
બ.ં અ. કૃષિ મહાષિદ્યાલયના અમતૃ મહોત્સિની ઊજિણીનો સમાપન સમારોહ યોજાયો  

 આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી હસ્તકિી બ.ં અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલયિા સ્થાપિાિા ૭૫ વિષ પણૂષ 
કરી અમતૃ મહોત્સવિી ઊજવણીિો સમાપિ સમારોહ કોલેજિા ઓડીટોરીયમ ખાતે ૩જી 
સપ્ટેમ્બરિા રોજ આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા કુલપષતશ્રી ડૉ. કે. બી કથીરીયા સાહબેિા પ્રમખુ સ્થાિે 
યોજાયો.  

 આ પ્રસગેં મખુ્ય મહમેાિ તરીકે માિિીય સચિવશ્રી કૃષિ સશંોધિ અિે ષશક્ષણ ષવભાગ, કૃષિ 
અિે ખેડૂત કલ્યાણ મતં્રાલય ભારત સરકાર તથા મહાષિદેશક, ભારતીય કૃષિ અનસુધંાિ પરીિદ, 
ન્ય ુદદલ્હીિા ડૉ. દહમાશં ુપાઠક સાહબે તથા ષવશેિ મહમેાિ તરીકે ડૉ. ઝેડ. પી. પટેલ, કુલપષતશ્રી, 
િવસારી કૃષિ યષુિવષસિટી, િવસારી અિે અષતથી ષવશેિ તરીકે ડૉ. એમ. કે. ઝાલા, સશંોધિ 
ષિયામક અિે અનસુ્િાતક ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી અિે દાિવીર સ્વ. અમતૃલાલ હરગોષવિંદદાસિા 
પૌત્રશ્રી અષમતભાઇ શેઠ તથા ડૉ. વાય. એમ. શકુ્લ, ષપ્રન્સીપાલ અિે ડીિશ્રી અિે કો-
ઓગેિાઇઝીંગ સેકે્રટરીશ્રી ડૉ. ડી. બી. સીસોદીયા િી ઉપસ્સ્થતીમા ંદદપ પ્રાગટય કરી સમારોહ ખલુ્લો 
મકુવામા ંઆવ્યો.  

 આ પ્રસગંિી સાથો-સાથ મખુ્ય શાકભાજી સશંોધિ કેન્રિી ફામષ કિેરીિા િવા ચબલ્ડીંગનુ ં
અિાવરણ કરવામા ંઆવ્યુ.ં ૪.૫ કરોડિા ખિે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ રીસિષ ઇન્રાસ્રક્િર ફોર 
મોડષિાઇઝેશિ ઓફ મેઇિ વેજીટેબલ રીસિષ સ્ટેશિમા ં ગ્રીિ હાઉસ, િેટહાઉસ, ઇમ્પ્લીમેન્ટ શેડ, 
ફોડર શેડ, ખેડૂતોિી તાલીમ અિે મ્યઝુીયમ જેવી સષુવધાઓ પણ આવરી લઇ કૃષિ ષવકાસ અિે 
ખેડૂતલક્ષી પ્રવષૃિઓિે વેગ આપવામા ંઅગત્યિો ભાગ ભજવશે.  

 સવે મહાનભુાવોિી હાજરીમા ંઆણદં કૃષિ યષુિવષસિટીનુ ંઐતેહાષસક મ્યઝુીયમ જેમા ંઆ.કૃ.ય.ુ 
હસ્તકિા જુદા જુદા કેન્રોથી ઐષતહાષસક િીજ વસ્તઓુ, સાદહત્ય, શીલ્ડ, મેડલ્સ, ષવષવધ 
મહાનભુાવોિી ઐષતહાષસક મલુાકતિા ચિત્રો, ષવશ્વષવદ્યાલયમા ંવિષ વાર થયેલ પ્રસગંિી તવારીખ 
મજુબ તથા અન્ય રસપ્રદ િીજોિા સગં્રહ સાથે ગાધંીબાપિુો િરખો જેવી ઐષતહાષસક બાબતોિી 
માદહતી પેઢી દર પેઢી મળતી રહ ેતે આશયથી કુલપષતશ્રી ડૉ કે. બી. કથીરીયા સાહબેિા માગષદશષિ 
હઠેળ તૈયાર કરેલ મ્યઝુીયમ પણ લોક દહતાથે ખલુ્્ુ ંમકુવામા ંઆવ્ય ુહત ુ.ં  

 અમતૃ મહોત્સવિા સમાપિ સમારોહમા ંસૌ પ્રથમ પ્રાથષિા ગીત તથા યષુિવષસિટીિા ગીત 
દ્વારા કાયષક્રમિી શરૂઆત કરવામા ંઆવી. આિાયષ અિે ડીિશ્રી ડૉ. વાય. એમ. શકુ્લ સાહબેે સવે 
મહાનુભંાવો તથા સવે હાજર રહલે આમષંત્રત મહમેાિો, દેશ-ષવદેશમાથંી ઓિ લાઇિ માધ્યમથી 
જોડાયેલ સવષનુ ંસ્વાગત કયુષ હત ુ.ં સવેનુ ંસ્વાગત કરતા તેઓશ્રીએ સસં્થાિો ઇષતહાસ, ષવકાસગાથા 
વણષવતા સમગ્ર અમતૃ મહોત્સવ દરમ્યાિ કરેલ ષવષવધ પ્રવષૃિઓિી ઝાખી કરાવી હતી.  



 સમારંભિા પ્રમખુ સ્થાિેથી આ.કૃ.ય.ુ િા કુલપષતશ્રીએ સવેિે આવકારી કોલેજિા સવુણષ 
ઇષતહાસિે ધ્યાિે રાખી કૃષિ યષુિવષસિટીિા ષશક્ષ્ણ, સશંોધિ અિે ષવસ્તરણિી પ્રવષૃિઓ દ્વારા િવી 
બાબતો અિે િવી ષશક્ષણિીતીિા અમલવારી સાથે ષવષવધ પ્રશ્નોિા ષિરાકરણ લાવવાિી િેમ સાથે 
આગળ વધવાિો ષવશ્વાસ વ્યક્ત કયો હતો.વધમુા ંતેમણે જણાવ્ય ુહત ુ ંકે શતાબ્દી વિષમા ંપહોિતા 
આગામી 25 વિષમા ં અમ્રતુ જેવ ુ કાયષ કરવાનુ ં છે. િવી પેઢીિા વૈજ્ઞાષિક ટીમિી આગવી 
ષવિેશતાઓિી વાત કરી હતી. આકૃયુ ંહમેંશા સહકારીતાિા ભાવે કદમ ષમલાવી રાષ્ટ્રિા ષવકાસમા ં
અગે્રસર રહલે છે અિે રહશેે. એમ જણાવતા પાઠક સાહબેણે અચભવાદિ કયુું હત ુ.ં  

 સચિવશ્રી કૃષિ સશંોધિ અિે ષશક્ષણ ષવભાગ ભારત સરકાર અિે મહાષિદેશક ભારતીય કૃષિ 
અનસુધંાિ પરીિદિા વડા ડૉ. દહમાશં ુપાઠક સાહબેે આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી તથા તેિા હસ્તકિી 
ઐષતહાષસક કોલેજિા આંગણે સરદાર પટેલ સાહબેિી ભષૂમમા ંઆવ્યાિી  અદમય આિદંિી લાગણી 
વ્યક્ત કરી હતી. પાઠક સાહબેે પોતાિા વક્તવ્યમા ંજણાવ્યુ ં કે આજે હુ ં તીથષ યાત્રા એ આવ્યાન ુ
પણુ્ય મેળવી રહ્યો છ.ં આણદંમા ંઆવી હુ ં ખબુજ આિદંદત છ જયાથંી દેશિે શ્વેતક્રાષંત િો લાભ 
મળ્યો છે એવી પણુ્ય ભષૂમમા ંઆવ્યાિો મિે ગવષ છે. તેઓશ્રીએ કુલપષતશ્રી, ડો. કથીદરયા સાહબેિે 
અચભિદંિ આપતા જણાવ્યકેુ આપિી દીધષ રષ્ષ્ટ્ટથી આગામી વિો માટેિી તૈયારી તથા ભતૂકાળિે 
સાિવી તેનુ ંજતિ કરવાિી આગવી સઝુથી હુ ંપ્રભાષવત થયો છ.ં તેઓશ્રીએ કહ્ુ ંકે ભારતીય કૃષિ 
અનસુધંાિ પદરિદ હરહમશે સાથે છે તેવી ખાતરી આપતા સહકારિી ભાવિા વ્યક્ત કરી હતી. 

 િવસારી કૃષિ યષુિવષસિટીિા કુલપષતશ્રી, ડૉ. ઝેડ. પી. પટેલે સસં્થાિા ભતૂપવૂષ ષવદ્યાથી 
હોવાિો ગવષ અનભુવતા સસં્થા સાથેિા પોતાિા અનભુવો જણાવ્યા. તેઓશ્રીએ કૃષિ સ્િાતકોિી અિે 
સસં્થાિી બાબતો ષવશે જણાવ્યુ ંકે દરેક ષવધ્યાથી પોતાિી માત ૃસસં્થા માટે ગવષ રાખી તેિી શ્રેષ્ટ્ઠતા 
માટે કંઈ પણ કરવુ ંજોઈએ. 

 કોલેજિા સ્થાપિા માટે સ્વ. શેઠ અમતૃલાલ હરગોષવિંદદાસિા સપિાિે સાકાર થત ુ ંઅિે 
દેશિા ખેડૂતો માટે રાષ્ટ્રિા આષથિક કરોદરજજુ ં બિવામા ં પોતાિો ફાળો આપિાર કોલેજિા 
ષવકાસગાથા જોઇિે, અનભુવીિે દાિવીર શેઠિા પૌત્ર અષમતભાઇ શેઠે પોતાિો અહોભાવ વ્યક્ત 
કયો હતો. 

 આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિા સશંોધિ અિે ષિયામકશ્રીએ કોલેજ દ્વારા િક્કી કરેલ ધ્યેયોિે 
હાસંલ કરવામા ંસફળ રહલે છે અિે દરેક કે્ષત્રમા ંઆગવ ુપ્રદાિ આપી રહિેાર સસં્થાિે તથા સવે 
અષધકારીઓિે પ્રોત્સાદહત કયાષ હતા. વધમુા ંતેમણે આભારિી લાગણી સાથે જણાવ્યુ ં કે ભતૂકાળિ ે
વાગોળી ભષવષ્ટ્યિી આશા સાથે આત્મષિભષર ભારત બિાવવા દેશિે સમષપિત થઈ જવાિી હાકલ 
કરી હતી.  



 આ અમતૃ મહોત્સવિા ઊજવણી વિષ દરમ્યાિ થેયેલ ષવષવધ પ્રકાશિો, કાયષક્રમોિી ઝાખંી 
દશાષવતા આયામિે મહાનભુાવો દ્વારા ખલુ્લા-ષવમોિિ કરવામા ં આવ્યા હતા. સસં્થામા ં પોતાિા 
ષવષશષ્ટ્ટ યોગદાિ બદલ ભતૂપવૂષ ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રીઓ તથા અન્ય વૈજ્ઞાષિકશ્રીઓનુ ંસન્માિ પણ 
કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં  

 અમતૃ મહોત્સવાિા ઊજવણી સમાપિ સમારોહમા ં કેન્રિા ગહૃમતં્રીશ્રી અષમતભાઇ શાહ 
તથા રાજયિા મતં્રીઓ અિે સતંો દ્વારા શભેુચ્છા સદેંશો મોકલવામા ંઆવેલ હતા. સમગ્ર કાયષક્રમનુ ં
સિંાલિ પ્રા. રુિા દવે તથા પ્રા. ષિચખલ જોિી દ્વારા કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં જયારે આભાર ષવષધ કો-
ઓગેિાઇઝીંગ સેકે્રટરી, અમતૃ મહોત્સવ ડૉ. ડી. બી. સીસોદીયા દ્વારા કરવામા ંઆવી હતી.       

 

  

  
  



  
  

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

  

  
 


