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આણંદ કૃષ યુષનલષવિટી વંરગ્ન શુચિકિત્વા અને શુારન ભશાષલદ્યારમનાં ભ ૂત ૂલવ
ષલદ્યાથી વંઘ દ્વાયા ભશાષલદ્યારમ ખાતે ‘પકટિરીટી ભેનેજભેન્ટ ઇન ફોલાઇન્વ’ ષલમ ય
કયવંલાદ(વેષભનાય)ન ું તા. ૨૧/૦૯/૨૦૧૮ નાં િષરા શોર ખાતે આમોજન થમેર શત.ું
ે ાનોન ું
કયવંલાદની ળરૂઆતભાં કદ પ્રાગટય એલં પ્રાથવનાગીત છી ધાયેર આભંષિત ભશભ
ુષ્ગુચ્છ એલં સ્મૃષતચિન્શ આ્મા ફાદ ભશાષલદ્યારમનાં ડીનશ્રી, ડો. એ. એભ. ઠાિય દ્વાયા ળાબ્દદિ
સ્લાગત િયલાભાં આલેર શત.ું તેઓએ ોતાનાં ભ ૂત ૂલવ ષલદ્યાથી વંઘનાં પ્રમુખ તયીિેનાં દેથી
કયદનાં ષલષલધ િામવરક્ષી િામોની તરસ્ળી ભાકશતી આી, ભશાષલદ્યારમનાં ળૈક્ષચણિ, વંળોધન
એલં ષલસ્તયણની પ્રગષતનો ષલળદ ચિતાય આેર શતો. વભાયં બનાં પ્રમુખ સ્થાને ચફયાજેર આણંદ
ે દ્વાયા ભ ૂત ૂલવ ષલદ્યાથી વંઘનાં
કૃષ યુષનલષવિટીનાં ભાનનીમ કુરષતશ્રી ડો.એન.વી.ટેર વાશફ
ે ા ફદર ચફયદાલી, આ પ્રિાયનાં કયવંલાદન ું
ઉસ્સ્થત વભ્મોને ફશોી વંખ્માભાં ઉસ્સ્થત યશલ
ભાશાત્્મ વભજાલી, લધુ ને લધુ ગુણલત્તા વબય ળૈક્ષ ચણિ વાભર્થમવ ષલિવાલલાભાં વશિાકયત થલા
પ્રોત્વાકશત િયેર શતાં એલં આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીનાં ષલિાવથનો ઉસ્સ્થત લૈજ્ઞાષનિો વભક્ષ
વભગ્રતમા તાદશ્મ આરેખન િયી, તેભાં વશબાગી થલા જણાલેર શત.ું મુખ્મ અષતષથ તયીિે
ે વંયક્ુ ત
ઉસ્સ્થત ગુજયાત યાજ્મનાં શુારન ષનમાભિશ્રી ના પ્રષતષનષધ તયીિે શાજય યશર
ષનમાભિશ્રી, શુારન ખાત ુ, લડોદયા જજલ્રાનાં ડો. એન. િે. યોકશત દ્વાયા ોતે ણ આ
ભાત ૃવંસ્થાનાં ળૈક્ષચણિ ભાનવુિ છે એભ જણાલી શુારન ક્ષેિે શુઓની પદ્ર ુતા લધાયલાનાં
શાથ ધયેર પ્રમાવોની દ્રબ્ષ્ટકૃત ભાકશતી આી, ઉસ્સ્થત લૈજ્ઞાષનિોને લધુ ને લધુ વંળોધન િયલા
પ્રોત્વાકશત િયેર શતાં. અષતષથ ષલળે તયીિે ધાયેર િાભધેન ુ યુષનલષવિટીનાં ભાનનીમ કુરષતશ્રી
ડો. ી. એિ. લાટચરમાએ ોતાનાં ભશાષલદ્યારમનાં શુ પદ્ર ુતાનાં વંળોધનની ષલસ્ત ૃત ભાકશતી
આી શતી. અન્મ અષતષથ ષલળે તયીિે ધાયેર ગોકુ ગ્રોફર યુષનલષવિટીનાં ભાનનીમ
કુરષતશ્રી ડો. એિ. એન. ખેય દ્વાયા શુચિકિત્વિોની અન્મ ક્ષેિોભાં ભાશાત્્મ અંગેની ભાકશતી
ોતાનાં સ્લદ્રષ્ટાંત દ્વાયા આેર શતી. આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીનાં વંળોધન ષનમાભિ અને
અન ુસ્નાતિ ષલદ્યાળાખાધ્મક્ષશ્રી ડો. િે. ફી. િથીકયમા દ્વાયા આણંદ કૃષ યુષનલષવિટીનાં શુારન

ક્ષેિે શુઓની પદ્ર ુતા લધાયલાનાં થમેર વંળોધનો અને આમોજનોની મુદ્દાવય છણાલટ િયી
તરસ્ળી ભાકશતી ઉસ્સ્થત લૈજ્ઞાષનિોને આેર શતી. િીપ જનયર ભેનેજય, ભાિેકટિંગ, આઇઓવી,
લડોદયાનાં શ્રી અષનર કૂિયેજાએ તેભનાં િોોયેટ વોષળમર પંડભાંથી ભશાષલદ્યારમનાં ક્રીનીક્વ
ે ાત િયેર શતી. આ પ્રવંગે ગુજયાત લેટેયીનયી
કડાટવ ભેંટ ભાટે ભાતફય અન ુદાન આલાની જાશય
િાઉન્વીર દ્વાયા પ્રિાષળત જીલીવી ન્ય ૂઝ ચરિંિન ું ણ ષલભોિન થમેર શત.ું કયવંલાદભાં શુારન
ક્ષેિે શુપદ્ર ુતા લધાયલા ભાટેનાં લૈજ્ઞાષનિ અચબગભો આમાભોન ું ભાગવદળવન આતા પ્રલિનો
મોજામેર શતા. ઉયોક્ત કયવંલાદ વંિચરત તા. ૨૦/૦૯/૨૦૧૮નાં યોજ મોજામેર વ્માલવાષમિ
ષનબવયતા થિી સ્લાલરંફન પ્રાપ્્ત ક્ષેિે સ્લફે વ્માલવાષમિ ષનબવયતા પ્રા્ત િયેર ષલમ ષનષ્ણાતો
દ્વાયા અંષતભ લવનાં સ્નાતિ એલં અન ુસ્નાતિ ષલદ્યાથીઓ અને ષળક્ષિગણો ભાટે ભાગવદષળિમ
પ્રલિનોન ું આમોજન ણ િયલાભાં આલેર શત.ું વભગ્ર કયવંલાદન ું વંિારન ડો. એભ. ટી. ંિાર,
પ્રાધ્માિશ્રી, ગામનેિોરોજી ષલબાગ દ્વાયા િયલાભાં આલેર શત.ું કયવંલાદની આબાય ષલષધ ડો.
આય. એવ. જોી, પ્રાધ્માિ, જીનેટીક્વ ષલબાગ અને ઓગેનાઇચઝિંગ વેક્રેટયી, ભ ૂત ૂલવ ષલદ્યાથી વંઘ
દ્વાયા િયલાભાં આલેર શતી. આ િામવક્રભ/વભાયં બભાં ફશોી વંખ્માભાં ભશાષલદ્યારમનાં ષલદ્યાથીઓ,
ે શતાં. કયવંલાદની  ૂણાવ હષત
અષધિાયીશ્રીઓ એલં િભવિાયીશ્રીઓ શાજય યશર
ૂ યાષ્રગીત વાથે
િયલાભાં આલેર શતી.
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