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કિવ નરિસંહ મહે તા યુિનવિસટી જૂ નાગઢ

નોવેલ કોરોના વાઇરસ COVID-19ની
COVID ની

પ રપ :

ગૃતતા સંદભ તથા માનિસક વા ય હે પલાઇન બાબત

ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી સંલ ન તમામ કોલેજોનાં આચાય ીઓ,
ીઓ, અનુ નાતક કે નાં વડા ીઓ,
અનુ નાતક ભવનનાં અ ય ીઓ તથા તમામ અ યાપકો,
યાપકો કમચારીઓ અને િવ ાથ ભાઈઓ તથા બહેનોને જણાવવાનું કે
નોવેલ કોરોના વાઇરસ COVID-19
19 કે જે ને WHO વારા વૈિ વકક મહામારી હેર કરવામાં આવેલ છે . નોવેલ કોરોના
વાઇરસ COVID-19નાં
નાં સં મણને િનયં ણમાં રાખી શકાય અને લોકડાઉનની પ રિ થિતમાં સૌ કોઈ ઘરમાં રહે અને તમામ
જન વનનું આરો ય અને માનિસક વા ય સા રહે તે ખુબજ જ રી છે .
હાલ િવ વમાં આજે કોરોનાની આ મહામારી ના કારણે આપણે સૌ ઘરમા લોકડાઉન છીએ યારે કોરોના વાઇરસનો
િનરાશા, ગુ સો, આ મકતા,અ ન ા,
ડર ઘણી બધી સમ યાઓ ઉ પ ન કરી ર ો છે . લોકોમાં ચી ડયાપ ં, એકલતા, બેચન
ે ી, િનરાશા
અિત ખોરાક, વગેરે જે વી અનેક સમ યાઓ જોવા મળી રહી છે . આ સમ યા િનવારવા માનનીય કુલપિત ીની સુચના અનુસાર
ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી વારા માનિસક વા ય હે પલાઇન શ કરવામાં આવેલ છે . ભ તકિવ નર સહ મહેતા
યુિનવ સટી સંલ ન િવિવધ કોલેજનાં અ યાપકો વારા િન વાથ ભાવે નીચે દશાવેલ સમય અનુસાર કાઉ સે લગ સેવાઓ પૂરી
પાડવામાં આવશે. આપ સવ પોતાની માનિસક સમ યાઓ અંગે કાઉ સે લગ મેળવી શકો છો.
છો.
વ થ મન થકી વ થ યિ ત-સમાજ-રા
ત
ય-દેદેશ અને િવ વ એ જ અમા ં યેય:
હે પ લાઈન નંબર
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૫

સવારે: ૦૯ થી ૧૨
ડૉ.એલ. .ભાલીયા –૯૪૨૬૯૨૪૫૭૮
૯૪૨૬૯૨૪૫૭૮

બપોરે :૦૧ થી ૦૩
ડૉ.જે .એ.સો ા –૯૦૩૩૪૧૨૨૬૫

સાંજ:૦૩ થી ૦૬
રાજે શભાઈ ડોડીયા –૯૮૭૯૪૮૮૨૮૧
ડૉ.રાજે

ડૉ. રતનબેન સોલંકી- ૯૨૭૪૮
૭૪૮ ૫૦૯૪૩
ડૉ.મહેશભાઈ મહેતા – ૯૯૦૯૧ ૮૪૪૨૩
ડૉ. કરીટભાઈ નંદાણીયા- ૯૮૭૯૨
૭૯૨ ૪૫૭૦૯

ડૉ.શારદાબેન િવરાણી-૯૮૭૯૪૮૬૭૯૮
ડૉ.મેઘલબેન બુચ – ૯૪૨૭૨૦૮૪૩૬

િવજયભાઈ પં યા – ૯૯૦૯૨૩૦૬૮૨
ડૉ.િવજયભાઈ
મશરીભાઈ નંદાણીયા
ાણીયા- ૯૪૨૭૪ ૨૩૪૦૩
ડૉ.મશરીભાઈ

ડૉ. દનેશભાઈ ડઢાણીયા –૯૮૨૫૬૨૫૦૫૮
૫૬૨૫૦૫૮

ડૉ.િનકુજ
ં ભાઈ ભૂત- ૯૪૨૬૪૩૨૫૭૧

ભરતભાઈ જોષી – ૯૮૨૫૫ ૯૦૪૫૫
ડૉ.ભરતભાઈ

નોંધ :
 આ હે પલાઈન મા કોરોના ભાિવત માનિસક સમ યાઓ િનવારવા માટે શ કરવામાં આવી છે . તે
િસવાય ની બાબતો માટે ૧૮૧ અથવા ૧૦૭૭ પર વહીવટી તં નો સંપક કરવો.
કરવો
ાય તેવી ખાસ તકે દારી રાખવી.
 કોરોના વાઇરસ COVID-19 સંદભ કોઈ અફવા કે ખોટા સમાચાર ન ફે લ
લાય
રાખવી
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િત,
ભ તકિવ નર સહ મહેતા યુિનવ સટી સંલ ન તમામ કોલેજોનાં આચાય ીઓ,
ીઓ અનુ નાતક કે નાં વડા ીઓ,
ીઓ અનુ નાતક ભવનનાં
અ ય ીઓ તથા તમામ અ યાપકો, કમચારીઓ અને િવ ાથ ભાઈઓ તથા બહેનો તરફ

