કક ષષિ ષવિજજ્ઞાન કકન્દ, દજ્ઞાહહોદ દજ્ઞારજ્ઞા તકનનીકની સપ્તજ્ઞાહ (ટકકનહોલહોજી વિનીક)નની ઉજવિણની કરવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક
કક ષષિ ષવિજજ્ઞાન કકન્દ, આણમાંદ કક ષષિ યયષનવિષસર્સિટની, મયવિજ્ઞાલનીયજ્ઞા ફજ્ઞામર્સિ, દજ્ઞાહહોદ દજ્ઞારજ્ઞા

તજ્ઞારનીખ ૧૭ થની ૨૧

વ જ્ઞાષનકહો દજ્ઞારજ્ઞા નનીચ ક મયજબનજ્ઞા
ઓક્ટટૉબર, ૨૦૧૬ દરષમયજ્ઞાન તકનનીકની સપ્તજ્ઞાહ અમાંતરર્સિત કકન્દનજ્ઞા જય દજ્ઞા-જય દજ્ઞા ષવિષિયનજ્ઞા વિજ
તજ્ઞારનીખવિજ્ઞાર કજ્ઞાયર્સિક્રમહોનની ઉજવિણની કરવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક .
તતારરીખ ૧૭.૧૦.૨૦૧૬
વ જ્ઞાષનકહો દજ્ઞારજ્ઞા જવષવિક
આજ રહોજ કકન્દ ખજ્ઞાતક કકન્દનીય તજ્ઞાલનીમ કજ્ઞાયર્સિક્રમ રહોઠવિવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક જકમજ્ઞામાં કકન્દનજ્ઞા વિજ
પ્રવિજ્ઞાહની ખજ્ઞાતરહોનહો કજ્ઞાયર્સિક્ષમ ઉપયહોર, શજ્ઞાકભજ્ઞાજી પજ્ઞાકહોનની જવષવિક ખતક ની,કક ષષિમજ્ઞામાં યજ્ઞામાંતનીષકકરણનયમાં મહત્વિ અનક કકન્દ દજ્ઞારજ્ઞા
ચજ્ઞાલતની ષવિષવિધ ષવિસ્તરણ પ્રવિ કષતઓનની સમજ જકવિજ્ઞા ષવિષિય પર ઉંડજ્ઞાણ પયવિર્સિક મજ્ઞારર્સિદશર્સિન આપવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક . આ કજ્ઞાયર્સિક્રમમજ્ઞામાં
ક હતહો. વિધયમજ્ઞામાં પ્રથમ હરહોળ ષનદશર્સિન એકમ હકઠળ ચણજ્ઞા (જીજકજીચણજ્ઞાસર રજ્ઞામનજ્ઞામાં કય લ ૨૦ ખડક ય તભજ્ઞાઇઓએ ભજ્ઞાર લનીધલ
૩) અનક રજ્ઞાઇ (જીડનીએમ-૪) સજ્ઞાથક પ્રવિજ્ઞાહની જવષવિક ખજ્ઞાતર (પનીએસબની અનક એએસપની)નજ્ઞામાં ૪૦ ષનદશર્સિનહો પણ આપવિજ્ઞામજ્ઞામાં
આવિલક હતજ્ઞા.

તતારરીખ ૧૮.૧૦.૨૦૧૬
કકન્દ દજ્ઞારજ્ઞા ધજ્ઞામરડજ્ઞા (તજ્ઞા. દજ્ઞાહહોદ) મયકજ્ઞામ ક શજ્ઞાકભજ્ઞાજી પજ્ઞાકહો જકવિજ્ઞા કક ભનીમાંડજ્ઞા (જીએઓ-૫), તયવિરક (એવિનીપનીપની-૧)
અનક મરચજ્ઞામાં (જીવિનીસની-૧૧૧) પર ષફલ્ડ ડક નની ઉજવિણની કરવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક . આ કજ્ઞાયર્સિક્રમમજ્ઞામાં ધજ્ઞામરડજ્ઞા રજ્ઞામનની ૬૦ ખડક ય ત
બહકનહોનક આ જાતહોનહો સમસ્તરનીય ફકલજ્ઞાવિહો થજ્ઞાય તમક જ શજ્ઞાકભજ્ઞાજી પજ્ઞાકહોમજ્ઞામાં મયલ્યવિધર્સિન ષવિશક મજ્ઞાષહતની આપવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક .

તતારરીખ ૧૯.૧૦.૨૦૧૬
વ જ્ઞાષનક રહોષનીન માંય આયહોજન કરવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક હતય. આ
તજ્ઞા. ૧૯.૧૦.૨૦૧૬નજ્ઞા રહોજ અતકનજ્ઞા કકન્દ દજ્ઞારજ્ઞા ખડક ય ત-વિજ
વ જ્ઞાષનકહો દજ્ઞારજ્ઞા ખનીરખજ્ઞાઇ રજ્ઞામનજ્ઞા ૪૦ ખડક ય તભજ્ઞાઇઓ અનક ઝરહોર રજ્ઞામનજ્ઞામાં ૨૦
કજ્ઞાયર્સિક્રમમજ્ઞામાં કકન્દનજ્ઞામાં જય દજ્ઞા-જય દજ્ઞા ષવિષિયનજ્ઞા વિજ
ખડક ય તભજ્ઞાઇઓ અનક બહકનહો સજ્ઞાથક સનીધ્ધહો પરમશર્સિ કરની તમક નજ્ઞા ષવિષવિધ ખતક ની,પશયપજ્ઞાલન અનક બજ્ઞારજ્ઞાયતની પજ્ઞાકહોનજ્ઞા પ્રશહોન માંય

ષનરજ્ઞાકરણ કરવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક હતય તમક જ કજ્ઞાયર્સિક્રમનજ્ઞામાં અમાંતક આ ખડક ય તભજ્ઞાઇઓનક ષકચન રજ્ઞાડર્સિનનીમાંર કરવિજ્ઞા મજ્ઞાટક મરચજ્ઞામાં
(જીવિનીસની-૧૧૧)નયમાં ધરૂવિજ્ઞાષડયયમાં આપવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક .

તજ્ઞા. ૨૦.૧૦.૨૦૧૬
વ જ્ઞાષનકહો દજ્ઞારજ્ઞા શજ્ઞાકભજ્ઞાજી અન ક સહોયજ્ઞાબનીન પજ્ઞાકમજ્ઞામાં "ષફલ્ડ ડક" નની ઉજવિણની તથજ્ઞા પશય આરહોગ્ય
કકન્દનજ્ઞા વિજ
કકમ્પનયમાં આયહોજન બહોરડની સરકજ્ઞારની (તજ્ઞા. દજ્ઞાહહોદ) રજ્ઞામ મયકજ્ઞામ ક કરવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક . આ કજ્ઞાયર્સિક્રમમજ્ઞામાં રજ્ઞામનની ૫૩ ખડક ય ત બહકનહોનક
જય દજ્ઞા-જય દજ્ઞા શજ્ઞાકભજ્ઞાજીનની યયષનવિષસર્સિટની દજ્ઞારજ્ઞા બહજ્ઞાર પજ્ઞાડકલ સયધજ્ઞારકલ અનક હજ્ઞાઇબનીડ જાતહોનની સમજ, શજ્ઞાકભજ્ઞાજી પજ્ઞાકહોમજ્ઞામાં
સમાંકષલત રહોર-જીવિજ્ઞાત વ્યવિસ્થજ્ઞાપન અન ક સહોયજ્ઞાબનીનનની એન.આર.સની.-૩૭ જાતનહો સમસ્તરનીય ફકલજ્ઞાવિહો થજ્ઞાય ત ક ષવિશક
મજ્ઞાષહતરજ્ઞાર કરવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક તમક જ સ્વિચ્છ ભજ્ઞારત ષમશન હકઠળ સ્વિચ્છતજ્ઞા પખવિજ્ઞાષડયજ્ઞા અમાંતરર્સિત ખડક ય ત મષહલજ્ઞાઓનક
ક જ્ઞાથની થતજ્ઞા લજ્ઞાભજ્ઞાલજ્ઞાભ ષવિશક જાણકજ્ઞારની આપલક . તમક જ પશય આરહોગ્ય કકમ્પમજ્ઞામાં કય લ ૨૩૨
સ્વિચ્છતજ્ઞા જાર કષત અનક તન
વ જ્ઞાષનક (પશય ષવિજજ્ઞાન) દજ્ઞારજ્ઞા કરવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક . આ કકમ્પનક સફળ બનજ્ઞાવિવિજ્ઞા
પશયઓનની સજ્ઞારવિજ્ઞાર ડટૉ. આર. રજ્ઞાધજ્ઞા રજ્ઞાનની, વિજ
વ જ્ઞાષનક (ષવિસ્તરણ ષશક્ષણ) હજ્ઞાજર હતજ્ઞા.
મજ્ઞાટક પ્રહો. જી. કક. ભજ્ઞાભહોર, વિજ

તજ્ઞા. ૨૧.૧૦.૨૦૧૬
અતકનજ્ઞા કકન્દ ખજ્ઞાતક એઆઇસનીઆરપની- નનીદમાં ણ વ્યવિસ્થજ્ઞાપન યહોજનજ્ઞા, બની.એ.સની.એ., આકક યય, આણમાંદ અનક કક ષષિ
ષવિજજ્ઞાન કકન્દ, આકક ય,ય મયવિજ્ઞાલનીયજ્ઞા ફજ્ઞામર્સિ, દજ્ઞાહહોદનન સયયક્ત ઉપક્રમ ક ટજ્ઞાયબલ સબ પ્લજ્ઞાન અમાંતરર્સિત "આધધુનનિક કકૃનષિમતામ
સમ કનલિત નિનીંદણ વ્યવસ્થતાપનિ" તજ્ઞાલનીમ કજ્ઞાયર્સિક્રમનની ઉજવિણની કરવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક . આ કજ્ઞાયર્સિક્રમમજ્ઞામાં ખડક ય તભજ્ઞાઇઓનક નનીદમાં ણ
વ જ્ઞાષનકહો અનક આ કકન્દનજ્ઞામાં વિજ
વ જ્ઞાષનકહો દજ્ઞારજ્ઞા ષવિષવિધ પજ્ઞાકહોમજ્ઞામાં ષનમાંદજ્ઞામણ વ્યવિસ્થજ્ઞાપન ષવિષિક
ષનયમાંતણ યહોજનજ્ઞાનજ્ઞા વિજ
ઉંડજ્ઞાણપયવિર્સિક સમજ આપવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક . તમક જ સ્વિચ્છતજ્ઞા પખવિજ્ઞાષડયજ્ઞા અમાંતરર્સિત ખડક ય તભજ્ઞાઇઓનક સ્વિચ્છતજ્ઞા જાર કષત ષવિશક
મજ્ઞારર્સિદશર્સિન આપવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક હતય.માં આ કજ્ઞાયર્સિક્રમનજ્ઞા અમાંતક ષવ્હલ હહોનજ્ઞામાં ૪૦ ષનદશર્સિનહો પણ આપવિજ્ઞામજ્ઞામાં આવિલક હતજ્ઞા. વિધયમજ્ઞામાં
આ કજ્ઞાયર્સિક્રમમજ્ઞામાં કદવિજ્ઞાલ (તજ્ઞા. ઝજ્ઞાલહોદ) રજ્ઞામનજ્ઞામાં કય લ ૪૦ ખડક ય તભજ્ઞાઇઓ ઉત્સજ્ઞાહભરક હજ્ઞાજર રહકલ હતજ્ઞા.

