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પકિસવંાદ 

 આણદં કૃષ  યષુનલષવિટી વરંગ્ન શચુિકિત્વા અન ે શુારન ભશાષલદ્યારમ ખાત ે િામદાિીમ 
પ્રકિમા અન ેલટેયનયી ડોક્ટયની ભષૂભિા અંતર્ગત એસ્િાડ સ્ટેટ રેલર વષેભનાયનુ ંતા. ૦૧/૦૨/૨૦૨૦ ના ં
યોજ િષરા વષેભનાય શોરભા ંઆમોજન થમરે શત ુ.ં કયવલંાદની ળરૂઆતભા ંપ્રાથગનાર્ીત છી ભશાનબુાલો 
દ્વાયા કદ-પ્રાર્ટય િમાગ છી તઓેનુ ંપષુ્ગુચ્છ એલ ંસ્મષૃતચિન્શથી વન્ભાન િયલાભા ંઆલરે શત ુ.ં પ્રાયંબભા ં
ભશાષલદ્યારમના ં ડીનશ્રી ડો. એભ.એન. બ્રહ્મબટ્ટ દ્વાયા ભશાનબુાલોનુ ં ળાબ્દદિ સ્લાર્ત િમાગ છી 
ભશાષલદ્યારમના ં ષળક્ષણ, વળંોધન એલ ં ષલસ્તયણની પ્રવષૃિઓની બશૃદ ભાકશતી આી કયવલંાદની 
અર્ત્મતા વભજાલરે શતી. આણદં કૃષ યષુનલષવિટી, આણદંના ંભાનનીમ કુરષતશ્રી ડો. આય.લી.વ્માવ 
વાશેફે આ પ્રિાયના ંકયવલંાદના ંઆમોજન ફદર વૌન ેચફયદાલી શબુેચ્છા વદેંળ થિી અચબનદંન ાઠલરે 
શતા.ં મુખ્મ અષતષથ ષલળેશ્રી તયીિે ધાયેર િાભધને ુ યષુનલષવિટી, ર્ાધંીનર્યના ંભાનનીમ કુરષતશ્રી    
ડો. એન.એિ.િેરાલારા વાશેફે શચુિકિત્વા ક્ષેત્ર ેઆ પ્રિાયની િામદાિીમ પ્રકિમાઓ, તનેી આંટી ઘ ૂટંીઓ 
એલ ંઉિેર તથા વભાધાન ક્ષેત્ર ેિિાગ િયી ષલસ્તતૃ ભાકશતીની વાથોવાથ કયવલંાદભા ંયજૂ થનાય પ્રલિનો 
થિી વૌન ેઆ પ્રિાયના ંજ્ઞાનમજ્ઞભા ંવશબાર્ી થલા એલ ંઆ જ્ઞાનનો શચુિકિત્વિો અન ેશુારનક્ષેત્ર ે
વિંામરે લજૈ્ઞાષનિોન ેરાબારાબ ષલળ ેઊંડાણબયી છણાલટ િયેર શતી. અષતષથ ષલળેશ્રી તયીિે ધાયેર 
ગુજયાત યાજ્મના ંશુારન ષલબાર્ના ંષનમાભિશ્રી ડો. પાલ્ગુનીફેન ઠાિયે કયવલંાદના ંશેતથુી રાબન્ન્લત 
થતા ંજ્ઞાનન ેભેલી શચુિકિત્વા ક્ષેત્ર ેઉમોર્ી થઈ શવુલેાના ંભશામરૂા ંમજ્ઞભા ંવશબાર્ી થલા જણાલરે 
શત ુ.ં અન્મ અષતષથ ષલળેશ્રી એડીળનર ષવષનમય ષવષલર જજ, આણદંના ંભાનનીમ ભડેભ ચિત્રા યત્નશુ્રી દ્વાયા 
વભગ્રતમા વ્મલવામી ક્ષેત્ર ે ઉન્સ્થત થતી િામદાિીમ પ્રવષૃિઓ અન ે ખાવ િયીન ે શચુિકિત્વા ક્ષેત્ર ે
લટેયનયી ડોક્ટયની િામદાિીમ પ્રકિમાઓભા ંભષૂભિાન ેપ્રાણીઓના ંકશત ભાટે ઉમોર્ી થલા ભાટેનુ ંશેતરુક્ષી 
ભાર્ગદળગન આરે શત ુ.ં અષતષથષલળેશ્રી તયીિે ચફયાજેર અન્મ ભશાનબુાલ ષનવિૃ આિામગશ્રી રો-િોરેજ, 
સયુતના ંડો. ષલિભ દેવાઇએ ણ ોતાના ંિામદાિીમ જ્ઞાનનો ઉન્સ્થષત વલને ેશેતરુક્ષી િિાગ થિી રાબ 
આરે શતો. કયવલંાદભા ંફશોી વખં્માભા ંઆણદં કૃષ યષુનલષવિટીના ંભશાનબુાલોશ્રીઓ, અષધિાયીશ્રીઓ, 
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લજૈ્ઞાષનિશ્રીઓ, યાજ્મબયના ંશચુિકિત્વિ અષધિાયીશ્રીઓ અન ેઅનસુ્નાતિ ષલદ્યાથીઓ ઉન્સ્થત યહ્યા શતા.ં 
કયવલંાદનુ ંવપ વિંારન લટેયનયી ર્ામનિેોરોજી ષલબાર્ના ંપ્રાધ્માિ ડો. એભ.ટી.િંારે િયેર શત ુ.ં 
કયવલંાદની આબાયષલષધ ઓર્ેનાઇઝીંર્ વિેેટયી એલ ંપ્રાધ્માિ અન ેલડા ડો. એવ.િે.યાલરે િયેર શતી. 

વભાયંબની પણૂાગહુષત યાષ્રર્ીત વાથ ેથઈ શતી. 
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