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 پروگرام جو تعارف:
 

ايڪشن پالن  فار  ڊايڪسيلريٽ” جي پروگرام( 2021 - 2016)سنڌ حڪومت پنهنجي ڇهن سالن جي گھڻ شعباتي منصوبي 

تائين غذائيت  2021 منصوبي جي تحتتي عملدرآمد ڪري رهي آهي. هن (AAP) “ ريڊڪشن آف اسٽنٽنگ ۽ مالنيوٽريشن

سيڪڙو تائين کڻي اچڻ آهي. يورپي يونين پنهنجي ّغذائيت جي يورپين ڪميشن  40کان  48جي ڪمي جي موجوده شرح کي 

سهڪار ڪري رهيو آهي. جي تحت سنڌ حڪومت  (EU Commission Action Plan on Nutrition 2014) ايڪشن پالن 

جي منظوري ڏني. هي پروگرام سنڌ جي ڏهن  (PINS)غذائيت جي بهتري جي پروگرام  جنهن تحت يورپين يونين سنڌ ۾

امشورو، قمبر شهدادڪوٽ ڄ، ولعن ۾ شروع ڪيو ويو آهي جن ۾ ٺٽو، سجاول، ٽنڊو محمد خان، ٽنڊو الهيار، مٽياري، دادض

يعني غذائي جنهن جو سڌو تعلق  غذائيت   3۽ شڪارپور شامل آهن. هن پروگرام جي ممڪن نتيجي نمبر  الڙڪاڻو، 

ُاپائن تي عملدرآمد جي ذميواري رورل سپورٽ پروگرامز نيٽورڪ جي آهي. سنڌ بابت   (Nutrition Sensitive)حساسيت 

اي سي ايف ، ايف اي او، ۽ رورل سپورٽ  ،حڪومت جي واسطيدار ادارن کان عالوه ٻين سهڪاري ادارن ۾ ڪونسل سانتي

 ين آر ايس پي، ٽي آر ڊي پي ۽ ايس آر ايس او( شامل آهن.پروگرامز ) ا

  مقصد جا ()پنز  پروگرام جي بهتري جي غذائيت ۾ ڌسن 
 

 عام مقصد: 

۾پائيدار ل يئاريندڙ مائرن جي غذائي صورتحاسالن کان گھٽ عمر جي ٻارن ، حامال ۽ کير پ 5گرام جو مقصد سنڌ ۾ وپر

سان   (zero hunger) ُبک کي ختم ڪرڻ   2بهتري حاصل ڪرڻ آهي.  جنهن جو تعلق پائيدار ترقيَء جي عالمي حدف نمبر 

 آهي. 

 خاص مقصد: 

هن پروگرام جو مقصد سنڌ حڪومت جي استعداد کي وڌائڻ آهي ته جئين گھڻ شعباتي غذائي پاليسي تي بهتر انداز ۾ سڌي 

 ي کوٽ ۾ بهتري آڻي سگهجي. جڌ جي ڳوٺاڻن عالئقن ۾ واضع طور غذائيت طرح عملدرآمد ڪندي سن

 

 

 

 



 

جي معلومات ولڪاس ڊفارمر فيل  
   (Name of FFS)اسڪول جو نالو 

  (FFS Village Name) : ڳوٺ جو نالو

  (VO Name)ڳوٺاڻي تنظيم جو نالو 

  Address)) تنظيم جو پتو

  (UC / Taluka / District)يو سي، تعلقو ۽ ضلعو 

 ڳوٺاڻي تنظيم جي دائري ڪار ۾ گھراڻن جو ُڪل تعداد
(#of total HHs in VO Catchment Area) 

 

  0-23ڳوٺاڻي تنظيم جي دائري ڪار ۾ غربت جي شرح  
 پي ايس سي ۾ ايندڙ گھراڻن جو تعداد 

(#of total HHs in VO Catchment Area with 0-23  

PSC 

 

 
 (Objectives)مقصد بنيادي جا ولڪاس

 هيٺين عنوانن تي ڄاڻ ڏيڻ؛ الِء ت کي بهترڪرڻڳوٺاڻي سطح تي غذائي

روزمره جي خوراڪ ۾ وڌائڻ ته  پوکائي ۽ ان جواستعمالن جي مختلف ڀاڄي ڏئيڊماسٽريشن سائيٽ تي سکيا  .1

 ، فراهمي يقيني بڻائي سگھجي گھريلو سطح تي جيئن متوازن خوراڪ جي

موسمياتي تبديلن جي تناظر ۾ خوراڪ جي کوٽ کي ختم ڪرڻ الِء ننڍن هارين جي صالحيتن ۾ اضافو ڪرڻ ته  .2

واڌارو ۾  ۽ استعمال پيداوار جي َاناج ڳوٺاڻي سطح تي استعمال سانجيئن ُاهي جديد پيداواري ٽيڪناالجي جي 

 ،آڻي سگھن

ڳوٺ  ۽الِء صالحيتن ۾ اضافو ڪرڻ ته جيئن گھريلو ڪرڻ  سار سنڀالبهتر  نجيمال پالڻ ۽ اُ  يچوپايمالوندن جي  .3

 ،کير ۽ ُان مان ٺهندڙ شين جي پيداوار ۽ استعمال ۾ اضافو آڻي سگھجيگوشت، تي  سطح

يئن ته ج پولٽري اينٽرپرينيوئر جي صالحيتن ۾ اضافو آڻڻالِء ڪرڻ  سار سنڀالبهتر ڙين پالڻ ۽ انهن جي ڪُ ڪُ  .4

 ،گھريلو ۽ ڳوٺ سطح تي آنن ۽ ُڪُڪڙين جي گوشت جي پيداوار ۽ استعمال وڌائي سگھجي

وظ وقت تائين محف يڻگھ ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ کيضافي پيداوار ا  جي ۽ اناج  ينڄاڀتي سطح گھريلو ۽ ڳوٺ  .5

 ڻائي سگھجي، ته جيئن گھريلو ۽ ڳوٺ سطح تي انهن شين جي ٻارنهن مهينا وافر فرواني ممڪن ب ڻرک

ه ت  ڻرڪ مهيا اٽوٻنرسرين ذريعي  لڳايف ايس تي ل ايف۽  ڻرڪ اضافو۾  ُگھرج جي يڙسوهانجھ ۽ نڻو يدارميو .6

 .سگھجي ائيڌو۾  ڪخوراجو استعمال روزمره جي  يڙ۽ سهانجھ ميونسطح تي  ٺوڳجيئن گھريلو ۽ 

 

_____________________________  ___________________   صحيح___________________ي صدر جو نالو ___________تنظيم ج  
 

_____________________________ صحيح   _________جو نالو  ___________________________ تنظيم جي جنرل سيڪريٽري  



 

هدايتون۽  تعارف جو ولڪاس ڊفارمر فيل   
ان س ماڻهن کي عملي طريقيڳوٺاڻي سطح تي جتي آهي تربيتي مرڪز فارمر فيلڊ اسڪول هڪ غير رسمي معلوماتي / 

تي جهڙوڪ ڀاڄين جي واڙي لڳائڻ، اناج جي پوکي ۽ پيداوار، چوپائي مال ۽ ڪڪڙين جي سار سنڀال ۽  مختلف موضوعن
غذائي ضرورتن کي پورو ڪري مختلف ته جيئن ڳوٺاڻي ۽ گھريلو سطح تي کيا ۽ ڄاڻ ڏني وڃي ٿي سپالنا جي باري ۾ 

   ارمر فيلڊ اسڪول جي جوڙجڪ الِء هيٺين هدايتن تي عمل ڪرڻ ضروري آهي؛ف سگھجي. 

  دي نوي مختص ڪئيفارمر فيلڊ اسڪول جي قيام الِء زمين ذرخيز ڌ ايڪڙ اڳوٺاڻي تنظيم جي سطح تي آبادي جي ويجھو
 .جنهن ۾ مٺي پاڻي جو ذريعو هجڻ شرط آهي 

 ۾ ورهائبو،  نحص نٽ کي هيٺين ٽپال جو ولڪاس ڊفيل فارمر 
o   جي جڳهه ٺاهڻ (ڊمانسٽريشن)عملي مظاهري، 
o  4ٺاهڻ الِء  ٽمپوسڪ/  ڻاڀ نامياتيX4   ،جي جڳهه ٺاهڻ 

 جي جڳهه ٺاهڻ،  ٽسائي نرسري

 يڙجو وئررپرينيٽاين لچرڪايگرييافته  تربيتذميداري  جي الڀ۽ ان جي سار سن ڻهالئ ولڪاس ڊفيل فارمرهدايتن موجب  نلڏ
   يون،ٿ جنڏ ٺهي يڪجي آهي، جي

 ردارڪ ۽ ذميداريون جون رپرينيوئرٽاين لچرڪايگري
ر فيلڊ اسڪول فارمزمين  ذرخيز پنهنجي اڌ ايڪڙ جوڙو ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئرتربيت يافته ڳوٺاڻي تنظيم جي سطح تي  .1

 ،ڻيندوآ۾  عمل مقياجي  ولڪاس ڊهدايتن مطابق فارمر فيل۽  جي قيام الِء مختص ڪندو

چونڊ ڪري انهن کي متختلف قسمن ڳوٺاڻي تنظيم جي سهڪار سان ايف ايف ايس ميمبرن جي سڃاڻپ ۽ هدايتن مطابق  .2

 ڙدنڪ هارپو ،(ڪاٽ)الئيو اس مالوند، ُڪُڪڙيون پالڻ )پولٽري(، (ننگڊگار چنڪ) يڙوا گھريلوجهڙوڪ  ورهائڻ۾ جي بيچز 

 ذميندارن جي بيچ، نڍنن/ 

مختلف گڏجاڻين الِء روشن ۽ هوادار جڳهه جو بندوبست ُپڻ ڪندو، ته  جو ڙوتربيت يافته ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر جوڙو  .3

  جيئن ايف ايف ايس ميمبرن سان مختلف موضوعن تي سيشن ڪري سگھجن،  

 ،مظاهرو ڪرڻعملي ڀاڄين پوکڻ جو  ڏنل شيڊيول مطابق گھريلو واڙي لڳائيندڙ بيچ سانتي  ڊمانسٽريشن پالٽ .4

 ،ڪرڻ نگراني سهولتڪاري ۽گھريلو سطح تي ڀاڄين جي پوکائي جي ڪم جي  .5

 ؛رڻڪ ۽ سهولتڪاريريگيولر انعقاد هيٺ ڏنل طريقي مطابق سيشنس جو مختلف بيچز سان فارمر فيلڊ اسڪول جي  .6

a. جي تياري،  جٻ ،ڊجي چون جنٻ نٺ۾ خالص ۽ س جنهن۽  وبڪ هر پندرهين ڏينهن سيشن گھريلو واڙي واري بيچ سان

 يج فصلن ،ت/ غذائي مقويتزمين ۾   اري،ڪجي انظام  يڻپا جو استعمال، ڻاڀالِء زمين جي تياري،  ڻپوک يجاريٻ

 نٽ دورانيو جو وليٽ/  بيچ هن شامل آهن. ارڪجو طريقي الڀ۽ فصل جي تياري ۽ سن ڻرڪالبارو  ،يسائيڊٽ۽ پيس دوا

 .  وندڪ داخل کي بيچن نٻ۾  سال جوڙو رپرينيوئرٽاين لچرڪايگريتربيت يافته  ليول او وي۽  هوندو جو مهينن

b. نسل جا ينڪڪڙ اري،ڪ انتظام جي ريٽپول۾  جنهن وبڪ سيشن ماهوار ُڪُڪڙيون پالڻ )پولٽري( واري بيچ سان، 

۽  هوندو جو مهينن هنڇ دورانيو جو وليٽ/  بيچ هن. ۽ عالج تي ڳالهايو ويندو سينيشنڪوئ خوراڪ، جي ينڪڪڙ

ي و ۽ جانورن جي توسيعندڪ داخل کي بيچن نٻ۾  سال جوڙو رپرينيوئرٽاين لچرڪايگريتربيت يافته  ليول او وي

 .ته جيئن وقت س ر مڪمل ٿي سگھن رضاڪار جي سهولتڪاري ڪندو



 

c. ال م ايو)چوپالڀسن سار جي انهن۽  ڻپال کي جانورن۾  جنهن وبڪ ماهوار سيشن بيچ سان( واري ڪاٽالئيواس) مالوند

 سينيشنڪوئ ،جانورن جون بيماريون ،وڊ/ ون خوراڪ جيگاهه ۽ چارو ، جانورن  نسل،( جا رينٻڪ۽  ئونڳمينهون / 

 چرلڪايگريتربيت يافته  ليول او وي۽  هوندو جو مهينن هنڇ دورانيو جو وليٽ/  بيچ هن. ۽ عالج تي ڳالهايو ويندو

جانورن جي توسيعي رضاڪار جي سهولتڪاري ڪندو ته  و ۽ندڪ داخل کي بيچن نٻ۾  سال جوڙو رپرينيوئرٽاين

 جيئن وقت س ر مڪمل ٿي سگھن.

d. جنهن ۾ زمين جي تياري ۽ ٻج جي چونڊ، ٻج جي  وبڪ هارپو ڪندڙ / ننڍا ذميندارن جي بيچ سان ماهوار سيشن

/  چبي هن. پوکائي ۽ ُگڏ، نامياتي ڀاڻ ۽ زرعي دوائن جو استعمال، آبپاشي ۽ البارو ۽ ذخيرو ڪرڻ تي ڳالهايو ويندو

 بيچن نٻ۾  سال جوڙو رپرينيوئرٽاين لچرڪايگريتربيت يافته  ليول او وي۽  هوندو جو مهينن هنڇ دورانيو جو وليٽ

ته  هنڏج ندا،ڪ اريڪسهولتآفيسر ۽ سي اين اوز انهن سيشن جي  لچرڪآر ايس پي جا ايگري و.ندڪ داخل کي

۾  ته جيئن فصلن جي پيداوار ينداڏراِء  يڻآفيسر به انهن سيشن ۾ پنهنجي ماهرا ينشنٽسڪاي لچرڪايگري ٽگورنمن

 سگھجي. ريڪاضافو 

ا ج جوڙو فارمر فيلڊ اسڪول تي ڀاڄين جو بيجارو، وڻن )ميويدار ۽ سهانجھڙي( رپرينيوئرٽاين لچرڪايگريتربيت يافته  .7

 گھراڻن کي مارڪيٽ کان گھٽ اگھ تي وڪڻندو.  ٻوٽا پوکيندو ۽ ڳوٺاڻي تنظيم جي دائري ڪار ۾ ايندڙ

 يڻاٺوڳ تي اگھ ٽگھ کان ٽيڪمار يونڄاڀ ڙيندٿتي  ولڪاس ڊفارمر فيل وڙجو رپرينيوئرٽاين لچرڪايگرييافته  تربيت .8

 .ن کي وڪڻندوڻگھرا ڙ۾ ايند ارڪتنظيم جي دائري 

عورت  رز،ڪور ينشنٽسڪاي ڪاٽالئيو اس يٽميونڪ اف،ٽآر ايس پي اسجنهن ۾  اريڪسان رابطا  الڳاپيل ماڻهن .9

 .آهن شامل ۽ سي آر پي رپرينيوئرٽاين لچرڪايگري

 ،مختلف سرگرمين جو مهيا ڪيل رجسٽر تي رڪارڊ رکڻهدايتن موجب  ڏنل .10

 ،الڳا پيل اداري طرفان سکيا جي موقعن ۾ شموليت ڪرڻ .11

گي ڪارڪرد۽ ڳوٺ جي عملي منصوبي جي تنا ظر ۾  ڳوٺاڻي تنظيم ۽ مقامي سهڪاري اداري سان هر مهيني گڏجاڻي ڪرڻ .12

 رپورٽ پيش ڪرڻ ،

 ڪرڻڪارڪردگي رپورٽ پيش جي تناظر پالن جي  آر ايس پي جي گڏجاڻي ۾ شرڪت ڪرڻ ۽ گذريل مهيني هر مهيني .13

 جوڙڻ.۽ ايندڙ مهيني جو ماهوار پالن 

 

 

 

 



 

 
 

 * سرگرميون جھڙوڪ ٻج وٺندڙ ۽ لڳائيندڙ گھراڻا، ٻيجارو وٺندڙ گھراڻا،  تربيت جي موقعي ۾ شرڪت ڪرڻ وغيره

 

وار پالن مهينيجو  رپرينيوئرٽاين لچرڪايگري   
 _________________سال____مهينو______________________تاريخ   ________________:آرگنائيزيشن ٽسپور لڪلو ___________________________________:وليج آرگنائيزيشن

 ______________________________ضلعو_________________تعلقو:____________________ جو نالو ائونسلڪيونين  ______________________________________:جو نالو  ٺوڳ

 مهينو ___________________________  / سال: _______________________________________
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 جو
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نو
 ع

قسم جو بيچ  
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 چنڪ) يڙوا گھريلو                                 
اڻ( وارا گھراننگڊگار                                   

 

( ريٽ)پول ڻپال ينُڪُڪڙ                                 
اڻوارا گھرا  

 

( ڪاٽ)الئيو اس مالوند                                 
  اڻوارا گھرا

 

 /يڍنن ڙندڪ هارپو                                 
اڻگھرا وارا زمينداري  

 

 * ايف ايف ايس تي رٿيل ٻيون سرگرميون
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يڻجاڏگ ماهوارايس پي جي  آر. 2                                 
                               3 .  

                               4 .  

/  ٽارگيٽ پالن تاثرات  سرگرمي 
   

   

صحيح / آڱوٺي جو نشانايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر )عورت( جو نالو:                            آڱوٺي جو نشان صحيح /ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر )مرد( جو نالو:                                         
 



 

  ٽرپور ردگيڪارڪ ماهوار جيجوڙي  رپرينيوئرٽاين لچرڪايگري
_________________________سال______مهينو____________________________________آرگنائيزيشن   ٽسپور لڪلو______________________________________وليج آرگنائيزيشن   

________________________ضلعو_________________تعلقو____________________________جو نالو ائونسلڪيونين ________________________________________جو نالو  ٺوڳ   

 داخال وٺندڙ  تربيت مڪمل ڪندڙ )گريجوئيٽ(
 فارمر فيلڊ اسڪول جي ڪالس جو قسم   

 عورت مرد ٽوٽل عورت مرد ٽوٽل
   ربيع / خريف (ننگڊگار چنڪ) يڙوا گھريلو      
ريٽپول        
(ڪاٽاس)الئيو  مال چوپايو        
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 فارمر فيلڊ اسڪول تي هلندڙ سيشن
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          (خريف - ننگڊگار چنڪ) يڙگھريلو وا: رجسٽريشن يچ جيب فارمر فيلڊاسڪول جي
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           ربيع -( ننگڊگار چنڪ) يڙگھريلو وا: رجسٽريشن يچ جيب فارمر فيلڊاسڪول جي
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(ريٽ)پول ڻپال يونُڪُڪڙ: رجسٽريشن يچ جيب فارمر فيلڊاسڪول جي             
 

 ______________________ کان _______________________ تائينتاريخ:   (پولٽري) ُڪُڪڙيون پالڻبيچ جو قسم: 
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           (ڪاٽچوپايو مال )الئيواس: رجسٽريشن يچ جيب فارمر فيلڊاسڪول جي
 

 تاريخ: ______________________ کان _______________________ تائين  (الئيواسٽاڪ) چوپايو مالبيچ جو قسم: 

 پي ايس سي سڃاڻپ ڪارڊ نمبر جنس پتو مڙس جو نالو/ پيُء  نالو نمبر
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           هاري / ذميندار( اڍ)نن ڙندڪهارپو : رجسٽريشن يچ جيب فارمر فيلڊاسڪول جي
 

 ______________________ کان _______________________ تائينتاريخ:   (ننڍا هاري / ذميندار) هارپو ڪندڙبيچ جو قسم: 
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 صحيح / آڱوٺي جو نشان                               جو نشانصحيح / آڱوٺي 
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