શુચિકકત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમ
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટી,
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ુ ાિ મહાષવદ્યાય ખાતે ઇન્ડિયિ સોસાયટી ઓફ વેટરિરી
આણંદ કૃષષ યષુ િવષસિટી સંગ્િ પશચુ િકકત્સા અિે પશપ
ફામેકોોજી (ઔષષિશાસ્ત્ર)િો ષિકદવસીય રાષ્ટ્રીય પકરસંવાદ
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટ ી વ ંરગ્ન શુચિકકત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમ ખાતે ઇન્ડડમન વોવામટી ઓપ
લેટયનયી પાભેકોરોજી (ઔષધળાસ્ત્ર)નાં ષિકદલવીમ યાષ્ટ્રીમ કયવ ંલાદનાં ઉદઘાટન વભાયં બનો પ્રાયં બ ફં. અ. કૃ ષ
ભશાષલદ્યારમનાં ઓકડટોકયમભ ખાતે ભશાનુબાલો, દે ળબયભાંથી ધાયે ર લૈજ્ઞાષનકો, ભશાષલદ્યારમનાં અષધકાયીશ્રીઓ એલ ં
કભમિાયીશ્રીઓની ઉથિતથષતભાં તા. ૦૫/૧૨/૨૦૧૮ નાં મોજામો શતો. યાષ્ટ્રીમ કયવ ંલાદની ળરૂઆતભાં કદ-પ્રાગટય
એલ ં પ્રાથમનાગીત છી ભશાષલદ્યારમનાં ડીનશ્રી અને કયવ ંલાદનાં િેયભેન ડો. અષિન ઠાકય દ્વાયા ભશાનુબાલોનુ ં
ુષ્ટ્ગુચ્છથી ઉભકાબેય તલાગત કમામ છી ભશાષલદ્યારમનાં ષળક્ષણ, વ ંળોધન, ષલતતયણ એલ ં આઈએવલીીટીનાં
ઇષતશાવ તથા પ્રવૃષિઓની ષલળદ છણાલટ કયે ર શતી. ત્માયફાદ ઇન્ડડમન વોવામટી ઓપ પાભેકોરોજી એડડ
ટોક્વીકોરોજીનાં જનયર વેક્રેટયી ડો. એ. કે . ળભામ, પ્રાધ્માક, ઔષધળાસ્ત્ર ષલબાગ, લેટયનયી કોરેજ, લુષધમાણાએ
વ ંતથાનાં કામો એલ ં પ્રાપ્ત કયે ર ષવદ્ધિઓનો તરતળી ચિતાય આેર શતો. મુખ્મ અષતષથ ષલળેશ્રી તયીકે ધાયે ર
ડો. એ. કે . શ્રીલાતતલા, િેયભેન, બાયતીમ કૃ ષ ષલજ્ઞાન િમન ભ ંડ, ઇન્ડડમન કાઉડવીર ઓપ એગ્રીકલ્િયર કયવિમ,
નલી કદલ્શી દ્વાયા મોજામેર યાષ્ટ્રીમ કયવ ંલાદનો મુખ્મ શેત ુ અને યજૂ થનાયાં વ ંળોધનોની તાકકિક અગત્મતા એલ ં
ઉમોચગતા ય પ્રકાળ ાડલાભાં આલેર શતો. અષતષથ ષલળેશ્રી તયીકે ઉથિતથત પ્રોપેવય આય. કે . ગોમર, ભાનનીમ
કુ રષતશ્રી, કદલ્શી પાભામતયુટીકર વામથિડવવ એડડ કયવિમ યુષનલષવિટી, કદલ્શીએ તેભની વ ંતથા દ્વાયા થમેર ઔષધમ
વ ંળોધનો અને આ પ્રકાયનાં વ ંળોધનોની જરૂકયમાત ષલળે ભાગમદળમન આેર શતુ.ં અડમ અષતષથ ષલળેશ્રી તયીકે
ઉથિતથત ડો. ી. ડી. જુ મર, ભાનનીમ કુરષતશ્રી, નાનજી દે ળમુખ લેટયનયી વામડવ યુષનલષવિટી, જફરુય દ્વાયા
ઔષધમ પ્રષતકાયકતા ષનલાયલા ભાટે નાં ગરાં રઈને તેની ઉમોચગતા ષલળે ઊંડાણબયુું ભાગમદ ળમન  ૂરું ાડ્ું શતુ.ં
પ્રમુખતથાને ચફયાજેર ડો. એન.વી.ટે ર વાશેફ, ભાનનીમ કુરષતશ્રી, આણંદ કૃષ યુષનલષવિટી, આણંદ દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ
કયવ ંલાદભાં ફશોી વ ંખ્મા ભાં શજાય યશેલા ફદર લૈજ્ઞાષનકોને અચબન ંદન ાઠલી યજૂ થનાયાં ઔષધમ વ ંળોધનોની
ષિકદલવીમ કયવ ંલાદભાં િિામ-ષલિાયણા કયી તેની પ:શ્રુષત છેલાડાનાં શુારકો સુધી શોિતી કયી તેભના આષથિક
ષલકાવભાં ઉિયોતય લધુન ે લધુ વશબાગી થલા જણાલેર શતુ.ં વાથોવાથ યાષ્ટ્રીમ કયવ ંલાદ ભાં ષલિ આયોગ્મ વ ંતથાનાં
‘લન લલ્ડમ - લન શેલ્થ’ નાં ધ્મેમ મુજફ ભાણવો તથા પ્રાણીઓભાં યતય તલાત્મ વાથે જોડામેર મુદ્દાઓ ય ષલતત ૃત
ણે િિામ-ષલિાયણા કયલા અનુયોધ કયે ર શતો. ડો. કે . ફી. કથીકયમા, વ ંળોધન ષનમાભક અને અનુતનાતક લડાશ્રી,
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટ ી, આણંદે ભશાષલદ્યારમભાં થમેર વ ંળોધનો અને તેની શુારકો ભાટે ની ઉમોચગતા ષલળે
ષલતત ૃત ભાકશતી આેર શતી.

ભશાનુબાલો દ્વાયા ડો. એ. કે . શ્રીલાતતલા, િેયભેન, બાયતીમ કૃષ ષલજ્ઞાન િમન ભ ંડ, ઇન્ડડમન
કાઉડવીર ઓપ એગ્રીકલ્િયર કયવિમ, નલી કદલ્શી, ને ડો. ફી. ડી. ગગમ આઉટ તટે ડડીગ પાભેકોરોજીનો એલોડમ એનામત
થમેર શતો. જ્માયે ભશાનુબાલો ડો. ી. ડી. જુ મર, ભાનનીમ કુરષતશ્રી, નાનજી દે ળમુખ લેટયનયી વામડવ યુષનલષવિટી,
જફરુય ; પ્રોપેવય આય. કે . ગોમર, ભાનનીમ કુરષતશ્રી, કદલ્શી પાભામતયુટીકર વામથિડવવ એડડ કયવિમ યુષનલષવિટી,
કદલ્શી; ડો. એવ. કે . ભોદી, પ્રાધ્માક અને લડા, ઔષધળાસ્ત્ર ષલબાગ, લેટયનયી કોરેજ, વયદાય કૃષનગય અને
ડો. ષલનોદકુ ભાય દુ ભકા, પ્રાધ્માક અને લડા, ઔષધળાસ્ત્ર ષલબાગ, લેટયનયી કોરેજ, લુષધમાણાને “પેરો ઓપ ઇન્ડડમન
વોવામટી ઓપ લેટયનયી પાભેકોરોજી એડડ ટોક્વીકોરોજી” થી વડભાષનત કયે ર શતાં. વાથોવાથ ભશાનુબાલોએ યાષ્ટ્રીમ
કયવ ંલાદનાં વોલેષનમય(તમૃષતગ્રંષથકા) એલ ં કોરેજ ઓપ એગ્રીકલ્િયર ઇડપોભેળન ટે ક્નોરોજી દ્વાયા ષલકવલેર 'લેટયનયી
ડ્રગ ઇડપોભેળન વીતટભ’ની એપ્રીકે ળનનુ ં ષલભોિન ણ કયે ર શતુ.ં ઉથિતથત ભશાનુબાલો અને ડીનશ્રી ડો. અષિન
ઠાકયનુ ં ણ આઇએવલીીટી દ્વાયા તમૃષતચિડશ એલ ં ળાર ઓઢાડી ફહુભાન કયલાભાં આવયુ ં શતુ.ં
આ યાષ્ટ્ર ીમ કયવ ંલાદભાં પ્રાણીઓભાં લયાતી દલાઓનાં સુિારુ ઉમોગ દ્વાયા પ્રાણીઓનાં દૂ ધ, ભાંવ તથા
ક્ષીઓનાં ઈંડાભાં આલી દલાઓનાં પ્રભાણ ઘટાડલા ભાટે નાં ઉમોગ ય ણ ગશન િિામ અને વ ંળોધનો યજૂ થમા
શતા. ભાણવોભાં આલા એન્ડટફામોટીક યે વીડ્ુલાાં દૂ ધ, ભાંવ કે ઈંડા ખાલાથી એન્ડટફેક્ટે ક યમર યે ચઝતટડવ નુ ં પ્રભાણ
જોલા ભે છે. પ્રાણીઓની ેદ ાળભાં એન્ડટફામોટીકનુ ં પ્રભાણ ઘટાડલા તથા તેની ભાણવોનાં ળયીય ય ભાઠી અવય ન
ડે તે ભાટે ખાવ િિામ વિનુ ં આમોજન ણ કયલાભાં આવયુ ં છે.
વભગ્ર કયવ ંલાદનુ ં વપ વ ંિારન ડો. ી. ફી. જાની એ કયે ર શતુ.ં ડો. એવ. કે . બાલવાય, પ્રાધ્માક અને
લડા, ઔષધળાસ્ત્ર ષલબાગ, લેટયનયી કોરેજ, આણંદ અને ઓગેનામઝીંગ વેક્રેટયીએ અબાયષલષધ કયે ર શતી.

ુ ાિ મહાષવદ્યાય ખાતે ઇન્ડિયિ
આણંદ કૃ ષષ યષુ િવષસિટ ી સંગ્િ પશચુ િકકત્સા અિે પશપ
સોસાયટી ઓફ વેટરિરી ફામેકોોજી (ઔષષિશાસ્ત્ર)િો ષિકદવસીય રાષ્ટ્રીય પકરસંવાદ

