આંતરરાષ્ટ્રીય મહિા હિવસ
૮ ભાર્ચ જે આંતયયાષ્ટ્રીમ ભહશરા હદલવ તયીકે વભગ્ર વલશ્વભાાં ઉજલામ છે જેના અંતગચત આણાંદ કૃવ
યુવનલવવિટી, આણાંદ ખાતે તા.૦૮/03/૨૦૧૭ ના યોજ વલવલધ કામક્ર
ચ ભોનુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર. જેભાાં વૌ
પ્રથભ વલાયે ૮:૦૦ કરાકે યુવનલવવિટીબલનથી લેટયનયી કોરેજ સુધી એક વલળા ભહશરા યે રીનુાં આમોજન
કયલાભાાં આલેર. આ ભહશરા યે રીભાાં આણાંદ કૃવ યુવનલવવિટીની ૪૦૦ થી લધુ વલદ્યાથીનીઓ તથા ભહશરા
કભચર્ાયીઓ જોડામેર. આ યે રીને ડૉ.એન.વી.ટે ર, ભા.કુરવતશ્રીએ રીરી ઝાંડી આીને દાચણ કયાવયુાં શતુાં
તથા ડૉ.એવ.એર્.અકફયી, વનમાભકશ્રી વલદ્યાથી કલ્માણ અને ડૉ.ડી.આય.કવથયીમા, વનમાભકશ્રી ઇન્પભેળન
ટે કનોરોજી ણ જોડામા શતા. ત્માયફાદ વલે વલદ્યાથીનીઓ તથા ભહશરાઓએ ૯:૩૦ થી ફોયે ૧:૩૦ કરાક
સુધી ડી. એન. શાઈ સ્કૂર, આણાંદ ખાતે અર્ચના ર્ેયીટે ફર રસ્ટ દ્વાયા આમોજજત “ઉડાન’ કામચક્રભભાાં બાગ રીધો
શતો. આ વલળા ભહશરા વાંભેરનભાાં આણાંદ જીલ્રા કરેકટય શ્રી,

ોરીવ અવધક્ષકશ્રી, શ્રી.જી.નાયામણન,

કુ . રજ્જા ગોસ્લાભી (ભહશરા શુટય), કુ . ર્ેતના યાણા (લાચતાયોશક) જેલા ભશેભાનો ઉસ્સ્થત યહ્યા શતા. આ
કામચક્રભભાાં આણાંદ કૃવ યુવનલવવિટીની વલધાથીનીઓએ

“ર્ીયૈ મા'' ન ૃત્મ તથા “સ્કૂરે જતી આકાાંક્ષાની ઉડાન ''

વલમ ય પ્રવતબાલ પ્રસ્ત ુત કમાચ શતા.
ફોયે ૩:૦૦ કરાકે આણાંદ કૃવ યુવનલવવિટી ખાતે ભહશરા ભાંડની ફશેનો તથા વલધાથીનીઓ ભાટે શેલ્થ
વેન્ટય દ્વાયા

''બ્રડ ગ્રુ '' અને

''હશભોગ્રોફીન'' યીક્ષણ કેમ્નુાં આમોજન કયલાભાાં આવયુાં શતુ.ાં

ડૉ. એવ.એર્.અકફયી, વનમાભકશ્રી વલદ્યાથી કલ્માણ, ડૉ.અંહકતા હકલ્રેદાય , વુભન કવભટી ર્ેયભેન તથા શ્રીભતી
ઇન્દીયાફેન ટે ર, આકૃય ુ ભહશરા ભાંડના પ્રમુખની શાજયીભાાં કામચક્રભની ળરૂઆત કયી. ર્ારુત આયોગ્મ ભાંડ,
કયભવદના ''ન્યુરીળનીસ્ટ'' તથા ''ગામનેકોરોજીસ્ટ'' ડૉ.ભનીાફેન ગોશેર , ''વાએહકમરીસ્ટ'' ડૉ.બાયતી ળભાચ
તથા શ્રીભતી ભેઘા જોળી જેઓ પ્રખ્માત રેખખકા તથા ''વામકોરોજીસ્ટ'' દ્વાયા એક ખ ૂફ જ યવપ્રદ ભોટીલેટીંગ
વમાખ્માન આલાભાાં આવયુ.ાં
તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૭ થી ૦૪/૦૩/૨૦૧૭ દયવભમાન વલદ્યાથીનીઓ ભાટે ''સ્લ ફર્ાલ'' તારીભનુાં આમોજન
કયલાભાાં આલેર જેના અંતગચત તારીભ ાભેર વલદ્યાથીનો દ્વાયા ''ડેભો'' આલાભાાં આવમો શતો. ''સ્લ ફર્ાલ''
તારીભના કોર્ શ્રી ર્ેતન ફૂભકીમા દ્વાયા આ તારીભનુાં ભશત્લ વભાલલાભાાં આવયુાં શતુ.ાં
કામચક્રભના અંતે શ્રીભતી ઇન્દીયાફેન ટે ર દ્વાયા ભહશરા વળસ્તતકયણ અંગે વલર્ાયો અખબવમતત કમાચ
શતા. ડૉ.અંહકતાફેન હકલ્રેદાય દ્વાયા આબાય વલવધ કયી કામચક્રભને  ૂણચ ાશેય કયલાભાાં આવમો શતો.

