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પશચુિકિત્સા અિે પશપુાિ મહાષવદ્યાય ખાતે “વર્લ ડ્ વેટરીિરી ્ે”િી ઉત્સાહપવૂડિિી ઉજવણી  

 દય લ ેએપ્રિર ભહશનાનાાં છેલ્રા ળપ્રનલાયે પ્રલશ્વ કક્ષાએ “લલ્ડડ લટેયનયી ડે” ની ઉજલણી કયલાભાાં 
આલ ેછે જેના બાગરૂ ેઆ લ ેતા. ૨૭/૦૪/૨૦૧૯ નાાં યોજ લટેયીનયી કોરેજ, આણાંદ દ્વાયા ફે કામડક્રભો ન ાં 
વપતાલૂડક આમોજન કયલાભાાં આલરે શત  ાં. આ પ્રનપ્રભત્તે આમોજીત વભાયાંબ ની ળરૂઆતભાાં ડીનશ્રી ડો. 
અપ્રશ્વનબાઈ ઠાકય દ્વાયા ઉસ્થથત ભશેભાનોન ાં  ષ્ગ ચ્છથી થલાગત કમાડ છી વલને ે“લલ્ડડ લટેયનયી ડે” ન ાં 
ઊંડાણ લૂડક ભાશાત્મ્મ વભજાલલાભાાં આલરે શત  ાં અન ેઆ લડની થીભ “લલે્ય  ઓપ લકે્વીનળેન” પ્રલળ ેણ   
તઓેશ્રી એ પ્રલળદ છણાલટ કયેર શતી. આ.કૃ.ય .નાાં ક રવચિલશ્રી ડો. એભ. એન. બ્રહ્મબટ્ટ અન ે પ્રલધાથી 
કલ્માણ પ્રનમાભકશ્રી ડો. એભ.એભ. પ્રિલદેી દ્વાયા વઘાાં પ્રલદ્યાથીઓન ેલાપ્રિક વભાયોશની પ્રલપ્રલધ થધાડનાાં 
ઈનાભ તથા િભાણિો આી ચફયદાલલાભાાં આલરે શતાાં. વભાયાંબભાાં લલ્ડડ લટેયનયી ડે પ્રનપ્રભત્તે ડીનશ્રી ડો. 
ઠાકય વાશેફ અન ે ભદદનીળ િાધ્માક ડો. ફી.ફી. બાંડેયી દ્વાયા લલે્ય  ઓપ લકે્વીનળેનની થીભ ઉય 
વ્માખ્માન ણ આલાભાાં આલરે શતાાં. વભાયાંબનાાં અંત ેઅપ્રધકાયીશ્રીઓ અન ેપ્રલદ્યાથી વમ દામ ભાટે બોજન 
વભાયાંબન ાં આમોજન થમરે શત  ાં. કામડક્રભન ાં વપ વ ાંિારન ડો. એભ.ટી.  ાંિાર, િાધ્માક, ગામનકેોરોજી 
પ્રલબાગ દ્વાયા કયલાભાાં આલરે શત  ાં. વાથોવાથ આ લ ે“લલ્ડડ લટેયીનયી ડ”ે ની થીભ  “લલે્ય ૂઓપ લકેવીન” 
યાખલાભા આલરે, જેન ે વાિા અથડભાાં િહયતાથડ કયલા ભાટે શ ઓનાાં ગસ ૂાંઢા યોગનાાં અટકાલ ભાટેનો 
યવીકયણનો બશૃદ કામડક્રભ ભશાપ્રલદ્યારમનાાં લટેયનયી ભડેીવીન પ્રલબાગ દ્વાયા ભોગય ગાભ ેડીનશ્રી, ડો. ઠાકય 
વાશેફનાાં ભાગડદળડન શેઠ, િાધ્માક અન ેલડા ડો. એવ.કે. યાલર, િાધ્માક ડો. જી.વી. ભ ાંડરી, ભદદનીળ 
િાધ્માક ડો. ડી.ફી. વાધ , ટીચિિંગ વશામક ડો. સચૂિત  ાંડયા અન ે ૫૦ થનાતક એલ ાં ૧૦ અન થનાતક 
પ્રલદ્યાથીઓ દ્વાયા ગ જયાત યાજ્મનાાં શ ારન ખાતાનાાં વશમોગથી આમોજીત કયલાભાાં આલરે શતો. જેભાાં 
૧૪૩૫ શ ઓન ાં યવીકયણ કયેર શત  ાં. અભદાલાદ જીલ્રાના એપ.એભ.ડી. ટાઈીંગ થકીભ, નામફ શ ારન 
પ્રનમાભકશ્રી ડો.અપ્રભત કાનાણી, આણાંદ જીલ્રા નામફ શ ારન પ્રનમાભકશ્રી ડો. થનશેર ટેર અન ે
આણાંદના શ ચિહકત્મવક અપ્રધકાયીશ્રી ડો. બયત ટેરે એ કામડક્રભન ેવપ ફનાલલા વશકાય આરે શતો.  
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