
 

  આણદં કિૃષ યુિનવ સટી ખાતે ૭૫માં વાતં ય દનની ઉજવણી 

 આણંદ કૃિષ યુિનવ સટી, આણંદ વારા ૭૫મા ં વાતં ય દનની ઉજવણી તા.૧૫/૦૮/૨૦૨૧ ના રોજ સવાર ે૮.૩૦ કલાક ે
યુિનવ સટી ભવન ખાત ેમાન. કુલપિત ી ડૉ. કે.બી. કથીરીયાના વરદ હ તે વજ ફરકાવી કરવામા ંઆવેલ. આ રા ીય પવની ઉજવણીમાં 
વતમાન નોવેલ કોરોના વાઇરસ (કોવીડ-૧૯) ના સં મણનો ફેલાવો ન થાય ત ે માટ ે સોિશયલ ડી ટ સ ગનું પાલન કરીને 

યિુનવ સટીના સવ અિઘકારી ીઓ, ડીન ીઓ, કમચારીઓ, િવધાથ ઓ, વસાહતી ભાઇ-બહેનો ઉપિ થત રહેલ. આ સંગે માન. 
કુલપિત ી ડૉ. કે.બી. કથીરીયા વારા ાસંિગક વચનમાં કાય મમાં ઉપિ થત રહેલ તમામન ે૭૫ માં વાતં ય દનની શુભે છા 
પાઠવેલ. દેશભરમાં ૭૫મા ં વાતં ય દનની ઉજવણી ‘આઝાદી કા અમતૃ મહો સવ’ તરીક ેથઇ રહી છે તે િવશ ેમાિહતી આપી હતી. 
દેશની આઝાદી દર યાન વાતં ય સેનાનીઓને યાદ કરલે, નમન કરલે અન ેમા ંભોમની ર ા કાજે શહીદ થયલેા જવાનોને ધાસુમન 

અ પત કરલે. આઝાદી પછી અ યાર સુધી દશે ેતમામ ે ે હરણફાળ ભરી છે તે બાબત ેપોતાના િવચારો રજૂ કરલે. તાજેતરમા ંભારત દશે ે

રમત-ગમત ે ે ઓિલિ પકમાં મડેલો તી દશેને ગૌરવ અપા યુ છે ત ેઅંગે જણાવેલ. હાલનાં સમયમાં કોરોના મહામારીમા ંપોતાના 
વના જોખમ ે કાય કરી રહેલ કોવીડ વોરીયરની સેવાઓને પણ બીરદાવેલ તેમજ તમામન ે કોરોના વેિ સન લેવા અપીલ કરી હતી. 

કોરોના મહામારીમા ંઆણંદ કૃિષ યુિનવ સટીના અવસાન પામેલ કમચારીઓન ે ધાંજલી અપણ કરલે. આણંદ કૃિષ યુિનવ સટીની 
બી.એ. કોલેજ ઓફ એ ીક ચરના પણ ૭૫ વષ પૂણ થયલે છે ત ેઅંગે પણ જણાવેલ. યુિનવ સટીના સવ અિધકારીઓ, કમચારીઓ અન ે

િવધાથ ઓન ેયુિનવ સટી િશ ણ, સંશોધન અન ેિવ તરણ ે  ેજે ઝડપથી ગિત કરી રહેલ છે તેમાં હજુ ઉ રોતર વધુ ગિત કર ેતેવુ ં
આહવાન આપેલ. કે ટન પી.એ ગોિહલ ે વારા પરેડ કમા ડ ટ તરીકેની ફરજ બ વેલ. કાય મના ઉદઘોષક તરીકેની કામગીરી ી 
એમ.એ. મકવાણા વારા કરવામા ંઆવેલ. વજવંદન કાય મ પૂણ થયા પછી માન. કુલપિત ી તેમજ અ ય યુિનવ સટી અિધકારીઓ 

વારા ી સરદાર વ લભભાઇ પટેલ, ડૉ. એમ.ડી. પટેલ, ી કનૈયાલાલ મુનશીની િતમાઓને ધાસુમન અપણ કરવામા ંઆવેલ. અંત ે

યુિનવ સટી ભવનના પરીસરમા ંવૃ ારોપણનો કાય મ રાખવામા ંઆવેલ. સમ  કાય મનુ ંઆયોજન અન ેસંચાલન િનયામક ી, િવધાથ  

ક યાણ ડૉ. દનેશ એચ. પટલે વારા કરવામાં આવેલ હતુ.ં   
 
  
  

 

 

 


