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سنڌ حڪومت پنهنجي ڇهن سالن جي گھڻ شعباتي منصوبي ( )2021 - 2016جي پروگرام” ايڪسيلريٽڊ ايڪشن پالن فار
ريڊڪشن آف اسٽنٽنگ ۽ مالنيوٽريشن“ ) (AAPتي عملدرآمد ڪري رهي آهي .هن منصوبي جي تحت  2021تائين غذائيت
جي ڪمي جي موجوده شرح کي  48کان  40سيڪڙو تائين کڻي اچڻ آهي .يورپي يونين پنهنجي ّغذائيت جي يورپين
ڪميشن ايڪشن پالن ) (EU Commission Action Plan on Nutrition 2014تحت سنڌ حڪومت جي سهڪار ڪري
رهيو آهي .جنهن تحت يورپين يونين سنڌ ۾ غذائيت جي بهتري جي پروگرام ) (PINSجي منظوري ڏني .هي پروگرام سنڌ
جي ڏهن ض لعن ۾ شروع ڪيو ويو آهي جن ۾ ٺٽو ،سجاول ،ٽنڊو محمد خان ،ٽنڊو الهيار ،مٽياري ،دادو ،ڄامشورو ،قمبر
شهدادڪوٽ  ،الڙڪاڻو ۽ شڪارپور شامل آهن .هن پروگرام جي ممڪن نتيجي نمبر  3جنهن جو سڌو تعلق غذائيت يعني
غذائي حساسيت ) (Nutrition Sensitiveبابت ُاپائن تي عملدرآمد جي ذميواري رورل سپورٽ پروگرامز نيٽورڪ جي
آهي .سنڌ حڪومت جي واسطيدار ادارن کان عالوه ٻين سهڪاري ادارن ۾ ڪونسل سانتي ،اي سي ايف  ،ايف اي او ،۽
رورل سپورٽ پروگرامز ( اين آر ايس پي ،ٽي آر ڊي پي ۽ ايس آر ايس او) شامل آهن.

سنڌ ۾ غذائيت جي بهتري جي پروگرام (پنز) جا مقصد
عام مقصد:
پروگرام جو مقصد سنڌ ۾  5سالن کان گھٽ عمر جي ٻارن  ،حامال ۽ کير پيئاريندڙ مائرن جي غذائي صورتحال ۾پائيدار
بهتري حاصل ڪرڻ آهي .جنهن جو تعلق پائيدار ترقيَء جي عالمي حدف نمبر ُ 2بک کي ختم ڪرڻ )(zero hunger
سان آهي.

خاص مقصد:
هن پروگرام جو مقصد سنڌ حڪومت جي استعداد کي وڌائڻ آهي ته جئين گھڻ شعباتي غذائي پاليسي تي بهتر انداز ۾
سڌي طرح عملدرآمد ڪندي سنڌ جي ڳوٺاڻن عالئقن ۾ واضع طور غذائيت جي کوٽ ۾ بهتري آڻي سگهجي.

فارمر فيلڊ اسڪول جي معلومات
اسڪول جو نالو )(Name of FFS
ڳوٺ جو نالو): (FFS Village Name
ڳوٺاڻي تنظيم جو نالو )(VO Name
تنظيم جو پتو ((Address
يو سي ،تعلقو ۽ ضلعو )(UC / Taluka / District
ڳوٺاڻي تنظيم جي دائري ڪار ۾ گھراڻن جو ُ
ڪل تعداد
)(#of total HHs in VO Catchment Area
ڳوٺاڻي تنظيم جي دائري ڪار ۾ غربت جي شرح 0-23
پي ايس سي ۾ ايندڙ گھراڻن جو تعداد
(#of total HHs in VO Catchment Area with 0-23
PSC

اسڪول جا بنيادي مقصد )(OBJECTIVES
ڳوٺاڻي سطح تي غذائيت کي بهترڪرڻ الِء هيٺين عنوانن تي ڄاڻ ڏيڻ؛
.1

ڊماسٽريشن سائيٽ تي سکيا ڏئي مختلف ڀاڄين جي پوکائي ۽ ان جواستعمال روزمره جي خوراڪ ۾ وڌائڻ ته
جيئن متوازن خوراڪ جي گھريلو سطح تي فراهمي يقيني بڻائي سگھجي،

.2

موسمياتي تبديلن جي تناظر ۾ خوراڪ جي کوٽ کي ختم ڪرڻ الِء ننڍن هارين جي صالحيتن ۾ اضافو ڪرڻ ته
جيئن ُاهي جديد پيداواري ٽيڪناالجي جي استعمال سان ڳوٺاڻي سطح تي َاناج جي پيداوار ۽ استعمال ۾ واڌارو
آڻي سگھن،

.3

مالوندن جي چوپايي مال پالڻ ۽ ُانجي بهتر سار سنڀال ڪرڻ الِء صالحيتن ۾ اضافو ڪرڻ ته جيئن گھريلو ۽
ڳوٺ سطح تي گوشت ،کير ۽ ُان مان ٺهندڙ شين جي پيداوار ۽ استعمال ۾ اضافو آڻي سگھجي،

.4

ُ
ڪ ُ
ڪڙين پالڻ ۽ انهن جي بهتر سار سنڀال ڪرڻ الِء پولٽري اينٽرپرينيوئر جي صالحيتن ۾ اضافو آڻڻ ته جيئن
گھريلو ۽ ڳوٺ سطح تي آنن ۽ ُ
ڪ ُ
ڪڙين جي گوشت جي پيداوار ۽ استعمال وڌائي سگھجي،

.5

گھريلو ۽ ڳوٺ سطح تي ڀاڄين ۽ اناج جي اضافي پيداوار کي ضايع ٿيڻ کان بچائڻ ۽ گھڻي وقت تائين محفوظ
رکڻ ته جيئن گھريلو ۽ ڳوٺ سطح تي انهن شين جي ٻارنهن مهينا وافر فرواني ممڪن بڻائي سگھجي،

.6

ميويدار وڻن ۽ سوهانجھڙي جي ُگھرج ۾ اضافو ڪرڻ ۽ ايف ايف ايس تي لڳل نرسرين ذريعي ٻوٽا مهيا ڪرڻ
ته جيئن گھريلو ۽ ڳوٺ سطح تي ميون ۽ سهانجھڙي جو استعمال روزمره جي خوراڪ ۾ وڌائي سگھجي.

فارمر فيلڊ اسڪول جو تعارف ۽ هدايتون
فارمر فيلڊ اسڪول هڪ غير رسمي معلوماتي  /تربيتي مرڪز آهي جتي ڳوٺاڻي سطح تي ماڻهن کي عملي طريقي سان
مختلف موضوعن تي جهڙوڪ ڀاڄين جي واڙي لڳائڻ ،اناج جي پوکي ۽ پيداوار ،چوپائي مال ۽ ڪڪڙين جي سار سنڀال ۽
پالنا جي باري ۾ سکيا ۽ ڄاڻ ڏني وڃي ٿي ته جيئن ڳوٺاڻي ۽ گھريلو سطح تي مختلف غذائي ضرورتن کي پورو ڪري
سگھجي .فارمر فيلڊ اسڪول جي جوڙجڪ الِء هيٺين هدايتن تي عمل ڪرڻ ضروري آهي؛
آبادي جي ويجھو ڳوٺاڻي تنظيم جي سطح تي اڌ ايڪڙ ذرخيز زمين فارمر فيلڊ اسڪول جي قيام الِء مختص ڪئي ويندي



جنهن ۾ مٺي پاڻي جو ذريعو هجڻ شرط آهي .
فارمر فيلڊ اسڪول جو پالٽ کي هيٺين ٽن حصن ۾ ورهائبو،



o

عملي مظاهري (ڊمانسٽريشن) جي جڳهه ٺاهڻ،

o

نامياتي ڀاڻ  /ڪمپوسٽ ٺاهڻ الِء  4X4جي جڳهه ٺاهڻ،

o

نرسري سائيٽ جي جڳهه ٺاهڻ،

ڏنل هدايتن موجب فارمر فيلڊ اسڪول هالئڻ ۽ ان جي سار سنڀال جي ذميداري تربيت يافته ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر
جوڙي جي آهي ،جيڪي هيٺ ڏجن ٿيون،

ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر جون ذميداريون ۽ ڪردار
.1

ڳوٺاڻي تنظيم جي سطح تي تربيت يافته ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر جوڙو پنهنجي اڌ ايڪڙ ذرخيز زمين فارمر فيلڊ
اسڪول جي قيام الِء مختص ڪندو ۽ هدايتن مطابق فارمر فيلڊ اسڪول جي قيام عمل ۾ آڻيندو،

.2

هدايتن مطابق ڳوٺاڻي تنظيم جي سهڪار سان ايف ايف ايس ميمبرن جي سڃاڻپ ۽ چونڊ ڪري انهن کي متختلف قسمن
جي بيچ ۾ رجسريشن ڪرڻ جهڙوڪ گھريلو واڙي (ڪچن گارڊننگ) ۽ هارپو ڪندڙ  /ننڍن هارين جي بيچ،

.3

تربيت يافته ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر جوڙو جو ڙو مختلف گڏجاڻين الِء روشن ۽ هوادار جڳهه جو بندوبست ُپڻ ڪندو ،ته
جيئن ايف ايف ايس ميمبرن سان مختلف موضوعن تي سيشن ڪري سگھجن،

.4

اڌ ايڪڙ (ڊمانسٽريشن  /نمائشي پالٽ ) تي سال ۾  3دفعا (ربيع  ،خريف 1-۽ خريف )2-مختلف قسمن جون  4کان 5
*ڀاڄيون پوکڻڻ ۽ انهن جو فصل کڻڻ،

.5

ڊمانسٽريشن  /نمائشي پالٽ تي پوکيل ڀاڄين جي  80سيڪڙو ُاپت حاصل ڪرڻ ۽ واڌو پيداوار ڳوٺ جي سطح ۽
مارڪيٽ ۾ وڪڻڻ،

.6

سال ۾  3ڀيرا 4X4جي ايراضي جي ٻن کڏن تي نامياتي ڀاڻ  /ڪمپوسٽ ٺاهڻ ۽ استعمال ۾ آڻڻ،

.7

سال ۾ٻه دفعا سهانجھڙي جي  600ٻوٽن جي نرسري تيار ڪرڻ ( 300ٻوٽا هر ُمند ۾)،

.8

سهانجھڙي جا گھٽ ۾ گھٽ  300ٻوٽا گھريلو سطح تي لڳرائڻ ،جنهن جي لڳائڻ کان ٻن مهينن کانپوِء زنده رهڻ جي شرح
 50سيڪڙو هجڻ گھرجي،

.9

سهانجھڙي جي فائدن ۽ پوکائي کي فروغ ڏيڻ الِء هر ُمند ۾گھٽ ۾ گھٽ هڪ سيشن ڪرڻ،

.10

آر ايس پي پاران ُمهيا ڪيل ميويدار ٻوٽن کي گھريلو سطح تي لڳرائڻ جنهن جي زنده رهڻ جي شرح  70سيڪڙو هجڻ
ضروري آهي،

.11

گھريلو سطح تي ڀاڄين جي پوکائي ڪرڻ الِء  54گھراڻن جي داخال  /رجسٽريشن ڪرڻ،

.12

گھريلو سطح تي  6x6ايراضي تي  5-4قسمن جي* ڀاڄين جي پوکائي جي ڪم جي سهولتڪاري جهڙوڪ ٻج ُمهيا ڪرڻ،
زمين جي تياري ،پوکائي وغيره ۽ نگراني ڪرڻ؛ گھريلو سطح تي پوکيل ڀاڄين جي زنده رهن جي شرح  80سيڪڙو هئڻ
گھرجي،

.13

ننڍن هارين سان ٿيندڙ بي سي سي ٽولڪٽ (چانورن  /ڪڻڪ ۽ سهانجھڙي جي پيداواري ٽيڪناالجي ) سهولتڪاري
ڪرڻ ،هن سيشن ايگريڪلچر آفيسر ۽ سي اين اوز انهن سيشن جي سهولتڪاري ڪندا،

.14

الڳاپيل ماڻهن سان رابطا ڪاري جنهن ۾ آر ايس پي اسٽاف ،ڪميونٽي الئيو اسٽاڪ ايڪسٽينشن ورڪرز سان گڏجي
جانورن جي وئڪسينيشن ڪئمپ جو انعقاد ڪرڻ ،عورت ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر ۽ سي آر پي شامل آهن.

.15

ڏنل هدايتن موجب مختلف سرگرمين جو مهيا ڪيل رجسٽر تي رڪارڊ رکڻ،

.16

الڳا پيل اداري طرفان سکيا جي موقعن ۾ شموليت ڪرڻ،

 .17ڳوٺاڻي تنظيم ۽ مقامي سهڪاري اداري سان هر مهيني گڏجاڻي ڪرڻ ۽ ڳوٺ جي عملي منصوبي جي تنا ظر ۾
ڪارڪردگي رپورٽ پيش ڪرڻ ،
 .18هر مهيني آر ايس پي جي گڏجاڻي ۾ شرڪت ڪرڻ ۽ گذريل مهيني جي پالن جي تناظر ڪارڪردگي رپورٽ پيش ڪرڻ
۽ ايندڙ مهيني جو ماهوار پالن جوڙڻ.

ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر جو مهيني وار پالن

وليج آرگنائيزيشن___________________________________:

سيشن جو
عنوان

مهينو ___________________________  /سال_______________________________________ :
31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

خوراڪ
محفوظ ڪرڻ
جو سيشن

گھريلو واڙي (ڪچن
گارڊننگ) وارا گھراڻا

سيشن نمبر

بيچ جو قسم

لوڪل سپورٽ آرگنائيزيشن ________________:تاريخ_____________مهينو_______________سال_______________

هارپو ڪندڙ ننڍي/
زمينداري وارا گھراڻا
(بي سي سي  /ڊجيٽل
ٽولڪٽ)

* ايف ايف ايس تي رٿيل ٻيون سرگرميون
.1
.2
.3
.4
.5

آر ايس پي جي ماهوار گڏجاڻي
وي او  /ايل ايس او جي ماهوار گڏجاڻي
سرگرمي

ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر (عورت) جو نالو:

پالن  /ٽارگيٽ

صحيح  /آڱوٺي جو نشان

ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر (مرد) جو نالو:

تاثرات

صحيح  /آڱوٺي جو نشان

ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر جوڙي جي ماهوار ڪارڪردگي رپورٽ
وليج آرگنائيزيشن ______________________________________لوڪل سپورٽ آرگنائيزيشن ________________________________مهينو__________سال_________________________
ڳوٺ جو نالو ________________________________________يونين ڪائونسل جو نالو____________________________تعلقو_________________ضلعو________________________
داخال وٺندڙ
فارمر فيلڊ اسڪول جي ڪالس جو قسم

عورت

مرد

تربيت مڪمل ڪندڙ (گريجوئيٽ)
ٽوٽل

عورت

مرد

ٽوٽل

گھريلو واڙي (ڪچن گارڊننگ) وارا گھراڻا
)خوراڪ محفوظ ڪرڻ جو سيشن)

سيشن پالن

رٿيل

حاصالت

فارمر فيلڊ اسڪول تي هلندڙ سيشن
شرڪت ڪندڙ عورتون

شرڪت ڪندڙ مرد

ٽوٽل

هارپو ڪندڙ ننڍي /زمينداري وارا گھراڻا
بي سي سي  /ڊجيٽل ٽولڪٽ(

* ايف ايف ايس تي ٿيندڙ ٻيون سرگرميون
سرگرمي

رٿيل

حاصالت

.1

.4

سرگرمي

رٿيل

حاصالت

.5

.2

.6

.3

ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر (عورت) جو نالو:

صحيح  /آڱوٺي جو نشان

ايگريڪلچر اينٽرپرينيوئر (مرد) جو نالو:

صحيح  /آڱوٺي جو نشان

فارمر فيلڊاسڪول جي بيچ جي رجسٽريشن :گھريلو واڙي (ڪچن گارڊننگ – خريف)1-
بيچ جو قسم :گھريلو واڙي (ڪچن گارڊننگ(  -خريف 1-
نمبر

نالو

پيُء  /مڙس جو نالو

پتو

جنس

تاريخ ______________________ :کان _______________________ تائين
سڃاڻپ ڪارڊ نمبر

پي ايس سي
اسڪور 0-23

عمر

صحيح /آڱوٺو

شاختي ڪارڊ جي
باري ۾تاثرات

فارمر فيلڊاسڪول جي بيچ جي رجسٽريشن :گھريلو واڙي (ڪچن گارڊننگ – ربيع)1-
بيچ جو قسم :گھريلو واڙي (ڪچن گارڊننگ(  -خريف 1-
نمبر

نالو

پيُء  /مڙس جو نالو

پتو

جنس

تاريخ ______________________ :کان _______________________ تائين
سڃاڻپ ڪارڊ نمبر

پي ايس سي
اسڪور 0-23

عمر

صحيح /آڱوٺو

شاختي ڪارڊ جي
باري ۾تاثرات

فارمر فيلڊاسڪول جي بيچ جي رجسٽريشن :گھريلو واڙي (ڪچن گارڊننگ – خريف)2-
بيچ جو قسم :گھريلو واڙي (ڪچن گارڊننگ(  -خريف 1-
نمبر

نالو

پيُء  /مڙس جو نالو

پتو

جنس

تاريخ ______________________ :کان _______________________ تائين
سڃاڻپ ڪارڊ نمبر

پي ايس سي
اسڪور 0-23

عمر

صحيح /آڱوٺو

شاختي ڪارڊ جي
باري ۾تاثرات

فارمر فيلڊاسڪول جي بيچ جي رجسٽريشن :هارپو ڪندڙ (ننڍا هاري  /ذميندار)
بيچ جو قسم :هارپو ڪندڙ (ننڍا هاري  /ذميندار)
نمبر

نالو

پيُء  /مڙس جو نالو

پتو

تاريخ ______________________ :کان _______________________ تائين
جنس

سڃاڻپ ڪارڊ نمبر

پي ايس سي
اسڪور 0-23

عمر

صحيح /آڱوٺو

تاثرات

فارمر فيلڊاسڪول جي بيچ جي رجسٽريشن :خوراڪ کي محفوظ وزيٽر جا تاثرات
نمبر

نالو ۽ عهدو

آرگنائيزيشن  /ڊپارٽمينٽ

تاثرات

صحيح
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