
પે્રસનોટ  

આણદં કષૃિ યષુનવષસિટીન  ં વસો કેમ્પસ ખ તે ૭૫મ  ં સ્વ તતં્ર્ય 
દદને દેશન  ંભ વી કૃષિક રોનુ ંઅનોખુ ંઅભભવ દન. 
 કૃષિ મહાષિદ્યાલય અન ે કૃષિ પોલલટેકષનક, આણદં કૃષિ યષુનિષસિટી, િસો ખાત ે ૭૫ મો 
સ્િાતતં્રતા દદિસ ઉજિણીનો કાયયક્રમ હિયભેર ઉજિિામા ંઆવ્યો. આ રાષ્ટ્રીય પિયની ઉજિણીમા ંબનં ે
કોલેજના ંપ્રાધ્યાપક ગણ, કમયચારી ગણ, ષિદ્યાર્થી ગણ, ષસક્યરુીટી સ્ટાફ, કેમ્પસમા ંરહતેા િસાહતી 
ભાઈ-બહનેો તેમજ ખેતીકામ સાર્થ ેસકંળાયેલ રોજમદાર િગ ેપણ ખબૂજ હિો ઉલ્લાસર્થી ભાગ લીધો 
હતો. 

િધમુા ંબનંે કોલેજમા ંઅભ્યાસ કરતા ષિદ્યાર્થી-ષિદ્યાર્થીનીઓ તેમજ કેમ્પસમા ંરહતેા ંસિેમા ં 
રાષ્ટ્રીય ભાિના જાગતૃ ર્થાય તર્થા તેઓમા ંરહલે કૌશલ્ય ઉજાગર ર્થાય તે હતેરુ્થી આ રાષ્ટ્રીય પિયની 
ઉજિણીના ંભાગ રૂપે ષિષિધ કાયયક્રમો જેિા કે પોસ્ટર સ્પધાય, દેશ ભક્તત ગીત, રાષ્ટ્ર માટે ઉત્સાહ િધયક 
િતતવ્ય િગેરેનુ ંપણ આયોજન કરિામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં કોિીડ-૧૯ ના ંલીધ ેસરકારશ્રીની માગયદશીકા 
મજુબ કેમ્પસ પર હાજર તેમજ ઘરે રહી અભ્યાસ કરતા ષિદ્યાર્થીઓએ પણ ઓન-લાઈન રહી ખબૂજ 
ઉત્સાહ ભેર દરેક ઈિેન્ટમા ંભાગ લીધલે હતો.  

આ રાષ્ટ્રીય પિયની ઉજિણીની મખુ્ય અન ેઉત્તેજના દાયક બાબત એ રહી કે આ િિે કૃષિ 
પોલલટેકષનકમા ંઅભ્યાસ પણૂય કરેલ અન ેસિુણયપદક મેળિેલ ષિદ્યાર્થી શ્રી સરૂજ ઠાકોરના િરદ હસ્ત ે
ધ્િજારોહણ  કરિામા ંઆવ્યુ ંહતુ.ં પ્રિતયમાન ષિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન મળે તે હતે ુકૃષિ મહાષિદ્યાલય 
અન ે કૃષિ પોલલટેકષનકના છેલ્લા ૩ (ત્રણ) િિયના ંતજેશ્વી તારલાઓનુ ંપષુ્ટ્પગચુ્છર્થી અલભિાદન કરી 
સન્માષનત કરિામા ંઆિલે. આ તારલાઓ પૈકી શ્રી જયેશ દેસાઈ દ્વારા હાલમા ંકોલેજમા ંઅભ્યાસ 
કરતા ંષિદ્યાર્થીઓને સ્પધાયત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરિા માટે યોગ્ય માગયદશયન પરંુુ પાડિામા ંઆિલે 
તેમજ અન્ય ષિદ્યાર્થી તારલાઓએ પણ ઉત્સાહ પ્રેરક િતતવ્ય રજુ કયાય હતા.  

આ સમગ્ર ઉજિણી આચાયયશ્રીના માગયદશયન હઠેળ તમામ સ્ટાફગણની જહમેત તર્થા 
ષિદ્યાર્થીઓના ં ઉમળકાભેર ઉત્સાહ પિૂયકની ભાગીદારીર્થી, સરકારશ્રીની કોિીડ–૧૯ ની માગયદશીકાનુ ં
ચસુ્તપણ ેપાલન કરી સફળતા પિૂયક પણૂય કરેલ. 

 

કૃષિ પોભિટેકષનકન  ંસવુણણચદં્રક 
ષવજેત  ષવદ્ય ર્થી શ્રીસરુજ ઠ કોરન  ં
હસ્તે ધ્વજારોહણ કરવ મ  ંઆવયુ.ં 

સ્વ તતં્ર્ય પવણ ષનષમતે આચ યણશ્રીએ જય જવ ન – 
જય દકશ ન – જય ષવજ્ઞ ન – જય અનસુધં ન 
ચદરત ર્થણ કરી ર ષ્ટ્રન  ંષવક સમ  ંસહભ ગી ર્થવ  
સૌને અપીિ કરી. 


