
કિૃષ િવ ાન કે , યારા વારા તાપી િજ લાની આ દવાસી ખડેતૂ મિહલાઓન ેડાયલ-આઉટ 
કો ફર સ થકી આરો ય િવષય ઉપર માગદશન આપવાનો નવતર યોગ 

 
ભારતીય કૃિષ અનુસંધાન પ રષદ પુર કૃત અને નવસારી કૃિષ યુિનવ સટી વારા સંચાિલત કૃિષ 

િવ ાન કે  તાપી િજ લા ખાતે કાયરત છે. આ કે  વારા રલાય સ ફાઉ ડેશનના સહયોગથી તા. 
૨૧/૦૫/૨૦૨૦ના રોજ ડાયલ-આઉટ કો ફર સ વારા આ દવાસી ખેડૂત મિહલાઓને ેિ ય તાલીમ 
આપવામાં આવી હતી. જેમાં તાપી િજ લાના ડોલવણ તાલુકાના િવિવધ ગામની કુલ ૫૮ આ દવાસી 
મિહલાઓએ ઉમંગભેર ભાગ લીધો હતો. તાલીમનો મુ ય િવષય “આહાર અને પોષણ યવ થા તેમજ 
કોરોના વાયરસથી બચવા માટે યાનમાં રાખવાની બાબતો” અંગેનો હતો. કોરોના વાયરસના કારણે હાલ 
લોકડાઉનની પ રિ થિતમાં ખેડૂત મિહલાઓ કે  ખાતે માગદશન મેળવવા બ  આવી ન શકે તે માટે 
તેઓને ઘરે બેઠાં કે ના વૈ ાિનક ીઓ વારા જ રી માિહતી આપી શકાય ત ેમાટે સદર કાય મનંુ આયોજન 
કરવામાં આ યું હતુ.ં  
 સૌ થમ કે ના વ ર  વૈ ાિનક અને વડા ડૉ. સી. ડી. પંડયાએ મિહલાઓને કૃિષ િવ ાન કે  િવશે 
સમજણ આપી હતી તેમજ કોરોના વાયરસથી બચવા અંગે ગૃિત કેળવવા માટે આરો ય સેતુ એ લીકેશનનંુ 
મહ વ સમ યું હતું. યારબાદ કાય મમાં કૃિષ િવ ાન કે ના ગૃહિવ ાન િવભાગના વૈ ાિનક ો. આરતી 
એન. સોનીએ કાય મમાં ઉપિ થત સવ મિહલાઓને શરીર નીરોગી રહે તે માટે આહાર અને પોષણ યવ થા 
િવષે માગદશન પૂ ં પાડયું હતું. જેમાં ખાસ કરીને સમતોલ આહાર, શરીરની રોગ િતકારક શિ ત વધારવા 
માટે ખટાશવાળા ફળો-શાકભા નંુ સેવન, ફણગાવેલા કઠોળનો આહારમાં વધુ ઉપયોગ તેમજ શરીરમાં 
હીમો લોબીન ળવવા માટે લોહત વયુ ત ખા પદાથ , િવટાિમન-સી યુ ત ખા પદાથ  અને સાથ ે

ાણાયામના મહ વ િવષે ભાર મૂ યો હતો.  
વધુમા,ં ો. આરતી એન. સોનીએ કોરોના વાયરસથી બચવા માટે લેવામાં આવતી કાળ  િવષે 

િવગતવાર માિહતી આપી હતી. જેમા ંગરમ પાણીનંુ સેવન, આયુવ દક ઉકાળો બનાવવાની પ ધિત, ઘરેથી 
આવ યક કાય માટે બહાર નીકળવાનંુ થાય તો સોિશયલ ડ ટ સ ગ અને મા ક પહેરવા બાબત, સમયાંતરે 
સાબુથી ૨૦ સેક ડ સુધી હાથ બરાબર ધોવા વગેરે બાબતોની કાળ  રાખવા માટે આ હપૂવક િવનંતી કરી 
હતી અને ખાસ કરીને ઘરે રહેશો તો જ સુરિ ત રહી શકાશે તે માટે ઘરે જ રહેવા માટે અનુરોધ કય  હતો. 
અંતમાં, કાય મમાં ઉપિ થત આ દવાસી મિહલાઓએ આરો ય સંબંિધત પોતાને મંૂઝવતા નો રજૂ કરી 
વૈ ાિનક ીઓ વારા િનરાકરણ મેળ યું હતુ.ં  
  



 


