બં. અ.

ૃિષ મહાિવ ાલયના

ૂત ૂવ િવ ાથ સંગઠનના ને

હઠળ ૧૩ ંુ વ.

ડૉ. દવાકર આર. પટલ મેમોર યલ લે ચર-વે બનાર ંુ આયોજન કરવામાં આ
બં. અ.

ૃ િષ મહાિવ ાયલયના અ ૃત મહો સવની ઊજવણી

િવ ાથ સંગઠનના ને

હઠળ

ુ લપિત ીએ

ૂત ૂવ

સંગે કોલેજના

વ. ડૉ. દવાકર આર. પટલ ુ ં ૧૩ ું મેમોર યલ લે ચર-

વે બનાર ું આયોજન તા. ૦૯/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ કરવામાં આ
માન.

.ંુ

ુ
ખ

થાનેથી

.ુ ં

લા ટ બાયોટ નોલો ના િવિવધ પાસાઓનો

ઉ લેખ કર આવનાર સમયમાં કવી ર તે પાક ઉ પાદન

ારા માનવ વનને મદદ પ થવા ુ ં

છે તેની સમજ આપી. િવિશ ટ િન ણાંત વૈ ાિનક ારા ગોઠવવામાં આવેલ વે બનાર
ય ત કર હતી અને ડૉ . દવાકર પટલના

ય ન વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ટ

ગે

ુ ી
શ

ુ ચર
ક

લેબોરટર તથા સે ટર ઑફ એ સલ સ ઓન બાયોટકનોલો ની કામગીર ને બીરદાવી હતી.
“બાયોટ નોલો

- એન ઇમરજ સ ઓફ પોટ શીય એરા” સંદ ભત યા યાયન-લે ચર,

કોલેજ ઓફ બાયોટકનોલો , મેરઠના
બં. અ.

ા યાપક અને

ૃિષ મહાિવ ાલયના ઓડ ટોર યમ થી લાઇવ

ક. ભટનાગર

ૂવ ડ ન ી ડૉ. એસ. ક. ભટનાગર ારા
સારણ કરવામાં આ

ઓએ બાયોટકનોલો ના અગ યના નવા આયામો િવશે સવને મા હતગાર કયા

હતા અને આવનાર પડકારોને કવી ર તે લા ટ બાયોટકનોલો
તેની

ુ ં હ .ું ડૉ. એસ.

માનવ વનને ઉપયોગી થશે

ું ર ર તે આગવી શૈલીમાં સમજ આપેલ.
દ
સંશોધન િનયાક ી ડૉ. એમ. ક, ઝાલાએ બાયોટ નોલો ના સંશોધન અને તેની

ઉપયોગીતા િવશે પોતાની વાત ર ૂ કર હતી. વ ુમાં તમણે જણા
બાયોટ નોલો ના

ી

ર વો

ુ નને સમય છે .
શ

કોલેજના આચાય અને ડ ન ી તથા બં. અ.
સંગઠનના

ુ ક કોિવડનો સમય એ

ુ ડૉ. વાય. એમ.
ખ

ૃિષ મહાિવ ાલયના

ૂત ૂવ િવ ાથ

ુ લે કોલેજના અ ૃત મહો સવ અને દશની આઝાદ કા

ુ વો ું વાગત કરતા જણા
મહો સવ ટાંણે સવ મહા ભ

ુ ક વ. ડૉ. દવાકરની યાદમાં દર વષ

લા ટ બાયોટ નોલો ના િવષયોને આવર લઇ
આવે છે . િવ ાથ ઓ અને ટાફ
ફ સવ માટ
ડૉ. આકષ પર હાર ડૉ. દવાકરના
આપી હતી. ડૉ.

િુ શલ
લ ુ માર

ાનવધક યા યાનો ુ ં આયોજન કરવામાં

ૂબ જ મા હતીસભર હોય છે .
વન ઝરમર અને તેમના યોગદાનની મા હતી

ખર વૈ ાિનક ડૉ
ડૉ.

ુ ોધ ભટનાગરનો પર ચય કરા યો હતો. ડૉ.
બ

ક. સી. પટલ, સે ટર , એલમની એસોસીએશન વારા બે પી
પટલ કોલરશીપની
આ યા. ડૉ.

ડૉ આર. એમ.
િવ ાથ ઓને ડૉ.

ુ વોના હ તે કોલરશીપના ચેક એનાયત કરવામાં
હરાત કર મહા ભ

ગર િમ ીએ આ મેમોર યલ લે ચરમાંસહાય પ થનાર નામી-અનામીસવનો

અભાર ય ત કય હતો.

