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ુ ાન મહાવિદ્યાય, આકૃ ય,ુ આણંદ ખાતે આયોજીત
પશચુ િકિત્સા અને પશપ
૫૨મી સ્નાતિ બે િનો વિદાય સમારં ભ
આણંદ કૃવ યુવનલવવિટ ી વ ંરગ્ન શુચિકિત્વા અને શુારન ભશાવલદ્યારમ દ્વાયા ૫૨ભી સ્નાતિ
ફેિનો વલદામ વભાયં બ તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૯નાં િવરા વેવભનાય શોર ખાતે આમોજીત થમેર શતો.
િામયક્રભનાં શુબાયં બે ભશાનુબાલો દ્વાયા કદ પ્રાગટય અને પ્રાથયનાગીત તથા યુવનલવવિટી પ્રેયણાગીત છી
ઈ/િા ડીનશ્રી ડો.એભ.એન. બ્રહ્મબટ્ટ ે ભશાનુબાલોનુ ં સ્લાગત ુષ્ગુચ્છ એલ ં ખાદી રૂભાર તથા ુસ્તિ
આી િયે ર શતુ.ં તેભનાં સ્લાગત ઉદફોધનભાં તેભણે ભશાવલદ્યારમ દ્વાયા પ્રાપ્ત થમેર વળક્ષણ, વ ંળોધન
એલ ં વલસ્તયણની વવદ્ધિઓ લણયલી, વલદામભાન થઈ યશેર સ્નાતિ વલદ્યાથીઓને પ્રાપ્ત િયે ર જ્ઞાન
છેલાડાનાં ગ્રામ્મ શુારિો સુધી શોંિાડલા જણાલેર શતુ.ં પ્રમુખસ્થાને ચફયાજેર આણંદ કૃવ
યુવનલવવિટ ીનાં ભાનનીમ કુરવતશ્રી ડો. એન.વી. ટે ર વાશેફે વલદામ થઈ યશેર સ્નાતિ ફેિને
અચબન ંદન ાઠલી, શુઓનાં સ્લાસ્્મની જાલણી અને લૈજ્ઞાવનિ ઢફે શુારન થિી, શુારિોનાં
ઉત્િયભાં વશબાગી થલા પ્રોત્વાકશત િયે ર શતાં. અવતવથ વલળે તયીિે ધાયે ર આણંદ કૃવ
યુવનલવવિટીનાં વ ંળોધન વનમાભિશ્રી ડો. િે .ફી. િથીકયમા વાશેફે અનુસ્નાતિ અભ્માવક્રભ વલળે બૃશદ
ભાગયદળયન આી, અત્માધુવનિ ટે ક્નોરોજીનાં ભાધ્મભથી ોતાનાં વળક્ષણને શુારિો સુધી શોંિાડી
શુારન વમૃદ્ધિભાં બાગીદાય થલા ભાટે શાિર િયી શતી. અવતવથવલળેશ્રી તયીિે ધાયે ર આણંદ કૃ વ
યુવનલવવિટીનાં િામયિાયી કુ રવચિલશ્રી ડો. એભ.એભ. વિલેદ ી એ વલદામભાન વલદ્યાથીઓને શુચિકિત્વિ
તયીિે ની પયજો એલ ં જલાફદાયીઓ અંગે વલસ્ત ૃત છણાલટ િયી ભાગયદળયન  ૂું ું ાડેર શત .ું મુ્ મ અવતવથ
વલળેશ્રી તયીિે ધાયે ર ભશાવલદ્યારમનાં જ ભુત ૂલય સ્નાતિ અને જનયર ભેનજ
ે ય, વાફયભતી આશ્રભ
ગૌળાા, ફીડજનાં ડો. અભયી ટે રે વલદામભાન થઈ યશેર કુર ૭3 વલદ્યાથીઓને વ્માલવાવમિ ળથ
રેલડાલી ોતાનાં શુચિકિત્વિ તયીિે નાં દે ળ-વલદે ળનાં ફશોા અનુબલો અને તેના થિી ભેલેર
જ્ઞાનનુ ં વલદ્યાથીઓ વાથે યવપ્રદ ઢફે આદાન પ્રદાન િયે ર શતુ.ં ભશાનુબાલો દ્વાયા વલદામ થઈ યશેર
વલદ્યાથીઓભાંથી કુ .નેશ ા ળભાયન ે “ફેસ્ટ ઇન્ટયની”નુ ં પ્રભાણિ એનામત િયલાભાં આલેર શતુ.ં વલદામભાન
થઈ યશેર ફેિનાં પ્રવતવનવધ તયીિે કુ . બક્ક્ત િાલડા અને શ્રી મળ જોી દ્વાયા ોતાનાં ાંિ લયનાં
અભ્માવિાની સ્મૃવતઓ યજૂ િયે ર શતી. વભાયં બનુ ં વપ વ ંિારન ડો. ુચણિભા જાની, વશપ્રાધ્માિ,
ેથોરોજી વલબાગ દ્વાયા િયલાભાં આલેર શતુ.ં ડો. એન.ડી. કશયાણી, યુ.જી.ટી.વી. િેયભેન અને
વશપ્રધ્માિ ેય ાવામટોરોજી વલબાગ દ્વાયા આબાયવલવધ થમા છી વભાયં બની  ૂણાયહુ વત યાષ્રગીત વાથે
થમેર શતી.

