આદિવાસી મદિલા ખેડુત તાલીમ કે ન્દ્ર, આક્રુય,ુ િે વગઢ બારીયા દ્વારા કે ન્દ્ર
ુ ેદિક ઉકાળાન ુ વવતરણ કરવામાાં આવય ાંુ
ખાતે આયવ
દાહોદ જિલ્લામાાં દદન પ્રતિદદન કોરોનાના કે સોની સાંખ્યામાાં નોંધપાત્ર વધારો થઇ
રહ્યો છે . દાહોદની સાથે સાથે ગ્રામ્ય તવસ્િારમાાં પણ કોરોનાનો પગ પેસારો થઇ રહ્યો છે . દાહોદમાાં
વધિા િિા કોરોનાને લઇ લોકોમાાં ગભરાટ વ્યાપી િવા પામ્યો છે . દાહોદ જીલ્લાના દે વગઢ
બારીયા િાલુકામાાં પણ કોરોના વાઇરસના કે સો વધી રહ્યા છે .
નોવેલ કોરોના વાઇરસની ગાંભીર પદરસ્થીિીને ધ્યાને લઇ આદદવાસી સાંશોધન-વિાલીમ
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ડૉ. જી.
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પટે લના

િાલીમ

માગગદશગન

કેન્દ્ર,

યુતનવતસિટી,દે વગઢ બારીયા દ્વારા કે ન્દ્ર ખાિે કાયગરિ જુદી જુદી યોિનાઓમાાં

આણાંદ

હેઠળ
કૃતિ

કામગીરી કરિા

અતધકારી સદહિ કમગચારીઓને િેમિ કે ન્દ્રના ફામગ ઉપર ડાાંગરીયા, ફુલપરા, રુઆબારી, ઉચવાણ
અને જુના બારીયા ગામથી કામગીરી કરવા આવિા ખેિશ્રતમકોને આયુવેદદક ઉકાળાનુ તવિરણ
કરવામાાં આવ્યુ.ાં
ડૉ. જી. જે. પટે લ, યુતનટ અતધકારીશ્રી, ટીઆરટીસી, દે ’બાદરયાએ િણાવ્યુ કે
તવશ્વવ્યાપી કોરોના વાયરસના કારણે હજારો લોકોના મોિ તનપજયાાં છે અને લાખો લોકો વાયરસના
ચેપથી બચવા સાંઘિગ કરી રહ્યા છે . આપણા રાજય ગુિરાિમા અને દાહોદ જીલ્લામાાં કોરોના
વાયરસની પદરસ્થીિીથી સૌને વાકેફ કયાગ. વધુમાાં િેઓએ આવી કપરી પદરસ્થીિીમાાં

કોરોના

વાયરસથી બચવા આરોગ્ય માગગદતશિકાઓ જેમ કે માસ્ક ફરજીયાિ પહેરવુાં અને સોતશયલ
દડસ્ટન્દ્સનુ પાલન કરવુાં પડશે, સ્વચ્છિા િરફ ધ્યાન આપવુાં પડશે, સમય સમય પર હાથ ધોવા

પડશે અને ખાસ દરે ક વ્યક્તિએ પોિ પોિાની રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાાં સુધારો કરવાના પ્રયત્ન
કરવા પડશે.
ડૉ. ગુણવાંિ એન. થોરાિ (મદદનીશ પ્રાધ્યાપક), પીવીકે એ િણાવ્યુ કે WHO ના કહ્યા
મુિબ, આપની મિબ ૂિ રોગપ્રતિકારક (ઇમ્યુતનટી) શક્તિ

એ િ કોરોના વાયરસ સામે લડવાનુાં

ુાં ો રસ િેમિ દે શી
એક મોટુ શસ્ત્ર છે . શરીરને ફીટ રાખવા દરે કે આમળા, એલોવેર, ત ુળશી, લલિંબન
અને ઔિતધય ઉકાળાનુાં તનયતમિ સેવન આપણા શરીરને બીમારીઓથી બચાવશે અને આપણી
ઈમ્ય ૂન તસસ્ટમને મિબ ૂિ બનાવશે.
ડૉ. એકિા પાંડયા (રીસચગ એસોસીએટ) એ આયુવેદદક ઉકાળામાાં િરૂરી િત્વો એલચી,
િિ, ત ુલસીના પાન, સઠાં ૂ અને મરીને વગૈરેની માદહિી, િત્વોના ફાયદા અને બનાવવાની
પદ્ધિીથી સૌને માદહિગાર કયાગ.
અત્રેની કચેરીના કમગચારીઓ ડૉ. અતનકે િ માકાણી (રીસચગ એસોસીએટ), શ્રી દદક્ગ્વિયતસિંહ
રાઉલજી (જુ. તલાકગ ), શ્રી. જે. એમ. પટે લ (પશુધન તનરીક્ષક), ઓન ફામગ રીસચગ યોિનાના ખેિી
મદદનીશ શ્રી. ધનજીભાઇ ગોદહલ, શ્રી. તવિય રાઠવા અને અન્દ્ય સ્ટાફ ઉપસ્થીિ રહ્યા હિા.

ુ ેદદક ઉકાલાન ુ વળતરણ કરળામાાં આવય ાંુ
આદદળાસી મદિા ખેડુત તાીમ કેન્દ્ર, આક્રુય,ુ દે ળગઢ બારીયા દ્વારા કેન્દ્ર ખાતે આયળ
ૂ તાીમ કેન્દ્ર, આકૃય,ુ દે ’બારીયા
સ્થલ: આદદળાસી મદિા ખેડત
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