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૪૧ ષવદ્યાર્થીઓિે સવુણણપદકો-રોકડ પરુસ્ કાર ેિે ૬૮૬ ષવદ્યાર્થીઓિે  
સ્ િાતક-ેનસુ્ િાતકિી પદવીઓ ાિા ત કરા   

 

 

 રાજયના રાજયપાલ અને આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના કુલાષિપષિ શ્રી આચાયય દેવવ્રિએ ગ્ લોબલ લ વોષગ અ અને 
વિયગાન યઅુગા ંરાસાયણણક અને યરુરયા ખાિરોના કારણે જગીનની ફળદ્રપૂિા ઓછી થવાની સાથે ગાનવજીવન અને 
આરોગ્ યની સાગે અનેક પકકારો ભાા થવા પા્ યા છે ત્ યારે આજની યવુા પે ીને પ્રાકૃષિક કૃષિ િરફ વળવાનો અનરુોિ 
કયો હિો.  
 આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના ૧૭ગા પદવીદાન સગારોહગા ં૪૧ ષવદ્યાથીઓને ૧૦૧ સવુણયપદકો, પદકો અને રોકક 
પરુસ્ કાર એનાયિ કરિા ં રાજયપાલ શ્રી આચાયય દેવવ્રિએ પદવી િારક ષવદ્યાથીઓને  શ ખી યા છે િે કલખ ય-
ષવદ્યાનો ષનયષગિ રીિે ભપયોઅ કરવાની સાથે  શ આજીવન ષવદ્યાથી બલ ની રહ ેછે િે દુષનયાને કંઇક નવુ ંઆપી ખકે છે 
િેગ જણાવી ષવદ્યા-ખેિી ક્ષેતે્ર િેની સાથે જોકાયેલા રહવેા કહ્ુ ંહત ુ.ં  
 રાજયપાલ શ્રી આચાયય દેવવ્રિએ આજની યવુા પે ીને  શ ષખક્ષણ પ્રાપ્ િ કયુું  છે િે પોિાના સિુી સીષગિ ન 
રાખિા ંસગાજ જીવનના ક યાણ ગાટે ભપયોઅ કરવાની ખીખ આપી હિી.  
 રાજયપાલશ્રીએ પદવીિારક યવુાઓને  શ ષખક્ષણ પ્રાપ્ િ કયુું  છે િે ષનસસ્ વાથય ાાવે જયા ંજર ર હોય િયા ંિેનો 
ભપયોઅ કરવાનુ ં સચુવી સત્ ય બલ ોલવા અને િગયનુ ંઆચરણ એટલે કે  શ ક્ષેત્રગા ંઆપણે હોઇએ િે ક્ષેત્રગા ંઆપણે 
પ્રાપ્ િ કરેલ ્ાનનો ભપયોઅ ભપયોઅ કરવો અને પોિાના આચારણને ુ્ુ િ અને પષવત્ર રાખવા કહ્ુ ંહત ુ.ં  
 રાજયપાલશ્રીએ પયાયવરણ-જલવાય ુઆવી રહલે પરરવિયન પ્રષિ ણચિંિા વ્ યકિ કરી આજની યવુા પે ીને 
પયાયવરણ અને જલવાયનુા રક્ષણ અથે કુદરિી સખંાિનોનો ભપયોઅ કરવા સકં પબલ ્ િ થવા સચુવ્ યુ ંહત ુ.ં  
 રાજયપાલશ્રી આચાયય દેવવ્રિએ  શગ પુપુાલન ક્ષેતે્ર આમલૂ ક્ાષંિ આવી છે િેવી જ કૃષિ ક્ષેત્રગા ં નવા 
ષવચારોને અગલી બલ નાવી ક્ાષંિ લાવવા યવુા પે ીને આઅળ આવવા આહવાન કયુું  હત ુ.ં 
 રાજયપાલશ્રીએ સગયની સાથે પરરવિયનની જર ર હોય ાારિીય સસં્ કૃષિની પરંપરાઅિ ખેિ પ્ િષિનો 
કૃષિગા ંભપયોઅ કરીને પરરવિયન લાવવા પર ાાર મકૂયો હિો.  
 રાજયપાલશ્રીએ પોિાના સ્ વાનાુાવો વણયવી પ્રાકૃષિક ખેિીથી કૃષિ ખચય ઓછો આવિો હોવાથી ખેતૂિોની 
આવકગા ંવિારો થવાની સાથે પયાયવરણનુ ંપણ જિન થતુ ંહોઇ આ શ લાખો ખેતૂિો પ્રાકૃષિક ખેિી િરફ વળ્યા હોવાનુ ં
જણાવ્ યુ ંહત ુ.ં   
 રાજયપાલશ્રી આચાયય દેવવ્રિએ સવુણયપદક અને પદવીઓ પ્રાપ્ િ કરનાર ષવદ્યાથીઓને અણાનદંન પાવવી 
લોકક યાણ અને ગાનવજીવનના ભત્ થાન ગાટે કાયય કરિા રહવેાની સાથે  શગને પોિાનુ ંસવયસ્ વ જીવન િગારા ગાટે 
ખચી નાં યુ ંછે િેગનુ ંસન્ ગાન કરવાની સાથે કૃષિ ષવકાસગા ંાાઅીદાર બલ નખો િેવી ુાુે છાઓ પાવવી હિી.  
 આ પ્રસઅેં રાજયપાલ શ્રી આચાયય દેવવ્રિના હસ્ િે ક . આર. કે. મુગરને બલ ેસ્ ટ ટીચરનો અને ક . બલ ી. કી. 
પટેલને બલ ેસ્ ટ રીસચયનો જયારે ક . કી. કી. ચલિરીને બલ ેસ્ ટ સહાયક રીસચયનો એવોકય એનાયિ કરવાગા ંઆવ્ યો હિો.  
 ગજુરાિ કો.ઓ. ષગ ક ગાકકેટટગઅ ફેકરેખનના ગેનેજગઅ કાયરેકટર શ્રી આર. એસ. સો ીએ રદક્ષાિં પ્રવચન 
કરિા ંપદવીિારકોને િેગના નવીન ષવચારો દ્વારા દેખના રકસાનો ગાટે વધ ુસારા ગોકલ ષવકષસિ કરવાની સાથે રાષ્ટ ર 
ષનગાયણગા ંયોઅદાન આપવા જણાવ્ યુ ંહત ુ.ં  
 શ્રી સો ીએ આવનારા સગયગા ંાારિગા ંકૃષિ ક્ષેતે્ર ખબુલ  જ ગોટી રોજઅારી પેદા થવાની સાથે ન્ યરુીખન ડક 
પરુ  ં પાકી ખકવાની ક્ષગિા િરાવખે ત્ યારે પદવીિારકો જયારે ષવષવિ ક્ષેત્રોગા ં ય ય ત્ યારે  િેઓ િેગના વકય-
ઇગાનદારીથી ઇગેજ અને ઇજજિ બલ નાવખે િેવી આખા વ્ યકિ કરી હિી.  



 શ્રી સો ીએ વિયગાન સગયગા ંકૃષિ ક્ષેત્રોગા ંઆવનારા પરરવિયનો અને સગસ્ યાઓ સાગે આજની યવુા પે ીને 
આઅળ આવીને કૃષિ સપ્ લાય ચેનને ગજતિૂ બલ નાવવા પોિાની ાાઅીદારી ષનાાવવા કહ્ુ ંહત ુ.ં  
 શ્રી સો ીએ યવુાનોને આધષુનક ટેકનોલોજીનો ભપયોઅ કરીને કૃષિ, પુપુાલન અને અન્ ય સબંલ ષંિિ 
પ્રવષૃિઓને વધ ુ સારી બલ નાવવી એ આજની યવુા પે ીની જવાબલ દારી છે િેગ જણાવી પદવીિારક ષવદ્યાથીઓને 
વૈ્ાષનક અણાઅગ, િાષંત્રક સખંોિન અને ષવકાસની ગદદથી કૃષિને નફાકારક વ્ યવસાય બલ નાવવાગા ંપોિાની સરક્ય 
ભષૂગકા ાજવખો િેવી આખા વ્ યકિ કરી ુાુકાગનાઓ પાવવી હિી.  
 આ પ્રસઅેં રાજયપાલ શ્રી આચાયય દેવવ્રિએ કેરી એષન્ જષનયરગઅના સ્ નાિક અને અનસુ્ નાિક  કક્ષાએ જર રી 
સાિનો સચુાર  ં રીિે અોવવી ભપયોઅ થઇ ખકે િથા ષવદ્યાથીઓ કેરી એષન્ જષનયરગઅના ષવિયોનો ડાકાણપવૂયક ્ાન 
પ્રાપ્ િ કરી ખકે િે ગાટે ર ા. ૮૮.૨૦ લાખના ખચે નવષનષગિિ લેબલ ોરેટરી િથા કોલેજ ખાિે સ્ નાિક કક્ષાના ચાર વઅય 
િેગજ અનસુ્ નાિક કક્ષાના છ વઅોની સત્રાિં પરીક્ષાઓ, ગીક સેગેસ્ ટર પરીક્ષાઓ િેગજ પરૂક પરીક્ષાઓ લેવાગા ંઆવે 
છે િે ગાટેના ર ા. ૧૦૦ લાખના ખચે નવષનષગિિ એકઝાષગનેખન હોલની િકિીનુ ંઅનાવરણ કયુું  હત ુ.ં  
 આ પ્રસઅેં  રાજયપાલ શ્રી આચાયય દેવવ્રિ અને  ભપષસ્ થિ ગહાનાુાવોના હસ્ િે આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના 
૧૬ગા વાષિિક અહવેાલ, કૃષિ પાકોગા ંપ્રોસેસગઅ અને મુ યવિયન િથા કર ણા અણાયાન પષુસ્ િકાનુ ં ષવગોચન કરવાગા ં
આવ્ યુ ંહત ુ.ં  
 પ્રારંાગા ંઆણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના કુલપષિ ક . આર. વી. વ્ યાસે સ્ વાઅિ પ્રવચન કરી યષુનવષસિટી દ્વારા હાથ 
િરવાગા ંઆવેલ ષવષવિ પ્રવષૃિઓ િેગજ વૈષિક ગહાગારીના સગયગા ંપણ યષુનવષસિટી દ્વારા ષવદ્યાથીઓના ષખક્ષણને 
અસર ન થાય અને ષનરંિર ખૈક્ષણણક કાયય ચાલ ુરહ ેિે ગાટે કરવાગા ંઆવેલ કાયયવાહીની ષવઅિો આપી હિી. િેગણે 
વધગુા ંઆણદં કૃષિ યષુનવષસિટીએ વિય-૨૦૧૯ગા ંઆઇસીએઆર રેન્ કગઅગા ં૨૪મુ ંસ્ થાન ગેળવીને ગજુરાિગા ંપ્રથગ રહી 
હિી. આજ રીિે વિય-૨૦૨૦ગા ંઅટલ રેન્ કગઅગા ંયષુનવષસિટીએ ચો ુ ંસ્ થાન ગેળવ્ યુ ંહોવાનુ ંજણાવ્ યુ ંહત ુ.ં અંિગા ંઆણદં 
કૃષિ યષુનવષસિટીના રજજસ્ ટાર ક . એગ. એગ. ષત્રવેદીએ આાારષવષિ કરી હિી.  
 આ પ્રસઅેં ષવષવિ યષુનવષસિટીઓના કુલષપ્ િશ્રીઓ, બલ ોકયના સ યો, ષવષવિ ફેક ટીઓના કીનશ્રીઓ અને વકાઓ, 
પ્રા્ યાપકશ્રીઓ, વૈ્ાષનકો, એકેકેગીક, રીસચય, એકસટેન્ ખન કાભનષસલના પ્રા્ યાપકશ્રીઓ, સવુણયપદક િારક 
ષવદ્યાથીઓ હાજર રહ્યા હિા. જયારે પદવીિારક ષવદ્યાથીઓ-વાલીઓ આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીની વેબલ સાઇટ પરથી 
કરવાગા ંઆવી રહલે જીવિં પ્રસારણના ગા્ યગથી જોકાયા હિા. 

રાજયપાલ શ્રી આચાયય દેવવ્રિએ કૃષિ યષુનવષસિટીના અનાુવ સીકસ ખાિે કુદરિી ખાિર-ણબલ યારણ અને કેન્ ર 
ખાિે પ્રાકૃષિક ખેિીથી ભઅાકવાગા ંઆવિા ં ષવવિ પાકોનુ ં ષનરીક્ષણ કરી ય િ ગારહિી ગેળવી કૃષિ યષુનવષસિટીના 
વૈ્ાષનકોની કાગઅીરીને ણબલ રદાવી હિી.   
 રાજયપાલ શ્રી આચાયય દેવવ્રિની આ મલુાકાિ સગયે આણદં કૃષિ યષુનવષસિટીના કુલપષિ ક . આર. વી. 
વ્ યાસ અને ગજુરાિ કો.ઓ. ગી ક ગાકકેટટગઅ ફેકરેખનના ગેનેજગઅ કીરેકટર શ્રી આર. એસ. સો ી સાથે રહ્યા હિા.  

 
 

 

 

 
   



 

 

 
    

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
 
 

  
 


