
વેટરનરી કૉલજે માાં વાર્ષિકોત્સવ ની ઉજવણી 

આણંદ કૃષિ યુષિવર્સીટી િી પશુ ષિષકત્ર્સા અિે પશુપાલિ મહાષવદ્યાલયિી 

ષવદ્યાર્થી પ્રષિષિષિ પષિિદદ્વાિા િાિીખ ૧૮ અિ ે ૧૯ દિષમયાિ ષદ્વષદવર્સીય 

વાષિિકોત્ર્સવ (IMPULSE-2018) િું આયોજિકિવામાં આવયું હિું. આ બે ષદવર્સ 

દિષમયાિ ષવષવિ પ્રવૃષિઓ જવેીકે પષે્ટંગ ફેસ્ટીવલ, પોસ્ટિ મેષકંગ, મહેંદી હિીફાઈ, 

હે્ડિર્થા ફેર્સ પેષ્ટંગ, ટર ેઝિ હ્ટ, કષવિા હિીફાઈ, ડમ્બ િેિાડ્ર્સ, બોલીવુડ ક્વીઝ, 

ષવષવિ એક ષમિીટ િમિો િર્થાર્સાંસ્કૃષિક કાયિક્રમ િું આયોજિ કિવામાં આવેલ હિું. 

ર્સમગ્ર કાયિક્રમ િી અષિવૃષિ માટે ડૉ. એિ. ર્સી. પટેલ, કુલપષિશ્રી, આણંદ કૃષિ 

યુિીવર્સીટી પ્રમુખ પદે; ડૉ. કે. બી. કર્થીિીયા, ર્સંશોિિ ષિયામકશ્રી, આણંદ કૃષિ 

યુિીવર્સીટી મુખ્ય અષિષર્થ પદે; ડૉ. એર્સ. એિ. અકબિી, ષવદ્યાર્થી કલ્યાણ ષિયામક 

શ્રી િર્થા ડૉ. એમ. એિ. બ્રહ્મિટ્ટ િજીસ્ટર ાિશ્રી એ અષિષર્થષવશેિ િિીકે હાજિી આપી 

વિિ દિષમયાિ ષવદ્યાર્થીઓ િા અર્થાગ મહેિિ િા પષિણામ ે મેળવેલી ષવશેિ 

ર્સફળિાઓિે ર્સટીફીકેટ િર્થા ટર ોફી આપી િે િવાજ્યા હિાં. આ દિષમયાિ ડૉ. ર્સુદીપ્ત 

લાઇક દ્વાિા ખબુજ ર્સુંદિ િીિે લખેલ ૩૦ – આઈકોષિક વેટ્ર્સ પસુ્િકિો પ્રર્થમ 

અિાવિણ કાયિક્રમ પણ યોજાયો હિો.  

ર્સમગ્ર કાયિક્રમ િુ ં આયોજિ ષવદ્યાર્થી ર્સંઘ અધ્યક્ષ ડૉ. જ.ે બી. 

િાયક,ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષ ડૉ. એ. એમ. ઠાકિ, જિિલ ર્સેકે્રટિી શેઠ આફિાબહુર્સિૈ 

િેમજ એર્સ.આિ.ર્સી. કષમટી િા ર્સભ્યોિા ર્સહકાિ ર્થી  ર્સફળિાપૂવિક ર્સંપન્ન ર્થયુ હિું. 

  



 



 

પશુર્િર્કત્સા અને પશુપાલન મહાર્વદ્યાલય, આણાંદ ખાતઆેયોજીત  

૫૧મી સ્નાતક બિેનો ર્વદાય સમારાંભ 

 આણંદ કૃષિ યુષિવષર્સિટી, આણંદ ર્સંલગ્ન પશુષિષકત્ર્સા અિ ે પશુપાલિ 

મહાષવદ્યાલય દ્વાિા ૫૧મી સ્િાિક બિેિો ષવદાય ર્સમાિંિ િા. ૨૪/૦૭/૨૦૧૮િા ં

કષપલા ર્સેષમિાિ હૉલ ખાિે આયોજીિ ર્થયેલ હિો. કાયિક્રમિાં શુિાિંિે મહાિિુાવો 

દ્વાિા ષદપ પ્રાગટ્ય અિે પ્રાર્થિિાગીિ પછી ડીિશ્રી ડૉ. એ.એમ. ઠાકિ ે મહાિુિાવોિુ ં

સ્વાગિ પુષ્પગચુ્છ એવં ખાદી રૂમાલ િર્થા સ્મૃષિષિ્હ આપી કિલે હિું. િેમિા ં

સ્વાગિ ઉદબોિિમાં િેમણે મહાષવદ્યાલય દ્વાિા પ્રાપ્ત ર્થયેલ ષશક્ષણ, ર્સંશોિિ એવં 

ષવસ્િિણિી ષર્સષધ્િઓ વણિવી ષવદાયમાિ ર્થઈ િહેલ સ્િાિક ષવદ્યાર્થીઓિે 

પશુષિષકત્ર્સક િિીકેિી કાિષકદીઓિું માગિદશિિ અિ ે પશુપાલિ ક્ષેત્રે પાયાિા ં

પશુપાલકોિે મેળવેલ જ્ઞાિરૂપી ર્સેવાર્થી ઉપયોગી ર્થવા જણાવેલ હિું. માિિીય 

કુલપષિશ્રી, ડૉ.એિ.ર્સી.પટેલ, રં્સશોિિ ષિયામક અિે ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષ, ડૉ.કે.બી. 

કર્થીિીયા, ષવસ્િિણ ષશક્ષણ ષિયામકશ્રી ડૉ. અરુણિાઈ પટેલે િમેિાં ઉદબોિિમાં 

ષવદાયમાિ સ્િાિક બેિિે આષશવિિિ, શિુેચ્છાઓ અિે અષિિંદિ પાઠવેલ અિ ે

ષવદ્યાર્થીઓિે પોિાિા ં પશુષિષકત્ર્સાિાં જ્ઞાિિે ષવસ્િિણ પ્રવષૃિઓ વડે પશુઓિા ં

સ્વાસ્્યિી જાળવણી અિે વૈજ્ઞાષિક પશપુાલિ ર્થકી પશુપાલકોિા ષવકાર્સમા ં

ર્સહિાગી ર્થવા પ્રોત્ર્સાષહિ કિલે હિાં. મુખ્ય અષિષર્થ ષવશેિ િિીકે પિાિલે માિિીય 

પૂવિ કુલપષિશ્રી, િાજસ્ર્થાિ યષુિવષર્સિટી ઓફ વેટેિીિિી એ્ડ એિીમલ ર્સાય્ર્સીઝ, ડૉ. 

એ.કે. ગેહેલોિ ર્સાહેબે પશષુિષકત્ર્સક િિીકેિી ફિજો અિે જવાબદાિીઓ અંગ ે

માગિદશિિ આપી આિુષિક ટેક્િોલૉજીિાં માધ્યમર્થી પોિાિાં ષશક્ષણિે પશુપાલકો 

ર્સુિી પહોિંાડી પશુપાલિ વયવર્સાય િી ર્સમષૃિમાં િાગીદાિ ર્થવા માટે હાકલ કિી 

હિી. અષિષર્થ ષવશેિ િિીકે પિાિલે મહાષવદ્યાલયિાં જ પૂવિ સ્િાિક  ડૉ. શૈલેિ 

આયંગિ ે ષવદાયમાિ ર્થઈ િહેલ સ્િાિક ષવદ્યાર્થીઓિે વયાવર્સાષયક શપર્થ લેવડાવી 

પોિાિાં પશુષિષકત્ર્સક િિીકેિાં દેશ ષવદેશિાં બહોળા અિુિવો અિે િિેા ર્થકી 

મેળવેલ જ્ઞાિિું ષવદ્યાર્થીઓ ર્સાર્થે િર્સપ્રદ ઢબે આદાિ પ્રદાિ કિલે હિું. ષવકર્સિા ં

વૈજ્ઞાષિક યુગમા ં પશષુિષકત્ર્સકોિાં માહાત્મ્યિો ષિિાિ પણ િલસ્પશી પ્રવિિમા ં

ષવદ્યાર્થીઓ ર્સમક્ષ િજૂ કિલે હિો. મહાિિુાવો દ્વાિા ડૉ. મતૈ્રી િાવર્સાિિે બસે્ટ 

ઇ્ટિિીિું પ્રમાણપત્ર એિાયિ કિવામાં આવેલ હિું. ર્સમાિંિિુ ં ર્સફળ ર્સંિાલિ ડૉ. 

એર્સ.કે.િાવલ, પ્રાધ્યાપક અિે વડા, મેડીર્સીિ દ્વાિા ર્સફળિાપૂવિક કિવામાં આવેલ હિું. 

ડૉ. કે.એમ. પંિાલ, યુ.જી.ટી.ર્સી. િેિમેિ અિ ે પ્રાધ્યાપક અિે વડા, એિાટોમી દ્વાિા 

આિાિષવષિ ર્થયા પછી ર્સમાિંિિી પૂણાિહુષિ િાષ્ટ્રગીિ ર્સાર્થે ર્થયલે હિી.  



 

 

 

ર્વદ્યાર્થીસાંઘ પર્રષદ, વેટેરીનરી કોલજે, આ.કૃ.યુ. દ્વારા યોજાયેલ વૃક્ષારોપણનો 

કાયિક્રમ 

 આણંદ કૃષિ યુષિવષર્સિટી ર્સંલગ્ન પશુષિષકત્ર્સા અિ ે પશુપાલિ મહાષવદ્યાલય, 

આણંદ ખાિે િા. ૨૩/૦૭/૨૦૧૮ િાં  ષવદ્યાર્થીર્સંઘ દ્વાિા ડીિ શ્રી, ડૉ. એ.એમ. ઠાકિિી 

અધ્યક્ષિામાં અિે મખુ્ય મહેમાિ િિીકે આમંષત્રિ ષવદ્યાર્થી કલ્યાણ પ્રવૃષિઓિા ં

ષિયામકશ્રી ડૉ.. એર્સ. એિ. અકબિી િર્થા અષિષર્થ ષવશેિશ્રી િિીકે આષર્સસ્ટ્ટ 

કંઝવેશિ ઓફ ફોિસે્ટ ઓષફર્સિ(ACF)શ્રી એમ.એમ. િાજગરુુિી હાજિીમાં અિ ે

ષવદ્યાર્થીર્સઘંિામંહાષવદ્યાલયિા ં ષિયામકશ્રી ડૉ. જ.ેબી. િાયકિા ં માગિદશિિ હેઠળ 

િવમા ર્સત્રિાં સ્િાિક અિે અિુસ્િાિક ષવદ્યાર્થીઓ િર્થા મહાષવદ્યાલયિા ં

અષિકાિીશ્રી/કમિિાિીઓ દ્વાિા આયોષજિ વૃક્ષાિોપણિો કાયિક્રમ આયોષજિ ર્થયેલ 

હિો. મહાિિુાવો દ્વાિા સ્િાિક, અિસુ્િાિકષવદ્યાર્થીઓિ ે વકૃ્ષોિુ ં પયાિવિણમા ં

અગત્ય એવં માહાત્મ્ય ર્સમજાવવામાં આવેલ હિું. કાયિક્રમ િાં અંિે ડૉ.. જ.ેબી. િાયકે 

બહોળી ર્સંખ્યામાં સ્િાિક, અિુસ્િાિક ષવદ્યાર્થીઓ અિે અષિકાિીશ્રી/કમિિાિીઓએ 



ઉપષસ્ર્થિ િહી વૃક્ષાિોપણિો કાયિક્રમ ર્સફળ બિાવવા બદલ આિાિ માિેલ હિો. 

ત્યાિબાદ િવમા ર્સત્રિાં સ્િાિક ષવદ્યાર્થીઓ દ્વાિા દર્સમાં ર્સત્રિાં ષવદાયમાિ ર્થઈ 

િહેલ ૫૧ મી સ્િાિક બેિિો શિુચે્છા કાયિક્રમ પણ યોજાયેલ હિો. વિુમાં િા. 

૨૪/૦૭/૨૦૧૮ િા ં મહાષવદ્યાલયિાં ર્સશુુ્રિ કો્ફિેંર્સ રૂમમા ં ષવદ્યાર્થી ર્સંઘ દ્વાિા 

માિિીય િિુપૂવિ કુલપષિશ્રી િાજસ્ર્થાિ યુષિવષર્સિટી ઓફ વેટેિીિિી એ્ડ એષિમલ 

ર્સાઇ્ર્સીર્સ ડૉ. એ.કે. ગેહલોિ દ્વાિા વૈજ્ઞાષિક પ્રવિિિું પણ ષવદ્યાર્થીઓ અિ ે

અષિકાિીશ્રીઓ માટે આયોજિ ર્થયેલ હિું.  

 

 



 



 


