સ

શુચિકિત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમ
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટી,
આણંદ-૩૮૮૦૦૧
ુ ાન મહાવિદ્યાય, આણંદ ખાતે યોજાયે ‘િન હેલ્થ એપ્રોિ ફોર િં ટ્રો ઓફ
પશચુ િકિત્સા અને પશપ
રે બીઝ ઇન ઈન્ડિયા’ નો એિ કદિસીય પકરસંિાદ
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટ ી વ ંરગ્ન શુચિકિત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમ અને પ્રમુખ સ્લાભી
ભેડીિર િોરેજ, િયભવદ એલ ં એવોષવમળન પોય ષપ્રલેન્ળન એન્ડ િં ટ્રોર ઓપ યે ફીઝ ઇન ઈન્ન્ડમા (APCRI),
ફેંગાલુરુ નાં વશમોગથી ‘લન શેલ્થ એપ્રોિ પોય િં ટ્રોર ઓપ યે ફીઝ ઇન ઈન્ન્ડમા’ નો એિ કદલવીમ કયવ ંલાદ
િષરા વેષભનાય શોર ખાતે તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૮ નાં યોજ મોજામેર શતો. કયવ ંલાદનાં પ્રાયં બભાં
પ્રાથથનાગીત એલ ં કદ પ્રાગટય છી ભશાનુબાલોનુ ં ુષ્ ગુચ્છ તથા સ્મૃષતચિશનથી સ્લાગત િમાથ છી
ભશાષલદ્યારમનાં ઇન િાર્જ ડીનશ્રી ડો. ફી. ી. જોીએ આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીનાં ભાનનીમ કુરષતશ્રી ડો.
એન. વી. ટે ર વાશેફ, ભશાષલદ્યારમનાં ડીનશ્રી ડો. એ. એભ. ઠાિય એલ ં ગુજયાત યાજ્મનાં શુારન
ષનમાભિશ્રી ડો. એ. જે. િાષછમા ટે ર દ્વાયા ાઠલેર શુબેચ્છા વ ંદે ળનુ ં ઠન િમાથ છી ઉસ્સ્થત લૈજ્ઞાષનિો
વભક્ષ ભશાષલદ્યારમનાં ષળક્ષણ, વ ંળોધન અને ષલસ્તયણની પ્રગષતનો ષલસ્ત ૃત ચિતાય આેર શતો.
વભાયં બનાં પ્રમુખસ્થાને ચફયાજેર આણંદ યુષનલષવિટીનાં વ ંળોધન અને અનુસ્નાતિ લડાશ્રી ડો. િે .ફી.
િથીયીમા વાશેફે ભાનલીમ આયોગ્મ એલ ં શુઆયોગ્મ વાથે વ ંિામેર શડિલાનાં યોગ ષલળે થમેર વ ંળોધનો
ભાટે લૈજ્ઞાષનિોને ચફયદાલી, આ ક્ષેત્ર ે લધુન ે લધુ વશમોગી વ ંળોધનો ભાટે પ્રોત્વાકશત િયે ર શતાં. તેઓશ્રીએ
વાથોવાથ ભશાષલદ્યારમનાં વ ંળોધનોની ષલગતલાય ભાકશતી ણ આેર શતી. મુખ્મ ભશેભાન તયીિે
ઉસ્સ્થત પ્રમુખ સ્લાભી ભેડીિર િોરેજનાં ડીનશ્રી ડો. કશભાંશ ુ  ંડયાએ ભાનલીમ આયોગ્મ ભાટે ખતયારૂ
શડિલાનાં યોગ ષલળે યવપ્રદ ભાકશતી આી, તેભનાં તફીફો તથા ભશાષલદ્યારમનાં લૈજ્ઞાષનિો દ્વાયા આ ક્ષેત્ર ે
થમેરાં વ ંળોધનો ભાટે વઘાની વયાશના િયે ર શતી. અષતષથ ષલળેશ્રી તયીિે ઉસ્સ્થત ડો. ડી. એિ.
અશ્વથનાયામણ, પ્રેષવડેન્ટ, એીવીઆયઇ, ફેંગાલુરુ એ વ ંસ્થા દ્વાયા શડિલાનાં  ૂલોામ અંતગથતની લથમંત
થમેર ષલષલધ પ્રવૃષિઓનુ ં દ્રન્ષ્ટઆરેખન િયી ઊંડાણબયી વભજણ આેર શતી. આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીનાં
વશવ ંળોધન ષનમાભિશ્રી ડો. એભ.િે . ઝારાએ કયવ ંલાદ ને અનુરૂ શડિલા નાં યોગ ને નાથલા ભાટે નાં
રેલાભાં આલેર લૈજ્ઞાષનિ ગરાં અને ભાનલીમ એલ ં શુવ ંયક્ષણ ભાટે નાં  ૂલોામની તફક્કાલાય ષલળદ
ઝાંખી િયાલેર શતી. તેઓશ્રી એ ભશાષલદ્યારમનાં લૈજ્ઞાષનિોશ્રી, અષધિાયીશ્રીઓ એલ ં તફીફીગણોને ફશોી
વ ંખ્માભાં ઉસ્સ્થત યશેલા ફદર અચબન ંદન ાઠલી કયવ ંલાદની આબાય ષલષધ િયે ર શતી. કયવ ંલાદભાં

શડિલાનાં યોગને નાથલા ભાટે નાં ષલષલધ ભાગથદષળિમ વ ંળોધનો અંગેનાં પ્રલિનો ણ યજૂ િયલાભાં આલેર
શતા. કયવ ંલાદનુ ં વપ વ ંિારન ડો.એભ.ટી.  ંિાર, પ્રાધ્માિ, ગામનેિોરોજી દ્વાયા િયલાભાં આલેર શતુ.ં
વભાયં બની ણાથ
ૂ હુષત યાષ્ટ્રગીત વાથે થમેર શતી.

