
તા. ૧૨.૦૮.૨૦૨૧ ના રોજ આણદં કિૃષ યુિનવ સટી આણદં ખાત ેપાંચમોપોલીટકેિનક 

અ યાસ મોનો માણપ  િવતરણસમારોહયો યો 
 

આણદં કૃિષ યુિનવ સટી આણંદ ખાતે પોિલટેકનીક અ યાસ મોનોપાંચમો માણપ  િવતરણસમારોહતા. 
૧૨/૦૮/૨૦૨૧ના રોજ સવાર ે ૧૦:૦૦ કલાકે માન. કુલપિત ી, આણદં કૃિષ યુિનવ સટી, આણંદ, ડો. ક.ે 
બી.કથીરીયાના અ ય  થાનેયો યો. સદર કાય મમા ંમુ ય મહેમાન તરીકે માન. કલે ટર ી, આણદં િજ લો, ી એમ. 

વાય. દિ ણી; અિતિથ િવશેષ તરીકે િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, આણદં િજ લો, ી બી. . પિત;તથા આણદં કૃિષ 

યિુનવ સટીના અ ય પદાિધકારીઓ હાજર ર ા હતા. સદર કાય મમા ંઆણદં કૃિષ યુિનવ સટી હ તકની જુદી જુદી 
પાંચપોિલટેકિનકના વષ ૨૦૨૦-૨૧દરિમયાન ઉ ીણ થયેલ કુલ ૧૫૪ િવ ાથ ઓન ે માણપ  એનાયત કરવામાં 
આવેલ તેમજ ૫  ગુણવાન િવ ાથ ઓનેસુવણ પદકો એનાયત કરવામાં આવેલ. 

આ સંગે અિતિથ િવશેષ અન ે િજ લા િવકાસ અિધકારી ી, આણદં િજ લો ી બી. . પિતએ 

િવ ાથ ઓને અિભનંદન આપી તેઓ ાયોિગક કાય  તરફ વધુ યાન આપ ેતેવુ ંસૂચન કરેલ જેથી તેઓખરે-ખર ખેડતૂના 
ખેતરે ઉ ભવતા નો અંગે માિહતગાર થાય તેમજ ત ે નોનુિનરાકરણ પણ કરી શક.ે આ સમારોહના મુ ય મહેમાન 

અન ે િજ લા સમાહતા માન. કલે ટર ી, ી એમ. વાય. દિ ણીએ િવ ાથ ઓન ેસરકાર ીની હાલમાં કાયાિ વત કૃિષ 

િવકાસને લગતીયોજનાઓની માિહતીથી વાકેફ કરેલ, જેથી િવ ાથ ઓ પણ પોતાના આજુ બાજુના િવ તારના 
ખેડતૂિમ ોન ેકૃિષ લ ી યોજનાઓ અંગે માિહતગાર કરી શકે, તેમજ તેઓ ીએ તમામ િવ ાથ ઓન ેઉ ચ અ યાસ માટે 
ો સાિહત કરી આ શવચન આપેલ. 

આ કાય મનાઅ ય  અન ે માન. કુલપિત ી, આણદં કૃિષ યુિનવ સટી, આણદં,ડો. ક.ે બી.કથીરીયાએ 

િવ ાથ ઓન ે યુિનવ સટીની વૃિ ઓ અંગે માિહતગાર કરી તેઓને ડ લોમા થી ડૉ ટરેટ સુધીની પદવી મેળવી 
રા યના કૃિષ િવકાસમા ંયોગદાન આપ ેતેવા શુભ આિષશ આપેલ તેમજતેઓ ીએ આ સમ  કાય મનું સફળતાપૂવક 
સંચાલન કરવા બદલ આ કાય સાથ ેસંકળાયેલ સૌને અિભનંદન પાઠવેલ. 

સમ  સમારોહ વતમાન કોવીડ-૧૯ની પ રિ થિતને યાન ે લઇ સરકાર ીની ગાઇડલાઇ સનો અમલ 

કરીમયા દત મહેમાનો અન ેિવ ાથ ઓ સાથે યો યેલ.   

 


