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પશચુિકિત્સા અને પશપુાન મહાવિદ્યાય, આકૃય,ુ આણંદ ખાતે આયોજીત 

૫૨મી સ્નાતિ બેિનો વિદાય સમારંભ 

 આણદં કૃવ યવુનલવવિટી વરંગ્ન શચુિકિત્વા અન ેશુારન ભશાવલદ્યારમ દ્વાયા ૫૨ભી સ્નાતિ 
ફેિનો વલદામ વભાયંબ તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૯ના ં િવરા વવેભનાય શોર ખાત ેઆમોજીત થમરે શતો. 
િામયક્રભના ંશબુાયંબે ભશાનબુાલો દ્વાયા કદ પ્રાગટય અન ેપ્રાથયનાગીત તથા યવુનલવવિટી પ્રયેણાગીત છી 
ઈ/િા ડીનશ્રી ડો.એભ.એન. બ્રહ્મબટ્ટ ેભશાનબુાલોનુ ંસ્લાગત ષુ્ગુચ્છ એલ ંખાદી રૂભાર તથા સુ્તિ 
આી િયેર શત ુ.ં તભેના ંસ્લાગત ઉદફોધનભા ંતભેણે ભશાવલદ્યારમ દ્વાયા પ્રાપ્ત થમરે વળક્ષણ, વળંોધન 
એલ ં વલસ્તયણની વવદ્ધિઓ લણયલી, વલદામભાન થઈ યશેર સ્નાતિ વલદ્યાથીઓન ે પ્રાપ્ત િયેર જ્ઞાન 
છેલાડાના ં ગ્રામ્મ શુારિો સધુી શોંિાડલા જણાલરે શત ુ.ં પ્રમુખસ્થાન ે ચફયાજેર આણદં કૃવ 
યવુનલવવિટીના ં ભાનનીમ કુરવતશ્રી ડો. એન.વી. ટેર વાશેફે વલદામ થઈ યશેર સ્નાતિ ફેિન ે
અચબનદંન ાઠલી, શઓુના ંસ્લાસ્્મની જાલણી અન ેલજૈ્ઞાવનિ ઢફે શુારન થિી, શુારિોના ં
ઉત્િયભા ં વશબાગી થલા પ્રોત્વાકશત િયેર શતા.ં અવતવથ વલળે તયીિે ધાયેર આણદં કૃવ 
યવુનલવવિટીના ં વળંોધન વનમાભિશ્રી ડો. િે.ફી. િથીકયમા વાશેફે અનસુ્નાતિ અભ્માવક્રભ વલળ ેબશૃદ 
ભાગયદળયન આી, અત્માધવુનિ ટેક્નોરોજીના ંભાધ્મભથી ોતાના ં વળક્ષણન ેશુારિો સધુી શોંિાડી 
શુારન વમદૃ્ધિભા ંબાગીદાય થલા ભાટે શાિર િયી શતી. અવતવથવલળેશ્રી તયીિે ધાયેર આણદં કૃવ 
યવુનલવવિટીના ંિામયિાયી કુરવચિલશ્રી ડો. એભ.એભ. વિલદેી એ વલદામભાન વલદ્યાથીઓન ેશચુિકિત્વિ 
તયીિેની પયજો એલ ંજલાફદાયીઓ અંગે વલસ્તતૃ છણાલટ િયી ભાગયદળયન ુંુૂં  ાડેર શત ુ.ં મુ્મ અવતવથ 
વલળેશ્રી તયીિે ધાયેર ભશાવલદ્યારમના ંજ ભુતલૂય સ્નાતિ અન ેજનયર ભનેજેય, વાફયભતી આશ્રભ 
ગૌળાા, ફીડજના ંડો. અભયી ટેરે વલદામભાન થઈ યશેર કુર ૭3 વલદ્યાથીઓન ેવ્માલવાવમિ ળથ 
રેલડાલી ોતાના ં શચુિકિત્વિ તયીિેના ં દેળ-વલદેળના ં ફશોા અનબુલો અન ે તનેા થિી ભેલરે 
જ્ઞાનનુ ં વલદ્યાથીઓ વાથ ેયવપ્રદ ઢફે આદાન પ્રદાન િયેર શત ુ.ં ભશાનબુાલો દ્વાયા વલદામ થઈ યશેર 
વલદ્યાથીઓભાથંી કુ.નશેા ળભાયન ે“ફેસ્ટ ઇન્ટયની”નુ ંપ્રભાણિ એનામત િયલાભા ંઆલરે શત ુ.ં વલદામભાન 
થઈ યશેર ફેિના ંપ્રવતવનવધ તયીિે કુ. બક્ક્ત િાલડા અન ેશ્રી મળ જોી દ્વાયા ોતાના ંાિં લયના ં
અભ્માવિાની સ્મવૃતઓ યજૂ િયેર શતી. વભાયંબનુ ંવપ વિંારન ડો. ચુણિભા જાની, વશપ્રાધ્માિ, 
થેોરોજી વલબાગ દ્વાયા િયલાભા ં આલરે શત ુ.ં ડો. એન.ડી. કશયાણી, ય.ુજી.ટી.વી. િેયભને અન ે
વશપ્રધ્માિ યેાવામટોરોજી વલબાગ દ્વાયા આબાયવલવધ થમા છી વભાયંબની ણૂાયહુવત યાષ્રગીત વાથ ે
થમરે શતી.  



 


