
यावल महािव ालयात दयरोग या िवषयावर ा यान संप  

यावल ( ितिनधी) येथील जळगाव िज हा मराठा िव ा सारक 
सह.समाजाचे, कला, वािण य व िव ान महािव ालयातील यावल, िव ाथ  
िवकास िवभाग व आय. यू. ए. सी. िवभाग यां या  संयु  िव माने दयरोग  
िवषयावर ऑनलाइन ा यान  आयोिजत कर यात आले. सदर काय म ाचाया 
डॉ. सं या सोनवण ेयां या मागदशनाखाली राबिव यात आला.  

     काय माचे ा तािवक ी. ही. ही. पाटील सर यांनी केल.े ा तािवकात 
यांनी सांिगतले क , 'जागितक दय दन' ही एक जागितक मोिहम आहे, यामुळे 
दयरोग व दयिवकारा संदभात जाणीव क न दली जाते. यामळेु येकाने 

आप या दयाची काळजी कशी यावी याची जाणीव होते. 

         काय माचे मुख मागदशक  डाँ.देव  पाटील 
( एम.डी.डी.एम, आँ कड म टी पेशालीटी हाँि पटल.जळगांव ) यांनी दय रोग व 

दयिवकारावर सखोल मागदशन केले. दय रोगांम ये कोरोनरी आटरी िडसीज 
यात अॅ जीओ ाफ , अॅ जीओ ला टी व बायपास कसे केले जाते ह े यांनी लाईड 
शो या मा यमातून समजावून दले. दय रोग वय, लंग, खानपान व डायट ह ेफॅ टर 
प रणाम करतात असेही यांनी सांिगतले.  सन (धू पान व म पान) पासून दरू 
रा न दयरोग टाळता येते. दय व थ ठेव यासाठी योगा व ाणायाम 
प रणामकारक ठरत आह ेअसेही यांनी सांिगतले. अ य  ा. एस. आर. गायकवाड 
यांनी दय रोगाम ये दय ा स लांट कसे व के हा करावे याब ल मािहती दली.  

दय दान करणा  या चे वय कती असावे याब ल मागदशन केले. ऑनलाईन 
काय माला ब सं य  िव ाथ  हजर होते. 

             काय माचे आयोजन व सू संचालन ी. ही. ही. पाटील सर यांनी केले. 
तसेच आभार उप ाचाय ी. संजय पाटील सर यांनी मानले. काय म यश वी र या 
संप  हो यासाठी उप ाचाय ा. एम डी. खैरनार, ा. ए. पी. पाटील, ा. डॉ. एस. 
पी. कापडे, िश क व िश केतर कमचारी यांनी सहकाय केले. 



 


