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                                                              તા. 3 ઓક્ટોબર, 2022 

- જીટીય ુ ખાતે સવંાદ હપે્પીનેસ સેન્ટરનુ ં ઉદ્ધાટન કરવામા ં
આવયુ.ં 
 

- આજના સમાજની પ્રાથનમક જરૂરીયાત માનનસક શાનંત છે. 
કમમચારીઓ પણ કાયામલય ખાતે તેમજ અંગત જીવનમા ંપણ 
પ્રફુલ્લલત અને સ્વાસ્્ય મનથી કાયમરત રહ ેતે ખબૂ જ જરૂરી 
છે. સવંાદ હપે્પીનેસ સેન્ટર નવદ્યાથીઓ અને કમમચારીઓને 
ખબૂ જ મદદરૂપ થશે. 
                                 -પ્રો. ડૉ. નવીન શેઠ 

                                  કુલપનત , જીટીય ુ

 

 

- એંગર એન્ડ સ્રેશ મેનેજમેન્ટ , ઈન્ટર પસમનલ રીલેશનનશપ 
પ્રોબ્લમ , ડડપે્રશન , પસમનાલલટી ડેવલોપમેન્ટ વગેરે બાબતે 
સવંાદ સેન્ટર જીટીય ુખાતે કાયમરત રહશે. 
 

 



અમદાવાદ | સોમવાર , વર્તમાન સમયના ભાગદોડ ભયાત જીવનમાાં શારીરરક 
સ્વસ્થર્ાની સાથે- સાથે માનસસક સ્વસ્થર્ા કેળવવી ખબૂ જ જરૂરી છે. કાયાતલય 
સ્થળે કામન ાં ભારણ સરિર્ અન્ય વ્યક્તર્ગર્ અને સામાજીક ર્ેમજ આસથિક 
બાબર્ોમાાં માનસસક રોગનો ભોગ બનર્ાાં જોવા મળે છે. આ પ્રકારની સમસ્યાના 
સનરાકરણ સ્વરૂપે ર્ાજેર્રમાાં જ ગ જરાર્ ટેતનોલોજીકલ ય સનવસસિટીના (જીટીય ) 
વ મન ડેવલોપમેન્ટ સલે દ્વારા  સાંવાદ િપે્પીનેસ સેન્ટરનો શ ભારાંભ કરવામાાં આવ્યો 
છે. આ સાંદભે જીટીય ના ક લપસર્ પ્રો. ડૉ. નવીન શેઠે જણાવ્ય ાં િત  ાં કે , આજના 
સમાજની પ્રાથસમક જરૂરીયાર્ માનસસક શાાંસર્ છે. કમતચારીઓ પણ કાયાતલય ખાર્ ે
ર્ેમજ અંગર્ જીવનમાાં પણ પ્રફુલ્લલર્ અને સ્વાસ્્ય મનથી કાયતરર્ રિ ેર્ે ખબૂ જ 
જરૂરી છે. સાંવાદ િપે્પીનેસ સેન્ટર સવદ્યાથીઓ અને કમતચારીઓને ખબૂ જ મદદરૂપ 
થશે. ઉદ્ધાટન પ્રસાંગે લોકભારર્ી ય સનવસસિટી ફોર રૂરલ ઈનોવેશનના ક લપસર્ ભદ્રાય  
વચ્છરાજાની અને આઈઆઈટીઈ ગાાંધીનગરના ક લપસર્ પ્રો. િષદતદભાઈ પટેલ પણ 
ઉપક્સ્થર્ રહ્યા િર્ાાં. જીટીય ના ક લસચચવ ડૉ. કે. એન. ખેરે સાંવાદ િપે્પીનસે 
સેન્ટરના સાંચાચલકા અને સાયકોલોજીસ્ટ શ્રી મસનષદા ગૌસનયાલ અને જીટીય  વ મન 
ડેવલોપમેન્ટ સલેના ચેરપસતન ડૉ. કોમલ બોરીસાગરને આ બદલ અચભનાંદન 
પાઠવ્યા િર્ાાં.  

 

એંગર એન્ડ સ્રેશ મેનેજમેન્ટ , ઈન્ટર પસતનલ રીલેશનસશપ પ્રોબ્લમ , રડપ્રેશન , 
પસતનાચલટી ડેવલોપમને્ટ વગેરે બાબર્ે સાંવાદ સેન્ટર જીટીય  ખાર્ે કાયતરર્ રિશે. 
જેમાાં ર્મામ સ્ટાફ , ર્ેમના પરરવારના સભ્યો અને સાંલગ્ન ર્મામ કૉલજેના 
સવદ્યાથીઓ પણ સાંવાદ સેન્ટરનો લાભ મેળવી શકશે. જે અંર્ગતર્ સવદ્યાથીઓન ે
ઈન્ટવ્ય ું કેવી રીર્ે આપવ ાં અને ર્ે સાંદભે પસતનાચલટી કેળવવા માટે કેવા પ્રકારની 
બાબર્ોન ાં ધ્યાને રાખવ ાં આ ઉપરાાંર્ સનષ્ફળર્ાના સમયે કેવી રીર્ે માનસસક અન ે
સામાજીક સાંત  લન જાળવવ ાં જેવી ર્મામ બાબર્ો પર સાંવાદ સેન્ટર કાયતરર્ રિશે. 



સવશેષદમાાં સાયકો સોમાટીક રડસઓડતર અને બાયપોલાર રડસ ઓડતર  અને અન્ય 
ગાંભીર માનસસક રોગ માટે પણ સવસવધ થેરાપી  જેમ કે, રીલેતશેશન થરેાપી , 
મ્ય ઝીક , આટત , પ્લે , એક્ય પ્રેશર થેરાપી , નોન વાયેલેન્ટ કૉમ્ય સનકેશન થેરાપીની 
સેવા સાંવાદ સેન્ટર ખાર્ે પરૂી પાડવામાાં આવશે.  
  

 

 


