
 
 

 
આણંદ કૃષષ યષુિવષસિટી સંગ્િ પશચુિકકત્સા અિે પશપુાિ મહાષવદ્યાય ખાતે ઇન્ડિયિ સોસાયટી ઓફ વેટરિરી 

ફામેકોોજી (ઔષષિશાસ્ત્ર)િો ષિકદવસીય રાષ્ટ્રીય પકરસવંાદ 
 આણદં કૃષ યષુનલષવિટી વરંગ્ન શચુિકકત્વા અન ેશુારન ભશાષલદ્યારમ ખાત ેઇન્ડડમન વોવામટી ઓપ 
લટેયનયી પાભકેોરોજી (ઔષધળાસ્ત્ર)ના ં ષિકદલવીમ યાષ્ટ્રીમ કયવલંાદના ંઉદઘાટન વભાયંબનો પ્રાયંબ ફ.ં અ. કૃષ 
ભશાષલદ્યારમના ંઓકડટોકયમભ ખાત ેભશાનબુાલો, દેળબયભાથંી ધાયેર લજૈ્ઞાષનકો, ભશાષલદ્યારમના ંઅષધકાયીશ્રીઓ એલ ં
કભમિાયીશ્રીઓની ઉથિતથષતભા ંતા. ૦૫/૧૨/૨૦૧૮ ના ંમોજામો શતો. યાષ્ટ્રીમ કયવલંાદની ળરૂઆતભા ંકદ-પ્રાગટય 
એલ ં પ્રાથમનાગીત છી ભશાષલદ્યારમના ં ડીનશ્રી અન ે કયવલંાદના ં િેયભને ડો. અષિન ઠાકય દ્વાયા ભશાનબુાલોનુ ં
ષુ્ટ્ગુચ્છથી ઉભકાબેય તલાગત કમામ છી ભશાષલદ્યારમના ં ષળક્ષણ, વળંોધન, ષલતતયણ એલ ંઆઈએવલીીટીના ં
ઇષતશાવ તથા પ્રવષૃિઓની ષલળદ છણાલટ કયેર શતી. ત્માયફાદ ઇન્ડડમન વોવામટી ઓપ પાભકેોરોજી એડડ 
ટોક્વીકોરોજીના ંજનયર વકેે્રટયી ડો. એ. કે. ળભામ, પ્રાધ્માક, ઔષધળાસ્ત્ર ષલબાગ, લટેયનયી કોરેજ, લષુધમાણાએ 
વતંથાના ં કામો એલ ંપ્રાપ્ત કયેર ષવદ્ધિઓનો તરતળી ચિતાય આરે શતો. મુખ્મ અષતષથ ષલળેશ્રી તયીકે ધાયેર    
ડો. એ. કે. શ્રીલાતતલા, િેયભને, બાયતીમ કૃષ ષલજ્ઞાન િમન ભડં, ઇન્ડડમન કાઉડવીર ઓપ એગ્રીકલ્િયર કયવિમ, 
નલી કદલ્શી દ્વાયા મોજામરે યાષ્ટ્રીમ કયવલંાદનો મુખ્મ શેત ુઅન ેયજૂ થનાયાં વળંોધનોની તાકકિક અગત્મતા એલ ં
ઉમોચગતા ય પ્રકાળ ાડલાભા ંઆલરે શતો. અષતષથ ષલળેશ્રી તયીકે ઉથિતથત પ્રોપેવય આય. કે. ગોમર, ભાનનીમ 
કુરષતશ્રી, કદલ્શી પાભામતયટુીકર વામથિડવવ એડડ કયવિમ યષુનલષવિટી, કદલ્શીએ તભેની વતંથા દ્વાયા થમરે ઔષધમ 
વળંોધનો અન ે આ પ્રકાયના ં વળંોધનોની જરૂકયમાત ષલળ ે ભાગમદળમન આરે શત ુ.ં અડમ અષતષથ ષલળેશ્રી તયીકે 
ઉથિતથત ડો. ી. ડી. જુમર, ભાનનીમ કુરષતશ્રી, નાનજી દેળમુખ લટેયનયી વામડવ યષુનલષવિટી, જફરયુ દ્વાયા 
ઔષધમ પ્રષતકાયકતા ષનલાયલા ભાટેના ંગરા ંરઈન ેતનેી ઉમોચગતા ષલળ ેઊંડાણબયુું ભાગમદળમન રંુૂ ાડ્ુ ંશત ુ.ં 
પ્રમુખતથાન ેચફયાજેર ડો. એન.વી.ટેર વાશેફ, ભાનનીમ કુરષતશ્રી, આણદં કૃષ યષુનલષવિટી, આણદં દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ 
કયવલંાદભા ંફશોી વખં્મા ભા ંશજાય યશેલા ફદર લજૈ્ઞાષનકોન ેઅચબનદંન ાઠલી યજૂ થનાયા ંઔષધમ વળંોધનોની 
ષિકદલવીમ કયવલંાદભા ંિિામ-ષલિાયણા કયી તનેી પ:શ્રષુત છેલાડાના ંશુારકો સધુી શોિતી કયી તભેના આષથિક 
ષલકાવભા ંઉિયોતય લધનુ ેલધ ુવશબાગી થલા જણાલરે શત ુ.ં વાથોવાથ યાષ્ટ્રીમ કયવલંાદ ભા ંષલિ આયોગ્મ વતંથાના ં
‘લન લલ્ડમ- લન શેલ્થ’ ના ંધ્મમે મુજફ ભાણવો તથા પ્રાણીઓભા ંયતય તલાત્મ વાથ ેજોડામરે મુદ્દાઓ ય ષલતતતૃ 
ણે િિામ-ષલિાયણા કયલા અનયુોધ કયેર શતો. ડો. કે. ફી. કથીકયમા, વળંોધન ષનમાભક અન ેઅનતુનાતક લડાશ્રી, 
આણદં કૃષ યષુનલષવિટી, આણદેં ભશાષલદ્યારમભા ં થમરે વળંોધનો અન ેતનેી શુારકો ભાટેની ઉમોચગતા ષલળ ે
ષલતતતૃ ભાકશતી આરે શતી.  

 
 

 

 

        શચુિકકત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમ  

      આણદં કૃષ યષુનલષવિટી, 
           આણદં- ૩૮૮૦૦૧ 

                               

 



  ભશાનબુાલો દ્વાયા ડો. એ. કે. શ્રીલાતતલા, િેયભને, બાયતીમ કૃષ ષલજ્ઞાન િમન ભડં, ઇન્ડડમન 
કાઉડવીર ઓપ એગ્રીકલ્િયર કયવિમ, નલી કદલ્શી, ન ેડો. ફી. ડી. ગગમ આઉટ તટેડડીગ પાભકેોરોજીનો એલોડમ એનામત 
થમરે શતો. જ્માયે ભશાનબુાલો ડો. ી. ડી. જુમર, ભાનનીમ કુરષતશ્રી, નાનજી દેળમુખ લટેયનયી વામડવ યષુનલષવિટી, 
જફરયુ; પ્રોપેવય આય. કે. ગોમર, ભાનનીમ કુરષતશ્રી, કદલ્શી પાભામતયટુીકર વામથિડવવ એડડ કયવિમ યષુનલષવિટી, 
કદલ્શી; ડો. એવ. કે. ભોદી, પ્રાધ્માક અન ેલડા, ઔષધળાસ્ત્ર ષલબાગ, લટેયનયી કોરેજ, વયદાય કૃષનગય અન ે      
ડો. ષલનોદકુભાય દુભકા, પ્રાધ્માક અન ેલડા, ઔષધળાસ્ત્ર ષલબાગ, લટેયનયી કોરેજ, લષુધમાણાન ે“પેરો ઓપ ઇન્ડડમન 
વોવામટી ઓપ લટેયનયી પાભકેોરોજી એડડ ટોક્વીકોરોજી” થી વડભાષનત કયેર શતા.ં વાથોવાથ ભશાનબુાલોએ યાષ્ટ્રીમ 
કયવલંાદના ંવોલષેનમય(તમષૃતગ્રષંથકા) એલ ંકોરેજ ઓપ એગ્રીકલ્િયર ઇડપોભળેન ટેક્નોરોજી દ્વાયા ષલકવલરે 'લટેયનયી 
ડ્રગ ઇડપોભળેન વીતટભ’ની એપ્રીકેળનનુ ં ષલભોિન ણ કયેર શત ુ.ં ઉથિતથત ભશાનબુાલો અન ેડીનશ્રી ડો. અષિન 
ઠાકયનુ ંણ આઇએવલીીટી દ્વાયા તમષૃતચિડશ એલ ંળાર ઓઢાડી ફહુભાન કયલાભા ંઆવયુ ંશત ુ.ં 
 આ યાષ્ટ્રીમ કયવલંાદભા ંપ્રાણીઓભા ંલયાતી દલાઓના ંસિુારુ ઉમોગ દ્વાયા પ્રાણીઓના ંદૂધ, ભાવં તથા 
ક્ષીઓના ંઈંડાભા ંઆલી દલાઓના ંપ્રભાણ ઘટાડલા ભાટેના ંઉમોગ ય ણ ગશન િિામ અન ેવળંોધનો યજૂ થમા 
શતા. ભાણવોભા ંઆલા એન્ડટફામોટીક યેવીડ્લુાા ંદૂધ, ભાવં કે ઈંડા ખાલાથી એન્ડટફેક્ટેકયમર યેચઝતટડવ નુ ંપ્રભાણ 
જોલા ભે છે. પ્રાણીઓની દેાળભા ંએન્ડટફામોટીકનુ ંપ્રભાણ ઘટાડલા તથા તનેી ભાણવોના ંળયીય ય ભાઠી અવય ન 
ડે ત ેભાટે ખાવ િિામ વિનુ ંઆમોજન ણ કયલાભા ંઆવયુ ંછે.  
 વભગ્ર કયવલંાદનુ ંવપ વિંારન ડો. ી. ફી. જાની એ કયેર શત ુ.ં ડો. એવ. કે. બાલવાય, પ્રાધ્માક અન ે
લડા, ઔષધળાસ્ત્ર ષલબાગ, લટેયનયી કોરેજ, આણદં અન ેઓગેનામઝીંગ વકેે્રટયીએ અબાયષલષધ કયેર શતી.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

આણંદ કૃષષ યષુિવષસિટી સંગ્િ પશચુિકકત્સા અિે પશપુાિ મહાષવદ્યાય ખાતે ઇન્ડિયિ 
સોસાયટી ઓફ વેટરિરી ફામેકોોજી (ઔષષિશાસ્ત્ર)િો ષિકદવસીય રાષ્ટ્રીય પકરસવંાદ 

 


