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 આણદં કૃષ યષુનલષવિટી વરંગ્ન શચુિકિત્વા અન ેશુારન ભશાષલદ્યારમના ંષલદ્યાથીવઘં દ્વાયા તા. 
૧૦ થી ૧૧/૦૪/૨૦૧૯ સધુીનો દ્વદ્વકદલવીમ સ્પ્રેન્ડીડ લટેવ-૧૯ નાભાકંિત લાષિિોત્વલની દફદફાબેય 
ઉત્વાશપલૂવિના ં વભાયંબના ં ઈનાભ ષલતયણનો િામવક્રભ િષરા શોર ખાત ે ભશાનબુાલશ્રીઓ, કૃષ 
ભશાષલદ્યારમના ંઅષધિાયીશ્રીઓ એલ ંિભવિાયીશ્રીઓ અન ેષલદ્યાથી વમુદામની ફશોી ઉસ્સ્પથતભા ંઆમોજીત 
થમરે શતો. આ દ્વદ્વકદલવીમ લાષિિોત્વલભા ંઅનિેાનિે િામવક્રભ જેલા ંિે પોટો િોન્ટેસ્પટ , યંગોરી, ોસ્પટય ભિેીંગ, 
િષલતા ઠન, ભશેંદી શયીપાઈ, િરે ભોડેરીંગ, ડમ્ફ ળયેાડ ષલગેયેનુ ં આમોજન થમરે શત ુ.ં વભાયંબની 
ળરૂઆતભા ંભશાષલદ્યારમના ંડીનશ્રી ડો. એ.એભ. ઠાિય દ્વાયા કદ પ્રાગટય િમાવ છી આભષંિત ભશેભાનોનુ ં
પષુ્ગુચ્છથી વન્ભાન િમાવ છી આણદં કૃષ યષુનલષવિટીના ં ભાનનીમ કુરષતશ્રી ડો. એન.વી. ટેર 
વાશેફનો આષળલવિન ાઠલતો શબુેચ્છા વદેંળ વઘાનં ેાઠલીન ેભશાષલદ્યારમના ંષળક્ષણ, વળંોધન એલ ં
ષલસ્પતયણની પ્રગષતનો ષલસ્પતતૃ અશેલાર યજૂ િયલાભા ંઆવ્મો શતો. આણદં કૃષ યષુનલષવિટીના ંવળંોધન 
ષનમાભિ અન ેઅનસુ્પનાતિ લડાશ્રી દ્વાયા વઘા ંષલદ્યાથી વમુદામન ેઅચબનદંન ાઠલી, વળંોધન ક્ષેિ ેપ્રા્ત 
િયેર ષવદ્વિઓ અન ેતને ે છેલાડાના ંગ્રાભીણ શુારિ સધુી શોંિાડલા ભાટેના શચુિકિત્વિના ંપાાની 
ષલસ્પતતૃ છણાલટ િયેર શતી. આણદં કૃષ યષુનલષવિટીના ંકુરવચિલશ્રી. ડો. એભ.એન. બ્રહ્મબટ્ટ દ્વાયા આણદં 
કૃષ ભશાષલદ્યારમ દ્વાયા નળેનર ઇન્સન્સ્પટટયળૂનર યેંકિિંગ ફ્રેભલિવભા ંવઘા ંભશાષલદ્યારમોભા ં ૬૭ભો નફંય 
પ્રા્ત થમા ફદર વૌન ેઅચબનદંન ાઠલી, આ પ્રા્ત ષવદ્વિ વૌના ંવકશમાયા વાથવશિાયની ભશેનત અન ે
ઉત્કૃષ્ટ પ્રમત્નોનુ ંકયણાભ છે એભ જણાલરે શત ુ.ં આણદં કૃષ યષુનલષવિટીના ંષલદ્યાથી િલ્માણના ંષનમાભિશ્રી 
ડો. ભનોજબાઇ ષિલદેી દ્વાયા ષલદ્યાથીઓન ેયાષ્રીમ એલ ંયાજ્મિક્ષાએ વાસં્પકૃષતિ અન ેયભતગભત કે્ષિ ેપ્રા્ત 
િયેર ષવદ્વિઓન ે ચફયદાલીન,ે ભશાષલદ્યારમના ં ષલદ્યાથી િલ્માણની પ્રવષૃિનો ષલળદ પ્રગષત અશેલાર યજૂ 
િયલાભા ં આલરે શતો. વભાયંબના ંમુખ્મ ભશેભાન તયીિે ઉસ્સ્પથત ગુજયાત કૃષ યષુનલષવિટીના ંભતૂપલૂવ 
ઇ/િા ભાનનીમ કુરષતશ્રી અન ે શુારન અન ે શુારન ભશાષલદ્યારમ, આકૃય,ુ આણદંના ંભતૂપલૂવ 
ડીનશ્રી ડો. એભ.આય.ટેર વાશેફ દ્વાયા વઘા ં ષલદ્યાથીઓન ેોતાના ં દેળ એલ ં ષલદેળભા ંપ્રા્ત િયેર 
શચુિકિત્વિ તયીિેના ંઅનબુલ અન ેભાશાત્મ્મ વભજાલરે શત ુ.ં તભેણે ભશાષલદ્યારમ ેપ્રા્ત િયેર ષળક્ષણ, 
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વળંોધન અન ે ષલસ્પતયણની ષવદ્વિઓ અન ે પ્રગષતન ે ચફયદાલી શતી. વાથોવાથ શચુિકિત્વા ક્ષેિ ેભકશરા 
શચુિકિત્વિોની િાભગીયીન ે ણ ચફયદાલી, તભેના ં આ ક્ષેિના ં પ્રદાનન ે આનદંબેય લખાણેર શત ુ.ં 
વભાયંબના ંભશાનબુાલોનુ ંળાર એલ ંસ્પમષૃતચિન્શથી સ્પલાગત િયલાભા ંઆલરે શત ુ.ં ભશાનબુાલો દ્વાયા વાસં્પકૃષતિ 
એલ ંયભતોત્વલભા ંપ્રા્ત િયેર ષવદ્વિ ફદર ષલદ્યાથીઓન ેઈનાભ અન ેપ્રભાણિ એનામત િયલાભા ંઆવ્મા 
શતા. િામવક્રભનુ ંવપ વિંારન ડો. આય.એવ. જોી, પ્રાધ્માિ, એનીભર જીનટેીક્વ દ્વાયા વપતા પલૂવિ 
િયલાભા ં આલરે શત ુ.ં ભશાષલદ્યારમના ં ષલદ્યાથીવઘંના ં ષનમાભિ ડો. જે.ફી. નામિ, પ્રાધ્માિ અન ેલડા, 
લટેયનયી બ્રીિ શેલ્થ દ્વાયા વઘા ંભશાનબુાલશ્રીઓ, અષધિાયીશ્રીઓ, િભવિાયીશ્રીઓ અન ેષલદ્યાથીઓનો 
હ્રદમપલૂવિ આબાય ભાનલભા ં આવ્મો શતો. વધં્મા વભમ ેલાષિિોત્વલના ં વાસં્પકૃષતિ િામવક્રભનુ ંણ બવ્મ 
આમોજન થમરે શત ુ,ં જેભા ં આણદં કૃષ યષુનલષવિટીના ં ભાનનીમ કુરષતશ્રી ડો. એન.વી.ટેર વાશેફે 
ષલદ્યાથીઓન ેપ્રયેણાત્ભિ પ્રલિન અન ેઆષળલવિન આરે શતા અન ેષલદ્યાથી વઘં ના ંષનમાભિશ્રી ડો. જે.ફી. 
નામિ, જનયર વકેે્રટયી શ્રી પ્રણલ અંજાકયમા અન ેતભેની ષલદ્યાથી વઘંની વષભષતના ંવભ્મોન ેિામવક્રભ ના ં
વપ આમોજન ભાટે ચફયદલરે શતા.ં વભાયંબની પણૂાવહુષત યાષ્રગીત વાથ ેથમરે શતી. 
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