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एकात्मिक बाल त्िकास सिेा योजना 

प्रकल्प आिी 
त्जल्हा परिषद िर्ाा. 

@ध्यास निोपक्रि त्नर्मितीचा@ 

Covid19च्या कालािर्ीत िाबत्िललेा उपक्रि  

उपक्रिाच ेनाि ..................................... 

 

 

“िानभाजी जिळी, सपुोषण िाढिी “ 

(सिुिातीच ेक्षण िोलाच)े 

सौ.लत्लता उिशे आसटकि 
पया. तथा बालत्िकास प्रकल्प अत्र्कािी 

एकात्मिक बाल त्िकास सेिा योजना आिी 

त्जल्हा परिषद िर्ाा. 

कोिोनान ेअनकेाांच्या आयषु्यात एक चाांगली गोष्ट घडिनू आणली 

आह.ेकोिोनाकाळात अनकेाांना त्िचाि किायला ,चाांगल्या िाईटातील 

ताितम्य सिजनू घ्यायला िळे त्िळाला.मयाचाच पिीनाि म्हणनू एक 

सांकल्पना सचुली,ि मया सांकल्पनलेा ितूा रूप ददल.ेजनुाट िाटणाऱ्या 



सांकल्पनचे पनुरुज्जीिन केल ि मयाला नात्िन्यपणूा उपक्रिाची जोड 

ददली. 
“िानभाजी जिळी ,सपुोषण िाढिी “ या उपक्रिाच्या िार्िातनू त्नसगात: 

िनस्पतीिध्य े असलले्या िलूद्रव्य ि अतांमय उपयोगी िसायन ेया िाध्यिातनू 

िोगप्रत्तकाि शक्ती िाढण्यास तसचे,िानिाच्या सिाांगीण शाश्वत त्िकासात जिै 

त्ित्िर्तचेा सहभाग  अतांमय िहमिाचा आह े.सजीि सषृ्टीतील प्रमयके घटक 

एकिकेाशी ि िानिाशी सांबत्र्त असल्यान ेजिै त्ित्िर्ततेील प्रमयके घटकाच े

सांिक्षण ि सांिर्ान होण ेआिश्यक आह े.आपण ग्रािीण भागात िाहतो,त्नसगााचां 

िह्तमि अनन्यसार्ािण आह.ेत्नसगा आपल्याला दकती भिभरून देतो ि आपणही 

त्नसगााच ेदेण ेलागतो.ही भािना बळकट किण्यासाठी,िातचे्या ि कुटुांत्बयाांच्या 

िाध्यिातनू त्नसगाातील नसैर्मगक बाबीची ओळख व्हािी .िातसेह बालकाच े

शािीरिक ,िानत्सक स्िास्थािि सकािामिक परिणाि व्हािा.िलुाांच्या केिळ 

आकलनातच नाही ति,मयाांच्या ितुानकुीतही प्रभािी बदल व्हािा. 

EARLY CHILD & CARE EDUCATION (पिूा बाल्यािस्थतेील बालकाच ेकाळजी ि 

त्शक्षण)  ही जी सांकल्पना आह े,मयासाठी उपयकु्त असा उपक्रि. 

सरुूिातीच ेक्षण िोलाच े
                

 
या उपक्रिातनू पोषक िाताििण त्निााण होऊन िानभाजयाांच ेसांिर्ान ,िात्हती 

सिजनू घणे्यास ि सिजािनू देण्यास जोपासना होऊन िहत्त्ि अर्ोिेत्खत 

होण्यास ि डोळसपण ेिात्हती सिजािनू सिजनू घणे्यास परिसि ि 

पयााििणासाठी  िदत होईल.सािात्जक त्शक्षण यातनू त्िळून सिदुाय िताणकू 

बदलासाठी उपयकु्त 
 



                     “पोषणातनू सिृद्धीकडे  

आर्ी केले िग साांत्गतले.” 
 

प्रतिज्ञापत्र 

प्रमाणिि करण्याि येिे की “िानभाजी जिळी ,सपुोषण िाढिी “ 

हाउपक्रम आर्वी १ बीटमध्ये सरुर्वाि करून : िनस्पतीिध्य े असलले्या 

िलूद्रव्य ि अतांमय उपयोगी िसायन ेयािाध्यिातनू िोगप्रत्तकाि शक्ती 

िाढण्यास तसचे ,िानिाच्या सिाांगीण शाश्वत त्िकासात जिै 

त्ित्िर्तचेा सहभाग  अतांमय िहमिाचा आह े.सजीि सृष्टीतील प्रमयके 

घटक एकिकेाशी ि िानिाशी सांबत्र्त असल्यान ेजिै त्ित्िर्ततेील 

प्रमयके घटकाच ेसांिक्षण ि सांिर्ान होण ेआिश्यक आह े. 

गिोदि,स्तनदा,दकशोिी ि बालकािध्य ेजनजागतृी होऊन िानभाजयाांच े

सांिर्ान,ि आहािात उपयोग .सपुोषनाकडे सिृद्ध िाटचाल होण्यासाठी 

तसेच बालकािध्ये अगदी लहानपणापासून परिसि ि पयााििणाशी 

नात घट्ट होण्यास,कळत  नकळत पयााििणा सांिर्ान होण्यास ि 

निनिीन िात्हती जाणून घणे्यास त्चदकमसक बुद्धी त्निााण होऊन 

सांशोर्नास चालना दणेािा उपक्रि ......... 

लाभाथााना िागादशान ि सुर्ृढ आिोग्य लाभािे  म्हणून उपयुक्त ठिलेला 

आह े तसेच इतिानाही िागादशाक ठिेल.हा उपक्रि या आर्ी कुठेही 

सादि केलेला नाही . 

नर्वोपक्रमक 

                   सौ.लत्लता उिशे आसटकि  
पया. तथा बालत्िकास प्रकल्प अत्र्कािी 

एकात्मिक बाल त्िकास सेिा योजना आिी 

त्जल्हा परिषद िर्ाा. 
 



ित्हला बाल कल्याण त्िभाग त्जल्हा परिषद 

िर्ाा  
 प्रिात्णत किण्यात येते दक एकात्मिक बाल त्िकास सेिा योजना 

प्रकल्प आिी येथे लत्लता उिेश आसटकि पयािेत्क्षका तथा प्रभािी बाल 

त्िकास प्रकल्प अत्र्कािी आिी येथे कायाित आहते.बीट,त्जल्हा ि िाजय 

स्तिािि मयाांनी उमकृष्ट काया मयाांनी केलेले आह.ेस्ितःच्या सांकल्पनेतून 

पूिा शालेय त्शक्षणासाठीत्ित्िर् नात्िन्यपूणा उपक्रि िाबत्िललेे असून 

मयाचा उपयोग अांगणिाडीतील लाभार्थयाासाठी ि इतिाांसाठी झालेला  

आह.े 

      निोपक्रि अांतगात “िानभाजी जिळी ,सपुोषण िाढिी “ही  सांकल्पना 

उमकृष्टपण े िाबत्िली असनू मयाचा सािात्जक िानत्सक,बौत्द्धकत्िकासाला 

चालना त्िळेल यासाठी प्रयत्न केललेे आहते सोबतच EARLY CHILD & CARE 

EDUCATION (पिूा बाल्यािस्थतेील बालकाच े काळजी ि त्शक्षण)  ही जी 

सांकल्पना आह े,मयासाठी उपयकु्त असा उपक्रि.  

सिुिातीच े क्षण िोलाच े साठीही उपयकु्त असनू बालकाच्या त्िकासास 

तसचे पयााििणाशी पिूा बाल्यािस्थपेासनूच नाळ जळुण्यास सहाय्यकािी ठिेल 

याची काळजी घतेलेली आह.े 

            मयाांनी िाबत्िलले ेउपक्रि बालकाांच्या पिूा शालये त्शक्षणासाठी ,तसचे 

icds िर्ील लाभाथी गिोदि,स्तनदा,दकशोिी याांच्या आिोग्यासाठी उपयकु्त ठरून 

सपुोषण िाढत्िण्यास ,िताणकू बदलासाठी उमकृष्टपण े प्रतके्ष्य िाबत्िलेल्या  

नािोपक्रिाची त्शफािस किण्यात येत आह.े 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

सेंदद्रय पिसबाग 

(गिज आत्ण उपयोत्गता ) 

उत्द्धष्ट आत्ण गिज 

“ आपण जे दतेो ते............................. 

आपल्याकडे पित येत मयािुळे ............ 

चाांगल द्या,चाांगलच त्िळेल................ 
LET  FOOD BE THY MEDICINE 

& MEDICINE THY FOOD 
THE LOVE OF GARDENING IS A SEED ONCE SOWN 

THAT NEVER DIES ……………………….. 

आपल्याला िात्हत आह े,त्नसगात:जे स्ित: उगिते  

   मयाची चि काही न्यािीच असते.......................... 

नर्वोपक्रमाची माझी गरज आणि उद्धिष्ट :- 

 आज आपण त्जथे काि किीत आहोत,तो त्िभाग 

ित्हला ि बालकाांच्या सुपोषणासाठी काि किीत असून कुपोषणाला ि 

िक्ताल्पतेला आळा घालण्यासाठी त्ित्िर् उपाय योजना या िाध्यिातून 

किण्यात येत असतात. 

 खि ति कुपोषणाच्या  ८०%अडचणी ह्या  पोषणाशी 

सांबत्र्त असतात .प्रमयेकजण अन्न खात असतो.पिांत ु ते कशा पद्धत्तने 

खािे आत्ण आपल्या िोजच्या जेिणातील पदाथााच पोषण िुल्य कस 



िाढत्िल्या जाईल याचा त्िचाि होणे फाि गिजेच आह.ेमयासाठी 

त्नसगात: उगत्िणाऱ्या िानभाजया हा उत्ति उपाय आह.ेपिांतु यात्िषयी 

िात्हती नसल्याने मयाचा उपयोग ियााददत असतो. 

 

 
 

पाश्वाभिूी:- 

          आिचा िर्ाा त्जल्हा Reliance Nutrition त्िभागाने प्रायोत्गक 

तमिािि घेतला होता. 

त्जल्हा कायाक्रि अत्र्कािी िा.सुनील िेसिे सिाांनी आिी 

तालुक्यातील आिी १ बीटिर्ील टाकिखेडा येथे सेंदद्रय पिसबागेच 

प्रत्शक्षण आयोत्जत करून या उपक्रिाचा श्री गणेशा किण्यात आला. 

पयािेत्क्षका लत्लता आसटकि याांच्या िागादशानात  अांगणिाडी ताई  

छाया पेठे,िांजू डोिे,ित्ना बुिबुिे याांनी 

सातमय ठेित २०१६ पासून त्ह  पोषण िारटका िॉडेल स्िरुपात 

इतिाांसाठी प्रेिणादायी ठित असून सेंदद्रय भाजीपाल्याचे िहमि 

अर्ोिेत्खत किीत आह.ेआजपयांत त्ित्िर् िान्यििापासनू,त्िभागातील 

अत्र्कािी तथा त्ित्िर् लोकाांनी भेटी ददलेल्या आहते.यातुनच 

िानभाजया त्िषयी उमसुकता त्निााण होऊन आपणही िात्हती जाणून 

घ्यािी ि इतिानाही द्यािी म्हणून हा उपक्रि हाती घेण्यात आला. 

१.िानभाजयाची ओळख ि परिसिाची जोड दऊेन पोषण सिृद्धता 

िाढण्यासाठी 



२. सुपोश्नाकडे िाटचाल व्हािी,पयााििण त्शक्षण त्िळून त्नसगा 

जोपासला जािा.........    

३. या ियातील बालके िाता ि कुटुांत्बयाच्या अगदी जिळ असतात 

,िाताांच्या िाध्यिातनू भािी त्पढीकडे िािसा जतन केल्या जाण्यासाठी 

४. योग्य आत्ण सितोल आहािासाठी  कायिस्िरूपी उपाय  त्िळािा 

म्हणून. 

५. आहािाच्या गिजा योग्य प्रिाणात पूणा होण्यासाठी ................ 

६. िी आत्ण कुटुांबाच्या आिोग्यदायी जीिनासाठी(िाझ कुटुांब िाझी 

जबाबदािी ) ................. 

७.आहािातील िहमिाचे घटक नसल्याने उद्भिणाऱ्या सिस्या 

टाळण्यासाठी.............. 

८. योग्य सितोल आत्ण अपुऱ्या आहािाच्या अभािाने कुपोषण 

,िक्तक्षय,शिीिाची िाढ खुांटणे अशासािख्या अनेक सिस्या त्निााण होऊ 

नये म्हणून प्रयत्न किण्यासाठी.................. 

९. आहािातील बहुमिाश घटक त्िळण्यासाठी िानभाजया  हा पयााय 

उपयुक्त ठितो.  

१०.किी खचााचा उपाय .................. 

 
 
 

 

  ११. ददघााऊ आयुष्यासाठी ,सपुोषनाकडे सिृद्ध िाटचाल व्हािी . 



१२. लाभाथााना िागादशान ि सरु्ृढ आिोग्य लाभािे  म्हणून..... 

१३. नैसर्मगक पद्धतीने िाढत असल्याने िासायत्नक द्रव्य ि खताचा   

       िापि नसतो.  

१४. उकडल्यानांतिही अांगभूत नसैर्मगक गुणर्िा  किी होत नाही. 

१५. िनस्पतीतील खत्नजे िहमिाची िूलद्रवे्यउपयोगी िसायने       

शिीिाला त्िळािी म्हणून  

 १६.आजीबाईचा बटिा,मयाची थोडी का होईना िात्हती त्िळािी 

म्हणून 

१७.डोळसपणे िह्तमि सिजून सिजािून साांगणे. 
१८.िातेच्या िाध्यिातून बालपनापासूनच पयााििण त्शक्षण देणे . 

१९.रानभाज्या आज नामशेष होण्याच्या मागाार्वर आहेि. 
२०. रानभाज्याची माहहिी सर्वासामान्य जनिेला आज राहहलेली     

    नाही.त्याची माहहिी सगळयाांना होण्यासाठी 
 

 
 
 
 
 



नर्वोपक्रमाची िाझी उपयोत्गता :-     

       अांगिर्वाडी पररसराि मोकळया जागेर्वर, साांडपाण्यार्वर, 
तनसगािःच, लागर्वड न करिा उगद्धर्वलेला भाजीपाल्याना रानभाज्या 
म्हििाि. उपयोगाि आिलेला भाजीपाला हा सेंहिय भाजीपाला म्हिून 
अांगिर्वाडीिील लाभार्ाासाठी(गरोदर,स्िनदा,हकशोरी ०-६ ची बालके) 
उपयोगाि आििा येईल. 
१. िानिाच्या सिाांगीण शाश्वत त्िकासात जिै त्ित्िर्तचेा सहभाग  अतांमय 

िहमिाचा आह े.सजीि सषृ्टीतील प्रमयके घटक एकिकेाशी ि िानिाशी सांबत्र्त 

असल्यान ेजिै त्ित्िर्ततेील प्रमयके घटकाचे सांिक्षण ि सांिर्ान होण ेआिश्यक 

आह े. 

२. अन्नासाठी आहाराि प्रामखु्याने र्वनस्पिीचा समारे्वश असिो,धान्य 
कडधान्य याच्यानांिर मानर्वी आहारािील प्रमखु घटक म्हिजे भाजी 
याि खोड, पान े ,फळे, द्धबया याांचा र्वापर केला जािो.३२० प्रजािी ह्या 
जांगली र्वािाच्या आहेि.  

३. भाजीची मागिी मोठ्या प्रमािाि र्वाढलेली आहे .यामुळे भाजी 
उत्पादनाि र्वाढ करण्यासाठी आज अमयााहदि प्रमािाि रासायतनक 
खिाचा र्वापर,िव्याचा र्वापर शेिकरी करीि आहेि,उत्पादनाि जरी र्वाढ 
झाली असली िरी नसैतगाक चर्व,प्रतिकारशक्ती कमी होि चालली आहे. 
४. भाजीपाला द्धपकार्वर जीर्वािू ,द्धर्वषािू बुरशी िसेच कीटकाांचा मोठ्या 
प्रमािाि प्रादभुाार्व होल लागला आहे.कीड रोगाच्या तनयांत्रिासाठी, 
अतनयांद्धत्रि पििीने कीडनाशकाची फर्वारिी झालेला भाजीपाला 
मािसाच्या आहाराि आल्याने,साांधेदखुी. कका रोग अल्सर,घसा पोटाचे 
द्धर्वकार, इत्यदी आजार र्वाढू लागले,यासाठी सर्वाांनी पारांपाररक भाजी 
द्धपकाांना एक पयााय म्हिून रानभाज्याांचा द्धर्वचार अर्वश्य केला पाहहजे. 
करा रानभाज्या सांर्वधान........ 
 



 
 
 
 

५. आपल्या सभोर्विाली समिृ र्वनस्पिी सांपदा आहे.शेिाि ओसाड 
जतमनीर्वर बागेि ,परसाि,जांगलाि अनेक र्वनस्पिी आहेि, काही िि 
आहेि.यािील काहीच आपिास रानभाज्या म्हिून र्वापर करिा येिो. 
६. पि यासाठी आपल्या सभोर्विाली असलेल्या र्वनस्पिीांची ओळख र्व 
त्याांचा उपयोग याबाबिची प्रार्तमक स्र्वरुपाची माहहिी असिे आर्वशक 
आहे. 
७ .विविध रानभाज्ाांची माहिती खेड््ात रािणाऱ््ा ि्स्क लोकाांना 
असते पारांपाररक पद्धतीने ्ा भाज्ाचा उप्ोग आिारात करता ्ेत 

८. बालकाांच््ा शारीररक ,मानससकिाढीसाठी नैससगिक िातािरण 
समळािे   

९. बालपणापासूनच तणाि मुक्त िातािरण समळत असल््ाने 
त्ाांच््ा आकलन शक्तीला पांख फुटतात. 
१०. nature school िी सांकल्पना िळूिळू रुजविण््ासाठी. 
११. सििसामान्् अनुभि बालकाांना मुद्दाम सनसगािच््ा 
सासनध््ात हिल््ामुळे नैसतक मुल्् रुजून सनसगि जोपासना 
करण््ाची आिड नकळत सनमािण िोऊन मुल सनरागसपणे 
आनांि घेतो.  



 

 
 
 

निोपक्रमाचे सन्ोजन:- 

उपक्रम पूिि स्स्िती:- 

कोविड १९ च््ा पाशिभमूीिर अांगणिाडी ताई कडून आिी ि 
पररसरातील रानभाज्ाांची माहिती जाणून घेतली असता फारच कमी 
माहिती असल््ाचे समोर आले.माहितीचा अभाि असल््ाचे समोर 
आले. 

प्ाििरण  ि पररसर अभ््ासासाठी .....सनराम् आरोग््ासाठी 
्ाविष्ी अांगणिाडी ताईना प्रिम ्ाची ओळख करून िेणे. 
जाणीिपूििक प्र््न  करणे जेणेकरून लाभािािप्तं माहिती 
पोिोचविणे सलुभ जाईल.  

सबांसधत व््क्तीशी चचाि:- 

१. ग्रामीण भागातील ि्स्क मांडळी , 
२. िनविभाग, 
३. कृषी विभाग  

४.माहितीपर पुस्तके,websites….. 



उपक्रमासाठी इतराांची मित:- 

कोणतािी उपक्रम म्िटला कीत्ाची ्शस्िता त्ात भाग 
घेणाऱ््ा व््क्तीिर अिलांबून असते.्ासाठी आिी१ बीटमधील 
अांगणिाडी ताई,मितनीस ताई,गरोिर स्तनिा,बालक ,पालक 
समाजातील इतर उतसािी व््क्तीचािीसिभाग घेण््ात आला.  

  सोबतच ितृ्तपत्र, social media………… 

 
 

का्ििािीचे टप्पे:- 

 कालािधी –मािे मे २०२१ ते ऑक्टोबर २१  

१. िा उपक्रम ,हि सांकल्पना प्रत्क्ष अमलात आणताना 
अांगणिाडी ताईची मितिाची भूसमका असल््ाने सतला प्रिम 
्ोग्् ती माहिती िेण््ात आली.मिति ि उप्ोसगता पटिून 
िेण््ात आली. 
२.कोविड१९ असल््ाने गहृ्भेटीिर जास्त भर िेण््ात आला. 
३. गरोिर स्तनिा, हकशोरी ्ाांच््ा छोट््ा गटात सभा 
आ्ोस्जत करण््ात आल््ा  

४.  रानभाज्ा मेळाव््ाचे नाविन््पूणि आ्ोजन  



५.माहिती िेणारे फलक ि सेल्फी point चा िापर  

६.हकशोरीसाठी स्पधाि  

७.गौरी गणपतीच््ा सणाच््ा मध््मातनू सांिेश. 
८.पाककृती स्पधाि...पोषण असभ्ानात जनजागतृी 
उपक्रमासाठी सािर कराि्ाचे पुरािे:- 

१. yyy tube link –search lalitaasatkar 

२. https://youtube.be/0_tSAgfyvey  

२.फोटो  

३.ितृ्तपत्राचे कात्रण  
           
  
 

४.public appchi link :-https//publicapp.co.in/video/sp_fgcyghaj04trq?share=true 
 



 
 

 
 

अध्््न सनष्पत्ती  

१. सनसगाितील समदृ्ध िनस्पती  ि त्ाची उप्ोसगता समजा्ला 
मित झाली ,आपल््ा अितीभोिती  सनसगि आपणास 
भरभरून िेत असतो ,आपल््ाला घेता आल पाहिजे. िे 
समजल््ामळेु सनसगािशी नाळ जोडण््ास मित झाली. 

२. सांधी सोडू नका ,भरपरू खा,केिळ पािसाळ््ात समळतात ्ा   
बिुगुणी रानभाज्ा िे समजण््ास मित झाली. 



३. ्ा उपक्रमामळेु  आपला सनसगि नव््ाने जाणून घेता आला. 
४. सपुोषणासाठी ्ा भाज्ामधील घटकद्रव््े उप्कु्त ठरतात.िे 

समजण््ास उप्ोग झाला. 
५. उकडलेल््ानांतरिी  अांगभतू नैससगिक गुणधमि कमी िोत नािी  

६. कािी भाज्ा घशात खिखिते त्ामळेु बनविण््ाची विशीष्ट 
पद्धत समजली. 

७. कािी भाज्ा िांड तर कािी उष्ण असतात , खोकला सिी , 
ताप िम््ािर उपचारकारक असतात. 

८. ्ा भाज्ाांमध््े लोि खसनज ्ाांचा भरपूर साठ असल््ाने 
त्ाांचा आस्िाि शाकािारी ,मासािारी अशा कोणत्ािी 
जेिणासोबत घ््ा्ला ििा. 

९. शिरी खाद्य सांस्कृतीला न भलूता ,आपल््ा अिती भोिती 
सनसगािने मकु्त िस्ताने उधळण केलेल््ारानभाज्ाांचा समािेश 
आपल््ा खाद्यपिािित करून पोषण समदृ्धता िाढविता ्ेते. 
आरोग््ाची जपणूक करून रोगप्रसतकार शक्ती िाढविता ्ेते. 

 

भाजीपाल््ाचे एकच मिति,स्िस्त समळेल भरपूर सति 

   

 
 



साांखीकी् विशे्लषण:- 

अ.क्र. सिभागी  सिभागी 
सांख््ा  

लाभ  

१ अांगणिाडी सेविका  २५ २५ 

२ अांगणिाडी मितनीस  २३ २३ 

३ गरोिर  ११२ ११२ 

४ स्तनिा  १०४ १०४ 

५ हकशोरी  ९६ ९६ 

६ ६म.ते ६ िषािची बालके  ९८० ९८० 

७ एकून  १३४० १३४० 

अांगणिाडी सेविका ,अांगणिाडी मितनीस ्ाांन प्रसशस्क्षत करून 
लाभािीप्तं माहिती पोिचविण््ात आली. 
्शस्िीता:- 

 सजृनाचा आनांि कािी औरच असतो:- 

१. सांधी सोडू नका ,भरपूर खा,केिळ पािसाळ््ात समळतात ्ा 
बिुगुणी रानभाज्ा”िे समजण््ास ्ा उपक्रमामळेु मित झाली. 

२. अांगणिाडी विष्ी आकषिण सनमािण िोऊन अांगणिाडी कें द्र िे 
ज्ञान िेण््ाचे भाांडार असल््ाचे लाभार्थ्ाचंी खात्री झाली. 

३. आरोग््िधिक ,शवक्तिधिक,त्रीडोिधिक रांभाज्ाांचे अनेक फा्िे आिे. 
्ातल््ा अनेक आपल््ाला ओळखूच ्ेत नािी,त्ामळेु त्ा 
कश््ा करा्च््ा आस्ण कशा खा्च््ा िेच माहित नसते.परांत ु
विविध पाककृती ,पोषण राांगोळी ्ामळेु सिजता आली. आिारात 
समािेश झाला. 



 
 

४. पािसाळा सरुु झाला हक भाज्ा उगितात.त्ा अत्ांत पोवष्टक 
सतात िे मनािर वबबविल््ाने. सनरीक्षण क्षमता िाढीस लागली. 

५. लाभािी निीन भाज्ाांची माहिती िेऊ लागले. Whata app group िर 
फोटो share करू लागले. 

६. कािी भाज्ा खिखि करतात परांत ुमतु्राष््ाचे आजार िरू िोतात. 
 उिा.शेिळ 

७. तरुट चिीच््ा भाज्ा उष्ण असतात त्मळेु िात आस्ण कफिोष 
कमी िोतो.पोट साफ िोऊन तिचारोग िोण््ाचा धोका की असतो. 

  उिा.टाकळा,तरोटा 
८. कडिट चिीची भाजी ्कृतासाठी उप्कु्त असनू पोट साफ िोते, 

मळुव््ाधीसारखे त्रासिी कमी िोतात. 
उिा.करटोली.कटूले.... 

९. सचकट असणारी श्रािणात उस्ग्िणारी भाजी माठ ताांिळुजा,लाल    

माठ ,लोि आस्ण खसनजाने भरपूर 

१०. पािटा-िाल सभजत घालनू कोंब काढािेत ,पाने फुटली हक भाजी 
करािी . 

११. लोिाचे प्रमाण भरपूर असणारी भाजी –अळू,धोपा. 



 
 
१२. पािसाळ््ात समळणारे मटाळू चलुीत भाजून खाल्ले जातात. 

्ात A,B5,B6िा्समन, ना्ससन, रीबोफ्लेबीन, कॅरोनाईट असनू िे 
घटक कॅन्सर सारख््ा आजाराला िरू ठेितात.  
 

 
१३. कुां जर – िे एक प्रकारचे तन आिे  परांत ुती एक रानभाजी 

आिे.कोिळ््ा पानाची भाजी छान उत्तम चिीची िोते. 



 
१४. सरुण – जसमनीत िाढणार कां ि मळुव््ाधीसारखे त्रासिी कमी 

िोतात िेठाची भाजी छान िोते.अनेक नैससगिक गुणाांनी ्कु्त. 
त्ामळेु पािसाळ््ाबरोबर ्ेणारा  िा रानमेिा चकुिू नका. 
१४-आघाडा:-गौरी गणपतीला वप्र् असणारा रक्तिधिक ,िाडे बळकट 
िोण््ास उप्कु्त. 

 
१५. भईुआिळा:-फाय्लेिीन नािाचा द्रव्् ्ात असल््ाने कविळ 

सारख््ा आजारात िधुातनू िेतात.लघिीचे प्रमाण िाढून िाि 
कमी िोतो.लाघिी कमी िोणे ,मतुखडा ,जांत ू सांसगि ्ा 
विकारातिी चाांगला गुण ्ेतो. 



 
१६. वपांपळपान:-कोिळी पाने आरोग््ासाठी उप्कु्त आिेत.शरीरािर 
झालेली जखम असेल तर पानाचा उप्ोग िोतो. कोिळ््ा पानाची 
भाजी केल््ास चविष्ट पोषण समदृ्ध असते. 

 
 

१७. ्ासशिा् घोळ,सचिड,अांबाडी,पािरी,डोकेफोडी,कुड््ाची 
फुले,स्जितीची फुले,फासाचे पान,गोपन/बोपली,चीलची भाजी. 
कुड््ाच््ा शेंगा,शेपू अशा जिळपासआिी पररसरात  ३० रानभाज्ा 
आम्िाला सापडल््ा ि त्ाचा उप्ोग करता आला. 



                            
 

१८. ्ा उपक्रमाचा समािेश yराष्ट्री् शकै्षस्णक धोरण २०२०y च््ा 
का्िशाळेत वििभाितील सशफारशीमध््े स्जल्िा सशक्षण प्रसशक्षण 
सांस्िा िधाि ्ाांनी केला आिे. 
 
 

 
 
 
 

 

 



मनोगत:- 
       माझ््ा का्िके्षत्रात अांगणिाडीत तर आम्िी परसबागा त्ार 
केलेल््ा आिेतच परांत ु जमेची बाजू हि आिे हक हकशोरि्ीन 
मुलीनी ,गरोिर,स्तनिा माताांनी आपल््ा घरी उपलब्ध जागेत 
परसबागा फुलि केल््ा आिेत. िे सिि करताना माझ््ा 
अांगणिाडीताई,मितनीस ताई ्ाांचा मोलाचा िाटा आिे त्ाांनी 
सकारातमकतेने स्िीकारल््ामळेु पोषणाची बाब अांगनिाडीसि 
का्िके्षत्रात रुजविता आली.कोणतीिी गोष्ट त्ाांना पटिून िेणे ि 
त्ाांनी सकारातमकतेने विचार करणे गरजेचे आिे,yyyyyyy 
अांगणिाडी,आकार ,पोषणिाहटका त्ापुढील पाऊल  रानभाजीचे ्ा 
सगळ््ात त्ाांचा तनमनाने सिभाग असतो त्ाांच््ामळेुच मला 
कोणतेिी काम करणे सिज सोपे जाते,हकां बिुना एिढेच नािीतर 
मुलाांमध््े िैद्यासनक दृष्टीकोन रुजािा ,प्ाििरणाविष्ी जागरूकता 
सनमािण व्िािी म्िणूनिी ्ा उपक्रमाकडे बघता ्ेईल पोषणासोबत 
पूिि शाले् सशक्षण िेण््ासाठीिी उप्ोग करण््ात ्ेतो हि जमेची 
ि समाधानाची बाब आिे.  

बालकाांची  मित ्ा कमी घेतल््ागेल््ामळेु सांकारक्षम ि्ात 
स्िािलांबनाचे सांस्कारमलू्् बळकट रुजविता ्ेते.केिळ भाजीपाला 
लािून न िाांबता िरिषी विविध पोषण िधिक झाडाांची लागिड ि 
जोपासना करून पोषणातनू समदृ्धीकडे िाटचाल माझ््ा अांगणिाडी 
भसगनी करीत आिेत. 

   सिािना उप्ोगी पडािा,पे्ररणा समळािी म्िणून......... 
     एकात्मिक बाल  त्िकास सेिा योजना आिी ,त्जल्हा   

     िर्ाा..................      

     एक प्रािात्णक प्रयत्न!!!!!!   
   You tube:-search-lalita asatkar 



 

 
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 



          

 

                                                   

 

 



   



 

  

 

 


