આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટીિો ૧૭મો પદવીદાિ સમારોહ સંપન્ન
ુ ણણપદકો-રોકડ પરુ સ્કાર ેિે ૬૮૬ ષવદ્યાર્થીઓિે
૪૧ ષવદ્યાર્થીઓિે સવ
સ્િાતક-ેનસ્ુ િાતકિી પદવીઓ ાિા ત કરા
રાજયના રાજયપાલ અને આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટીના કુ લાષિપષિ શ્રી આચાયય દે વવ્રિએ ગ્લોબલ લ વોષગઅ અને
વિયગાન યુઅગાં રાસાયણણક અને યુરરયા ખાિરોના કારણે જગીનની ફળદ્રપિા
ૂ
ઓછી થવાની સાથે ગાનવજીવન અને
આરોગ્યની સાગે અનેક પકકારો ભાા થવા પા્યા છે ત્યારે આજની યુવા પે ીને પ્રાકૃષિક કૃષિ િરફ વળવાનો અનુરોિ
કયો હિો.
આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટીના ૧૭ગા પદવીદાન સગારોહગાં ૪૧ ષવદ્યાથીઓને ૧૦૧ સુવણયપદકો, પદકો અને રોકક
પુરસ્કાર એનાયિ કરિાં રાજયપાલ શ્રી આચાયય દે વવ્રિએ પદવી િારક ષવદ્યાથીઓને  શ ખીયા છે િે કલખયષવદ્યાનો ષનયષગિ રીિે ભપયોઅ કરવાની સાથે  શ આજીવન ષવદ્યાથી બલ ની રહે છે િે દુ ષનયાને કંઇક નવુ ં આપી ખકે છે
િેગ જણાવી ષવદ્યા-ખેિી ક્ષેત્રે િેની સાથે જોકાયેલા રહેવા કહ્ું હતુ.ં
રાજયપાલ શ્રી આચાયય દે વવ્રિએ આજની યુવા પે ીને  શ ષખક્ષણ પ્રાપ્િ કયુું  છે િે પોિાના સુિી સીષગિ ન
રાખિાં સગાજ જીવનના કયાણ ગાટે ભપયોઅ કરવાની ખીખ આપી હિી.
રાજયપાલશ્રીએ પદવીિારક યુવાઓને  શ ષખક્ષણ પ્રાપ્િ કયુું  છે િે ષનસસ્વાથય ાાવે જયાં જર ર હોય િયાં િેનો
ભપયોઅ કરવાનુ ં સુચવી સત્ય બલ ોલવા અને િગયન ુ ં આચરણ એટલે કે  શ ક્ષેત્રગાં આપણે હોઇએ િે ક્ષેત્રગાં આપણે
પ્રાપ્િ કરે લ ્ાનનો ભપયોઅ ભપયોઅ કરવો અને પોિાના આચારણને ુુ્િ અને પષવત્ર રાખવા કહ્ું હતુ.ં
રાજયપાલશ્રીએ પયાયવરણ-જલવાયુ આવી રહેલ પરરવિયન પ્રષિ ણચિંિા વ્યકિ કરી આજની યુવા પે ીને
પયાયવરણ અને જલવાયુના રક્ષણ અથે કુ દરિી સંખાિનોનો ભપયોઅ કરવા સંકપબલ ્િ થવા સુચવ્યુ ં હતુ.ં
રાજયપાલશ્રી આચાયય દે વવ્રિએ  શગ પુુપાલન ક્ષેત્રે આમ ૂલ ક્ાંષિ આવી છે િેવી જ કૃ ષિ ક્ષેત્રગાં નવા
ષવચારોને અગલી બલ નાવી ક્ાંષિ લાવવા યુવા પે ીને આઅળ આવવા આહવાન કયુું  હતુ.ં
રાજયપાલશ્રીએ સગયની સાથે પરરવિયનની જર ર હોય ાારિીય સંસ્કૃષિની પરં પરાઅિ ખેિ પ્િષિનો
કૃષિગાં ભપયોઅ કરીને પરરવિયન લાવવા પર ાાર મ ૂકયો હિો.
રાજયપાલશ્રીએ પોિાના સ્વાનુાાવો વણવ
ય ી પ્રાકૃષિક ખેિીથી કૃ ષિ ખચય ઓછો આવિો હોવાથી ખેતૂિોની
આવકગાં વિારો થવાની સાથે પયાયવરણનુ ં પણ જિન થતુ ં હોઇ આ શ લાખો ખેતૂિો પ્રાકૃષિક ખેિી િરફ વળ્યા હોવાનુ ં
જણાવ્યુ ં હતુ.ં
રાજયપાલશ્રી આચાયય દે વવ્રિએ સુવણયપદક અને પદવીઓ પ્રાપ્િ કરનાર ષવદ્યાથીઓને અણાનંદન પાવવી
લોકકયાણ અને ગાનવજીવનના ભત્થાન ગાટે કાયય કરિા રહેવાની સાથે  શગને પોિાનુ ં સવયસ્વ જીવન િગારા ગાટે
ખચી નાંયુ ં છે િેગનુ ં સન્ગાન કરવાની સાથે કૃષિ ષવકાસગાં ાાઅીદાર બલ નખો િેવી ુુાેછાઓ પાવવી હિી.
આ પ્રસંઅે રાજયપાલ શ્રી આચાયય દે વવ્રિના હસ્િે ક . આર. કે. મુ ગરને બલ ેસ્ટ ટીચરનો અને ક . બલ ી. કી.
પટે લને બલ ેસ્ટ રીસચયનો જયારે ક . કી. કી. ચલિરીને બલ ેસ્ટ સહાયક રીસચયનો એવોકય એનાયિ કરવાગાં આવ્યો હિો.
ગુજરાિ કો.ઓ. ષગક ગાકકેટ ટગઅ ફેકરે ખનના ગેનેજગઅ કાયરે કટર શ્રી આર. એસ. સો ીએ રદક્ષાંિ પ્રવચન
કરિાં પદવીિારકોને િેગના નવીન ષવચારો દ્વારા દે ખના રકસાનો ગાટે વધુ સારા ગોકલ ષવકષસિ કરવાની સાથે રાષ્ટર
ષનગાયણગાં યોઅદાન આપવા જણાવ્યુ ં હતુ.ં
શ્રી સો ીએ આવનારા સગયગાં ાારિગાં કૃષિ ક્ષેત્રે ખુબલ  જ ગોટી રોજઅારી પેદા થવાની સાથે ન્યુરીખન ડક
પુર  ં પાકી ખકવાની ક્ષગિા િરાવખે ત્યારે પદવીિારકો જયારે ષવષવિ ક્ષેત્રોગાં ય ય ત્યારે
ઇગાનદારીથી ઇગેજ અને ઇજજિ બલ નાવખે િેવી આખા વ્યકિ કરી હિી.

િેઓ િેગના વકય-

શ્રી સો ીએ વિયગાન સગયગાં કૃષિ ક્ષેત્રોગાં આવનારા પરરવિયનો અને સગસ્યાઓ સાગે આજની યુવા પે ીને
આઅળ આવીને કૃષિ સપ્લાય ચેનને ગજત ૂિ બલ નાવવા પોિાની ાાઅીદારી ષનાાવવા કહ્ું હતુ.ં
શ્રી સો ીએ યુવાનોને આધુષનક ટે કનોલોજીનો ભપયોઅ કરીને કૃષિ, પુુપાલન અને અન્ય સંબલ ષં િિ
પ્રવ ૃષિઓને વધુ સારી બલ નાવવી એ આજની યુવા પે ીની જવાબલ દારી છે િેગ જણાવી પદવીિારક ષવદ્યાથીઓને
વૈ્ાષનક અણાઅગ, િાંષત્રક સંખોિન અને ષવકાસની ગદદથી કૃષિને નફાકારક વ્યવસાય બલ નાવવાગાં પોિાની સરક્ય
ભ ૂષગકા ાજવખો િેવી આખા વ્યકિ કરી ુુાકાગનાઓ પાવવી હિી.
આ પ્રસંઅે રાજયપાલ શ્રી આચાયય દે વવ્રિએ કેરી એષન્જષનયરગઅના સ્નાિક અને અનુસ્નાિક કક્ષાએ જર રી
સાિનો સુચાર ં રીિે અોવવી ભપયોઅ થઇ ખકે િથા ષવદ્યાથીઓ કેરી એષન્જષનયરગઅના ષવિયોનો ડાકાણપ ૂવયક ્ાન
પ્રાપ્િ કરી ખકે િે ગાટે ર ા. ૮૮.૨૦ લાખના ખચે નવષનષગિિ લેબલ ોરે ટરી િથા કોલેજ ખાિે સ્નાિક કક્ષાના ચાર વઅય
િેગજ અનુસ્નાિક કક્ષાના છ વઅોની સત્રાંિ પરીક્ષાઓ, ગીક સેગેસ્ટર પરીક્ષાઓ િેગજ પ ૂરક પરીક્ષાઓ લેવાગાં આવે
છે િે ગાટે ના ર ા. ૧૦૦ લાખના ખચે નવષનષગિિ એકઝાષગનેખન હોલની િકિીનુ ં અનાવરણ કયુું  હતુ.ં
આ પ્રસંઅે રાજયપાલ શ્રી આચાયય દે વવ્રિ અને ભપષસ્થિ ગહાનુાાવોના હસ્િે આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટીના
૧૬ગા વાષિિક અહેવાલ, કૃષિ પાકોગાં પ્રોસેસગઅ અને મુયવિયન િથા કર ણા અણાયાન પુષસ્િકાનુ ં ષવગોચન કરવાગાં
આવ્યુ ં હતુ.ં
પ્રારં ાગાં આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટીના કુ લપષિ ક . આર. વી. વ્યાસે સ્વાઅિ પ્રવચન કરી યુષનવષસિટી દ્વારા હાથ
િરવાગાં આવેલ ષવષવિ પ્રવ ૃષિઓ િેગજ વૈષિક ગહાગારીના સગયગાં પણ યુષનવષસિટી દ્વારા ષવદ્યાથીઓના ષખક્ષણને
અસર ન થાય અને ષનરં િર ખૈક્ષણણક કાયય ચાલુ રહે િે ગાટે કરવાગાં આવેલ કાયયવાહીની ષવઅિો આપી હિી. િેગણે
વધુગાં આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટીએ વિય-૨૦૧૯ગાં આઇસીએઆર રે ન્કગઅગાં ૨૪મુ ં સ્થાન ગેળવીને ગુજરાિગાં પ્રથગ રહી
હિી. આજ રીિે વિય-૨૦૨૦ગાં અટલ રે ન્કગઅગાં યુષનવષસિટીએ ચો ુ ં સ્થાન ગેળવ્યુ ં હોવાનુ ં જણાવ્યુ ં હતુ.ં અંિગાં આણંદ
કૃષિ યુષનવષસિટીના રજજસ્ટાર ક . એગ. એગ. ષત્રવેદીએ આાારષવષિ કરી હિી.
આ પ્રસંઅે ષવષવિ યુષનવષસિટીઓના કુ લષપ્િશ્રીઓ, બલ ોકયના સયો, ષવષવિ ફેકટીઓના કીનશ્રીઓ અને વકાઓ,
પ્રા્યાપકશ્રીઓ, વૈ્ાષનકો, એકે કેગીક, રીસચય, એકસટે ન્ખન કાભનષસલના પ્રા્યાપકશ્રીઓ, સુવણયપદક િારક
ષવદ્યાથીઓ હાજર રહ્યા હિા. જયારે પદવીિારક ષવદ્યાથીઓ-વાલીઓ આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટીની વેબલ સાઇટ પરથી
કરવાગાં આવી રહેલ જીવંિ પ્રસારણના ગા્યગથી જોકાયા હિા.
રાજયપાલ શ્રી આચાયય દે વવ્રિએ કૃ ષિ યુષનવષસિટીના અનુાવ સીકસ ખાિે કુ દરિી ખાિર-ણબલ યારણ અને કે ન્ર
ખાિે પ્રાકૃ ષિક ખેિીથી ભઅાકવાગાં આવિાં ષવવિ પાકોનુ ં ષનરીક્ષણ કરી ય િ ગારહિી ગેળવી કૃષિ યુષનવષસિટીના
વૈ્ાષનકોની કાગઅીરીને ણબલ રદાવી હિી.
રાજયપાલ શ્રી આચાયય દે વવ્રિની આ મુલાકાિ સગયે આણંદ કૃષિ યુષનવષસિટીના કુ લપષિ ક . આર. વી.
વ્યાસ અને ગુજરાિ કો.ઓ. ગીક ગાકકેટ ટગઅ ફેકરે ખનના ગેનેજગઅ કીરે કટર શ્રી આર. એસ. સો ી સાથે રહ્યા હિા.

