
 
 

વસો કેમ્પસ ખાતે વવદ્યાર્થી સંવાાગીણ વવકાસ અર્થે   

“વ્યવિત્વ વવકાસ અને યોગાશન તાલીમ વશવિર” યોજાઈ  

 કૃષિ મહાષિદ્યાલય – િ- કૃષિ પોલીટેકનીક, આ.કૃ.યુ. િસો ખાતે ષિદ્યાર્થી સંઘ દ્વ્રારા               

તારીખ 0૬/૧૨/૨૦૨૨  ર્થી ૦૯/૧૨/૨૦૨૨ દરમ્યાન ષિદ્યાર્થીઓના સંિાાગીણ ષિકાસના ભાગરૂપે કૃષિ 

મહાષિદ્યાલય- િ- કૃષિ પોલીટેકનીક, આ.કૃ.ય.ુ િસો દ્વ્રારા રમત ગમત યિુા સાંસ્કૃષતક પ્રિષૃતઓ ષિભાગ 

અને કષમશ્નરશ્રી યુિક સિેા અને સાંસ્કૃષતક પ્રિષૃતઓની કચેરી, ગાંધીનગર, જીલ્લા યિુા ષિકાસ અષધકારી, 

નડીયાદ અને પ્રજાષપતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય ષિશ્વષિદ્યાલય, નડીયાદના સહયોગર્થી “વ્યષિત્િ ષિકાસ અન ે

યોગતાલીમ ષિબીર”નું આયોજન કરિામાં આિેલ હતંુ.  

 તા. ૦૬/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ શ્રી ષનષખલ જોિી, મદદનીિ પ્રાધ્યાપક, આણદં કૃષિ યષુનિષસાટી દ્વ્રારા 

“વ્યષિત્િ ષિકાસ” ષિિય ઉપર િિવ્ય આપિામાં  આવ્યું. જમેાં તેઓ દ્વ્રારા  વ્યષિત્િ ષિકાસ કરિાના 

ષિષિધ આયામોના ખૂબ જ સુંદર ઉદાહરણની સાર્થે ષિષિધ પુસ્તકોના બોધપાઠ પરર્થી ષિદ્યાર્થીઓ િધુ સારી 

રીતે પોતાનું વ્યષિત્િ ષનખારી િકે તે અંગેનું માગાદિન આપયું હતંુ. આ કાયાક્્રમનું સંચાલન ડૉ. પી. એસ 

પંચાલ દ્વ્રારા કરિામાં આવ્યુ.ં  

 તા. ૦૭ અને ૦૮/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ શ્રી દુશ્યંત મોદી, યોગાચાયા, ષનિૃત ડાયેરક્ટર, યોગ, એક્યપુ્રેિર, 

કુદરતી ઉપચાર, મ. સ. યષુનિષસાટી, િડોદરા, યોગાચાયા નયનાબેન મોદી અને પ્રજાષપતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય 

ષિશ્વષિદ્યાલય, નડીયાદના પ્રષિણાબેન દ્વ્રારા અતે્રના ષિદ્યાર્થીઓ અન ેસ્ટાફગણને “બોડી એન્ડ માઈન્ડ: ફીટ 

એન્ડ ફાઈન” ષિિયન ે અનરુૂપ સંગીત સાર્થે યોગના ષિષિધ આસનોની પ્રાયોષગક રીતે તાલીમ આપિામા ં

આિી. તેમજ યુિાનોનુ ંઅષસ્ર્થતંત્ર સુદ્રઢ રહે અને રોજબરોજના દૈષનક જીિનમાં ષિષિધ િાષરરીક સમસ્યાના 

ષનિારિા અર્થે ખૂબ જ સુંદર યોગાસનની તાલીમ આપી. િધુમાં આંખની કાયાક્ષમતા સુધારિા, પાચનતંત્ર 

અને ઉત્સગાતંત્રની કાયાક્ષમતા સુધારિા ષિષિધ યોગાસનોની સમજ આપી. આ કાયાક્્રમનું સંચાલન શ્રી બી. 

એ. જઠેિા દ્વ્રારા કરિામાં આવ્યું.  

 તા. ૦૯/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ શ્રી અક્ષય મકિાણા, ષજલ્લા ષિકાસ અષધકારી નડીયાદ દ્રારા યુિા ષિકાસ 

યોજનાઓ અંગનેી સરકારશ્રીની આદિા યોજનાઓની માષહતી આપિામાં આિી હતી. કૃષિ મહાષિદ્યાલયના 

આચાયા અને યષુનટ િડાશ્રી ડાા.િી.પી.રામાણીએ પ્રાસંગોષચત ઉદ્વ્બોધન કરી ષિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહીત કયાા 

હતા. હાજર રહેલા સિે મહેમાનો દ્વ્રારા અનુસષુચત જાષતના ષિદ્યાર્થીઓને “વ્યષિત્િ ષિકાસ અને યોગાિન 

ષિષબર”ના પ્રમાણપત્રોનું ષિતરણ કરિામાં આવ્યું હતંુ. કાયાક્્રમનું સંચાલન ડૉ. સી. બી. િમાાએ કયુા હતંુ. સદર 

કાયાક્્રમમાં ષિદ્યાર્થીઓ, ષિક્ષકગણ અને સહાયક સ્ટાફે ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો.  

 

કાયાક્્રમની ઝાખંી: 



  

  

 
 


