
બ.ં અ. કૃષિમહાષિદ્યાલયના “અમતૃ મહોત્સિ” ની ઊજિણીનો 

ઉધ્ઘાટન સમારોહ યોજાયો 

 આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી હસ્તકિી બ.ં અ. કૃષિમહાષવદ્યાલય ૧૧મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૧ િા રોજ ષિક્ષણ 

કાયયિા ૭૪ વિય પરુા કરી ૭૫મા ં વિય પ્રવેિી રહી છે, ત્યારે કોલેજિા ઓડીટોરીયમ ખાતે આણદં કૃષિ 

યષુિવષસિટીિા માિ કુલપષતશ્રી ડૉ. કે. બી. કથીરીયાિા પ્રમખુ સ્થાિે અમતૃ મહોત્સવિો શભુારંભ કરવામા ં

આવ્યો.  

આ પ્રસગંે મખુ્ય મહમેાિ તરીકે રાષ્રીય રક્ષા યષુિવષસિટી, ગાધંીિગરિા માિ કુલપષતશ્રી     

પ્રા.(ડૉ.) બબમલ પટેલ, ખાસ મહમેાિશ્રી અષમતભાઇ િેઠ તથા અષતથી ષવિેિ તરીકે ભતૂપવૂય કુલપષતશ્રી ડૉ. 

એ. એમ. િેખ અિે ભતૂપવૂય આચાયય અિે ડીિશ્રી ડૉ. એિ. એમ. પટેલ તથા ઓગેિાઇઝીંગ સેકે્રટરીશ્રી ડો 

આર.જી પરમારિી ઉપસ્સ્થતીમા ં દદપપ્રાગટય અિે અમતૃ મહોત્સવિા લોગોનુ ંઅિાવરણ કરવામા ંઆવ્ય ુ

હત ુ.ં  

સૌ પ્રથમ પ્રાથયિા નતૃ્ય ગજવદંિા-સકંટ હરિાર પ્રભિેુ અચયિા ગીત તથા યષુિવષસિટી ગીત દ્વારા 

કાયયક્રમિી િરૂઆત કરવામા ંઆવી હતી. આચાયય અિ ેડીિશ્રી ડૉ. વાય. એમ. શકુ્લે સ્વાગત પ્રવચિમા ં

સસં્થાિો ઇષતહાસ અિે તેિી ષવકાસગાથા વણયવતા સવે મહાનભુાવો તથા કોષવડ-૧૯ િા પ્રોટોકોલ મજુબ 

ઓિલાઇિ હાજર રહલે ષવદેિિા ષવદ્યાથીઓનુ ંઅબભવાદિ કયુય હત ુ.ં  

અષતથીષવિેિ ડો. એિ. એમ. પટેલે પોતાિા વક્તવ્યમા ંજણાવ્ય ુ કે કોલજેે ઘણી બધી મશુ્કેલીઓ 

પાર કરીિે હમેંિા અગ્રેસર રહી છે એવ ુઆંકડાકીય માદહતી દ્વારા જણાવ્ય ુકે હાલમા ંકોપોરેટ સેક્ટરિી જેમ 

તેિો પ્રભાવ ઊભરી રહ્યો છે ત્યારે આગામી વિોમા ંરાષ્રમાએંકવધ ુપ્રબભતાિાળી ઇન્સસ્ટીટયટુ તરીકે દેિિા 

ષવકાસમા ંફાળો આપે એવી શભુેચ્છા પાઠવી હતી.  

ભતૂપવૂય કુલપષતશ્રી ડૉ. એ. એમ. િેખ, અષતથીષવિેિ તરીકે જણાવ્યુ ં કે સસં્થા/કોલેજે તેિા િક્કી 

કરેલા ધ્યેયોિે હાસંલ કરવામા ંહમેંિા સફળ રહલે છે. અિેક યવુાિોિે િસ્ક્તિાળી બિાવી દેિિી પ્રગષતમા ં

ષસિંહફાળો આપવામા ં કચાિ રાખી િથી. કોલજે એક પ્રેરણાસ્ત્રોત બિી છે અિે દરેક ક્ષેત્રોમા ં તેન ુઆગવ ુ

પ્રદાિ રહ્ય ુછે તેિો સતંોિ છે.  

રાષ્રીય રક્ષા યષુિવષસિટીિા માિ કુલપષતશ્રી અિે સમારંભિા મખુ્ય મહમેાિ પ્રા(ડૉ) બબમલ પટેલ ે
પોતાિી આગવી િૈલીમા ંપોતે આ મહાષવધ્યાલયિા સ્િાતક હોવાિો ગવય છે તેમ જણાવ્ય ુહત ુ.ં પોતાિા 



વક્તવ્યમા ં જણાવ્ય ુ કે આવિાર સમયમા ં કૃષિએ દેિિી સરુક્ષામા ં મહત્વનુ ં અંગ બિવુ ં પડિે. 

ફુડષસક્યોરરીટી દ્વારા રાષ્રિી િસ્ક્ત અિે રક્ષણનુ ંકામ એ કૃષિ સ્િાતકોિી મખુ્ય ફરજ છે. દેિિા પ્રધાિમતં્રી 

કે રક્ષા મતં્રીએ એક્ષપટાઇઝિા સચુિો ઉપર જ કામ કરવાનુ ંછે. સમય બહ ુજ થોડો છે અિે દુષિયા બહ ુજ 

ઝડપી છે અટલે એટલી જ ત્વરાથી કાયયકરવાનુ ં છે. દેિિા સરંક્ષણ અિે માિવતાિા મલુ્યોિ ે ઉજાગર 

કરવાિી હવે પછીિી ઘડી છે. આપણ ેફક્ત દેિમા ંજ િહી પણ દુષિયામા ંઅગ્રસેર થવા માટે એક એક 

વૈજ્ઞાષિકોએ અિે કમયચારીઓએ ષિષ્ઠા અિે કામગરા થઇ આવિાર સમય માટે તૈયાર થવાિી હાકલ કરતા 

અમતૃ મહોત્સવ પ્રસગં શભુચે્છાઓ પાઠવી હતી. વધમુા ંતેમણ ેઆંતરરાષ્રીય સસં્થાઓિી બેઠકનુ ંઆયોજિ  

આ  યષુિવષસિટી ખાત ે થાય તેવી ઇચ્છા વ્યક્ત કરતા પોતે તે માટે તમામ મદદ કરવા તૈયાર છે તેમ 

જણાવ્ય ુહત ુ.ં  

આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા કુલપષતશ્રી ડૉ. કે. બી. કથીરીયા સાહબેે પ્રમખુ સ્થાિેથી સવયિે આવકારી 

કોલેજિા સવુણય ઇષતહાસિે ધ્યાિે રાખી િવી પદરસ્સ્થતી, િવી બાબતો, િવી ષિક્ષણિીષત વગેરે બાબતો 

સાથે તાલ ષમલાવી ઝડપી ગષતએ આપણે િવા આયામ અિે િવા ષવકાસિા પથેં પ્રશ્નોનુ ંષિરાકરણ લાવી 

આગળ વધવાિો ષવશ્વાસ વ્યક્ત કયો હતો.  

અમતૃ મહોત્સવ પ્રસગંે ગજુરાત રાજ્યિા માિ. મખુ્યમતં્રીશ્રી ષવજય રૂપાણી                          

કૃષિમતં્રીશ્રી આર.સી. ફળદુ તથા શ્રી મષિિ ભારદ્રાજ, મખુ્યસબચવશ્રી ગજુરાત રાજયિા ખાસ શભુચે્છા 

સદેંિનુ ંવાચંિ કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં વળી આધ્યાત્ત્મક ધમયગરુૂઓ મા.શ્રી પજૂય મહતંસ્વામી મહારાજ અિે 

પજૂય સચ્ચ્ચદાિદં સ્વામીિા આષિવયચિોનુ ંપણ પઠિ કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 

અમતૃ મહોત્સવિો લોગો હદરફાઇથી તૈયાર થયેલ લોગો ષવજેતા ષવદ્યાથીનુ ં સન્સમાિ અિે ઇિામ 

ષવતરણ કરવામા ં આવ્યુ.ં બીએસીએ એલ્મિી એસોસીએિિ દ્વારા એવોડય અિ ે ઇિામ ષવતરણ કરવામા ં

આવ્યા હતા. હાજર રહલેા સવે મહાનુભંાવોનુ ંિાલ અિે મેમેન્સટો અપયણ કરી બહમુાિ કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 

સમગય કાયયક્રમનુ ંસફળ સચંાલિ ડૉ. ષિબખલ જોિી, શ્રીમતી રૂચા દવ ેઅિ ેડૉ. ષમરલ સથુારે કયુય 

હત ુ.ં જ્યારે આભારષવષધ અમતૃ મહોત્સવિા ઓગેિાઇઝર સેકે્રટરી ડૉ. આર. જી. પરમારે કરી હતી. અંતમા ં

રાષ્રગાિ દ્વારા ઉદ્દઘાટિ સમારોહ સપંન્ન કરવામા ંઆવ્યો.   

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



  
 


