
વેટરનરી ગાયનેકોોજી વવભાગ દ્વારા યોજાયે “પ્રોડકટીવલટી એનશાન્વભને્ટ થ્ર ુઓગભને્ન્ટગ રયપ્રોડકટીલ 

એરપવવમન્વી ઓપ રાઈલસ્ટોક પોય વસ્ટેઇનફેર રૂયર ઈકોનોભી” નો આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો પરરસવંાદ 

 આણદં કૃવ યવુનલવવિટી વરંગ્ન શચુિરકત્વા અન ેશુારન ભશાવલદ્યારમ ખાત ેશ ુપ્રજનનળાસ્ત્ર 

(લટેયનયી ગામનકેોરોજી) વલબાગ દ્વાયા ઇન્ન્ડમન વોવામટી પોય સ્ટડી ઓપ એવનભર યીપ્રોડકળન 

(ISSAR)ના ંિોત્રીવભા લાવિક અવધલળેન એલ ં“પ્રોડકટીવલટી એનશાન્વભને્ટ થ્ર ુઓગભને્ન્ટગ રયપ્રોડકટીલ 

એરપવવમન્વી ઓપ રાઈલસ્ટોક પોય વસ્ટેઇનફેર રૂયર ઈકોનોભી” વલમ ઉય શઓુની પ્રજનન ક્ષભતા 

લધાયીન ેગ્રાભીણ શુારકોના ંશઓુની ઉત્ાદકતા લધાયલા ભાટેનો આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાના ંરયવલંાદના ં

ઉદઘાટન વભાયંબનો પ્રાયંબ ફ.ંઅ. કૃવ ભશાવલદ્યારમના ંઓરડટોરયમભ ખાત ેભશાનબુાલો, દેળ-વલદેળભાથંી 

ધાયેર લજૈ્ઞાવનકો, શુારન ખાતા એલ ં વલવલધ વશકાયી ડેયીઓના ં શચુિરકત્વકો, ભશાવલદ્યારમના ં

અવધકાયીશ્રીઓ એલ ંકભમિાયીશ્રીઓની ઉસ્સ્થવતભા ંતા. ૨૮/૧૨/૨૦૧૮ ના ંમોજામો શતો. આંતયયાષ્ટ્રીમ 

રયવલંાદની ળરૂઆતભા ંરદ-પ્રાગટય એલ ંપ્રાથમનાગીત છી ભશાવલદ્યારમના ંડીનશ્રી અન ેરયવલંાદના ં

િેયભને ડો. અવિન ઠાકય દ્વાયા ભશાનબુાલોનુ ંષુ્ટ્ગુચ્છથી ઉભકાબેય સ્લાગત કમામ છી ભશાવલદ્યારમના ં

વળક્ષણ, વળંોધન, વલસ્તયણ એલ ંઆઇએવએવઆયની ધ્મમે એલ ંવલવલધ પ્રવવૃિઓની ભારશતી આરે શતી. 

ત્માયફાદ ઇન્ન્ડમન વોવામટી પોય સ્ટડી ઓપ એવનભર રયપ્રોડકળનના ંજનયર વકેે્રટયીશ્રી ડો. વળલ પ્રવાદે 

વસં્થાનો લાવિક અશેલાર યજૂ કયેર શતો. જ્માયે આઇએવએવએઆય (ISSAR) ના ં પ્રમુખશ્રી અન ે

અવતવથવલળેશ્રી તયીકે ઉસ્સ્થત ડો. લી. િદં્રળખેય મવૂતિએ વસં્થાના ધ્મમે એલ ં પ્રાપ્ત કયેર લજૈ્ઞાવનક 

વળંોધનની વવદ્ધિઓની વલળદ છણાલટ કયેર શતી. મુખ્મ અવતવથવલળેશ્રી તયીકે ચફયાજભાન નળેનર ડેયી 

ડેલરભને્ટ ફોડમ, આણદંના ંઅધ્મક્ષ શ્રી રદરી યથ દ્વાયા આલા ંઆંતયયાષ્ટ્રીમ રયવલંાદનો શાદમ  એલ ં

ભશત્લ તથા શ ુ પ્રજનનક્ષેત્ર ે ોતાની વસં્થા દ્વાયા થતી વલવલધ પ્રવવૃિઓનો ચિતાય આરે શતો. 

 
 
 

 

શચુિરકત્વા અને શુારન ભશાવલદ્યારમ 
આણદં કૃવ યવુનલવવિટી, 
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અવતવથવલળેશ્રી તયીકે ઉસ્સ્થત ગુજયાત કો-ઓયેરટલ વભલ્ક ભાકેરટિંગ પેડયેળન, આણદંના ં ભનેજેજિંગ 

ડામયેક્ટય ડો. આય.એવ. વોઢીએ ોતાના લક્તવ્મભા ંલજૈ્ઞાવનકોન ેતભેની વસં્થા દ્વાયા થતા ંશુારકોના ં

વલકાવરક્ષી આમાભોની વલસ્તતૃ છણાલટ કયી શતી. અન્મ અવતવથવલળેશ્રી તયીકે ઉસ્સ્થત          

પ્રો.(ડો.) જે.કે. જેના, ડેપ્યટુી ડામયેક્ટય જનયર (રપળયીઝ એન્ડ એવનભર વામન્વ), ઇન્ન્ડમન કાઉન્વીર ઓપ 

એગ્રીકલ્િય રયવિમ, ન્ય ુ રદલ્શીએ શ ુ પ્રજનનક્ષેત્ર ે પ્રાપ્ત કયેર વવદ્ધિઓ અન ેતનેી શુારકો ભાટેની 

ઉમોચગતાનુ ં ભાગમદળમન રંુૂ ાડ્ુ ં શત ુ.ં પ્રમુખસ્થાન ે ચફયાજેર ડો. એન.વી. ટેર વાશેફ, ભાનનીમ 

કુરવતશ્રી, આણદં કૃવ યવુનલવવિટી, આણદં દ્વાયા આંતયયાષ્ટ્રીમ રયવલંાદભા ંફશોી વખં્માભા ંશાજય યશેલા 

ફદર લજૈ્ઞાવનકોન ે અચબનદંન ાઠલી યજૂ થનાયા ં શ ુ પ્રજનન ક્ષેત્રના ં વળંોધનોની વત્રરદલવીમ 

રયવલંાદભા ંગશન િિામ-વલિાયણા કયી, તનેી પ:શ્રવુત છેલાડાના ંગ્રાભીણ શુારકો સધુી શોંિતી કયી 

તભેના ંઆવથિક વલકાવભા ંલધનુ ેલધ ુવશબાગી થલા જણાલરે શત ુ.ં ડો. કે.ફી. કથીરયમા, વળંોધન વનમાભક 

અન ેઅનસુ્નાતક વલધ્માળાખાધ્મક્ષશ્રી, આણદં કૃવ યવુનલવવિટી, આણદં એ  ભશાવલદ્યારમભા ંથમરે વળંોધનો 

અન ે તનેી શુારકો ભાટેની ઉમોચગતા વલ ે વલસ્તતૃ ભારશતી આરે શતી. આ આંતયયાષ્ટ્રીમ 

રયવલંાદભા ં શઓુની પ્રજનનક્ષભતા લધાયીન ે ગ્રાભીણ શુારકોના ં શઓુની ઉત્ાદકતા લધાયીન ે

તભેના ંઆવથિક વલકાવ ભાટે ગશન િિામ અન ેવળંોધનો યજૂ થમરે શતા. ભશાનબુાલો દ્વાયા વનવિૃ લજૈ્ઞાવનકો 

ડો. લી.એભ. ભશેતા, ડો. લી.ી. લડોદયીમા, ડો. એભ.એભ. ાઠક, ડો. લામ.જી. દુગલકેય,                  

ડો. એપ.એવ. કાલાણી નુ ંળાર અમણ કયીન ેવન્ભાન કયલાભા ંઆલરે શત ુ.ં વાથોવાથ વવદ્ધિ પ્રાપ્ત કયેર 

લજૈ્ઞાવનકોન ે ISSAR એલોર્ડ મવ અન ેપેરોળી એનામત થમરે શતા. ભશાનબુાલોએ રયવલંાદના ંવોલવેનમય 

(સ્મવૃતગ્રવંથકા) નુ ં વલભોિન કયેર શત ુ.ં ભશાનબુાલોન ેળાર એલ ંસ્મવૃતચિન્શથી વન્ભાનીત કયલાભા ંઆલરે 

શતા.ં વભગ્ર કામમક્રભનુ ંવપ વિંારન ડો. ી.ફી. જાની એ કયેર શત ુ.ં ડો. એ.જે. ધાભી, પ્રાધ્માક અન ે

લડા, શ ુપ્રજનનળાસ્ત્ર વલબાગ, લટેયનયી કોરેજ, આણદં અન ેઓગેનાઇઝીંગ વકેે્રટયીએ અબાયવલવધ કયેર 

શતી.   



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

વેટરનરી ગાયનેકોોજી વવભાગ દ્વારા યોજાયે “પ્રોડકટીવવટી એનહાન્સમેન્ટ થ્ર ુઓગમેન્ન્ટગ 

રરપ્રોડકટીવ એરિવસયન્સી ઓિ ાઈવસ્ટોક િોર સસ્ટેઇનેબ રૂર ઈકોનોમી” નો 
આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો પરરસવંાદ 


