
પશચુિકિત્સા અને પશપુાન મહાવિદ્યાય, આણંદ ખાતે યોજાયે ‘િન હેલ્થ એપ્રોિ ફોર િંટ્રો ઓફ 
રેબીઝ ઇન ઈન્ડિયા’ નો એિ કદિસીય પકરસિંાદ  

 આણદં કૃષ યષુનલષવિટી વરંગ્ન શચુિકિત્વા અન ેશુારન ભશાષલદ્યારમ અન ેપ્રમુખ સ્લાભી 
ભડેીિર િોરેજ, િયભવદ એલ ંએવોષવમળન પોય ષપ્રલને્ળન એન્ડ િંટ્રોર ઓપ યેફીઝ ઇન ઈન્ન્ડમા (APCRI), 
ફેંગાલરુુના ંવશમોગથી ‘લન શેલ્થ એપ્રોિ પોય િંટ્રોર ઓપ યેફીઝ ઇન ઈન્ન્ડમા’ નો એિ કદલવીમ કયવલંાદ 
િષરા વષેભનાય શોર ખાત ે તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૮ ના ં યોજ મોજામરે શતો. કયવલંાદના ં પ્રાયંબભા ં
પ્રાથથનાગીત એલ ં કદ પ્રાગટય છી ભશાનબુાલોનુ ંષુ્ ગુચ્છ તથા સ્મષૃતચિશનથી સ્લાગત િમાથ છી 
ભશાષલદ્યારમના ંઇન િાર્જ ડીનશ્રી ડો. ફી. ી. જોીએ આણદં કૃષ યષુનલષવિટીના ંભાનનીમ કુરષતશ્રી ડો. 
એન. વી. ટેર વાશેફ, ભશાષલદ્યારમના ં ડીનશ્રી ડો. એ. એભ. ઠાિય એલ ંગુજયાત યાજ્મના ંશુારન 
ષનમાભિશ્રી ડો. એ. જે. િાષછમા ટેર દ્વાયા ાઠલરે શબુેચ્છા વદેંળનુ ંઠન િમાથ છી ઉસ્સ્થત લજૈ્ઞાષનિો 
વભક્ષ ભશાષલદ્યારમના ં ષળક્ષણ, વળંોધન અન ે ષલસ્તયણની પ્રગષતનો ષલસ્તતૃ ચિતાય આરે શતો. 
વભાયંબના ં પ્રમુખસ્થાન ે ચફયાજેર આણદં યષુનલષવિટીના ં વળંોધન અન ે અનસુ્નાતિ લડાશ્રી ડો. િે.ફી. 
િથીયીમા વાશેફે ભાનલીમ આયોગ્મ એલ ંશઆુયોગ્મ વાથ ેવિંામરે શડિલાના ંયોગ ષલળ ેથમરે વળંોધનો   
ભાટે લજૈ્ઞાષનિોન ેચફયદાલી, આ ક્ષેત્ર ેલધનુ ેલધ ુવશમોગી વળંોધનો ભાટે પ્રોત્વાકશત િયેર શતા.ં તઓેશ્રીએ 
વાથોવાથ ભશાષલદ્યારમના ં વળંોધનોની ષલગતલાય ભાકશતી ણ આરે શતી. મુખ્મ ભશેભાન તયીિે 
ઉસ્સ્થત પ્રમુખ સ્લાભી ભડેીિર િોરેજના ંડીનશ્રી ડો. કશભાશં ુડંયાએ ભાનલીમ આયોગ્મ ભાટે ખતયારૂ 
શડિલાના ંયોગ ષલળ ેયવપ્રદ ભાકશતી આી, તભેના ંતફીફો તથા ભશાષલદ્યારમના ંલજૈ્ઞાષનિો દ્વાયા આ ક્ષેત્ર ે
થમરેા ં વળંોધનો ભાટે વઘાની વયાશના િયેર શતી. અષતષથ ષલળેશ્રી તયીિે ઉસ્સ્થત ડો. ડી. એિ. 
અશ્વથનાયામણ, પ્રષેવડેન્ટ, એીવીઆયઇ, ફેંગાલરુુએ વસં્થા દ્વાયા શડિલાના ંલૂોામ અંતગથતની લથમતં 
થમરે ષલષલધ પ્રવષૃિઓનુ ંદ્રન્ષ્ટઆરેખન િયી ઊંડાણબયી વભજણ આરે શતી. આણદં કૃષ યષુનલષવિટીના ં
વશવળંોધન ષનમાભિશ્રી ડો. એભ.િે. ઝારાએ કયવલંાદ ન ેઅનરુૂ શડિલા ના ંયોગ ન ેનાથલા ભાટેના ં
રેલાભા ંઆલરે લજૈ્ઞાષનિ ગરા ંઅન ેભાનલીમ એલ ંશવુયંક્ષણ ભાટેના ંલૂોામની તફક્કાલાય ષલળદ 
ઝાખંી િયાલરે શતી. તઓેશ્રી એ ભશાષલદ્યારમના ંલજૈ્ઞાષનિોશ્રી, અષધિાયીશ્રીઓ એલ ંતફીફીગણોન ેફશોી 
વખં્માભા ંઉસ્સ્થત યશેલા ફદર અચબનદંન ાઠલી કયવલંાદની આબાય ષલષધ િયેર શતી. કયવલંાદભા ં
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શચુિકિત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમ 

આણદં કૃષ યષુનલષવિટી, 
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શડિલાના ંયોગન ેનાથલા ભાટેના ંષલષલધ ભાગથદષળિમ વળંોધનો અંગેના ંપ્રલિનો ણ યજૂ િયલાભા ંઆલરે 
શતા. કયવલંાદનુ ંવપ વિંારન ડો.એભ.ટી. િંાર, પ્રાધ્માિ, ગામનિેોરોજી દ્વાયા િયલાભા ંઆલરે શત ુ.ં 

વભાયંબની ણૂાથહુષત યાષ્ટ્રગીત વાથ ેથમરે શતી.     

 

 


