
“કૃષિ ઈજનેરીના વોકેશનલ કોિષના પ્રમાણપત્ર ષવતરણ કાર્ષક્રમ” 

 કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી કોલેજ, આ.કૃ.ય,ુ ગોધરા  ખાતે વિષ ૨૦૧૨ થી  વોકેશનલ કોિષ 

ઓન કૃષિ ઈજનેરી અને ટેક્નોલૉજી સચુારુું રીતે ચાલી રહ્યો છે.  તારીખ ૦૭/૧૦/૨૦૧૫ ને બધુવાર ના 

દિવસે, આ કોિષ અંતગષત વિષ ૨૦૧૫ (ત્રીજી બેચ) માું સફળતા પવૂષક ઉતીર્ષ થયેલ ષવદ્યાથીઓને 

સન્માન આપવા તથા તેમને પ્રમાર્પત્ર ષવતરર્ કરવા માટે ડૉ. કે. બી કથીદરયા, સુંશોધન ષનયામકશ્રી 

અને અનસુ્નાતક ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષ આ.કૃ.ય,ુ આર્ુંિ ની અધ્યક્ષતામાું  તથા ડૉ. એમ.   એન બ્રમભટ્ટ, 

કુલસચચવશ્રી, આ.કૃ.ય,ુ આર્ુંિ અને ડૉ. ડી॰ સી. જોિી, ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી, કૃષિ ઈજનેરી ષવદ્યાશાખા,  

આ.કૃ.ય,ુ આર્ુંિની પ્રમખુ ઉપસ્સ્થષતમાું કાયષક્રમનુું આયોજન કરવામાું આવયુું.  

 આ ઉપરાુંત ડૉ. એસ. એચ. અકબરી, ષવદ્યાથી કલ્યાર્ ષનયામકશ્રી, આ.કૃ.ય,ુ આર્ુંિ, ડૉ. એસ. 

એમ. ખાનોરકાર, સુંશોધન વૈજ્ઞાષનકશ્રી, મખુ્ય મકાઈ સુંશોધન કેંદ્ર, ગોધરા, ડૉ. પી. આર. વૈષ્ર્વ, 

પ્રાધ્યાપક અને વડાશ્રી, આંકડાશાશ્ત્ત્ર ષવભાગ, આ.કૃ.ય,ુ આર્ુંિ, શ્રી એમ. જી. વસાવા, કુંપટ્રોલર, 

આ.કૃ.ય,ુ આર્ુંિ અને ડૉ. એમ. એમ. ષત્રવેિી, આચાયષશ્રી, કૃષિ ઈજનેરી પોચલટેકષનક, આ.કૃ.ય,ુ િાહોિ 

ઉપસ્સ્થત રહ્યા હતા. 

 કાયષક્રમની શરૂઆતમાું ડૉ. એમ. એલ. ગૌર, આચાયષશ્રી, કૃ.ઈ.ટે.કો, ગોધરા દ્વારા ઉપસ્સ્થત  

મહાનભુાવોનુું સ્વાગત કરી વોકેશનલ કોિષની પ્રગષત ષવશે જાર્કારી આપી અને આ વિે ઉતીર્ષ થનાર 

તમામ ષવદ્યાથીઓની જૈન ઇદરગેશન ષસસ્ટમ ચલ. ઔદ્યોચગક એકમમાું તાલીમ તથા રોજગારી માટે 

પસુંિગી થઈ ગયેલ છે તેમ જર્ાવવામાું આવયુું. નવા ષવદ્યાથીઓને પર્ પ્રેરર્ારૂપ આ વક્તવયને 

સભાખુંડમાું હાજર કૃ.ઈ.ટે.કો, ગોધરાના તમામ કમષચારી ગર્ તથા ષવદ્યાથીઓ દ્વારા તાળીઓના 

ગળગળાટ  દ્વારા વધાવી લેવામાું આવય.ુ  

 આ કાયષક્રમના પ્રાસુંચગક ઉિબોધનમાું ડૉ. કે.બી. કથીદરયા સાહબેે  ષવદ્યાથીઓને  વોકેશનલ 

કોિષના ફાયિાઓ અને ગ્રામીર્ યવુાનો માટે આ કોિષન ુું કેટલુું મહત્વ છે, તે સરળ ભાિામાું સમજાવયુું. 

સાહબેશ્રી ષવદ્યાથીઓને ઉત્સાહ પવૂષક આ કોિષમાું જોડાવવા બિલ તથા તેને સફળતા પવૂષક પરૂ્ષ કરવા 

બિલ ખબૂ અચભનુંિન પાઠવયા. વિષ ૨૦૧૫ માું કુલ ૨૦ ષવદ્યાથીઓ વાષિિક પરીક્ષામાું ઉતીર્ષ થયાું છે,  

જેમાું ૧૮ ષવદ્યાથી અને ૦૨ ષવદ્યાથીનીઓ નો સમાવેશ થાય છે.  

 શ્રી હાદિિક શમાષ, મિિનીશ પ્રાધ્યાપક દ્વ્રારા કાયષક્રમના સતૂ્ર સુંચાલન કરવામાું આવયુું તથા સવષ 

મહાનભુાવોનો કોલેજ વતી આભાર માનવામાું આવયો.  આ કાયષક્રમ સફળ બનાવવા માટે શ્રી આર.સી. 



સાળુંખે, મિિનીશ પ્રાધ્યાપક તથા ઇન્ચાર્જ, વોકેશનલ કોિષ અને શ્રી નીરવ એમ. સોલુંકી, ફોરમેન 

ઇન્સ્ટ્રક્ટર, કૃ.ઈ.ટે.કો, ગોધરા દ્વ્રારા ષવશેિ પ્રયત્ન કરવામાું આવયા.  

          

            

       

 

 


