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યુષનલષવિટ ી વ ંરગ્ન શુચિકિત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમ ખાતે િામદાિીમ

પ્રકિમા અને લેટયનયી ડોક્ટયની ભ ૂષભિા અંતર્ગત એસ્િાડ સ્ટે ટ રેલર વેષભનાયનુ ં તા. ૦૧/૦૨/૨૦૨૦ નાં
યોજ િષરા વેષભનાય શોરભાં આમોજન થમેર શતુ.ં કયવ ંલાદની ળરૂઆતભાં પ્રાથગનાર્ીત છી ભશાનુબાલો
દ્વાયા કદ-પ્રાર્ટય િમાગ છી તેઓનુ ં પુષ્ગુચ્છ એલ ં સ્મૃષતચિન્શથી વન્ભાન િયલાભાં આલેર શતુ.ં પ્રાયં બભાં
ભશાષલદ્યારમનાં ડીનશ્રી ડો. એભ.એન. બ્રહ્મબટ્ટ દ્વાયા ભશાનુબાલોનુ ં ળાબ્દદિ સ્લાર્ત િમાગ છી
ભશાષલદ્યારમનાં ષળક્ષણ, વ ંળોધન એલ ં ષલસ્તયણની પ્રવૃષિઓની બૃશદ ભાકશતી આી કયવ ંલાદની
અર્ત્મતા વભજાલેર શતી. આણંદ કૃ ષ યુષનલષવિટી, આણંદ નાં ભાનનીમ કુરષતશ્રી ડો. આય.લી.વ્માવ
વાશેફે આ પ્રિાયનાં કયવ ંલાદનાં આમોજન ફદર વૌને ચફયદાલી શુબેચ્છા વ ંદે ળ થિી અચબન ંદન ાઠલેર
શતાં. મુખ્ મ અષતષથ ષલળેશ્રી તયીિે ધાયે ર િાભધેન ુ યુષનલષવિટી, ર્ાંધીનર્યનાં ભાનનીમ કુરષતશ્રી
ડો. એન.એિ.િે રાલારા વાશેફે શુચિકિત્વા ક્ષેત્ર ે આ પ્રિાયની િામદાિીમ પ્રકિમાઓ, તેની આંટી ઘટીઓ
ૂં
એલ ં ઉિે ર તથા વભાધાન ક્ષેત્ર ે િિાગ િયી ષલસ્ત ૃત ભાકશતીની વાથોવાથ કયવ ંલાદભાં યજૂ થનાય પ્રલિનો
થિી વૌને આ પ્રિાયનાં જ્ઞાનમજ્ઞભાં વશબાર્ી થલા એલ ં આ જ્ઞાનનો શુચિકિત્વિો અને શુારનક્ષેત્ર ે
વ ંિામેર લૈજ્ઞાષનિોને રાબારાબ ષલળે ઊંડાણબયી છણાલટ િયે ર શતી. અષતષથ ષલળેશ્રી તયીિે ધાયે ર
ગુજયાત યાજ્મનાં શુારન ષલબાર્નાં ષનમાભિશ્રી ડો. પાલ્ગુનીફેન ઠાિયે કયવ ંલાદનાં શેત થ
ુ ી રાબન્ન્લત
થતાં જ્ઞાનને ભેલી શુચિકિત્વા ક્ષેત્ર ે ઉમોર્ી થઈ શુવલ
ે ાનાં ભશામ ૂરાં મજ્ઞભાં વશબાર્ી થલા જણાલેર
શતુ.ં અન્મ અષતષથ ષલળેશ્રી એડીળનર ષવષનમય ષવષલર જજ, આણંદ નાં ભાનનીમ ભેડભ ચિત્રા યત્નુશ્રી દ્વાયા
વભગ્રતમા વ્મલવામી ક્ષેત્ર ે ઉન્સ્થત થતી િામદાિીમ પ્રવૃષિઓ અને ખાવ િયીને શુચિકિત્વા ક્ષેત્ર ે
લેટયનયી ડોક્ટયની િામદાિીમ પ્રકિમાઓભાં ભ ૂષભિાને પ્રાણીઓનાં કશત ભાટે ઉમોર્ી થલા ભાટે ન ુ ં શેત ર
ુ ક્ષી
ભાર્ગદળગન આેર શતુ.ં અષતષથષલળેશ્રી તયીિે ચફયાજેર અન્મ ભશાનુબાલ ષનવૃિ આિામગશ્રી રો-િોરેજ,
સુયતનાં ડો. ષલિભ દે વાઇએ ણ ોતાનાં િામદાિીમ જ્ઞાનનો ઉન્સ્થષત વલેન ે શેત ર
ુ ક્ષી િિાગ થિી રાબ
આેર શતો. કયવ ંલાદભાં ફશોી વ ંખ્માભાં આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીનાં ભશાનુબાલોશ્રીઓ, અષધિાયીશ્રીઓ,

લૈજ્ઞાષનિશ્રીઓ, યાજ્મબયનાં શુચિકિત્વિ અષધિાયીશ્રીઓ અને અનુસ્નાતિ ષલદ્યાથીઓ ઉન્સ્થત યહ્યા શતાં.
કયવ ંલાદનુ ં વપ વ ંિારન લેટયનયી ર્ામનેિોરોજી ષલબાર્નાં પ્રાધ્માિ ડો. એભ.ટી. ંિારે િયે ર શતુ.ં
કયવ ંલાદની આબાયષલષધ ઓર્ેનાઇઝીંર્ વેિેટયી એલ ં પ્રાધ્માિ અને લડા ડો. એવ.િે .યાલરે િયે ર શતી.
વભાયં બની પણાગ
ૂ હુષત યાષ્રર્ીત વાથે થઈ શતી.

ુ ાલન ખાતે આયોજીત
પશચુ િકિત્સા અને પશપ
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