રુરલ ડેવલપમેંટ એન્ડ મેનજ
ે મેન્ટ ઇન્સન્ટટટ્યુટ
(રુડમી)
પ્રયોન્સજત

કોન્સવદ-19 અને માનન્સિક ટવાટ્ય
વ્યાખ્યાન શ્રેણી

કોન્સવડ-19એ દુ ન્સનયાભરમાાં હાહાકાર મચાવ્યો છે. ભારત પણ એમાાં બાકાત
નથી રહી શક્ુાં. માચચ મહીનાથી કોરોના વાયરિનાાં ચેપની વ્યાપકતાનાાં
િાંદભચમાાં લોકડાઉન જેવા કે ટલાાંક ગાંભીર પગલાાં લેવામાાં આવ્યાાં. જેણે
આન્સજન્સવકાના પ્રશ્નો ઊભા કયાચ કોન્સવદ-19 ન્સવશે િાચી અને િચોટ
માન્સહતીનો અભાવ, ઇલાજ માટે ની પૂરતી િુન્સવધાઓનો અભાવ, આન્સથચક
ન્સચાંતા, રોજે-રોજ કોરોના વાયરિના ચેપના િાંક્રન્સમત દન્સદચ ઓનાાં નવા આાંકડા,
એનાથી થતા મૃત્યુનાાં આાંકાડા વગેર ેને લીધે િામાન્ય નાગન્સરકકોના મનમાાં
આશાંકા, ભયની લાગણી,ઉદવેગ ઊભાાં થયાાં છે.
કોરોના વાઇરિ િામે લોકોને જાગૃત કરવા િરકાર દ્વારા અનેક પ્રયાિો આ
છે લ લાાં છ મહીનામાાં કરવામાાં આવ્યાાં. િરકાર કહે છે “Take care but don’t
get panic” પણ તેમ આપણે િહુ ઉદ્દવેગ અને ગભરામણ અનુભવીએ. આજ

િુધીમાાં ગુજરાતમાાં િક્રન્સમત કે િની 67,811મ જેમાાંથી 50,322 િાજા થયા
અને 2,584 લોકો મૃત્યુ પામયાાં છે.
આટલાાં ટૂાં કા િમયમાાં આટલી મોટી િાંખ્ યામાાં દરદીઓની િારવારનો
અનુભવ પહેલી વારનો છે . કોન્સવદ-19 આમ તો એક શાન્સરન્સરક ન્સબમારી છે

પણ માનન્સિક રીતે બધાના મનમાાં ભય ધર કરી ગયો છે. મોટા ભાગના
લોકોને એમાાંથી બહાર નીકળવા માટે શુાં કરવુાં જોઇએ, એ જ ખબર પડતી
નથી. રુડમીએ લોકોને આ ન્સનરાિાજનક પન્સરન્સટથન્સતમાાં મદદ કરવાના
ઉદ્દેશથી આ વ્યાખાન શ્રેણીનુાં આયોજન કયુું છે .
આ વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાાં છ વ્યાખ્યાનોનુાં આયોજન થયુાં અને
તા.01/07/2020થી શરૂ થઇ, અઠવાન્સડયામાાં 2 વ્યાખાન પ્રમાણે 18 જુ લાઇ,
2020 એ પૂરી થઇ. આમાાં િાંટથા િાથે િાંપકચ માાં આવેલ તમામ લોકોને

online આમાંત્રણ આપવામાાં આવ્યુાં હતુાં અને લગભગ 182 લોકોએ આ

શ્રેણીમાાં ભાગ લેવા નામ નોાંધાવ્યા હતાાં. આ વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાાં માનન્સિક
ટવાટ્યના િાંદભચમાાં અગત્યના તમામ મુદ્દાઓને આવરી લેવાનો પ્રયાિ
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થયો છે . અહીાં વ્યાખ્યાન આપેલ મોટાભાગના તજજ્ઞો ગુજરાતમાાંથી હતાાં

અને એક મનોન્સચન્સકત્િક અમેન્સરકાથી પણ જોડાયા હતાાં. અહીાં બધા
વક્તાઓનો ટૂાં કો પન્સરચય આપવામાાં આવ્યો છે .
ક્રમ

વક્તા

ન્સવષય

પન્સરચય

1.

ડૉ. પ્રશાાંતભાઇ

ભાવનાત્મક િમતોલન –

ડૉ. પ્રશાાંત ભીમાણી ભારતના િુપ્રન્સિદ્ધ

ન્સભમાણી

અિમતોલન

િાયકોલોજીટટ છે . એક અગ્રેિર
ન્સહપ્નોથેરાપીટટ, કાઉન્િેલર અને ન્સરલેશનશીપ
એક્િપટચ છે આ ક્ષેત્રમાાં તેઓ છે લ લા
પચીિથી પણ વધુ વષોથી અમદાવાદમાાં
અને હવે મુાંબઇમાાં પોતાના ‘હેલધી માઇન્્િ’
નામના હેપ્પીનેિ ન્સલલન્સનકમાાં િફળતાપૂવચક
પ્રેન્સક્ટિ કર ે છે . આ ઉપરાાંત તેઓ છાપામાાં
કોલમ લખે છે અને િારા પુટતકોના
ભાષાાંતર કર ે છે . ર ેન્સડતો ટોક પણ આપે છે
જેનો લાભ અનેક રાજ્યો લે છે .

ન્સવશ્વન્સવખ્યાત 'અમેન્સરકન િાયકોલોજીકલ
એિોન્સિએશન' ના િભ્ય છે યુ.કે . ની
પ્રન્સતન્સિત 'ધ ન્સિન્સટશ િાયકોલોજીકલ
િોિાયટી' તરફથી ગુજરાતના િૌ પ્રથમ
ચાટચ ડચ-િાયકોલોજીટટ તરીકે તેઓ પિાંદગી
પામયા છે .
2.

ડૉ. માયા રાવ

ન્સચાંતા અને તનાવ
મેનજ
ે મેન્ટ

Quins Hospital, ન્યૂયોકચ (યુ.એિ.એ.) માાં 45
વષચથી મનોન્સચન્સકત્િક તરીકે અને Icahn
School of Medicine at Mount Sinaiમાાં
લલીન્સનકલ અન્સિટટાં ટ પ્રોફે િર તરીકે ફરજ
બજાવી રહ્ાાં છે .

3.

ડૉ. અપૂવચકુમાર

ભયનુાં મનોન્સવજ્ઞાન અને

ઇાં ન્સડયન ઇન્સન્ટટટ્યુટ ઓફ હેલથ,

પાં્યા

ઉપાય

ગાાંધીનગરમાાં ઇકોનોન્સમક હેલથ
ટપેન્સશયાલીટટ તરીકે ન્સરજીઓનલ ન્સરિોિચ
િેંટરમાાં હેલથ ટે કનોલોજી એિેિમેંટનુાં કામ
િાંભાળે છે એમને આ ક્ષેત્રમાાં 30 વષોનો
અનુભવ છે .

4.

શ્રી નર ેશભાઇ

હતાશા અને

એલ. ત્રીવેદી

આત્મધાતક ન્સવચારો પર
અાંકુશના િરળ ઉપાયો

હાલમાાં (Psy) કનોન્સરયા િેંટર ફોર મેન્સડકલ
એજ્યુકેશન, કનોન્સરયા હોટપીટલના ઇાં ચાજચ
છે . તેની િાથે િાથે વ્યિન મુન્સક્ત કે ન્ર
જનરલ હોટપીટલમાાં પણ ફરજ ન્સનભાવે છે .
મોટીવેશન વક્તા અને લાઇફ કોચ તરીકે
તેમણે િારી નામના મેળવી છે .
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5.

શ્રી ચાંરમૌલી

વૈન્સશ્વક મહામારી

કોપોર ેટ િેક્ટર િાથે જોડાયેલા અને

પાઠક

દરમયાન જીવન અને

આાંતરરાષ્ટ્રીય ટતર પર ઉદ્યોગ િાહન્સિકો

કામનુાં િામાંજટય

િાથે કાયચ કરવાનો અનુભવ છે અને કામ
અને જીવન િમતુલાનીઅગત્ય એમણે તાદશ
થયેલ છે . િટીફાઇડ આાંતરાષ્ટ્રીય ઉદ્યોગ
િાહન્સિક પ્રન્સશક્ષક છે . ઇ.ડી.આઇ.આઇ.
િાથે વષો િુધી ફે કલટી તરીકે કામ કયુું છે .

6.

ડૉ. પી. કે .
લેહરી

મહામારીમાાં ગુણવત્તા

ન્સનવૃત્ત ચીફ િેક્રેટરી ગુજરાત િરકારમાાં

યુક્ત જીવનની ચાવી

એમણે કામ કયુું છે . એઓ મૃદુભાષી,
કમચશીલ-ન્સવચારશીલ તથા વ્યવહાર કુ શળ
િનદી અન્સધકારી તરીકે જાણીતા છે . એમને
પોતાના જીવન દરમયાન ધણા બધા ઉતારચઢાવ જોયા છે અને એની િાથે
શાાંન્સત/િાંતુલન જાળવીને ગુણવત્તા યુક્ત
જીવન પોતે જીવ્યાાં છે .

અહીાં દર ેક વ્યાખાનની ટૂાં કી ઝકલ આપી છે .

વ્યાખ્યાન -1

ન્સવષય :- ભાવનાત્મક સમતોલન અને અસમતોલન વચ્ચે સામાજ્ય
વક્તાનું નામ :- ડૉ. પ્રશાુંતભાઇ ભભમાણી

ડૉ. પ્રશાુંત ભીમાણીએ એમના વક્તવ્યમાું ખૂબજ સરસ રીતે ભભન્ન-ભભન્ન
પ્રકારની લાગણીઓ ભવષેની સમજણ આપી અને Emotional Balance કે વી રીતે
રહી શકે તે સમજાવવા પ્રયાસ કયો, એમણે કહ્ું કે વ્યભક્તઓનાું IQ 5 વષષ
સધી જ વધે છે અને પછી એ જ રહે છે પણ EQ લાગણીના આુંકમાું ઉુંમર
પયષન્ત ફે રફાર થાય છે . Emotional વ્યભક્તમાું લાગણીઓની સમતલા જળવાય
એ જરૂરી છે . એમણે હકારાત્મક અને નકારાત્મક લાગણીઓની વાત કરી.
એમણે એક માભમષક ટકોર પણ કરી છે આપણે આપના યવાનોને, સફળ થવા
નો આગ્રહ રાખીએ છીએ અને સફળ થવાનો રસ્તો પણ બતાવ્યા કરીયે છીએ
પણ અસફળ થઇએ તો કે વી રીતે આવેલ મશ્કે લીઓની સાથે જીવવું એ નથી
સમજાવતા એના લીધી જ આજકાલ ભડપ્રેશન અને આત્મહત્યાનાું કે સો વધી
રહ્ા છે .
(પૂરૂ લેક્ચર જોવા અને સાુંભળવા નીચેની યટ્યબ લીુંક ઓપન કરવી)
https://www.youtube.com/watch?v=pPlusG7T-kQ&t=1071s
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વ્યાખ્યાન -2
ન્સવષય :- ભચુંતા અને તનાવ મેનજ
ે મેન્ટ
વક્તાનું નામ :- ડૉ. માયાબેન રાવ
ડૉ. માયા રાવના વકતવ્યની શરૂઆત કોભવદ-19 દરમ્યાન એમના
ન્યૂયોકષ (USA)ના અનભવો તાજા કરીને કરી. ત્યાુંની પભરભસ્થભત જણાવી, ત્યાુંના
લોકોની મનો:ભસ્થભત ને વણષવી એમના અનસાર ધણા બધા લોકોને આ આધાત
માુંથી બહાર નીકળતા મહીના થી પણ વધ સમય લાગ્યો છે .
ડૉ. માયારાવ પોતે કોભવદ હોસ્પીટલમાું ફજષ ઉપર હતાું, પોતાના સગાવહાલાને
ભદવસો સધી મળવાનું નહીું, દૂ ર થી શબ જોવાના, બહાર નહીું નીકળવાનું
વગેરન
ે ી લીધે એટલી બધી ભનરાશા થાય કે વ્યભક્ત આપધાત સધી પહું ચી જાય
છે . ભચુંતા અને અસરક્ષાનો ભય, સારવારમાું અભનભિતતાું, આભથષક સુંકડામણ,
સાચી જાણકારીનો અભાવ, એકલાપણા થી ડર અને કોભવદની સારવારનો મોટો
ખચષ આ બધું

મનને અસ્વસ્થ કરે છે .

એમણે ભવકટ પભરભસ્થભત દરમ્યાન બને ત્યાું સધી ભમત્રો સાથે વાતો કરવાનું,
પભરવાર સાથે ભેગાું રહેવાનું. નેગેટીવ સમાચાર ને છોડી અને ધાભમષક, અધ્યાભમક
વાતો વાુંચવી અને અુંતમાું જો જરૂર હોય તો પ્રોફે સનલ સાયકોલોજીસ્ટની મદદ
લેવી જોઇએ.
(પૂરૂ લેક્ચર જોવા અને સાુંભળવા નીચેની યટ્યબ લીુંક ઓપન કરવી)
https://www.youtube.com/watch?v=J5EDKJTwA20&t=2924s

વ્યાખ્યાન -3
ન્સવષય :- ભયનું મનોભવજ્ઞાન અને ઉપાય
વક્તાનું નામ :- ડૉ. અપૂવષકમાર પુંડયા
ડૉ. અપૂવષ પુંડ્યાએ ઉદાહરણ સભહત સમજાવ્યું કે ભયની લાગણી કે ટલી હદ
સધી આપણા જીવનને પ્રમાભવત કરી શકે છે! એક મહત્ત્વ પૂણષ વાતએ જણાવી
કે “મનમાું ભય અને ભચુંતા હોય તો રોગ પ્રભતકારક ક્ષમતા ઓછી થાય”.
રોગ પ્રભતકારક ક્ષમતા વધારવી હોય તો ભય અને ભચુંતા દૂ ર રાખવા પડે.
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જો

આપણને જે ડર લાગી રહ્ો છે તે આપણી પૂવષધારણા પર, કલ્પના પર,
આધાભરત છે જે અતાભકષ ક છે. જ્યારે આપણે Identify કરી લેશું તો ભય
લાગવાનો કોઇ આધાર જ નથી રહેતો અને આપણે આપણા ભય અને તનાવનું
સારી રીતે વ્યવસ્થાપન કરી શકીશ.ું
જણાવ્યા અનસાર કે એક બીજાના સુંપકષ માું રહેવા માટે હાલની પભરભસ્થભતમાું
ભડજીટલ પ્લેટફોમષ ધણજ
ું
ઉપયોગી છે અને જેની પાસે ભમત્રોકે , સગાું નથી,
એમણે જરૂર પડે આ 3 પ્લેટફોમષ વાપરવા
(1) www.YourDOST.Com
(2) www.7cups.com
(3) www.vokal.com

એના સાથે સાથે સરકારની જાહેર ે 24 x 7 હેલ્પ લાઇનની મદદ લેવી – 104/1075
આ પ્લેટફોમષ એવા છે જેના દ્વારા તમે પ્રભશભક્ષત મનોવૈજ્ઞાબીક, મનોભચભકત્સક,
કાઉુંસલર સાથે જે ભાષામાું ઇચ્છો એ ભાષામાું વાત કરી શકો છો અને
માગષદશષન લઇ શકો છો અને જરૂરી હોય થેરપ
ે ી પણ લઇ શકો છો.
ભય દૂ ર કરવા માટે ના ઉપાયોની પણ ચચાષ કરવામાું આવી જેમા ,
1. આપના શોખને ભવકસાવવો જોઇએ
2. મનમાું ભવશ્વાસ જગવવા અને ભયને દૂ ર કરવામાું સુંગીત મદદરૂપ થાય છે .
(પૂરૂ લેક્ચર જોવા અને સાુંભળવા નીચેની યટ્યબ લીુંક ઓપન કરવી)
https://www.youtube.com/watch?v=2nMlhGwZy5M&t=935s

વ્યાખ્યાન -4
ન્સવષય :- હતાશા અને આત્મધાતક ભવચારો પર અુંકશના સરળ
ઉપાયો
વક્તાનું નામ :- શ્રી નરેશભાઇ એલ. ભત્રવેદી
શ્રી નરેશભાઇ ભત્રવેદીએ શરૂઆત sharing and caringથી કરી અને પછી
positive thinkingની ચચાષ કરી. આપણે ભાવનાઓ ઉપર ભનયત્રુંણ મેળવવું
જોઇએ. Child is a father of man કે મ કે એમનામાું learning capacity, grasping
power બહ હોય છે. હતાશા અને આત્મધાતક ભવચારોથી દૂ ર રહેવા માટે એમણે
કે ટલાુંક સૂચનો કયાાં.
-ડાયરી લખીએ
-સૃજનાત્મક કાયષ કરીયે
-લોકોને મળવા જઇએ
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-આપણી ગમતી વ્યભક્તઓ સાથે વાત કરીએ
-શાભરભરક કસરત કરીએ
-દરેક ધરનાની Positive side જોવી જોઇએ
(પૂરૂ લેક્ચર જોવા અને સાુંભળવા નીચેની યટ્યબ લીુંક ઓપન કરવી)
https://www.youtube.com/watch?v=gtmjT3SfIhU&t=15s

વ્યાખ્યાન -5
ન્સવષય :- વૈભશ્વક મહામારી દરમ્યાન જીવન અને કામનું સામુંજસ્ય
વક્તાનું નામ :- શ્રી ચુંદ્રમૌલી પાઠક
શ્રી ચુંદ્રમૌલી પાઠકે એમના વકતવ્યમાું એકદમ સરળ ભાષામાું કામ
અને જીવન વચ્ચે સમતલા જાળવવા માટે સમજાવ્ય. એમણે કહ્ું કે જો આ બન્ને
વચ્ચે સુંતલન ન જાળવીયે તો આપણે આપણી જવાબદારીનો ભનવાહષ સારી રીતે
કરી નથી શકતા. એમને

વધમાું કહ્ કે પોતાના મનને ભરચાજષ કરો અને નોકરી

થી વ્યવસાય તરફ Shift થવાની આ મોટી તક છે .
કામ એ ફરજ છે અને જીવન એ અભધકાર છે . પણ બે વચ્ચે સમતલન હોવું
જરૂરી છે . એકલો Workholic નથી બનાવાનું અને બેદરકાર પણ રહવાનું નથી
તો Lifeની જવાબદારીઓ છૂટી જાય. એમને

જીવન અને કામ વચ્ચે સમતલા

જાળવવા. સમસ્યા કરતા ભવકલ્પો પર વધારે ધ્યાન આપવાનું એને એક એવી
Space શોધવી જ્યાું તમે Relax રહી શકો વગેર ે જેવા કે ટલાુંક સૂચનો કયાાં.
(પૂરૂ લેક્ચર જોવા અને સાુંભળવા નીચેની યટ્યબ લીુંક ઓપન કરવી)
https://www.youtube.com/watch?v=RCdPABDRBTY&t=692s

વ્યાખ્યાન -6
ન્સવષય :- મહામારીમાું ગણવત્તા યક્ત જીવનની ચાવી
વક્તાનું નામ :- ડૉ. પી. કે . લેહરી
આ વક્તવ્યમાું લહેરી સાહેબે “ધીરજ, સાવચેતી અને ભવવેક બભધ્ધ
થી જીવવા પર ભાર મૂક્યો”. ઘરના કે

કાયોની વચ્ચે અધ્યાભત્મક અને

સષજનાત્મક વાતાવરણ ઊભ કરવું જોઇએ અને Digital Media એ એમાું
મહત્ત્વપૂણષ ભૂભમકા ભનભાવે છે . આપણે લોકો સાથે વાતો કરતા રહેવું જોઇએ.
(પૂરૂ લેક્ચર જોવા અને સાુંભળવા નીચેની યટ્યબ લીુંક ઓપન કરવી)
https://www.youtube.com/watch?v=OSjto84zAbI&t=798s
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રૂડમીના ચેરમેન િાહે બ શ્રી પી. જે. ન્સદવેટીઆએ એમાાં પૂન્સતચ કરતાાં કહ્ુાં કે
િારુાં જીવન જીવવા માટે એ અધ્યાન્સત્મક અને વૈન્સદક યોગ ઉપર ભાર મુકવો
જોઇએ.
આ વ્યાખ્યાન શ્રેણીના દરેક વ્યાખ્યાનને અુંતે ભફડબેક લીધો હતો તદ્દનસાર
50% શ્રોતાઓએ આ શ્રેણીને ખૂબ વખાણી છે અને બાકીને પણ એ સારી
લાગી છે.
ક્રમ

તારીખ

વ્યાખ્યાતા અને

જોડાયેલ

ન્સવષય

શ્રોતાની

નાં.
1.

ખૂબ િરિ

િરિ

43

71.42%

28.57%

46

97.29%

3.70%

40

83.33%

20.00%

56

59.45%

45.54%

36

81.48%

18.51%

26

98.01%

9.2%

િાંખ્ યા
01/07/2020

ડૉ. પ્રશાાંતભાઇ

પ્રન્સતભાવ

ન્સભમણી
(ભાવનાત્મક
િમતોલનઅિમતોલન)
2.

18/07/2020

ડૉ. માયા રાવ
(ન્સચાંતા અને તનાવ)

3.

07/07/2020

ડૉ. અપૂવચકુમાર
પાં્યા
(ભયનુાં મનોન્સવજ્ઞાન
અને ઉપાય)

4.

14/07/2020

શ્રી નર ેશભાઇ એલ.
ત્રીવેદી
(હતાશા અને
આત્મધાતક ન્સવચારો
પર અાંકુશના િરળ
ઉપાયો)

5.

04/07/2020

શ્રી ચાંરમૌલી પાઠક
(વૈન્સશ્વક મહામારી
દરમયાન જીવન અને
કામનુાં િામાંજટય)

6.

10/07/2020

ડૉ. પી. કે . લેહરી
(મહામારીમાાં
ગુણવત્તા યુક્ત
જીવનની ચાવી)

કુ લ છ વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાાં જોડાયેલ
શ્રોતા
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247

ઉપિાંહાર
શાભરભરક સ્વાથ્ય અને માનભસક સ્વાસ્થ્ય એક બીજાના પૂરક છે અને એટલે જ
શાભરભરક તકલીફોનો પ્રભાવ મન ઉપર ખૂબજ ઊુંડો પડે છે . ઉ.દા. તરીકે
કેં સરના દદીને જ્યારે કેં સર હોવાની ખબર પડે છે ત્યારે એ મનથી ભાુંગી પડે
છે .

એવીજ રીતે આ Covid-19 છે , અત્યારે જે અુંદાજો મળે છે તે પ્રમાણે આ

મહામારી હજી લાુંબી ચાલવાની છે . આ સાુંભળી લોકો ગભરાય છે, ભચુંતા કરે
છે .

લોકો સમાજથી ડરે છે અને એના લીધે પોતાના સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપી

શકતા નથી.
આ વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાુંથી નીચેના મદ્દાઓ ઉભરી આવ્યાું છે .
(1) કોઇ પણ આપદા માટે પૂણષતયા તૈયાર રહેવું કે મ કે આપદા કહીને નથી
આવતી.
(2) સરકાર દ્વારા પ્રસાભરત કરેલ સૂચનાઓનું અવશ્ય પાલન કરવું.
(3) લાગણીઓનું સુંતલન રાખી કામ કરવું.
(4) લાગણીઓને તકષ સાથે જોડીને કાયષ કરવાનું, સાચા અને ખોટાની સમજ
કે ળવીને કામ કરવું.
(5) કોઇ પણ અસફળતાનો ગભરાયા વગર સામનો કરો.
(6) હમેંશા સકારાત્મક ભવચારો.
(7) કોભવદ-19નાું

સકારાત્મક

સમાચાર

જોવા

મૃત્યનાું

કે

સુંક્રભમત

વ્યભક્તઓનાું સમાચાર જોવાથી આપણાું મનમાું ભચુંતા અને તનાવમાું
વધારો થાય છે.
(8) જીવન અને કામ વચ્ચે સુંતલન જાળવવાું માટે એક સમયે એક જ કામ
મન લગાવીને કરવું.
(9) ગણવત્તા યક્ત જીવન જીવાનો મુંત્ર “ધીરજ, સાવચેતી અને ભવવેક”
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(10) આત્મહત્યાનો ભવચાર કરતાું તમે કોઇને પણ જઓ તો તરત એની
નજીકના વ્યભક્તને ખબર કરો. એમના વતષન થી ખબર પડતી દે ખાય તો
તત્કાલ એમના નજીકનાું વ્યભક્તને સાવધાન કરો.
(11) કોઇ પણ વ્યભક્ત તમારી આસ-પાસ રોજીું દા વ્યવહાર કરતાું જદો
વ્યવહાર કરતાું દે ખાય તો એની સાથે અથવા તો એના નજીકનાું
વ્યભક્તની સાથે વાત કરો.
(12) કોભવદ-19નાું લીધે મન ઉપરની અસરોના લીધે જેને પણ માનભસક
સ્વાસ્થ્ય માટે ની સારવાર અુંગે કઇ પૂછવાનું હોય તો

આજકાલ

ધણાબધા ભડજીટલ પ્લેટફોમષ શરુ થયા છે.
(1)www.yourdost.com
(2) www.7cups.com
(3) www.vokal.com અને

સાથે સરકારી હેલ્પ લાઇન નુંબર પણ છે

જ્યાુંથી તમે સાચી માભહતી લઇ શકો છો.
(13) તમને જો કોઇ મુશ્કેલી હોય અથવા આ વવષય પર વધારે જાણકારી
મેળવવી હોય અથવા કાઉંસેલીંગની જરૂર લાગે તો નીચેનાાં ઇ-મેલ એડ્રેશ
પર સાંપકક કરવો. Rudmi2017@gmail.com

સતર્ક રહો, સ્વસ્થ રહો, સરુ ક્ષિત રહો
રુરલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્સન્સ્ટટયુટ (રુડમી)

411/1, નન્ન્િની નનલયમ્ સંસ્કૃનત સભા ગૃહ, એસ.જી.રોડ,
ગોતા ક્રોસ રોડ, પંજાબ નેશનલ બેંર્ની બાજુમાં,

ગોતા, અમિાવાિ, (382481) (079-276632220 મો.9265931928)

E-mail Id – Rudmi2017@gmail.com
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