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હડકવ ન ર ેગ અંગેની જાગૃતિ મ ટે અેક તિવસીય વેબીન રનં આય જ
ે ન
વેટરીનરી પબ્લિક હેલ્ થ વવભાગ, વેટરનરી કાેિજ
ે , આણંદ કૃ ષિ યુવનવરસિ ્ ટી, આણંદ દ્વારા “વવશ્વ હડકવા
વદવસ” ના અનુસધં ાને જાહેર જનતામાં હડકવાના વનયંત્રણ અંગે જાગૃતતા ફે િાવવાના હેતુસર તારીખ 25 સપ્ટેમ્બર
2020 ના રાેજ અેક રાષ્ટ્રીય કક્ષાના વેબીનાર નું આયાેજન કરવામાં આવેિ હતું. આ વેબીનારનું આયાેજન કાેિજ
ે ના
આચાયયશ્રી અને વવદ્યાશાખાધ્યક્ષ ડાૉ. અેમ. અેન. બ્રહ્મભટ્ટ ની અધ્યક્ષતા, તેમજ ડાૉ. અેમ. કે . ઝાિા, સહ-સંશાેધન
વનયામકશ્રી, આકૃ ય,ુ આણંદ કે જેઆે APCRI સંસ્થાના પરિમ ઝાેનના પ્રષતવનવધ છે , તેમની સહ-અધ્યક્ષતા હેઠળ
દ્વારા કરવામાં આવેિ હતું.
વવશ્વમાં પ્રષત વિય હડકવા દ્વારા િગભગ ૫૫ હજાર કરતાં વધુ સંખ્યામાં મ્ૃત્યુ નાોંધાય છે . તે અંતગયત, આ
રાેગની પ્રવતયમાન પવરસ્થસ્થતીમાં ઘટાડાે થાય અને મ્ૃત્યુદર અંકુશમાં િાવી શકાય તે હેતસ
ુ ર આ વેબીનાર વેટરીનરી
પબ્લિક હેલ્ થ વવભાગના ડાૉ. જે. બી. નાયક, સહ-પ્રાધ્યાપક દ્વારા કરવામાં આવ્ું હતું. જેમાં, આ વવિયના જુ દા-જુ દા
વનષ્ણાતાે દ્વારા ઘણી જ ઊંડાણપૂવયક જાણકારી આપવામાં આવી હતી. આ કાયયક્રમ થકી દેશના પ્રવતયમાન હડકવા
રાેગ ની ગંભીરતા અને અટકાયતના પગિાં વવશેની વવિયવસ્તુની વવસ્તૃત છણાવટ કરવામાં આવી. આ કાયયક્રમ
સમગ્ર વવશ્વના િાેકાે ભાગ િઈ શકે તે હેતુસર YouTube પર પણ પ્રસાવરત કરવામાં આવ્ાે હતાે. સમગ્ર દેશમાથી
અને અન્ય દેશાેમાંથી ૧૬૦૦ કરતાં વધુ િાેકાેઅે આ વેબીનારનાે િાભ િઈ આ રાેગ વવિે માવહતગાર થયા હતા.
વવિય વનષ્ણાતાે તરીકે ડાૉ. રસમ્મી ષતવારી, નાયબ વનયામકશ્રી, અેન.સી.ડી.સી., ન્યૂ વદલ્હી દ્વારા હડકવાની
મનુષ્ય પર થતી અસરાે, રાેગ નાે પ્રભાવ અને તેના આષથિ ્ ક નુકસાન વવશે ઘણી વવસ્તૃત માવહતી આપવામાં આવી. ડાૉ.
રીટા મણણ, અવધક પ્રાધ્યાપક, NIMHANS દ્વારા આ રાેગ વવશે હાિમાં ચાિી રહેિી સંશાેધનાે અને પ્રવતયમાન
પવરસ્થસ્થષતની જાણકારી આપવામાં આવી હતી. ડાૉ. શ્રીકૃ ષ્ ણ ઇસિૂર, જેઆે હડકવાના વનદાન માટે વૈરશ્વક સ્તરે
પ્રમાણણત અેવી ભારત સ્થસ્થત અેકમાત્ર પ્રયાેગશાળાના વડા છે ; તેઆેઅે હડકવાના વનદાનની પદ્ધષત વવિે માવહતી
આપી હતી. ડાૉ. શશીકાંત જાદવ, બ્લિવનકિ ડાયરેકટર, જીવદયા ચેરીટેબિ દ્વારા હડકવાના વનદાનમાં ઉપયાેગી
થાય અને પશુ ચચવકત્સકાે ને ફાયદાકારક અેવી રાેગના નમૂના અેકત્ર કરવાની વનદાન પદ્ધષત નું વનદશયન કયુ.ું આ
ઉપરાંત વવિય વનષ્ણાતાેઅે વેબીનાર દરમ્યાન પ્રશ્ાેત્તરીમાં પણ ભાગ િીધાે હતાે.
આ સમગ્ર કાયયક્રમનું સફળ સંચાિન ડાૉ. જે. અેચ. ચાૈધરી, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને ડાૉ. બી. સી. પરમાર,
સહ-પ્રાધ્યાપક ડાૉ. વી. આર. વનમાવત મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને ડાૉ. ઉવીશ ષમસ્ત્રી દ્વારા કરવામાં આવ્ુ.ં આ
કાયયક્રમના ઉપક્રમે સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાના વવદ્યાથીઆે માટે પાેસ્ટર સ્પધાય આયાેચજત કરવામાં આવેિ હતી,
જેમાં ૧૦૬ જેટિા સ્પધયકાેઅે ભાગ િીધાે હતાે અને વવજેતાઆેને પ્રાેત્સાવહત કરવામાં આવ્ા હતા. જે માટે ડાૉ. બી.
બી. ભંડરે ી, ડાૉ. આર. અે. માથકીયા, અને ડાૉ. ડી. બી. સાધુ, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વેટરીનરી કાેિજ
ે આણંદ દ્વારા
મૂલ્ાંકન કરવામાં આવેિ હતું. કાયયક્રમના અંતમાં ડાૉ. જે. અેચ. ચાૈધરી દ્વારા સાૈનાે આભાર માનવામાં આવ્ાે હતાે.

