આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટી આણંદ ખાતે રા. ૬૮૩.૦૦ લાખિા ખર્ચે બંધાયેલ
ન ૂતિ કોમિ ગર્લસસ અિે ય.ુ જી.બોયઝ (વેટરિરી) હોસ્ટેલિે
ખ ૂર્લલી મ ૂકતાં રાજયપાલ શ્રી ઓ.પી.કોહલી
આણંદ – મંગળવાર :: આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટી, આણંદ દ્વારા ર્ચલાવવામાં આવતાં ષવષવધ અભ્યાસક્રમોમાં
ષવદ્યાર્થીઓ-ષવદ્યાર્થીિીઓ અભ્યાસ અર્થે રાજયમાંર્થી અિે રાજય બહારર્થી આવતાં હોય છે . ત્યારે આ ષવદ્યાર્થીઓિે
રહેવા-જમવાિી અગવડતા િ પડે તેમજ કોલેજિી બાજુમાં જ તેઓિે રહેઠાણિી સષુ વધાઓ ઉપલબ્ધ ર્થઇ શકે તે
ુ ર હોસ્ટેલિી સષુ વધા ઉભી કરવા માટેિી વધી રહેલ માંગિે ધ્યાિે લઇ રાજય સરકારશ્રી દ્વારા કૃષિ ષશક્ષણ
હેતસ
યોજિા અંતગસ ત કૃષિ યષુ િવષસિટી ખાતે કોમિ ગર્લસસ હોસ્ટેલ અિે ય.ુ જી.બોયઝ હોસ્ટલ (વેટરિરી) મંજૂર કરવામાં
આવી હતી. જેન ંુ બાંધકામ પ ૂણસ ર્થતાં ષવદ્યાર્થીઓિી હોસ્ટેલ શર કરવા અંગે િી માંગ સંતોિાવા પામી છે .
આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટી, આણંદિા ૧૪મા પદવીદાિ સમારોહ પ ૂવે ગાડસ ઓફ ઓિસર આપ્યા બાદ આણંદ
કૃષિ યષુ િવષસિટીિા કેમ્પસમાં રા. ૩૧૫.૦૦ લાખિા ખર્ચે બાંધવામાં આવેલ કોમિ ગર્લસસ હોસ્ટેલ અિે રા. ૩૬૮.૦૦
લાખિા ખર્ચે બાંધવામાં આવેલ ય.ુ જી. બોયઝ હોસ્ટેલ (વેટરિરી)િે આજે રાજયપાલ શ્રી
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વરદહસ્તે ખ ૂર્લલી મ ૂકવામાં આવી હતી. જયારે કૃષિ મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુએ રાજયપાલશ્રીન ંુ સ્વાગત કયું ુ હત.ંુ
ુ ત કોમિ
યષુ િવષસિટીિા કેમ્પસમાં ૨૩૮૩.૦૦ ર્ચો.મી. ષવસ્તારમાં ત્રણ માળિી બાંધવામાં આવેલ સષુ વધાયક
ગર્લસસ હોસ્ટેલમાં કુ લ ૫૨ રમો બાંધવામાં આવેલ છે . દરે ક રમમાં ત્રણ ષવદ્યાર્થીિીઓ મળી સમગ્ર હોસ્ટેલમાં એક સાર્થે
૧૫૬ ષવદ્યાર્થીિીઓ રહી શકશે. જેમાં ગે સ્ટ હાઉસ, ડાયિીંગ હોલ વીર્થ કકર્ચિ, કોમિ હોલ, રીકક્રએશિ હોલ અિે
સ્ટોરરમન ંુ સગવડો ઉપલબ્ધ બિાવવામાં આવી છે . આજ રીતે ય.ુ જી. બોયઝ (વેટરિરી) હોસ્ટેલ ૭૭૨.૨૧ ર્ચો.મી.
ષવસ્તારમાં ત્રણ માળિી બાંધવામાં આવેલ છે . જેમાં ૫૧ રમો બાંધવામાં આવેલ છે . દરે ક રમમાં ત્રણ ષવદ્યાર્થીઓ
મળી સમગ્ર હોસ્ટેલમાં એક સાર્થે ૧૫૩ ષવદ્યાર્થીઓ રહી શકશે. જેમાં કકર્ચિ વીર્થ ડાયિીંગ હોલ, રીક્રેએશિ હોલિી
પણ સગવડ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે .
આ પ્રસંગે કૃષિ મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ, એગ્રીકર્લર્ચરલ સાયન્ટીસ્ટ રીક્રુટમેન્ટ બોડસ , િવી કદર્લહીિા ર્ચેરમેિ
ડૉ. એ.કે.શ્રીવાસ્તવ, યષુ િવષસિટીિા કુ લપષત ડૉ. એિ.સી.પટેલ, જજર્લલા કલેકટર ડૉ. ધવલ પટેલ, જજર્લલા પોલીસ
વડા શ્રી મકરં દ ર્ચૌહાણ, રજજસ્રારશ્રી ડૉ. એમ.એિ.બ્રહમભટ્ટ સકહત યષુ િવષસિટીિા ઉચ્ર્ચ અષધકારીઓ ઉપસ્સ્ર્થત રહ્યા
હતાં. અિે ન ૂતિ હોસ્ટેલિે ખ ૂર્લલી મ ૂકયાં બાદ હોસ્ટેલ પકરસરન ંુ ષિરીક્ષણ કયું ુ હત.ંુ
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