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શુચિકિત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમ
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટી,
આણંદ- ૩૮૮૦૦૧

ુ ાન મહાવિદ્યાય, આણંદ ખાતે આયોજીત ૫૧મી સ્નાતિ બે િનો વિદાય સમારં ભ
પશચુ િકિત્સા અને પશપ
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટ ી, આણંદ વ ંરગ્ન શુચિકિત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમ દ્વાયા ૫૧ભી
સ્નાતિ ફેિન ષલદામ વભાયં બ તા. ૨૪/૦૭/૨૦૧૮નાં િષરા વેષભનાય શૉર ખાતે આમજીત થમેર શત.
િામયક્રભનાં શુબાયં બે ભશાનુબાલ દ્વાયા કદ પ્રાગટય અને પ્રાથયનાગીત છી ડીનશ્રી ડ. એ.એભ. ઠાિયે
ભશાનુબાલનુ ં સ્લાગત ુપગચુછ છ એલ ં ખાદી માભાર તથા સ્તૃષતચિહ શ આી િયે ર શંુ.ં તેભનાં સ્લાગત
ઉદફધનભાં તેભણે ભશાષલદ્યારમ દ્વાયા પ્રાપ્ત થમેર ષળક્ષણ, વ ંળધન એલ ં ષલસ્તયણની ષવધ્ધધઓ લણયલી
ષલદામભાન થઈ યશેર સ્નાતિ ષલદ્યાથીઓને શુચિકિત્વિ તયીિે ની િાયકિદીઓનુ ં ભાગયદળયન અને શુારન
ક્ષેત્ર ે ામાનાં શુારિને ભેલેર જ્ઞાનમાી વેલાથી ઉમગી થલા જણાલેર શંુ.ં પ્રતુખસ્થાને ચફયાજેર
ષલસ્તયણ ષનમાભિશ્રી, આકૃય,ુ ડ. અરુ ણબાઈ ટે રે તેભનાં ઉદફધનભાં ભાનનીમ કુરષતશ્રી, આકૃય,ુ ડ.
એન.વી. ટે ર વાશેફે અને વ ંળધન ષનમાભિ અને ષલદ્યાળાખાધમક્ષશ્રી, આકૃયન
ુ ાં ડ.િે .ફી. િથીયીમા વાશેફે
ષલદામભાન સ્નાતિ ફેિને આષળલયિન, શુબેછ છાઓ અને અચબન ંદન ાઠલેર છે તેભ જણાલી ષલદ્યાથીઓને
તાનાં શુચિકિત્વાનાં જ્ઞાનને ષલસ્તયણ પ્રવૃષિઓ લડે શુઓનાં સ્લાસ્્મની જાલણી અને લૈજ્ઞાષનિ
શુારન થિી શુચિકિત્વિનાં ષલિાવભાં વશબાગી થલા પ્રત્વાકશત િયે ર શતાં. તુખ્મ અષતષથ ષલળેશ્રી
તયીિે ધાયે ર ભુત ૂલય ભાનનીમ કુ રષતશ્રી, યાજસ્થાન યુષનલષવિટી ઓપ લેટેયીનયી એહ ડ એનીભર
વામહ વીઝ ડ. એ.િે . ગેશેરત વાશેફે શુચિકિત્વિ તયીિે ની પયજ, જલાફદાયીઓ અંગે ભાગયદળયન આી
અત્માધુષનિ ટે ક્નરૉજીનાં ભાધમભથી તાનાં ષળક્ષણને શુારિ સુધી શોંિાડી શુારન વતૃદ્ધિભાં
બાગીદાય થલા ભાટે શાિર િયી શતી. અષતષથ ષલળેશ્રી તયીિે ધાયે ર ભશાષલદ્યારમનાં જ ભુત ૂલય સ્નાતિ
સુલણયદિ ષલજેતા ડ. ળૈરે આમ ંગયે ષલદામભાન થઈ યશેર કુર  ંિાલન (૫૫) સ્નાતિ ષલદ્યાથીઓને
વ્માલવાષમિ પ્રષતજ્ઞાત્ર ળથ રેલડાલી તાનાં શુચિકિત્વિ તયીિે નાં દે ળ ષલદે ળનાં ફશા અનુબલ
અને તેના થિી ભેલેર જ્ઞાનનુ ં ષલદ્યાથીઓ વાથે યવપ્રદ ઢફે આદાન પ્રદાન િયે ર શંુ.ં ષલિવતાં લૈજ્ઞાષનિ
યુગભાં શુચિકિત્વિનાં ભાશાત્્મન ચિતાય ણ તરસ્ળી પ્રલિનભાં ષલદ્યાથીઓ વભક્ષ યજૂ િયે ર શત.
ભશાનુબાલ દ્વાયા કુ.ભૈત્રી બાલવાયને ફેસ્ટ ઇહ ટયનીનુ ં પ્રભાણત્ર એનામત િયલાભાં આલેર શંુ.ં વભાયં બનુ ં
વપ વ ંિારન ડ. એવ.િે .યાલર, પ્રાધમાિ અને લડા, ભેડીવીન દ્વાયા વપતા ૂલયિ િયલાભાં આલેર શંુ.ં

ડ. િે .એભ.  ંિાર, યુ.જી.ટી.વી. િેયભેન અને પ્રાધમાિ અને લડા, એનટભી દ્વાયા આબાયષલષધ થમા છી
વભાયં બની  ૂણાયહુ ષત યાપગરગીત વાથે થમેર શતી.

