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राष्ट्र ीय पोषण सप्ताह 2022 (National Nutrition Week) 

निरोगी जीविशैली निकवूि ठेवण्यासाठी निरोगी खाण्याच्या पद्धती ींचे मूल्य आनि योग्य पोषि याबद्दल सामान्य लोकाींमधे्य 

जागरूकता निमााि करिे हा या सप्ताहाचा उदे्दश आहे. यासाठी सींतुनलत आहार आनि सनिय, निरोगी जीविशैली आवश्यक 

आहे. या सींपूिा आठवड्यात पोषि जागरूकता वाढनवण्यासाठी सरकार कायािम सुरू करते. 

राष्ट्र ीय पोषण सप्ताह 2022 ची थीम (Theme) 

राष्ट्र ीय पोषि सप्ताहाची थीम भारत सरकार दरवषी जाहीर करते. 2021 मधे्य, भारतातील पोषि सप्ताहाची थीम होती - 

फीन ींग स्मािा राइि फ्रॉम स्टािा तर राष्ट्र ीय पोषि सप्ताह 2022 ची थीम आहे 'सेनलबे्रि अ वर्ल्ा ऑफ फे्लवसा'. 

राष्ट्र ीय पोषि सप्ताहाच्या मागील वषाांच्या थीम खाली देण्यात आलेले आहेत: 

1. 2022 National Nutrition Week Theme: Celebrate a World of Flavors 

2. 2021 National Nutrition Week Theme: Feeding smart right from start".  

3. 2020 National Nutrition Week Theme: Eat Right, Bite by Bite.'  

4. 2018 National Nutrition Week Theme: Go Further with Food  

5. 2018 National Nutrition Week Theme: Optimal Infant & Young Child Feeding Practices: Better 

Child Health. 

राष्ट्र ीय पोषण सप्ताह 2022 चे महत्त्व (Significance) 

लोकाींिा निरोगी आनि पौनष्ट्क आहाराबद्दल नशनित करण्यासाठी राष्ट्र ीय पोषि सप्ताह साजरा केला जातो. भारत सरकारच्या 

मनहला व बाल नवकास मींत्रालयाच्या अन्न व पोषि मीं ळातफे या मूलभूत घििेची मानहती लोकाींिा देण्यासाठी राष्ट्र ीय पोषि 

सप्ताहाचा वानषाक आठव ाभर उत्सव आयोनजत केला जातो. मािवी शरीरात निरोगी आहाराचे महत्त्व आनि भूनमका यावर 

भर नदला जातो. निरोगी नवकास आनि कायाासाठी आवश्यक पोषक तत्ाींिी पररपूिा सींतुनलत आहार आवश्यक आहे. भारत 

सरकारिे चाींगले पोषि, पौनष्ट्क अन्न आनि निरोगी जीविशैलीवर भर देिारे कायािम सुरू केले आहेत. 

राष्ट्र ीय पोषण सप्ताह चा इतिहास (History) 

िॅशिल नू्यनिरशि वीकची स्थापिा अमेररकि  ायनिक असोनसएशिच्या (ए ीए) सदस्ाींिी 1975 मधे्य केली होती, ज्याला 

आता पोषि आनि आहारशास्त्र अकादमी म्हिूि ओळखले जाते.  

• चाींगल्या पोषिाचे मूल्य आनि सनिय जीविशैलीची गरज याबद्दल सामान्य लोकाींमधे्य जागरूकता निमााि 

करण्यासाठी हा आठव ा साजरा केला जाऊ लागला.  

• जितेक ूि नमळालेल्या सकारात्मक स्वागतामुळे १९८० मधे्य या सप्ताहाचा उत्सव सींपूिा मनहिाभर राबनवण्यात 

आला.  

• १९८२ मधे्य भारतात पनहल्याींदा राष्ट्र ीय पोषि सप्ताह साजरा करण्यात आला, जेव्हा राष्ट्र ीय सरकारिे लोकसींखे्यला 

मानहती देण्यासाठी आनि त्ाींिा दीघा आनि निरोगी जीवि जगण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी एक मोहीम सुरू केली. 
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