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વેટરનરી કોેજ, આકય
અને પ્રબંધન"
ૃ ,ુ આણંદ ખાતે "આદા સમયે જાનવરોની સરક્ષા
ષવષય ર વકક શોન ં ુ આયોજન
આણંદ તા. ૦૮/૧૦/૨૦૧૮ લેટયનયી કોરેજભાં લેટયનયી ઇભયજન્વી યીસ્ોન્વ
યુનીટ દ્વાયા આદાના વભમે જાનલયોની સ ુયક્ષા અને પ્રફંધન અંગેનો લકક ળો લેટયનયીના
છે લ્રા લકના વલધાથીઓ ભાટે આયં બામો શતો. ઉદઘાટન પ્રવંગે આણંદ ક્રુવ યુવનલવવિટીના
વંળોધન વનમાભકશ્રી ર્ડો. કે. ફી. કથીયીમાએ જણાવયું શત ું કે આલો લકક ળો એક વલવળષ્ટ યીતે
મોજામ યશમો છે જેભાં મ ૂગાં જાનલયોને આંવતના વભમે કેલી યીતે ફચાલલા અને વાયવંબા
કયલી તેની ઉભદા વેલાન ું કામક છે . લેટયનયી કોરેજ આણંદ આલા શુઓ તેભજ ક્ષીઓના
ે છે . તેભ જણાલી વૌને
આંતકારીન વાયલાય તેભજ પ્રફંધન અગેન ું પ્રવંન્નનીમ કામક કયી યશર
આ ઉભદા કામક ભાટે બફયદાવમા શતા.
અવતવથ વલળે દેથી આણંદ ક્રુવ યુવનલવવિટીના વલધાથી પ્રવ્ર ુવતઓના વનમાભકશ્રી
ે ે જણાવયું શત ુ કે શુઓની વાયવંબા તેભજ કોરેજ ખાતે
ર્ડો. એવ. એચ. અકફયી વાશફ
વલાયભાં મોજામેર યક્તદાન વળબફય જેલાં ઉભદા કામો દ્વાયા લેટયનયી કોરેજ ઉદાયશણીમ કામક
કયી યશયુ છે .
ગુજયાત ખાતે NDRFની છટ્ઠી ફટારીમનનાં ર્ડેપ્યુટી કભાન્ર્ડયશ્રી આય. કે. વભશ્રાએ
કોરેજની આલી છે લ્રાં ાંચ લકથી ચારતી પ્રવ ુવતઓનાં વાક્ષી તયીકે ઓખાલી લેટયનયી
કોરેજને બફયદાલી અને આલાં કામકભાં બાગીદાય થલા વૌને પ્રોત્વાશીત કમાક શતા.
આ ઉદઘાટન પ્રંવગે કોરેજના કામકકાયી આચામકશ્રી ર્ડો. ફી. ી. જોીએ વૌને
આલકામાક શતા, તેભજ આ લકક ળોના ઓગેનાઝીગ વેક્રયેટયી તેભજ VERU કોઓડર્ડનેટય, ર્ડો.
આય. એવ. જોીએ લકક ળોની કાભગીયી વભજાલી શતી, તેભજ VERU યુનીટ અશીંમા કેલી
યીતે પાલલાભાં આવયું તેની છણાલટ કયી શતી તેભજ લલ્ર્ડક એનીભર પ્રોટેકળન, બાયત
ળાખાનો આબાય ભાન્મો શતો. કામકક્રભન ું સદય
ું વંચારન ર્ડો. એવ. કે. યાલર તેભજ આબાયવલવધ
ર્ડો. કે. એ. વાદયીમાએ કયી શતી.
ઉદઘાટન વભાયોશ ફાદ આણંદ મ્યુનવીાટીના પામય ઓપીવય શ્રી ધભેળ ગોય
દ્વાયા આગજનીના વભમે કેલી યીતે કાભગીયી કયલી તેભ વભજાલી ભોકડ્રીર (વનદક ળન) ફતાવયું
શત,ું તેભજ આલા વભમે કેલી કાભગીયી કયલી તેન ું વનદળકન કયુક શત.ું
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વેટરનરી કોેજ આણંદ ખાતે "આદા સમયે જાનવરોની સરક્ષા
અને પ્રબંધન" ષવષય ર વકક શોન ં ુ આયોજન

