
 
 
 
                                                                                  

                                                                                                                                                                                    

 

કૃષિ મહાષિદ્યાલય 

આણંદ કૃષિ યુષિિષસિટી 

જબુગામ, તા: બોડેલી,  જી. છોટા ઉદેપુર – ૩૯૧૧૫૫ 
 

 

 

 

 

 

ષિક્ષક ષદિ ઉજિણી  

ષિક્ષક ષદિ વિશ્વમ ાં વિક્ષકોન  મ નમ ાં ઉજિિ મ ાં આિતો વિિસ છે, જ ે૫ ઓક્ટોબરન  

રોજ ષિશ્વ ષિક્ષક ષદિ તરીકે મન િ ય છે. ભ રતમ ાં વિક્ષક વિન િર િર્ષની ૫ સપ્ટેમ્બરન  રોજ 

મન િિ મ ાં આિ ેછે. આ વિિસ ભ રતન  ભૂતપૂિષ ર ષ્ટ્રપવત મ . ડૉ. સિિપલ્લી રાધાકૃષ્ણિનો જન્મવિિસ 

છે. કૃષિ મહાષિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુષિિષસિટી, જબુગામ ખાતે ષિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તા. 

૦૫/૦૯/૨૦૨૨ િે સોમિારિા રોજ ખૂબજ ઉત્સાહ સારે્થ ષિક્ષક ષદિ િી ઉજિણી કરિ મ ાં આિી. 

વિક્ષક વિિસ વનવમત્તે જુિ  જુિ  િર્ષન  વિદ્ય ર્થીઓ વિિ લ ગલ, આક િ ચુડ સમ , મોસમી કોટડીય , 

અની પ્રજાપવત, વનસગષ પટેલ, મૈત્રક પાંડ્ય , વિિ લ બ વરય , ય સીર િેખ, કીવતષ ર િવડય , વસધ્ધ ર્થષ ગીરી, 

વિવ્યેિ લપક મન  અન ે પ્રવતક ક છેલ  એ વિક્ષક વિિસની ઉજિણીમ ાં ખબૂજ આનાંિમય અન ે

ઉત્સ હિધષક રીતે ભ ગ લીધો હતો. જમે ાં આક િ ચુડ સમ  પ્રર્થમ, પ્રવતક ક છેલ  બીજા તર્થ  કીવતષ 

ર િવડય  ત્રીજા સ્ર્થ ને રહ્ય  હત . 

િધુમ ાં સમગ્ર મહ વિદ્ય લયન  વિદ્ય ર્થીઓએ બધ જ વિક્ષકો તર્થ  સ્ટ ફવમત્રોનુાં  ફૂલિસ્તો આપીન ે

અવભિ િન કયુું હતુાં. સમગ્ર ક યષક્રમની ઉજિણી ખબૂજ િ ાંવતપૂણષ રીતે કરિ મ ાં આિી હતી. આ પ્રસાંગ ે

મહ વિદ્ય લયન  આચ યષશ્રી ડૉ. સુનીલ આર. પટેલએ વિર્ય અનુરૂપ ખુબજ મહત્િનુાં િક્ત્યવ્ય આપ્યુાં 

હતુાં. તેઓએ વિક્ષક િબ્િનો અર્થષ અન ેતેનુાં મહત્િ વિર્ે વિદ્ય ર્થીઓને સ ર ાંિ આપ્યો હતો અને ભ ગ 

લેન ર તમ મ વિદ્ય ર્થીઓન ે પ્રોત્સ વહત ક યષ હત . સમગ્ર ક યષક્રમનુાં આયોજન ડૉ. વિનોિ બી. મોર, 

એસ.આર.સી. ચેરમેન તર્થ  ડૉ. વિમલ પટેલ દ્વ ર  મહ વિદ્ય લયન  આચ યષશ્રી ડૉ. સુનીલ આર. પટેલન  

સીધ  મ ગષિિષન હેઠળ કરિ મ ાં આવ્યુાં હતુાં. 

https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%93%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8B%E0%AA%AC%E0%AA%B0_%E0%AB%AB
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AA%AA%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%AE%E0%AB%8D%E0%AA%AC%E0%AA%B0_%E0%AB%AB
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%AD%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AA%A4%E0%AA%A8%E0%AA%BE_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%9F%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%AA%E0%AA%A4%E0%AA%BF
https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%A1%E0%AB%89._%E0%AA%B8%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B5%E0%AA%AA%E0%AA%B2%E0%AB%8D%E0%AA%B2%E0%AB%80_%E0%AA%B0%E0%AA%BE%E0%AA%A7%E0%AA%BE%E0%AA%95%E0%AB%83%E0%AA%B7%E0%AB%8D%E0%AA%A3%E0%AA%A8
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