનો હાજર
ર્દર તાલીર્ કાયમક્રર્ાાં આણાંદ જજલ્લાના ૪૦ આંગણિાડી બહેનો તથા ૩૮ ખેડત
રહ્યા હતા. આ કાયમક્રર્ર્ાાં અષતથી ષિશેિ તરીકે ર્ોજીત્રા તાલુકાના તાલુકા ષિકાર્ અષધકારી શ્રી
કર્લેશ નાંદા, ઇફ્કો કાંપનીના રીપ્રેર્ન્દ્ર્ટેર્ટીિ ચીરાગ ગઢીયા તથા ગુજકોર્ાશોલના લાયઝન
ઓફીર્ર રિી પાંડયા ઉપસ્થથત રહ્યા હતા.
ર્દર તાલીર્ કાયમક્રર્નુ ઉદઘાર્ટન આણાંદ કૃષિ યુષનિષર્િર્ટીનુ પ્રેરણા ગીત થી કરિાર્ાાં
આિેલ. ત્યારબાદ કેન્દ્રના િ્રષ્ટ્વૈ િઞજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી, ડૉ. જી. જી. પર્ટે લ દ્વારા ર્િે
ર્હેર્ાનોનુ ાં તથા બહેનોનુ ાં શાબ્બ્દક થિાગત કરિાર્ાાં આિેલ. તેર્જ ઘર આંગણે ઓછા ખચે
ગુણિત્તાયુક્ત શાકભાજીનો ઉછે ર કરિા ર્હીલાઓને પ્રોત્ર્ા્હત કયામ તેર્જ ર્હીલાઓનુ ાં
આરોગ્ય જાળિિા પોિણયુક્ત આહાર બાબતે ષિથતુત ચચામ કરી. ત્યારબાદ ર્હેર્ાનશ્રીઓનુ ાં
પુષ્ટ્પગુચ્છ દ્વારાથિાગત કરિાર્ાાં આવ્યુ. શ્રી કર્લેશ નાંદાએ બાળકોનુ ાં આરોગ્ય જાળિિા ઘરે
બનાિેલ પોષ્ટ્ર્ટીક િાનગીઓ બનાિિા ર્્હલાઓને જણાવ્યુ તેર્જ બાળકોના ષિકાર્ ર્ાર્ટે જરૂરી
એિી બાબતોની ષિથત ૃત ચચામ કરી. શ્રી ચીરાગ ગઢીયાએ કીચન ગાડમ નર્ાાં શાકભાજીના ઉછે ર
અને તેના ર્હત્િ ષિિે ષિથત ૃત ર્ા્હતી આપી. કાયમક્રર્ના ભાગરૂપે ઇફ્કો કાંપની દ્વારા ષિના
મ ૂલ્યે પ્રાપ્ત થયેલ શાકભાજી બીજની કીર્ટ તેર્જ આણાંદ કૃષિ યુષનિષર્િર્ટી દ્વારા પ્રકાશીત કીચન
ગાડમ ન અંગેની ર્ા્હતી પુથતીકાનુ ાં ષિના મુલ્યે ષિતરણ કરિાર્ાાં આવ્યુ.
િધુર્ાાં ર્દર કાયમક્રર્ ષનષર્તે કેન્દ્રના પ્રોગ્રાર્ આર્ી. (ગૃહ ષિજ્ઞાન) દ્વારા પૌબ્ષ્ટ્ર્ટક િાનગી
હરીફાઈનુાં આયોજન પણ કરિાર્ાાં આિેલ. જેર્ાાં ૫૪ બહેનોએ ખુબ જ ઉત્ર્ાહ પ ૂિમક ભાગ
લીધેલ. ર્દર હરીફાઈર્ાાં પ્રથર્, દ્વદ્વતીય તથા ત ૃતીય એર્ ત્રણ ષિજેતા જાહેર કરી તેઓને
પ્રર્ાણપત્ર તેર્જ ઈનાર્ આપી પ્રોત્ર્ા્હત કયામ હતા.
તાાંત્રીક બેવૈક બાદ ર્િે બહેનોને બાયો ફો્ર્ટિફાઈડ િેરાઇર્ટી, ન્દ્યરુ ી થાળી તેર્જ શાકભાજી
પાકોની ખેતી પધ્ધષત ષિશે તાલીર્ આપિાર્ાાં આિી તદુપરાાંત ર્્હલાઓએ પોિણ અને
આહાર પરત્િે પોતાના પ્રષતભાિો રજૂ કયામ હતા. ત્યારબાદ કાયમક્રર્ર્ાાં ઉપસ્થથત ર્્હલાઓને
કેષિકે ખાતે આિેલ ન્દ્યરુ ીશનલ ગાડમ નની મુલાકાત કરાિિાર્ાાં આિી. કાયમક્રર્ના અંતે
ડો.િાય.ર્ી. લકુર્ (િઞજ્ઞાષનક, એગ્રોનોર્ી) દ્વારા આભાર ષિધી કરિાર્ાાં આિી. ર્ર્ગ્ર કાયમક્રર્નુ ાં
સુચારૂ ર્ાંચાલન ડો.આર. એર્. પર્ટે લ, િઞજ્ઞાષનક (પાક ર્ાંરક્ષણ) તેર્જ અંજલી જાદિ, પ્રોગ્રાર્
આર્ીર્ર્ટન્દ્ર્ટ (ગૃહષિજ્ઞાન) દ્વારા કરિાર્ાાં આિેલ.
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