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શુચિકિત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમ
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટી,
આણંદ – ૩૮૮૦૦૧
ુ ાન મહાવિદ્યાય, આણંદ કૃવિ યવુ નિવસિટી, આણંદનાં વિદ્યાથી સંઘ
પશચુ િકિત્સા અને પશપ
ુ ોિણ વ્યાિસાવયિ વનર્ભરતા અંગેનાં પ્રિિનન ં ુ આયોજન
પકરિદ દ્વારા પશપ
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટ ી વ ંરગ્ન શુચિકિત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમનાં અષિની વેષભનાય

શોર ખાતે તા. 0૯/૦૮/૨૦૧૮ નાં ષલદ્યાથી વ ંઘ કયદ દ્વાયા નલભાં વત્રનાં સ્નાતિ એલ ં ભશાષલદ્યારમનાં
અનુસ્નાતિ ષલદ્યાથીઓ ભાટે શુોણ વ્માલવાષમિ સ્લાલરંફનનાં ભાર્ગદળગન શેત વ
ુ ય એરટે િ (Alltech),
એનીભર ન્ય ૂટ્રીળન િં ની તયપથી પ્રલિનનો િામગક્રભ મોજામેર શતો. પ્રલિનની ળરૂઆત શેરાં
ભશાષલદ્યારમનાં ડીન અને આિામગશ્રી ડો. એ.એભ. ઠાિય દ્વાયા પ્રલિતાઓનુ ં ુષ્ગુચ્છથી સ્લાર્ત િયી, આ
પ્રિાયનાં પ્રલિનોની ભશત્લતાં અને તેનાં થિી પ્રાપ્ત થતી તિોને વભજીને વ્માલવાષમિ સ્લાલરંફન િઈ
યીતે ભી ળિે , તે અંર્ે ભાકશતી ભેલલા ષલદ્યાથીઓને અનુયોધ િયે ર શતો. એરટે િ એનીભર ન્ય ૂટ્રીળન
િં નીનાં ભાિે ટીંર્ ભેનજ
ે યશ્રી, ડેયી અને એક્લા (વાઉથ એષળમા)નાં ષભવ ષલની ભાધુયીએ શુારન એલ ં
ડેયી ક્ષેત્ર ે ષલિિીમ વાંપ્રત તિોની અને શુઆશાય ષલળે ષલળદ છણાલટ િયી, ોતાની િં નીભાં પ્રાપ્ત થતી
તિોની વ ં ૂણગતમા ભાકશતી આેર શતી. તેભણે તેભની એરટે િ એનીભર ન્ય ૂટ્રીળન િં ની દ્વાયા એરટે િ મ ંર્
વામન્ટીસ્ટ શયીપાઈ અંર્ે તરસ્ળી ભાકશતી ણ આેર શતી. તેભની વાથે ધાયે ર તેભના વશમોર્ી ડો.
ભુણ દે ળમુખ, ચફઝનેવ ડેલરભેન્ટ ભેનજ
ે યશ્રી (ડેયી) દ્વાયા આ શકયપાઈની અર્ત્મતાં વભજાલી, તેભનાં
નલીન વ ંળોધનોભાં તેના દ્વાયા પ્રાપ્ત થતી ઉમોચર્તા વભજાલી શતી. તેભણે ષલદ્યાથીઓ વાથે ટં ૂિી
સ્ધાગત્ભિ િવોટી િયી તેભને ઈનાભથી પ્રોત્વાકશત િયે ર શતાં અને તેભની િં ની દ્વાયા આમોજીત એરટે િ
મ ંર્ વામન્ટીસ્ટ સ્ધાગભાં ઓનરાઈન ભાકશતી ભેલી બાર્ રેલાં અનુયોધ િયે ર શતો. વભગ્ર િામગક્રભનુ ં
વ ંિારન ડો. એવ.િે .યાલર, પ્રાધ્માિ અને લડાશ્રી, ભેક ડવીન ષલબાર્ે િયે ર શતુ.ં અંતભાં ષલદ્યાથીવ ંઘનાં
ભશાષલદ્યારમનાં ષનમાભિશ્રી ડો. જે.ફી. નામિે આબાય ષલષધ િયે ર શતી.
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