
    ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, જૂનાગઢ 

 

નોિેલ કોરોના િાઇરસ COVID-19ની જાગતૃતા સદંભે તથા માનવસક સ્િાસ્્ય હલે્પલાઇન બાબત  

પરરપત્ર: 
 ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન તમામ કોલેજોના ં આચાયયશ્રીઓ, અનસુ્નાતક કેન્દ્રના ં િડાશ્રીઓ, 
અનસુ્નાતક ભિનના ંઅધ્યક્ષશ્રીઓ તથા તમામ અધ્યાપકો, કમયચારીઓ અને વિદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહનેોને જણાિિાનુ ંકે 
નોિેલ કોરોના િાઇરસ COVID-19 કે જેને WHO ધ્િારા િૈવિક મહામારી જાહરે કરિામાં આિેલ છે. નોિેલ કોરોના િાઇરસ 
COVID-19ના ં સકં્રમણને વનયતં્રણમા ં રાખી શકાય અને સકં્રમણ િધિાની પરરસ્સ્થવતમા ં સૌ કોઈ જરૂરરયાત િગર ઘરની 
બહાર ના નીકળે, સલામત રહ ેતથા પરરિારને પણ સલામત રાખે અને તમામ જનજીિનનુ ંઆરોગ્ય અને માનવસક સ્િાસ્્ય 
સારૂ રહ ેતે ખબુજ જરૂરી છે.  

 હાલ વિિમા ંઆજે કોરોનાની આ મહામારી ના કારણે આપણે સૌ કોઈ આ મહામારી સામે સઘંર્ય કરી રહ્યા છીએ. 
સતત કોરોના િાઈરસના ં નેગેટીિ વિચારો/સમાચારો/પારરિારરક પ્રશ્નો િગેરે થકી કોરોના િાયરસનો ડર ઘણી બધી 
સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન કરી રહ્યો છે. લોકોમા ંચીરડયાપણુ,ં એકલતા, બેચેની, વનરાશા, ગસુ્સો, આક્રમકતા, અવનિંરા, અવત ખોરાક, 
િગેરે જેિી અનેક સમસ્યાઓ જોિા મળી રહી છે. આ સમસ્યા વનિારિા ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી ધ્િારા 
માનવસક સ્િાસ્્ય હલે્પલાઇન િર્ય:૨૦૨૦માં શરૂ કરિામા ંઆિેલ હતી. જે હાલ પણ કાયયરત છે અને સામાન્દ્ય જનજીિન 
માટે માનવસક પ્રશ્નોના ં વનિારણ માટે કરટબદ્ધ છે. ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન વિવિધ કોલેજના ં નીચે 
દશાયિેલ અધ્યાપકો ધ્િારા કાઉન્દ્સેલલિંગ સેિાઓ પરૂી પાડિામા ં આિે છે. આપ સિે પોતાની માનવસક સમસ્યાઓ અંગે 
કાઉન્દ્સેલલિંગ મેળિી શકો છો.  
 

સ્િસ્થ મન થકી સ્િસ્થ વ્યસ્ક્ત-સમાજ-રાજ્ય-દેશ અને વિિ એ જ અમારંુ ધ્યેય: 
હલે્પ લાઈન નબંર 

૧ ડૉ.રાજેશભાઈ ડોડીયા –  ૯૮૭૯૪૮૮૨૮૧ ૬  ડૉ.મહશેભાઈ મહતેા –  ૯૯૦૯૧ ૮૪૪૨૩ 

૨ ડૉ. રદનેશભાઈ ડઢાણીયા – ૯૮૨૫૬૨૫૦૫૮ ૭  ડૉ.ભરતભાઈ જોર્ી –  ૯૮૨૫૫ ૯૦૪૫૫ 

૩ ડૉ. રતનબેન સોલકંી-   ૯૨૭૪૮ ૫૦૯૪૩ ૮ ડૉ.શારદાબેન વિરાણી- ૯૮૭૯૪૮૬૭૯૮  

૪ શ્રી અજુ યનભાઈ ચોચા –  ૯૪૨૭૧૮૪૬૬૯  ૯  ડૉ.મશરીભાઈ નદંાણીયા-  ૯૪૨૭૪ ૨૩૪૦૩ 
૫  ડૉ.જે.એ.સોજીત્રા –  ૯૦૩૩૪૧૨૨૬૫ ૧૦ ડૉ.વિજયભાઈ પડંયા –  ૯૯૦૯૨ ૩૦૬૮૨ 

 
 

નોંધ : આ હલે્પલાઈન માત્ર કોરોના પ્રભાવિત માનવસક સમસ્યાઓ વનિારિા માટે શરુ કરિામા ંઆિી છે. તે વસિાયની 
બાબતો માટે રાજ્ય સરકારશ્રીની માગયદવશિકા અનસુાર નજીકના ંઆરોગ્ય કેન્દ્ર ઉપર અથિા િહીિટી તતં્રનો સપંકય  
કરિો. 

              
કા.કુલસલચિ  

 

ન.ંબીકેએનએમય/ુરજી./૧૧૦/૨૦૨૧   

ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી,  

જૂનાગઢ. તા: ૨૦/૦૪/૨૦૨૧  

 
 

પ્રવત, 
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન તમામ કોલેજોના ંઆચાયયશ્રીઓ, અનસુ્નાતક કેન્દ્રના ં િડાશ્રીઓ, અનસુ્નાતક 
ભિનના ંઅધ્યક્ષશ્રીઓ તથા તમામ અધ્યાપકો, કમયચારીઓ અને વિદ્યાથી ભાઈઓ તથા બહનેો તરફ  


