
પશચુિકકત્સા અને પશપુાન મહા વિદ્યાય, આણંદ કૃવિ યવુનિવસિટી આણંદ ખાતે ઇન્ડીયન 

સોસાયટી ઓફ િેટરનરી ફામેકોોજી (ઔિવિશાસ્ત્ર)નો વિકદિસીય પકરસંિાદ ૫- ૭  કડસેમ્બર, 

૨૦૧૮ દરમ્યાન યોજાશે 

  ઇન્ડીમન વોવામટી ઓપ લટેયનયી પાભકેોરોજી અન ેટોક્સવકોરોજીનો અઢાયભો ત્રિદદલવીમ યાષ્ટ્રીમ 
કક્ષાનો દયવલંાદ, શચુિદકત્વા અન ેશુારન ભશાત્રલદ્યારમ, આણદં કૃત્ર યતુ્રનલત્રવિટી આણદં ખાત ેતા. ૫ 
થી ૭ દડવમે્ફય, ૨૦૧૮ દયમ્માન મોજાળ.ે આ વસં્થા લષ ૨૦૦૦ ભા ંસ્થાલાભા ંઆલી શતી અન ેતનેો 
મુખ્મ ઉદે્દળ પ્રાણીઓભા ંદલાઓના સિુારૂ ઉમોગ ભાટે વળંોધન તથા ત્રળક્ષણન ેદદળા સિૂન કયલાનો છે. 
આ વભંરેનભા ં દેળના ં દયેક ખણૂાભાથંી આળયે ૩૦૦ થી લધ ુ લજૈ્ઞાત્રનકો, ત્રળક્ષકો, અત્રધકાયીઓ, ત્રનત્રત-
ત્રનભાષતાઓ, ઔદ્યોચગક વ્મક્સતઓ તથા શુારકો બાગ રેળ.ે  
 આ યાષ્ટ્રીમ દયવલંાદભા ંત્રલશ્વ આયોગ્મ વસં્થાના ં“લન લર્લડષ- લન શેર્લથ” ના ધ્મમે મુજફ ભાણવો 
તથા પ્રાણીઓના ં યસ્ય સ્લાસ્્મ વાથ ેજોડામરે મુદ્દાઓ ય િિાષ-ત્રલિાયણા કયલાભા ંઆલળ.ે લધભુા ં
પ્રાણીઓભા ંલયાતી દલાઓના સિુારૂ ઉમોગ દ્વાયા પ્રાણીઓના ંદૂધ, ભાવં તથા ક્ષીઓના ંઈંડાભા ંઆલી 
દલાઓના ંપ્રભાણ ઘટાડલા ભાટેના ંઉમોગ ય ણ ગશન િિાષ થળ.ે ભાણવોભા ંઆલા એન્ટીફામોટીક 
યેવીડયલુાા દૂધ, ભાવં કે ઈંડા ખાલાથી એન્ટીફેસટેદયમર યેજજસ્ટન્વનુ ંપ્રભાણ જોલા ભે છે. પ્રાણીઓની 
દેાળભા ંએન્ટીફામોટીકનુ ંપ્રભાણ ઘટાડલા તથા તનેી ભાણવોના ંળયીય ય ભાઠી અવય ન ડે ત ેભાટે 
ખાવ િિાષ વિનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે.  
 આ દયવલંાદભા ંમુખ્મ અત્રતત્રથ ત્રલળેશ્રી ડો. કે. એભ. ફઝયફરૂઆ, ભાનનીમ કુરત્રતશ્રી, આવાભ 
એગ્રીકર્લિયર યતુ્રનલત્રવિટી; એલ ં અત્રતત્રથ ત્રલળેશ્રીઓ- ડો. એ. કે. શ્રીલાસ્તલા, િેયભને, બાયતીમ કૃત્ર 
લજૈ્ઞાત્રનક િમન ભડં, ઇન્ન્ડમન કાઉન્વીર ઓપ એગ્રીકર્લિયર યીવિષ, નલી દદર્લશી; ડો. ી. ડી. જુમાર, 
ભાનનીમ કુરત્રતશ્રી, નાનજી દેળમુખ લટેયનયી વામન્વ યતુ્રનલત્રવિટી, જફરયુ; પ્રોપેવય આય. કે. ગોમર, 
દદર્લશી પાભાષસ્યટુીકર વામક્ન્વવ એન્ડ દયવિષ યતુ્રનલત્રવિટી, દદર્લશી તથા પ્રોપેવય ગમા પ્રવાદ, ભાનનીમ 
કુરત્રતશ્રી, વયદાય લર્લરબબાઇ ટેર યતુ્રનલત્રવિટી ઓપ એગ્રીકર્લિય, ભયેઠ ધાયલાના છે. આ ઉયાતં 
ઇન્ડીમન વોવામટી ઓપ લટેયનયી પાભકેોરોજી અન ેટોક્સવકોરોજીના ંલૂષ પ્રમુખો, શોદે્દદાયો તથા રાઈપ 
ભમે્ફવષ ભોટી વખં્માભા ંઉક્સ્થત યશેલાના ંછે.  
 આ દયવલંાદનુ ંઆમોજન આણદં કૃત્ર યતુ્રનલત્રવિટીના ંભાનનીમ કુરત્રતશ્રી ડો. એન.વી. ટેર તથા 
વળંોધન ત્રનમાભક અન ેઅનસુ્નાતક લડાશ્રી ડો. કે. ફી. કથીદયમાના ંભાગષદળષન શેઠ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે. આ 
દયવલંાદન ે વપતભ ફનાલલા લટેયનયી કોરેજના આિામષ અન ે ડીનશ્રી ડો. એ. એભ. ઠાકય, 
ઓગેનાઈઝીંગ વકેે્રટયી ડો. એવ. કે. બાલવાય તથા કોરેજના ફધા ત્રળક્ષકો અથાગ પ્રમત્નો કયી યશમા છે.    
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