૭૪મ ાં સ્વ તાંત્ર્ય દિનની ઉજવણી
આણાંિ કૃષિ યુષનવષસિટી, આણાંિ દ્વ ર ૭૪મ ાં સ્વ તાંત્ર્ય દિનની ઉજવણી ત .૧૫/૦૮/૨૦૨૦ ન રોજ
સવ રે ૮.૩૦ કલ કે યુષનવષસિટી ભવન ખ તે મ ન. કુલપષતશ્રી ડૉ. આર.વી. વ્ય સન વરિ હસ્તે ધ્વજ
ફરક વી કરવ મ ાં આવેલ. આ ર ષ્ટ્રીય પવવની ઉજવણીમ ાં પ્રવતવમ ન નોવેલ કોરોન વ ઇરસ (કોવીડ-૧૯)
ન

સાંક્રમણનો ફેલ વો ન થ ય તે મ ટે સોષિયલ ડીસ્ટન્સીંગનુ ાં પ લન કરીને યુષનવષસિટીન

સવે

અષિક રીશ્રીઓ, ડીનશ્રીઓ, મય વદિત હ જરીમ ાં કમવચ રીઓ, વસ હતી ભ ઇ-બહેનો ઉપસ્સ્થત રહેલ. આ
પ્રસાંગે મ ન. કુલપષતશ્રી ડૉ. આર.વી. વ્ય સ દ્વ ર પ્ર સાંગગક પ્રવચનમ ાં િે િની આઝ િી િરમ્ય ન સ્વ તાંત્ર્ય
સેન નીઓને ય િ કરે લ, નમન કરે લ અને મ ાં ભોમની રક્ષ ક જે ત જેતરમ ાં િહીિ થયેલ જવ નોને
શ્રધ્ધ સુમન અષપિત કરે લ. આત્મષનભવર કૃષિ, નવી ષિક્ષણ ષનતી, નવ FPO ખોલવ વગેરે પર ષવિેિ ભ ર
મુકેલ. હ લન ાં સમયમ ાં કોરોન મહ મ રીમ ાં પોત ન જીવન જોખમે ક યવ કરી રહેલ કોવીડ વોરીયરની
સેવ ઓને પણ બીરિ વેલ. ઉપર ત
ાં , આણાંિ કૃષિ યુષનવષસિટી કે જે સરિ ર સ હેબન સ્વપ્ન થકી સ ક ર
થયેલ છે . તેણે કોરોન ન

કપર

ક ળમ ાં ક યવરત રહી તે બિલ તમ મ અષધક રીઓ, કમવચ રીઓ,

ખેતમજૂરોને બીરિ વી આભ ર પ્રગટ કરે લ. યુષનવષસિટીન સવે અષધક રીઓ, કમવચ રીઓ અને ષવધ થીઓને
યુષનવષસિટી ષિક્ષણ, સાંિોધન અને ષવસ્તરણ ક્ષેત્રે જે ઝડપથી આગળ વધી રહી છે તેમ ાં હજુ ઉત્તરોતર
વધ રો કરે તેવ ુ ાં આહવ ન આપેલ. કેપ્ટન પી.એ ગોદહલ દ્વ ર પરે ડ કમ ન્ડન્ટ તરીકેની ફરજ બજાવેલ.
ક યવક્રમન ઉિિોિક તરીકેની ક મગીરી ડૉ. જે.બી. ન યક દ્વ ર કરવ મ ાં આવેલ. સમગ્ર ક યવક્રમનુ ાં આયોજન
અને સાંચ લન ષનય મકશ્રી, ષવધ થી કલ્ય ણ ડૉ. દિનેિ એચ. પટેલ દ્વ ર કરવ મ ાં આવેલ હતુ.ાં

