
પ્રવર્તમાન કોવીડ-૧૯ ની મહામારીને અનલુક્ષીને માન. કુલપતર્શ્રી, આ.કૃ.ય.ુ, 
આણદંનુ ંતવધાર્થીઓને ઓનલાઇન સબંોધન 

 
નોવેલ કોરોના વાઇરસ (કોવવડ-19) ને WHO દ્વારા વૈવિક મહામારી જાહરે કરવામાાં આવેલ 

છે. વવિમાાં અને ખાસ કરીને ભારતમાાં હાલમાાં કોરોના કેસમાાં ઉત્તરોતર વધારો થઇ રહ્યો છે. સમગ્ર 
વવિ વતતમાન સમયમાાં સાંકટના ઘણા મોટા ગાંભીર સમયગાળામાાંથી પસાર થઇ રહ્યાં છે. પ્રવતતમાન 
કોવીડ-૧૯ ની મહામારીને અનયલક્ષીને કોવીડ-૧૯ અટકાવવા અને જાગવૃત લાવવા 
તા.૧૫/૦૫/૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ થી ૧૨.૦૦ કલાક દરમ્યાન ડૉ. કે.બી. કથીરીયા, માન. 
કયલપવતશ્રી, આ.કૃ.યય., આણાંદ દ્વારા વવધાથીઓને ઓનલાઇન સાંબોધન કરવામાાં આવેલ. જેમાાં ડૉ. 
એમ.કે. ઝાલા, સાંશોધન વનયામક અને અનયસ્નાતક વવધાશાખાધ્યક્ષશ્રી, ડૉ.એચ.બી. પટેલ, વવસ્તરણ 
વશક્ષણ વનયામકશ્રી, ડો.જી. આર. પટેલ, કયલસચચવશ્રી, ડૉ.ડી.આર. કથીરીયા, વનયામકશ્રી, આઇ.ટી. 
અને ડૉ. દદનેશ એચ. પટેલ, વનયામકશ્રી, વવધાથી કલ્યાણ હાજર રહલે. સદર કાયતક્રમમાાં આણાંદ કૃવિ 
યયવનવવસિટીની તમામ કોલેજ/પોલીટેક્નીકના આચાયત/ડીનશ્રીઓ, એસ.આર.સી. ચેરમેન, જનરલ 
સેકે્રટરી (GS) અને વગત પ્રવતવનવધ (CR) સદહત કયલ ૨૦૧ વ્યક્ક્તઓ WEBEX દ્વારા ઓનલાઇન 
જોડાયેલ હતાાં તથા યયવનવવસિટીની તમામ કોલેજ/પોલીટેક્નીકમાાંથી કયલ ૧૮૫૭ વવધાથીઓએ આ 
કાયતક્રમને YOUTUBE ના માધ્યમથી લાઇવ વનહાળેલ.  

માન. કયલપવતશ્રીએ પોતાના સાંબોધનમાાં સૌ પ્રથમ કોરોના મહામારી વવશે વવસ્તતૃ છણાવટ 
આપી આણાંદ કૃવિ યયવનવવસિટી દ્વારા કોરોના મહામારી સામે લેવાયેલ રક્ષણાત્મક પગલાાંઓ વવશ ેસૌન ે
માદહતગાર કરેલ. વધયમાાં તેમણે કોરોનાના ફેલાવાને રોકવા માટે મહત્વપણૂત સાંદેશ આપેલ. જેમાાં 
માસ્કનો વનયવમત ઉપયોગ, વારાંવાર હાથ ધોવા, સામાજજક અંતર જાળવવયાં, ચહરેાને સ્પશત કરવાનયાં 
ટાળવયાં, રોગ પ્રવતકારકશક્ક્ત વધારવાના ઉપાયો વગેરે વવશે વવગતવાર સમજૂતી આપી હતી. ઉપરાાંત 
તેઓએ વવધાથીઓને કોરોના પ્રત્યે જાગતૃ બનવા, અધ્યતન માદહતીથી વાકેફ થવા, સોશ્યલ 
વમડીયામાાં નકારાત્મક સાંદેશા ફેલાવા નહી અને તેવા સાંદેશાથી બચવા જણાવેલ. વવધાથીઓન ે
રસીકરણ માટે રજીસ્રેશન કરી વેક્સીન લેવી અને અન્ય લોકોને પણ રસી લેવા માટે પે્રરીત કરવા 
જણાવ્યયાં હત યાં. ઉપરાાંત વવધાથીઓએ પોતાની સામાજજક અને નૈવતક જવાબદારીના ભાગરૂપે સાંક્રવમત 
થયેલા  લોકોને સાાંત્વના આપવાનો પ્રયાસ કરી તેમને શક્ય તેટલી મદદ કરવા આહવાન કરેલ. 
વવધાથીઓને તેમના ગામ તેમજ આજયબાજયના ગામના ખેડતૂોને કોરોનાના કપરાકાળમાાં કૃવિની યોગ્ય 
માદહતી મળી રહ ેતે માટે મદદરૂપ થવા જણાવ્યયાં હત યાં. સમગ્ર કાયતક્રમનયાં આયોજન અને સાંચાલન ડૉ. 



દદનેશ એચ. પટેલ, વનયામકશ્રી, વવધાથી કલ્યાણ દ્વારા તેમજ WEBEX અને YOUTUBE દ્વારા 
ઓનલાઇન કાયતક્રમનયાં પ્રસારણ ડૉ. ધવલ આર. કથીરીયા, વનયામકશ્રી, આઇ.ટી. દ્વારા કરવામાાં 
આવેલ હત યાં.  

 

  

  
 
 
    


