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‘સ્પ્ે ન્ડીડ િેટ સ-૧૯’ િાવષિિોત્સિની ઉજિણી
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટ ી વ ંરગ્ન શુચિકિત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમનાં ષલદ્યાથીવ ંઘ દ્વાયા તા.
૧૦ થી ૧૧/૦૪/૨૦૧૯ સુધીનો દ્વદ્વકદલવીમ સ્પ્રેન્ડીડ લેટ વ-૧૯ નાભાંક િત લાષિિોત્વલની દફદફાબેય
ઉત્વાશપ ૂલવિ નાં વભાયં બનાં ઈનાભ ષલતયણનો િામવક્રભ િષરા શોર ખાતે ભશાનુબાલશ્રીઓ, કૃષ
ભશાષલદ્યારમનાં અષધિાયીશ્રીઓ એલ ં િભવિાયીશ્રીઓ અને ષલદ્યાથી વમુદ ામની ફશોી ઉસ્સ્પથતભાં આમોજીત
થમેર શતો. આ દ્વદ્વકદલવીમ લાષિિોત્વલભાં અનેિાનેિ િામવક્રભ જેલાં િે પોટો િોન્ટે સ્પટ, યં ગોરી, ોસ્પટય ભેિીંગ,
િષલતા ઠન, ભશેંદ ી શયીપાઈ, િરે ભોડેરીંગ, ડમ્ફ ળેયાડ ષલગેયેન ુ ં આમોજન થમેર શતુ.ં વભાયં બની
ળરૂઆતભાં ભશાષલદ્યારમનાં ડીનશ્રી ડો. એ.એભ. ઠાિય દ્વાયા કદ પ્રાગટય િમાવ છી આભ ંષિત ભશેભાનોનુ ં
પુષ્ગુચ્છથી વન્ભાન િમાવ છી આણંદ કૃ ષ યુષનલષવિટીનાં ભાનનીમ કુરષતશ્રી ડો. એન.વી. ટે ર
વાશેફનો આષળલવિન ાઠલતો શુબેચ્છા વ ંદે ળ વઘાંન ે ાઠલીને ભશાષલદ્યારમનાં ષળક્ષણ, વ ંળોધન એલ ં
ષલસ્પતયણની પ્રગષતનો ષલસ્પત ૃત અશેલાર યજૂ િયલાભાં આવ્મો શતો. આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીનાં વ ંળોધન
ષનમાભિ અને અનુસ્પનાતિ લડાશ્રી દ્વાયા વઘાં ષલદ્યાથી વમુદ ામને અચબન ંદન ાઠલી, વ ંળોધન ક્ષેિ ે પ્રા્ત
િયે ર ષવદ્વિઓ અને તેન ે છેલાડાનાં ગ્રાભીણ શુારિ સુધી શોંિાડલા ભાટે ના શુચિકિત્વિનાં પાાની
ષલસ્પત ૃત છણાલટ િયે ર શતી. આણંદ કૃ ષ યુષનલષવિટીનાં કુ રવચિલશ્રી. ડો. એભ.એન. બ્રહ્મબટ્ટ દ્વાયા આણંદ
કૃ ષ ભશાષલદ્યારમ દ્વાયા નેળનર ઇન્સન્સ્પટટય ૂળનર યેં ક િિંગ ફ્રેભલિવ ભાં વઘાં ભશાષલદ્યારમોભાં ૬૭ભો ન ંફય
પ્રા્ત થમા ફદર વૌને અચબન ંદન ાઠલી, આ પ્રા્ત ષવદ્વિ વૌનાં વકશમાયા વાથવશિાયની ભશેનત અને
ઉત્કૃ ષ્ટ પ્રમત્નોનુ ં કયણાભ છે એભ જણાલેર શતુ.ં આણંદ કૃ ષ યુષનલષવિટીનાં ષલદ્યાથી િલ્માણનાં ષનમાભિશ્રી
ડો. ભનોજબાઇ ષિલેદ ી દ્વાયા ષલદ્યાથીઓને યાષ્રીમ એલ ં યાજ્મિક્ષાએ વાંસ્પકૃષતિ અને યભતગભત ક્ષેિ ે પ્રા્ત
િયે ર ષવદ્વિઓને ચફયદાલીને, ભશાષલદ્યારમનાં ષલદ્યાથી િલ્માણની પ્રવૃષિનો ષલળદ પ્રગષત અશેલાર યજૂ
િયલાભાં આલેર શતો. વભાયં બનાં મુખ્ મ ભશેભાન તયીિે ઉસ્સ્પથત ગુજયાત કૃ ષ યુષનલષવિટીનાં ભ ૂતપ ૂલવ
ઇ/િા ભાનનીમ કુરષતશ્રી અને શુારન અને શુારન ભશાષલદ્યારમ, આકૃય,ુ આણંદ નાં ભ ૂતપ ૂલવ
ડીનશ્રી ડો. એભ.આય.ટે ર વાશેફ દ્વાયા વઘાં ષલદ્યાથીઓને ોતાનાં દે ળ એલ ં ષલદે ળભાં પ્રા્ત િયે ર
શુચિકિત્વિ તયીિે નાં અનુબલ અને ભાશાત્મ્મ વભજાલેર શતુ.ં તેભણે ભશાષલદ્યારમે પ્રા્ત િયે ર ષળક્ષણ,

વ ંળોધન અને ષલસ્પતયણની ષવદ્વિઓ અને પ્રગષતને ચફયદાલી શતી. વાથોવાથ શુચિકિત્વા ક્ષેિ ે ભકશરા
શુચિકિત્વિોની િાભગીયીને ણ ચફયદાલી, તેભનાં આ ક્ષેિનાં પ્રદાનને આન ંદબેય લખાણેર શતુ.ં
વભાયં બનાં ભશાનુબાલોનુ ં ળાર એલ ં સ્પમૃષતચિન્શથી સ્પલાગત િયલાભાં આલેર શતુ.ં ભશાનુબાલો દ્વાયા વાંસ્પકૃષતિ
એલ ં યભતોત્વલભાં પ્રા્ત િયે ર ષવદ્વિ ફદર ષલદ્યાથીઓને ઈનાભ અને પ્રભાણિ એનામત િયલાભાં આવ્મા
શતા. િામવક્રભનુ ં વપ વ ંિારન ડો. આય.એવ. જોી, પ્રાધ્માિ, એનીભર જીનેટીક્વ દ્વાયા વપતા પ ૂલવિ
િયલાભાં આલેર શતુ.ં ભશાષલદ્યારમનાં ષલદ્યાથીવ ંઘનાં ષનમાભિ ડો. જે.ફી. નામિ, પ્રાધ્માિ અને લડા,
લેટયનયી બ્રીિ શેલ્થ દ્વાયા વઘાં ભશાનુબાલશ્રીઓ, અષધિાયીશ્રીઓ, િભવિાયીશ્રીઓ અને ષલદ્યાથીઓનો
હ્રદમપ ૂલવિ આબાય ભાનલભાં આવ્મો શતો. વ ંધ્મા વભમે લાષિિોત્વલનાં વાંસ્પકૃષતિ િામવક્ર ભનુ ં ણ બવ્મ
આમોજન થમેર શતુ,ં જેભાં આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીનાં ભાનનીમ કુરષતશ્રી ડો. એન.વી.ટે ર વાશેફે
ષલદ્યાથીઓને પ્રેયણાત્ભિ પ્રલિન અને આષળલવિન આેર શતા અને ષલદ્યાથી વ ંઘ નાં ષનમાભિશ્રી ડો. જે.ફી.
નામિ, જનયર વેક્રેટયી શ્રી પ્રણલ અંજાકયમા અને તેભની ષલદ્યાથી વ ંઘની વષભષતનાં વભ્મોને િામવક્રભ નાં
વપ આમોજન ભાટે ચફયદલેર શતાં. વભાયં બની પણાવ
ૂ હુ ષત યાષ્રગીત વાથે થમેર શતી.
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