
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી આણદં ખાતે રા. ૬૮૩.૦૦ લાખિા ખરે્ચ બધંાયેલ  

નતૂિ કોમિ ગર્લસસ  અિે ય.ુજી.બોયઝ (વેટરિરી) હોસ્ટેલિે  

ખરૂ્લલી મકૂતા ંરાજયપાલ શ્રી ઓ.પી.કોહલી 
 

આણદં – મગંળવાર :: આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદં દ્વારા ર્ચલાવવામા ં આવતા ં ષવષવધ અભ્યાસક્રમોમા ં
ષવદ્યાર્થીઓ-ષવદ્યાર્થીિીઓ અભ્યાસ અરે્થ રાજયમારં્થી અિે રાજય બહારર્થી આવતા ંહોય છે. ત્યારે આ ષવદ્યાર્થીઓિે 
રહવેા-જમવાિી અગવડતા િ પડ ેતેમજ કોલેજિી બાજુમા ંજ તેઓિે રહઠેાણિી સષુવધાઓ ઉપલબ્ધ ર્થઇ શકે તે 
હતેસુર હોસ્ટેલિી સષુવધા ઉભી કરવા માટેિી વધી રહલે માગંિે ધ્યાિે લઇ રાજય સરકારશ્રી દ્વારા કૃષિ ષશક્ષણ 
યોજિા અંતગસત કૃષિ યષુિવષસિટી ખાતે કોમિ ગર્લસસ હોસ્ટેલ અિે ય.ુજી.બોયઝ હોસ્ટલ (વેટરિરી) મજૂંર કરવામા ં
આવી હતી. જેનુ ંબાધંકામ પણૂસ ર્થતા ંષવદ્યાર્થીઓિી હોસ્ટેલ શર કરવા અંગેિી માગં સતંોિાવા પામી છે.  

 

 આણદં કૃષિ યષુિવષસિટી, આણદંિા ૧૪મા પદવીદાિ સમારોહ પવેૂ  ગાડસ ઓફ ઓિસર આપ્યા બાદ આણદં 
કૃષિ યષુિવષસિટીિા કેમ્પસમા ંરા. ૩૧૫.૦૦ લાખિા ખરે્ચ બાધંવામા ંઆવેલ કોમિ ગર્લસસ હોસ્ટેલ અિે રા. ૩૬૮.૦૦ 
લાખિા ખરે્ચ બાધંવામા ં આવેલ ય.ુજી. બોયઝ હોસ્ટેલ (વેટરિરી)િે આજે રાજયપાલ શ્રી  ઓ. પી. કોહલીિા 
વરદહસ્તે ખરૂ્લલી મકૂવામા ંઆવી હતી. જયારે કૃષિ મતં્રી શ્રી આર.સી.ફળદુએ રાજયપાલશ્રીનુ ંસ્વાગત કયુું હત ુ.ં  

 

 યષુિવષસિટીિા કેમ્પસમા ં૨૩૮૩.૦૦ ર્ચો.મી. ષવસ્તારમા ંત્રણ માળિી બાધંવામા ંઆવેલ સષુવધાયકુત કોમિ 
ગર્લસસ હોસ્ટેલમા ંકુલ ૫૨ રમો બાધંવામા ંઆવેલ છે. દરેક રમમા ંત્રણ ષવદ્યાર્થીિીઓ મળી સમગ્ર હોસ્ટેલમા ંએક સારે્થ 
૧૫૬ ષવદ્યાર્થીિીઓ રહી શકશે. જેમા ં ગેસ્ટ હાઉસ, ડાયિીંગ હોલ વીર્થ કકર્ચિ, કોમિ હોલ, રીકક્રએશિ હોલ અિે 
સ્ટોરરમનુ ંસગવડો ઉપલબ્ધ બિાવવામા ંઆવી છે. આજ રીતે ય.ુજી. બોયઝ (વેટરિરી) હોસ્ટેલ ૭૭૨.૨૧ ર્ચો.મી. 
ષવસ્તારમા ંત્રણ માળિી બાધંવામા ંઆવેલ છે. જેમા ં૫૧ રમો બાધંવામા ંઆવેલ છે. દરેક રમમા ંત્રણ ષવદ્યાર્થીઓ 
મળી સમગ્ર હોસ્ટેલમા ંએક સારે્થ ૧૫૩ ષવદ્યાર્થીઓ રહી શકશે. જેમા ં કકર્ચિ વીર્થ ડાયિીંગ હોલ, રીકે્રએશિ હોલિી 
પણ સગવડ ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંઆવી છે.  

 

 આ પ્રસગેં કૃષિ મતં્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ, એગ્રીકર્લર્ચરલ સાયન્ટીસ્ટ રીક્રુટમેન્ટ બોડસ, િવી કદર્લહીિા રે્ચરમેિ  
ડૉ. એ.કે.શ્રીવાસ્તવ, યષુિવષસિટીિા કુલપષત ડૉ. એિ.સી.પટેલ, જજર્લલા કલેકટર ડૉ. ધવલ પટેલ, જજર્લલા પોલીસ 
વડા શ્રી મકરંદ ર્ચૌહાણ, રજજસ્રારશ્રી ડૉ. એમ.એિ.બ્રહમભટ્ટ સકહત યષુિવષસિટીિા ઉચ્ર્ચ અષધકારીઓ ઉપસ્સ્ર્થત રહ્યા 
હતા.ં અિે નતૂિ હોસ્ટેલિે ખરૂ્લલી મકૂયા ંબાદ હોસ્ટેલ પકરસરનુ ંષિરીક્ષણ કયુું હત ુ.ં  
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