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ખોરાક અને આરોગ્ય સબધંિત ખ્યાલો: સમાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ  
(આણદં શહરેના સદંર્ભમા)ં 

પ્રા. હરેશ બી. સથુાર 
સમાજશાસ્ત્ર ધિર્ાગ 

સરકારી ધિનયન કોલેજ, ઝઘડીયા, જજ. ર્રૂચ 

૧. પ્રસ્તાિના  
કોઈપણ દેશ, રાષ્ટ્ર, સમાજ કે સસં્કૃતિનો આધાર િેના સભ્યોના આરોગ્યની સ્સ્િતિ પર તનર્ભર રહલેો છે. 
એટલે કે સમાજ  કે સસં્કૃતિના લોકોની શારરરરક માનતસક આરોગ્યની સ્સ્િતિ સારી હોવી જરૂરી છે. આરોગ્ય 
એ વ્યસ્તિ અને સમાજન  ં અમલૂ્ય પાસ  ં ગણાય છે. સમાજમા ં શારરરરક અને માનતસક રીિે આરોગ્યમય 
જીવન જીવનાર લોકો સામાજજક જીવન પણ સ ખેિી જીવી શકે છે. જે વ્યસ્તિ શારરરરક અને માનતસક 
િદં રસ્િી ધરાવે છે િે વ્યસ્તિ સરળિાિી પોિાના મળૂભિૂ કાયો કરી શકે છે. િેમની પોિાની જરૂરરયાિો 
સિંોષી શકે છે. વ્યસ્તિન  ંઆરોગ્ય સમાજના તવકાસ અને સમાજના સ્વાસ્્ય સાિે સબધં ધરાવે છે. 
 

ર્ારિીય સમાજમા ંજોવા મળિી પરરસ્સ્િતિ કે સમસ્યાઓ સમાજના તવકાસન  ંએક ચિત્ર રજૂ કરે છે. આ 
ચિત્ર સિંોષકારક નિી. સામાજજક અને આતિિક પછાિપણ  ં મહ્દ અંશે ખોરાક અને આરોગ્ય સાિે સબધં 
ધરાવે છે. ર્ારિ એક તવકસિો એટલે કે તવકાસશીલ દેશ છે. સામાજજક – આતિિક જીવનમા ંિમામ ક્ષેત્રોમા ં
તવકાસ કરવા માટે ર્ારિીય સમાજ સિિ મિામણ કરિો રહ્યો છે. પરંત   અપોષણય તિ ખોરાક અને નબળં 
આરોગ્ય િેમા ંમોટો અવરોધ પેદા કરે છે. આ હકીકિ િી સર્ાન બનીને ર્ારિે અપોષણય તિ ખોરાક અને 
નબળા આરોગ્ય  માટેના કાયભક્રમો િિા અન્ય ઉપાયો િરફ કદમ માડં્યા છે. િેમા ંિોડ્ી સફળિા પણ મળી 
છે. વધ  સફળિા મેળવવા ર્ારિીય સમાજના સભ્યો સિિ સશંોધન કરી રહ્યા છે. િેમજ આ સમસ્યા અંગે 
િેના કેટલાક સ ધારાત્મક સિૂનો પણ આપિા રહ્યા છે.  
 

અંગે્રજીમા ંકહ્  ંછે કે ‘Health is Wealth’. ગ જરાિીમા ંકહવેિ છે કે ‘જીવિો નર ર્દ્રા પામે’, ‘પહલે  ંસ  ખ િે 
જાિે નયાભ.’, અને રહિંદીમા ં કહ્  ં છે કે ‘જાન બિી િો લાખો પાયા’ આ બધી કહવેિોનો સાર એ જ છે કે 
આરોગ્ય એટલે કે િદં રસ્િી જળવાય િો માણસ લાબંી જીંદગી  જીવી શકે અને સ્ુતિિિી પોિાન  ંકામ કરી 
શકે. આરોગ્ય એટલે કે િન અને મનની સ્વસ્િ સ્સ્િતિ. વલ્ડ્ભ હલે્િ ઓગેનાઈઝેશનના જણાવ્યા મ જબ માત્ર 
રોગો કે ખોડ્ ખાપંણની ગેરહાજરી  હોય િેટલ  ંઆરોગ્ય પરૂત   ંનિી પણ િે ઉપરાિં શારરરરક, માનતસક અને 
સામાજજક રીિે સપંણૂભ સ ખદ (સિંોષકારક) સ્સ્િતિ પ્રવિભિી હોય િો િેને આરોગ્ય કહી શકાય. 
W.H.O. ના શબ્દોમા ં કહીએ િો, “Health is a state of complete physical, natural and social well 

being and not nearly the absence of disease and infirmity” 
 

ટાલકોટ પાસભનના મિ મ જબ, ‘આરોગ્ય એવી ઉત્તમ આલોિના કે જેમા ંમલૂ્યતનષ્ટ્ઠ કાયભ અસરકારક રીિે 
પણૂભ કરી શકાય છે.   
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આરોગ્યનો આધાર પોષણ પર  રહલેો છે. પોષણ માટે વ્યસ્તિને જરૂરી પ્રમાણમા ંખોરાક મળવો જોઈએ. 
ખોરાકી વસ્ત  ઓમા ં રહલેા િત્વો જેવા કે પ્રોરટન, તવટાતમન્સ, તમનરલ્સ, િરબી, કાબોહાઈડે્રટ્સ વગેરેમાિંી 
માણસને જીવવા માટે રોગમ તિ રહવેા માટે િિા શ્રમકાયભ કરવા માટે શસ્તિ અને સ્વસ્િિા મળી રહ ેછે. આ 
અંગેની જાણકારી વ્યસ્તિને મળિી રહ ેિો પોિાન  ંઆરોગ્ય જાળવવા માટે યોગ્ય ખોરાકની પસદંગી કરી 
શકે. 
  

માનવીના સામાજીક જીવન ઉપર િેની આતિિક પરરસ્સ્િતિ પણ અસર કરે છે. જે િેની જીવનિયાભ ઉપર પણ 
પ્રર્ાવી અસર ધરાવિી હોય િેવ  ં જોવા મળે છે. પ્રસ્ત  િ અભ્યાસ પસદં કરેલ ઉત્તરદાિા ક ટ ંબોમા ં
આરોગ્યની સાિે ખોરાક અને વ્યસનો માટેના વલણો અને ખ્યાલો જાણવા માટે કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

૨. સશંોિનના હતેઓુ 
કોઈપણ સશંોધક સશંોધન  કાયભ હાિ ધરે છે ત્યારે કોઈ િોક્કસ હતે  ઓને ધ્યાનમા ંરાખિા હોય છે. પ્રસ્ત  િ 
અભ્યાસમા ંપણ કેટલાક તનતિિ હતે  ઓને પણૂભ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે જે નીિે પ્રમાણે છે. 
1) ઉત્તરદાિાની સામાજજક-આતિિક પરરસ્સ્િતિ િપાસવી. 
2) ઉત્તરદાિાના આરોગ્ય િેમજ ખોરાક સબધંી ખ્યાલો િપાસવા. 
3) ઉત્તરદાિાના વ્યસન અને ચબમારી અંગેના ખ્યાલો િપાસવા. 
 
 

૩. સશંોિનનુ ંપધ્િધિશાસ્ત્ર 
ગ જરાિના િમામ જજલ્લાઓ પોિાની આગવી તવશેષિાઓ ધરાવિા હોય છે. જેમા ંઆણદં જજલ્લો અન્ય 
જજલ્લાઓની સરખામણીમા ંખબૂ જ સમધૃ્ધ અને હમેશા ંહરરયાળો રહિેા જજલ્લા િરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે. 
િેમજ આણદં શહરે પણ એક તવતશષ્ટ્ટ આગવ  ંસ્િાન ધરાવે છે. આણદં શહરેમા ંક લ 49,514 ક ટ ંબો વસવાટ 
કરી રહ્યા છે. આણદં શહરેની ક લ વસ્િી 2.54,750 વ્યસ્તિઓ છે. જેમા ં 1,34,147 પ રૂષો અને 1,20,603 
સ્ત્રીઓની સખં્યા જોવા મળે છે. જાતિ પ્રમાણ અંગેની મારહિી મેળવિા ંદર હજાર પ રૂષોએ 899 સ્ત્રીઓની 
સખં્યા જોવા મળે છે. 
 

પ્રસ્ત  િ સશંોધન  કાયભ આણદં શહરેમા ંવસવાટ કરિા નગરજનોમાિંી ઉત્તરદાિાઓ પસદં કરવામા ંઆવ્યા 
છે. આણદં શહરેના તવસ્િારને ક લ 06 તવર્ાગો પાડ્ી િેમાિંી ક લ 300 ઉત્તરદાિાઓની ઉપલભ્ય તનદશભન 
પધ્ધતત્ત દ્વારા પસદંગી કરવામા ંઆવેલ છે. આમ, મેળવેલ મારહિીન  ંવગીકરણ કરી ઉપાયો અને સિૂનો 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

૪. સશંોિનનુ ંમહત્િ 
િદં રસ્િ અને સ્વસ્િ સમાજ ત્યારે જ સરં્વી શકે કે જ્યારે િે સમાજના સભ્યો િદં રસ્િ િેમજ સ્વસ્િ હોય, 
દેશના તવકાસત્મક પગલા ંપાછળ વ્યસ્તિઓન  ંઆરોગ્ય મહત્વન  ંબની રહ ેછે. જે સમાજમા ં શારરરરક અને 
માનતસક રીિે આરોગ્યમય જીવન જીવનારા લોકો સામાજજક  જીવન પણ સ ખેિી જીવી શકે છે. આવા 
સશંોધન દ્વારા વ્યસ્તિઓમા ંખોરાક અને આરોગ્ય અંગેની જાગતૃિ લાવવાનો આ એક નાનો પ્રયાસ કરેલ છે. 
જેના સ ધારાત્મક સિૂનો આ સશંોધનન  ંમહત્વ બની રહશેે. 
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પ્રસ્ત  િ અભ્યાસ માટે સમગ્ર શહરેને આવરી લેવાના હતે  સર્ર માત્ર સેમ્પલ િરીકે 300 ક ટ ંબોની આગેવાન 
વ્યસ્તિને મળીને સશંોધન હતે  ઓને ધ્યાનમા ંરાખી અભ્યાસ કરવામા ંઆવ્યો છે. 
 

પ્રસ્ત  િ અભ્યાસ ક લ ઉત્તરદાિાઓમાિંી 28% ઉચ્િજ્ઞાતિ, 61% મધ્યમજ્ઞાતિ  અને 28% તનમ્નજ્ઞાતિ જોવા 
મળ્યા. ક ટ ંબની આગેવાન વ્યસ્તિઓની ઉંમર 31 વષભિી 50 વષભની હોય િેવ  ં54% ક ટ ંબોમા ંજોવા મળે છે. 
ઉત્તરદાિાની જાતિ અંગેની મારહિી મેળવિા ં 36% સ્ત્રીઓ અને 64% પ રૂષો જોવા મળ્યા.  ધમભ અંગેની 
મારહિી મેળવિા ં 52% રહિંદ ઓ, 28% ઈસ્લામ, 11% ચિસ્િી, 05% જૈન, અને 04% અન્ય(વૈષ્ટ્ણવ) જોવા 
મળ્યા. ઉત્તરદાિાની જ્ઞાતિ અંગેની મારહિી મેળવિા ં પટેલ, ગોહલે, બ્રાહ્મણ, સોલકંી, પ્રજાપતિ, સોની, 
પરમાર, રામી, વ્હોરા, મલેક-શેખ, રક્રતિયન, જૈન, વૈષ્ટ્ણવ અને હરરજન જોવા મળે છે. ઉત્તરદાિાનો વૈવારહક  
દરજ્જો િપાસિા ં78% પરચણિ, 20% અપરચણિ, 01% તવધવા, 05% તવધ ર અને 05% ત્યતિા જોવા મળે 
છે. 
 

ક ટ ંબના આગેવાન સ્ત્રી-પ રૂષના તશક્ષણની કક્ષા િપાસિા ં08% પ રૂષો તનરક્ષર છે. 22% સ્ત્રીઓ તનરક્ષર છે. 
20% પ રૂષો સ્નાિક કક્ષા સ ધીન  ંતશક્ષણ ધરાવે છે.36% પ રૂષો પ્રાિતમક કક્ષા સ ધીન  ંતશક્ષણ ધરાવે છે. 40% 
સ્ત્રીઓ પ્રાિતમક કક્ષા સ ધીન  ં તશક્ષણ ધરાવે છે.60% ક ટ ંબો તવર્તિ ક ટ ંબ ધરાવે છે. 52% ક ટ ંબોમા ં બે 
બાળકો જોવા મળે છે. બેિી વધ  હોય િેવ  ં 28% ક ટ ંબોમા ં જોવા મળે છે. 82.50% ક ટ ંબો અનેકતવધ 
વ્યવસાય સાિે સકંળાયેલા છે. જ્યારે 10.50% ક ટ ંબો  નોકરી િેમજ જ દા જ દા વેપાર ઉદ્યોગ સાિે 
સકંળાયેલા છે અને 07% ક ટ ંબો  ખેિીના વ્યવસાય સાિે સકંળાયેલા છે. ક ટ ંબના એક જ સભ્યની આતિિક 
આવક પર નર્િા હોય િેવા 52% ક ટ ંબો જોવા મળે છે. 68% ક ટ ંબો પોિાન  ંપાક  મકાન ધરાવે છે. 32% 
ક ટ ંબો ર્ાડ્ાના મકાનમા ંવસવાટ કરી રહ્યા જણાયા. 
 

વૉટર વતસભના પાણીનો વપરાશમા ં ઉપયોગ કરિા હોય િેવા 68% ક ટ ંબો જોવા મળે છે. િેમજ 
ટય બવેલ/બોરના પાણીનો ઉપયોગ કરિા હોય િેવા 30% ક ટ ંબો જોવા મળે છે. પાણીના શ ધ્ધ્ધકરણ  
અંગેની મારહિી મેળવિા ં48% ક ટ ંબો પાણી ગાળીને  પીવે છે. 14% ગાળ્યા વગર પીવે છે. 24% પાણી  
ઉકાળીને  પીવે છે. 08% પાણીમા ંદવાનો ઉપયોગ કરે છે. અને 06% ક ટ ંબો પાણીને શ ધ્ધ કરવા વૉટર 
પ્યોરીરફકેશન યતં્રનો ઉપયોગ કરિા જણાયા. બળિણ િરીકે 86% એલપીજી ગેસ, 08% લાકડ  ંઅને 06% 
કેરોસીનનો ઉપયોગ કરિા જણાયા. શહરેમા ં પાણીના તનકાલ માટે ગટરોની સ તવધા છે છિા ં પણ 10% 
ક ટ ંબો આ લાર્િી વચંિિ છે. િેને લીધે િેઓ છૂટ્ટ ંપાણી ઢોળે છે. વસ્સ્િવધૃ્ધ્ધ અંગેની મારહિી મેળવિા ં 
જાણવા મળ્ય  ં કે 90% ક ટ ંબો  વસ્િી તનયતં્રણમા ંમાને છે. જે પૈકી 18% તનરોધ, 36% આંકળી અને 36% 
નસબધંી ઓપરેશન કરેલા છે. જેવી મારહિી પ્રાપ્િ િઈ. જ્યારે 10% ક ટ ંબોએ કંઈ પણ અપનાવ્ય  ંનિી. 
  

ખોરાકની ટેવોના સદંર્ભમા ંિપાસિા ં 80% ક ટ ંબો શાકાહારી અને 20% ક ટ ંબો  માસંાહારી જોવા મળે છે. 
દરરોજ 500 મીલીગ્રામિી ઓછ ં દૂધ વપરાશમા ં લેિા હોય િેવા 24% ક ટ ંબો જોવા મળ્યા. 500 
મીલીગ્રામિી 1 ચલટર દૂધનો વપરાશ હોય િેવા 50% ક ટ ંબો જોવા મળે છે.  1 ચલટરિી વધ  દૂધનો વપરાશ 
હોય િેવા 08% ક ટ ંબો જોવા મળે છે.   
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અહીં દૂધ, શાકર્ાજી અને ફળફળાદી પાછળનો ખિભ જોિા ં િેઓની સામાન્ય જરૂરરયાિ કરિા ંઓછો હોય 
િેવ  ંજોવા મળે છે. નબળી આતિિક પરરસ્સ્િતિ ધરાવિા હોય િેવા ક ટ ંબોને બાદ કરવા છિા ંસમધૃ્ધ ક ટ ંબોમા ં
પણ દૂધનો વપરાશ બહ  ઓછો જોવા મળે છે. સીઝન પ્રમાણેના ફળો અને શાકર્ાજી વપરાશમા ંલેવાન  ં
વલણ નબળં જોવા મળે છે. શાકર્ાજી અને ફળોની રકિંમિ સાિે િેની પોિાના આરોગ્ય માટેની 
અતનવાયભિાની ગરં્ીરિા અહીં જોવા મળિી નિી. આરોગ્ય સાિે ઉર્ી િિી મ શ્કેલીઓ અને િેની સાિે 
િિા િબીબી સેવા અને દવાના ખિાભની રકિંમિ સાિે પોિાન  ંઆરોગ્ય અમલૂ્ય છે િેવા ખ્યાલોનો અહીં 
અર્ાવ જોવા મળે છે. અને 65% ઉત્તરદાિાઓ એવા ખ્યાલ ધરાવે છે કે ‘મોંઘવારી  વધ  છે’ િેમજ ‘પોષાય 
િેમ નિી’ િેવી દલીલ કરે છે. 
 

ક ટ ંબમા ં વ્યસન તવશે પછૂિા ં 48.50% ક ટ ંબોમા ંધ મ્રપાનન  ં  વ્યસન જોવા મળે છે. આ વ્યસન પાછળનો 
માતસક ખિભ રૂતપયા 25 િી 400 રૂતપયાનો જોવા મળે છે. 25% ક ટ ંબોમા ંપાન-મસાલા ખાવાન  ંવ્યસન જોવા 
મળે છે. આમ, સમગ્ર વ્યસન અંગેના કારણમા ં ટેવ પડ્ી હોવાન  ં િેઓ જણાવે છે. જેમા ંય વાનોિી વધૃ્ધો 
સ ધીના ર્ોગ બનેલ જોવા મળે છે. ક ટ ંબમા ંકોઈ વ્યસ્તિને કાયમી ચબમારી હોય િેવા 15%  ક ટ ંબો જોવા 
મળે છે. જેમા ં કેન્સર, ટી. બી., પોલીયો અને િામડ્ીના રોગ વગેરે પ્રકારના રોગ જોવા મળે છે. માદંગી 
દરમ્યાન 85% ક ટ ંબો ડ્ૉતટર અને ચિરકત્સાકેંદ્રની મ લાકાિ લે છે. 10% ઘરઘ્્  ંદવા કરે છે. 05% ક ટ ંબો 
બાધા અને દોરા પાણી કરાવે છે. 
આરોગ્ય તવષયક જાણકારી બાબિમા ં 81% ક ટ ંબો તનયતમિ કસરિ કે શારરરરક શ્રમ, સારો ખોરાક, સારી 
આવક, સાર ં રહઠેાણ અને તશક્ષણ એ દરેક બાબિને જરૂરી  ગણાવે છે. પરંત   િે બાબિોન  ંઆિરણ કે 
ગરં્ીરિા મધ્યમ પ્રમાણમા ંજોવા મળે છે. 
 

શહરેમા ં ઠેર ઠેર બહારના િટાકેદાર ફાસ્ટુડ્ ખાવાનો વલવલાટ રદન પ્રતિરદન વધિો રહ્યો છે. દેશ-
તવદેશની અનેક કંપનીઓિી માડં્ીને હોટલો અને લારીઓ દ્વારા િાલિી ફાસ્ટુડ્ની સ્પધાભમા ં અનેક પ્રકારની 
ચબમારીઓ અને િકલીફોને તનમતં્રણ અપાય છે. શહરેના લોકો ફાસ્ટ જીવન જીવે છે આિી આવા ઝટપટ 
બને અને ફટાફટ તપરસાય એવા ‘ફાસ્ટુડ્’ની જબરદસ્િ  માગં  ઉર્ી િઈ છે. ફાસ્ટુડ્ને લીધે કૉલેસ્ટોરેલને 
ર્ાગંી નાખવાની શરીરની ક્ષમિા ઓછી િાય છે. આવા કૉલેસ્ટોરેલ હ્રદયરોગન  ંમ ખ્ય કારણ છે. આ અંગેની 
મારહિી મેળવિા ં 68% ક ટ ંબો ફાસ્ટુડ્ ખાવાન  ંવલણ ધરાવે છે. િેમજ  ફાસ્ટુડ્ને ‘સ્ટેટસ તસમ્બોલ’ િરીકે 
પણ ગણાવે છે. આ પરિી એમ કહી શકાય કે ર્ારિના ઘણા શહરેોમા ં ફાસ્ટુડ્ના ક્ષેતે્ર સ્સ્િતિ તવકરાળ 
બનિી જાય છે. 
  

સમગ્ર અભ્યાસમા ં ક ટ ંબના સામાજજક, આતિિક, શૈક્ષચણક પાસાને ધ્યાનમા ં રાખીને િેઓના આરોગ્ય અને 
ખોરાક સબધંી ખ્યાલોને િપાસવામા ંઆવ્યા છે. અહીં આરોગ્ય અને ખોરાક સબધંી ખ્યાલો ઉપર આતિિક 
અને શૈક્ષચણક બાબિો કરિા ંસામાજજક, ધાતમિક અને આધ તનતિાની અસરો વધ  જોવા મળે છે.  
 

ધ મ્રપાન, પાન મસાલા, િમાક  કે દારૂન  ં સેવન અને િેનાિી પોિાના આરોગ્યને િિા ન કસાન તવશેની 
ગરં્ીરિાને ગણકારિા નિી. આ વ્યસનોિી િેઓને મા્  દ :ખવ ,ં ગેસ, િાક, ખોરાકન  ંપાિન અને આનદંની 
અન ભતૂિ વગેરે બાબિોમા ંફાયદો અને રાહિ િાય છે. િેવી માન્યિા છે. 
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ખોરાક અને આરોગ્ય સબતંધિ ખ્યાલોને આધારે કેટલાક અન્ય જાગતૃિલક્ષી સિૂનો નીિે પ્રમાણે છે. 
1) ખાદ્યસામગ્રી જેમ કે કાચ  ધાન, િેલ, ઘી વગેરે સ્ટાન્ડ્ડ્ભ વેપારી પાસેિી િેના બીલ સાિે ખરીદવા. િેલ, 
ઘી િો પોિાના શહરે કે રાજ્યમા ંપેક િિા હોય િે જ લેવા જોઈએ. 
2) હોટલ અને લારીન  ંર્ોજન બને ત્યા ંસ ધી ટાળવ  ં
3) ઉનાળામા ંરોડ્ ઉપર બરફિી ઠંડ્ા કરેલા, સમારેલા િડ્બિૂ િેમજ બજારમા ંખલૂ્લો વેિાિો શેરડ્ીનો રસ 
પણ જોખમકારક છે. 
4) એતસપાયરી ડે્ટ  અને બેિ નબંર લખેલા હોય િેવા જ ખાદ્ય પદાિો ખરીદવા. િેમા ંરહલેા પદાિભની 
યાદી અવશ્ય વાિંવી. 
5) બજારમાિંી ખરીદેલા પરડ્કા, ડ્બ્બા વગેરે ખોલ્યા પછી અિવા ગરમ કયાભ પછી તવચિત્ર વાસ આવિી 
હોય િો િે ન જ ખાવા અને યોગ્ય ઈન્સપેતટર અતધકારીને જણાવવ .ં 
6) જાહરે શૌિાલયો કે કિરાનો ઢગલો આજ -બાજ મા ંકાયમ રહિેો હોય િેવી હોટલ કે લારીનો ખોરાક ન 
લેવો. 
7) દૂધ વગેરે સ્ટાન્ડ્ડ્ભ ડે્રીઓન  ં પેક કરેલ  ંલેવ .ં છૂટક દૂધમા ંપાણી કે અન્ય ર્ેળસેળ િઈ શકે. ઉપરાિં 
પેસ્ચરૂાઈઝ્ડ્ ન હોવાિી િેવ  ંદૂધ સ્વાસ્્યને ક્યારેક હાતન પહોંિાડે્ છે. 
8) દરેક પ્રવાહી ગાળીને જ વાપરવ .ં 
9) જીર્ને િાઈનીઝ િસકો, સ્વાસ્્યને વાગે ધક્કો. 
  

આધ તનક સગવડ્ો ધરાવિા શહરેમા ં સ્વિતં્ર તનણભય લેિો સમાજ વધ  ર્ાગ ર્જવે છે. અહીં આરોગ્યલક્ષી 
તશક્ષણ અને સ્વજાગતૃિ, રોગ, અને આરોગ્ય સાિે ખોરાકના ખ્યાલોમા ંવધ  પરરવિભન લાવી શકે િે માટે 
શહરેના ય વાધનને અને સ્ત્રીઓને પયાભવરણ, પાણી, પોષણય તિ આહાર, સામાજજક-ધાતમિક માન્યાિાઓની 
સામે વૈજ્ઞાતનક વાસ્િતવતિા અંગેન  ંતશક્ષણ આપવા નક્કર પગલા ંર્રવા ંજ રહ્યા. 
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