
શચુિકિત્સા અને શુાન મહાવિદ્યાય,આકૃય,ુ આણંદ ખાતે "આદા સમયે જાનિરોની સરુક્ષા 

અને પ્રબંધન" વિષય ર િાર કદિસીય િિકશોન ુ ંઆયોજન 

 આણદં કૃષ યષુનલષવિટી વરંગ્ન શચુિકિત્વા અન ે ભશાષલદ્યારમ ખાતે તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૯      

"લેટયનયી ઈભયજન્વી યીસ્ોન્વ યષુનટ" (VERU) દ્ધાયા ‘આદાના વભમે જાનલયોની સયુક્ષા અન ે

પ્રફધંન’ ષલમ યનો લિકળો સ્નાતિ િક્ષાનાં છેલ્રા લકભા અભ્માવ િયતા ષલદ્યાથીઓ ભાટે 

આયંબામો શતો. આ લિકળોના ઉદ્દઘ્ાટન પ્રવગંે આણદં ક્રુષ યષુનલવીટીના ભાનનીમ  કુરષતશ્રી, ડાક. 

આય. લી. વ્માવે જાનલયો તેભજ શુક્ષીઓની જાલણી અંગે સિુનો િમાક શતા.  આદાના વભમે 

શઓુની સયુક્ષા અને પ્રફધંન િયવ,ુ તેભજ વાયવબંા રેલી એ ઉભદા િતકવ્મ છે તેભ જણાવ્ય ુશત.ુ 

તેભના ભતંવ્મ મજુફ આદાના વભમે જીલભાત્રનો ફિાલ િયલો, જેભા ભનષુ્મ વાથે શુક્ષીઓને 

ણ વાંિી રેલા તે ખયેખય ચફયદાલલા રામિ છે તેભ જણાવ્ય ુશત.ુ  

 અષતથી ષલળેશ્રી દેથી ફોરતા ગજુયાત યાજ્મના શુારન ષનમાભિશ્રી, ડાક. પાલ્ગનુીફેન 

ઠાિય દ્ધાયા શુારન ષલબાગ િેલી યીતે આદાના વભમે જાનભારની સયુક્ષા વાથે શુક્ષીઓની ણ 

ફિાલ િામકની દેખબા રે છે તે અંગેની વિોટ ભાકશતી આેર શતી. અષતથી ષલળે ષનમાભિશ્રી, 
ષલદ્યાથી િલ્માણ પ્રવ્રષુતઓ, ડાક. ડી. એવ. ટેરે ષલદ્યાથીઓને ભતી આદા વભમનાં યાશત િામકની 

તારીભ અન ે ષલદ્યાથીિાથી જ તેઓની વાભાજજિ જલાફદાયીઓના મડુીરૂ આ લિકળોને ચફયદાવ્મો 

શતો. ગજુયાત ખાતેની છઠ્ઠા NDRF ફટારીમનના આવી. િભાન્ડય, શ્રી. આય. િે. ષભશ્રા એ આદા વભમે 

NDRF િેલી યીતે િાભગીયી િયે છે તેભજ શુક્ષીના જીલની વાયવબંા િેલી  યીતે િયી ળિામ તે અંગે 
લેટયનયી િોરેજ આણદં દ્ધાયા NDRF ને તારીભ તેભજ ભાગકદળકન પરુુ ાડે છે તે ફદર ધન્મતા વ્મક્ત 

િયી શતી.  

 
 

 

 

શચુિકિત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમ 

આણદં કૃષ યષુનલષવિટી, 

આણદં- ૩૮૮૦૦૧ 

 



 ઉદ્દઘ્ાટન પ્રવગંે ભશાષલદ્યારમના ડીનશ્રી ડાક. એભ. એન. બ્રહ્રબટ્ટ દ્ધાયા વૌ ભશભેાનોન ુસ્લાગત 

પષુ્ગચુ્છ એલ ં સ્મષૃતચિન્શથી િયલાભા આવ્ય ુશત ુતેભજ ભશાષલદ્યારમની િાભગીયી અંગે કયિમ 

આલાભાં આવ્મો શતો. આ લિકળોના ઓગેનાઈઝીંગ વેકે્રટયી, ડાક. આય. એવ. જોીએ  લિકળો 

દયષભમાનની િાભગીયી તેભજ ઉદે્દશ્મની ષલગતલાય ભાકશતી આી શતી. આણદં નગયાચરિાના 

વશમોગથી આ પ્રવગંે પામય ઓકપવય, શ્રી. ધભેળ ગોય દ્ધાયા ભોિડ્રીર (ષનદળકન) ન ુઆમોજન િયેર 

તેભજ આગજનીના પ્રવગંે આગ બજુાલલા અંગેન ુ ષનદળકન િયેર શત.ુ િામકક્રભન ુ ં વપ વિંારન     
ડાક. એવ. િે. યાલર દ્ધાયા  િયલાભાં આવ્ય ુ શત.ુ તેભજ VERU ના ટે્રનય ડાક. આય. જે. ભોદી તેભજ         

ડાક. િે એ. વાદયીમા દ્ધાયા લિકળો અંગેની વભગ્ર િાભગીયી સ ુદંય યીતે ફજાલલાભાં આલી શતી.  

 

 

શચુિકિત્સા અને શુાન મહાવિદ્યાય,આકૃય,ુ આણંદ ખાતે "આદા સમયે જાનિરોની સરુક્ષા અને 

પ્રબંધન" વિષય ર   િિકશોનુ ંઆયોજન 


