કૃષ ભશાષલદ્યારમ-લ-કૃષ ોલરટેકષનક, લવો ખાતે મોજામેર વાતભો લાષિક દદન ઉજલણી કામયક્રભ
“ લવોધયા-૨૦૧૯ ”

તાયીખ ૧૨/૦૪/૨૦૧૯ ના યોજ કૃષ ભશાષલદ્યારમ-લ-કૃષ ોલરટેકષનક , આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટી ,
લવો ખાતે આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટીના ભાનનીમ કુ રષતશ્રી

ુ દે વાતભો લાષિક
ડો. એન.વી.ટેરના પ્રમખ

ુ મ ભશેભાન
દદન “લવોધયા-૨૦૧૯” ઉજલણીનો કામયક્રભ મોજાઇ ગમેર. આ લાષિક દદનની ઉજલણીભાં મખ્
ુ યાતી
તયીકે જાણીતા અને રોકષપ્રમ એલા ગજ

રેખક,કોરભીસ્ટ અને ભ ૂતપ ૂલય ષલદ્યાથી (ફં.અ.કૃષ

ભશાષલદ્યારમ) શ્રી દીક વોરીમા તથા અષતષથ ષલળે તયીકે આણંદ કૃષ યષુ નલષવિટીના વંળોધન ષનમાભકશ્રી
ડો. કે. ફી. કથીયીમા તથા યષુ નલષવિટીના ષલદ્યાથી કલ્માણ પ્રવ ૃષતના ષનમાભકશ્રી ડો. એભ. એભ. ષિલેદી તથા
ડીનશ્રી (કૃષ) ડો. એભ.લી.ટેર તથા ભ ૂતપ ૂલય કુ રષતશ્રી ડો.એ.એભ.ળેખે શાજય યશી પ્રવંગને દદાવ્મો શતો.
આ લાષિક દદન ઉજલણીના કામયક્રભભાં ષલષલધ સ્ધાય ઓ જેલી

કે એક ષભષનટ,અંતાક્ષયી, ડભળેયાડ ,

ખાટ ે ફાત , ટગ ઓપ લોય , વીનેભેજીક, ષવિંગીંગ, ડાન્વીંગ , લગે યેન ંુ આમોજન થમેર જેભા ફંન્ને કોરેજના
ુ જ ઉત્વાશથી બાગ રીધેર. ઉયાંત ષલદ્યાથી-ષલદ્યાષથિનીઓએ યં ગોી , ગયફા ,
ષલદ્યાથી-ષલદ્યાષથિનીઓએ ખફ
ુ ોબનના કામયક્રભભાં ણ ખફ
ુ જ યવપલ
ુ યક બાગ રીધેર.
સળ
ુ ાલોનો
કામયક્રભની ળરૂઆતભાં ફંન્ને કોરેજના આચામયશ્રી ડો. લામ. એભ. શક્ુ રએ આભંષિત ભશાનબ
તથા વલે ઉસ્સ્થત પ્રાધ્માકગણ તથા ષલદ્યાથી ષભિોનો ળાબ્દદક તથા પષ્ુ ગચ્ુ છથી સ્લાગત કયે ર તેભજ
લય દયષભમાન કોરેજના થમેર ષલકાવની ચચાય કયે ર. આ કામયક્રભભાં લય દયષભમાન ષલષલધ યભત ગભત
ુ ાલો દ્વ્રાયા ઇનાભ
તથા વાંસ્કૃષતક પ્રવ ૃષતઓભાં બાગ રઇ ષલજેતા ફનનાય ષલદ્યાથી-ષલદ્યાષથિનીઓને ભશાનબ
ુ ાલોએ ોતાના વ્મક્ત્વ્મ દ્વાયા ગ્રેજ્યએ
ુ ળન પ ૂણય કયનાય ફેચને ઉત્તભ
ષલતયણ કયલાભા આલેર તથા ભશાનબ
કાયકીદી ભાટે ભાગય દળયન, આળીલચન તથા અલબનંદન ાઠલેર.
ુ ાયે કામયક્રભની વપતા ભાટે રીધેર બાયે
કામયક્રભના અંતભાં એવ.આય.વી. ચેયભેન ડો. વશદે લ લશ
ુ યક આબાય વ્મક્ત કયે ર અને યાષ્રગાન વાથે
જેશભત ફદર વૌનો હૃદમપલ

વાતભો લાષિક દદન “લવોધયા-

૨૦૧૯” ના ઉજલણી કામયક્રભની પ ૂણાય હષુ ત થમેર.
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