શુચિરકત્વા અને શુારન ભશાવલદ્યારમ
આણંદ કૃવ યુવનલવવિટી,
આણંદ- ૩૮૮૦૦૧
વેટરનરી ગાયનેકોોજી વવભાગ દ્વારા યોજાયે “પ્રોડકટીવલટી એનશાન્વભેન્ટ થ્રુ ઓગભેન્ન્ટગ રયપ્રોડકટીલ
એરપવવમન્વી ઓપ રાઈલસ્ટોક પોય વસ્ટે ઇનેફર રૂયર ઈકોનોભી” નો આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો પરરસંવાદ
આણંદ કૃવ યુવનલવવિટ ી વ ંરગ્ન શુચિરકત્વા અને શુારન ભશાવલદ્યારમ ખાતે શુ પ્રજનનળાસ્ત્ર
(લેટયનયી ગામનેકોરોજી) વલબાગ દ્વાયા ઇન્ન્ડમન વોવામટી પોય સ્ટડી ઓપ એવનભર યીપ્રોડકળન
(ISSAR)નાં િોત્રીવભા લાવિક અવધલેળન એલ ં “પ્રોડકટીવલટી એનશાન્વભેન્ટ થ્રુ ઓગભેન્ન્ટગ રયપ્રોડકટીલ
એરપવવમન્વી ઓપ રાઈલસ્ટોક પોય વસ્ટે ઇનેફર રૂયર ઈકોનોભી” વલમ ઉય શુઓની પ્રજનન ક્ષભતા
લધાયીને ગ્રાભીણ શુારકોનાં શુઓની ઉત્ાદકતા લધાયલા ભાટે નો આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાનાં રયવ ંલાદનાં
ઉદઘાટન વભાયં બનો પ્રાયં બ ફં.અ. કૃ વ ભશાવલદ્યારમનાં ઓરડટોરયમભ ખાતે ભશાનુબાલો, દે ળ-વલદે ળભાંથી
ધાયે ર લૈજ્ઞાવનકો, શુારન ખાતા એલ ં વલવલધ વશકાયી ડેયીઓનાં શુચિરકત્વકો, ભશાવલદ્યારમનાં
અવધકાયીશ્રીઓ એલ ં કભમિાયીશ્રીઓની ઉસ્સ્થવતભાં તા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૮ નાં મોજામો શતો. આંતયયાષ્ટ્રીમ
રયવ ંલાદની ળરૂઆતભાં રદ-પ્રાગટય એલ ં પ્રાથમનાગીત છી ભશાવલદ્યારમનાં ડીનશ્રી અને રયવ ંલાદનાં
િેયભેન ડો. અવિન ઠાકય દ્વાયા ભશાનુબાલોનુ ં ુષ્ટ્ગુચ્છથી ઉભકાબેય સ્લાગત કમામ છી ભશાવલદ્યારમનાં
વળક્ષણ, વ ંળોધન, વલસ્તયણ એલ ં આઇએવએવઆયની ધ્મેમ એલ ં વલવલધ પ્રવ ૃવિઓની ભારશતી આેર શતી.
ત્માયફાદ ઇન્ન્ડમન વોવામટી પોય સ્ટડી ઓપ એવનભર રયપ્રોડકળનનાં જનયર વેક્રેટયીશ્રી ડો. વળલ પ્રવાદે
વ ંસ્થાનો લાવિક અશેલાર યજૂ કયે ર શતો. જ્માયે આઇએવએવએઆય (ISSAR) નાં પ્રમુખશ્રી અને
અવતવથવલળેશ્રી તયીકે ઉસ્સ્થત ડો. લી. િંદ્રળેખય મ ૂવતિએ વ ંસ્થાના ધ્મેમ એલ ં પ્રાપ્ત કયે ર લૈજ્ઞાવનક
વ ંળોધનની વવદ્ધિઓની વલળદ છણાલટ કયે ર શતી. મુખ્મ અવતવથવલળેશ્રી તયીકે ચફયાજભાન નેળનર ડેયી
ડેલરભેન્ટ ફોડમ , આણંદ નાં અધ્મક્ષ શ્રી રદરી યથ દ્વાયા આલાં આંતયયાષ્ટ્રીમ રયવ ંલાદનો શાદમ એલ ં
ભશત્લ તથા શુ પ્રજનનક્ષેત્ર ે ોતાની વ ંસ્થા દ્વાયા થતી વલવલધ પ્રવૃવિઓનો ચિતાય આેર શતો.

અવતવથવલળેશ્રી તયીકે ઉસ્સ્થત ગુજયાત કો-ઓયે ર ટલ વભલ્ક ભાકે રટિંગ પેડયે ળન, આણંદ નાં ભેનજે જિંગ
ડામયે ક્ટય ડો. આય.એવ. વોઢીએ ોતાના લક્તવ્મભાં લૈજ્ઞાવનકોને તેભની વ ંસ્થા દ્વાયા થતાં શુારકોનાં
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પ્રો.(ડો.) જે.કે . જેના, ડેપ્યુટી ડામયે ક્ટય જનયર (રપળયીઝ એન્ડ એવનભર વામન્વ), ઇન્ન્ડમન કાઉન્વીર ઓપ
એગ્રીકલ્િય રયવિમ, ન્યુ રદલ્શીએ શુ પ્રજનનક્ષેત્ર ે પ્રાપ્ત કયે ર વવદ્ધિઓ અને તેની શુારકો ભાટે ની
ઉમોચગતાનુ ં ભાગમદ ળમન રૂ ુ ં ાડ્ું શતુ.ં પ્રમુખસ્થાને ચફયાજેર ડો. એન.વી. ટે ર વાશેફ, ભાનનીમ
કુ રવતશ્રી, આણંદ કૃવ યુવનલવવિટ ી, આણંદ દ્વાયા આંતયયાષ્ટ્રીમ રયવ ંલાદભાં ફશોી વ ંખ્માભાં શાજય યશેલા
ફદર લૈજ્ઞાવનકોને અચબન ંદન ાઠલી યજૂ થનાયાં શુ પ્રજનન ક્ષેત્રનાં વ ંળોધનોની વત્રરદલવીમ
રયવ ંલાદભાં ગશન િિામ-વલિાયણા કયી, તેની પ:શ્રુવત છેલાડાનાં ગ્રાભીણ શુારકો સુધી શોંિતી કયી
તેભનાં આવથિક વલકાવભાં લધુન ે લધુ વશબાગી થલા જણાલેર શતુ.ં ડો. કે .ફી. કથીરયમા, વ ંળોધન વનમાભક
અને અનુસ્નાતક વલધ્માળાખાધ્મક્ષશ્રી, આણંદ કૃ વ યુવનલવવિટી, આણંદ એ ભશાવલદ્યારમભાં થમેર વ ંળોધનો
અને તેની શુારકો ભાટે ની ઉમોચગતા વલે વલસ્ત ૃત ભારશતી આેર શતી. આ આંતયયાષ્ટ્રીમ
રયવ ંલાદભાં શુઓની પ્રજનનક્ષભતા લધાયીને ગ્રાભીણ શુારકોનાં શુઓની ઉત્ાદકતા લધાયીને
તેભનાં આવથિક વલકાવ ભાટે ગશન િિામ અને વ ંળોધનો યજૂ થમેર શતા. ભશાનુબાલો દ્વાયા વનવૃિ લૈજ્ઞાવનકો
ડો.
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ભશેતા, ડો. લી.ી. લડોદયીમા, ડો. એભ.એભ. ાઠક, ડો. લામ.જી. દુ ગલેકય,

ડો. એપ.એવ. કાલાણી નુ ં ળાર અમણ કયીને વન્ભાન કયલાભાં આલેર શતુ.ં વાથોવાથ વવદ્ધિ પ્રાપ્ત કયે ર
લૈજ્ઞાવનકોને ISSAR એલોર્ડ મ વ અને પેરોળી એનામત થમેર શતા. ભશાનુબાલોએ રયવ ંલાદનાં વોલેવનમય
(સ્મૃવતગ્રંવથકા) નુ ં વલભોિન કયે ર શતુ.ં ભશાનુબાલોને ળાર એલ ં સ્મૃવતચિન્શથી વન્ભાનીત કયલાભાં આલેર
શતાં. વભગ્ર કામમક્રભનુ ં વપ વ ંિારન ડો. ી.ફી. જાની એ કયે ર શતુ.ં ડો. એ.જે. ધાભી, પ્રાધ્માક અને
લડા, શુ પ્રજનનળાસ્ત્ર વલબાગ, લેટયનયી કોરેજ, આણંદ અને ઓગેનાઇઝીંગ વેક્રેટયીએ અબાયવલવધ કયે ર
શતી.

વેટરનરી ગાયનેકોોજી વવભાગ દ્વારા યોજાયે “પ્રોડકટીવવટી એનહાન્સમેન્ટ થ્ર ુ ઓગમેન્ન્ટગ
રરપ્રોડકટીવ એરિવસયન્સી ઓિ ાઈવસ્ટોક િોર સસ્ટેઇનેબ રૂર ઈકોનોમી” નો
આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો પરરસંવાદ

