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બી. એ. કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર ખાતે 68મા વાર્ષિક દિનની ઉજવણી 

બી. એ. કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર દ્વારા તા. 30મી એપ્રિલ, ૨૦૨૨ ના રોજ કોલેજના 

ઓડીટોરીયમ ખાતે ૬૮મા વાપ્રષિક દિનની ઉજવણી કરવામાાં આવી. જેમાાં અંિાજે ૬૦૦     

પ્રવદ્યાર્થીઓ ઉપરાાંત અધ્યાપકો તર્થા આમાંપ્રિત મહમેાનો હાજર રહ્યા હતા.  

આ કાયયક્રમના િમખુ સ્ર્થાને ડૉ. કે.બી.કર્થીરીયા, વાઇસ ચાન્સેલરશ્રી, આણાંિ કૃપ્રષ 

યપુ્રનવપ્રસિટી,  મખુ્ય મહમેાન પિે, એસ.પી.યપુ્રનવપ્રસિટી તર્થા ચારૂસેટના ભતૂપવૂય વાઇસ ચાન્સેલરશ્રી 

ડૉ. બી.જી.પટેલ તેમજ અપ્રતપ્રર્થ પ્રવશેષ તરીકે િાતાશ્રી અપ્રમતભાઇ શેઠ,  ડૉ. એમ.કે.ઝાલા, સાંશોધન 

પ્રનયામકશ્રી, ડૉ. જી.આર.પટેલ, રજીસ્રારશ્રી અને ડૉ. ડી.એચ.પટેલ, પ્રનયામકશ્રી પ્રવદ્યાર્થી કલ્યાણ 

હાજર રહ્યા હતા.  

િમખુ સ્ર્થાનેર્થી ડૉ. કે.બી.કર્થીરીયા, કુલપપ્રતશ્રીએ વાપ્રષિક દિનની ઉજવણી િસાંગે 

પ્રવધ્યાર્થીઓને વષય િરપ્રમયાન તેમણે રમતગમત, સાાંસ્કૃપ્રતક અને પ્રશક્ષણમાાં મેળવેલ પ્રસદ્ધિઓ માટે 

અભભનાંિન પાઠવ્યા હતા વધમુાાં છેલ્લા વષયના પ્રવદ્યાર્થીઓન ેતેમના ભપ્રવષ્ય બાબતે યોગ્ય પ્રનણયય 

લઈ ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવો કે સ્પધાયત્મક પરીક્ષાઓ તરફ  જવુાં એ બાબતે પરૂતી તૈયારી કરવા 

તેમજ તમામ જરૂરી માગયિશયન યપુ્રનવપ્રસિટી તરફર્થી પરુૂ પાડવા માટે અનરુોધ કયો હતો.  

મખુ્ય મહમેાન ડૉ. બી.જી.પટેલ, કુલપપ્રતશ્રી ચારુસેટએ યજુી, પીજી તર્થા પીએચડીના 

પ્રવદ્યાર્થીઓને અભભનાંિન આપતા જણાવ્ય ુહત ુાં કે એકવીસમી સિી જ્ઞાનની સિી છે એટલે આપણે 

સતત શીખતા રહવે ુાં જોઈએ અને તેનો કોઇ અંત નર્થી. તેમણે પ્રવદ્યાર્થીઓને વેલ્ય ુએક્સલન્સ તેમજ 

કેર અને કન્સનય  ઉપર ભાર મકૂીને પ્રવદ્યાર્થીઓને િોફેશ્ નાલીઝમ ડેવલપ કરવા જણાવ્ય ુહત ુાં.  



અપ્રતપ્રર્થ પ્રવશેષ શ્રી અપ્રમતભાઇ શેઠે પ્રવદ્યાર્થીઓને શભુાપ્રષશ આપતા જણાવ્યુાં કે કોલેજના 

અમતૃ મહોત્સવ ઉજવણીના વષયમાાં આ વાપ્રષિક દિન અપ્રત મહત્વનો છે. તેમણે પ્રવદ્યાર્થીઓન ે

પોતાના અભ્યાસનો ભપ્રવષ્યમાાં યોગ્ય ઉપયોગ કરી અને ઉત્તમ કારદકિી ઘડવા પરુુષાર્થય કરવા 

િેદરત કયાય હતા.   

સાંશોધન પ્રનયામકશ્રી ડૉ. એમ.કે.ઝાલાએ જણાવ્યુાં હત ુાં કે પ્રવદ્યાર્થીઓ માટે આ દિન પ્રવશેષ 

રૂપે અલગ હોય છે જેમાાં પ્રવદ્યાર્થીઓએ પોતે મેળવેલ પ્રસધ્ધ્ધઓનુાં મહાનભુાવોની હાજરીમાાં સન્માન 

ર્થાય તે પ્રવદ્યાર્થીઓ માટે અપ્રત આનાંિિાયક હોય છે અને પ્રવદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ જ્ઞાનનો ઉપયોગ 

કૃપ્રષ કલ્યાણ માટે ર્થાય તે માટે િેદરત કયાય હતા.  

કોલેજના આચાયય અન ેડીનશ્રી ડૉ. વાય.એમ.શકુલએ પ્રવદ્યાર્થીઓને વાપ્રષિક દિનની શભેુચ્છા 

આપી હતી. બાં. અ. કૃપ્રષ મહાપ્રવદ્યાલયની સ્ર્થાપનાર્થી લઈ આજ દિન સધુી પ્રવપ્રવધ મહાનભુાવો 

તર્થા આચાયો, િાધ્યાપકો તર્થા પ્રવદ્યાર્થીઓએ રાષ્રીય સ્તરે કૃપ્રષ પ્રશક્ષણ, સાંશોધન તેમજ 

પ્રવસ્તરણમાાં યોગિાનની પ્રવગતો આપી હતી અને તેમને મેળવેલ નોંધપાિ પ્રસધ્ધ્ધઓર્થી અવગત 

કયાય હતા.  

કોલેજના જનરલ સેકે્રટરી, શ્રી ધવલ સાવભલયા દ્વારા વાપ્રષિક અહવેાલની છણાવટ કરવામાાં 

આવી હતી.  આ િસાંગ ે પ્રવદ્યાર્થીઓએ મોનો એકક્ટિંગ, સ્કીટ, વન એક્ટ પ્લે, માઇમ, ફેશન શો, 

પ્રપરાપ્રમડ તર્થા ગાન સ્પધાયન ુાં આયોજન કયુું હત ુાં અને પોતાના આકષયક અંિાજમાાં રજુ કરી ઈનામો 

મેળવ્યા હતા.  

અંતમાાં ચેરમેનશ્રી, પ્રવદ્યાર્થી પદરષિ, ડૉ. ડી.જે.પરમાર દ્વારા આભારપ્રવપ્રધ કરવામાાં આવી 

હતી. 

 

 

 

 



  
  

  
  

  
  

  

  

 


