MOU signed between the Accuprec Research Lab. Pvt. Ltd. and Anand Pharmacy College.
On Saturday, July 06, 2019, in Ahmedabad, the Accuprec Research Lab Pvt. Ltd., and Anand
Pharmacy College, signed a Memorandum of Understanding (MOU). The two organizations
expressed their intention to collaborate within the scope to support and nurture academia,
knowledge sharing, research activities, students’ placement, and to fill the gap between
academic and industry, in order to support, to develop new edge for the academia and
industry.
In the MoU signing event, Dr. Rina Gokani, Director & CSO, Dr. Manish Rachchh, Director &
CEO and Shri Mayur Kandoriya, Director & CMO welcome Dr. M.C. Gohel, PG Direcctor of the
College, Dr. Tejal Gandhi, Principal of the college at the Accuprec premise.
Accuprec Research Labs Pvt. Ltd. has been founded by a group of highly qualified
professionals and academicians in a field of service provider for various testing services
required for pharmaceuticals, chemicals and phytochemicals as well as herbal formulations.
It is a government approved lab and possesses FDCA’s approval from Gujarat state.
Anand Pharmacy College, Anand, currently running B.Pharm, M.Pharm and Pharm.D. courses
affiliated to AICTE and approved by PCI and Gujarat Technological University. It has retain
NBA accreditation of B.Pharm course and NAAC accreditation “A” (Second Cycle).

એક્યુપ્રેક રીસર્ચ લેબસ પ્રા. લલ. અને આણંદ ફાર્ચસી કૉલેજ વચ્ર્ે MoU કરવાર્ા આવ્યા.
શનનવાર, જુલાઈ ૦૬, ૨૦૧૯, અર્દાવાદર્ાં, એક્યુપ્રેક સંશોધન લેબસ પ્રા. લલ., અને આણંદ ફાર્ચસી કૉલેજ,
વચ્ર્ે MoU પર હસ્તાક્ષર કરવાર્ાં આવેલ હતા. આ MoU ના ભાગ રૂપે બંને સંસ્થાઓ દ્વારા, નશક્ષણ અને
ઉદ્યોગ વચ્ર્ેના તફાવતને ભરવા તેર્જ તેને નવકસાવવા ર્ાટે , સહાય કરવા ર્ાટે, નોલેઝ શેરીંગ, રીસર્ચ
પ્રવ ૃનિ, નવદ્યાથીઓના પ્લેસર્ેન્ટ વગેરે મુદ્દા ઉપર પોતાનુ ં સર્થચન આપવા અને પાલન કરવાના અવકાશર્ાં
સહયોગ કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.
એર્ઓયુ સાઇનનિંગ ઇવેન્ટર્ાં, એક્યુપ્રેક રીસર્ચ લેબસ પ્રા. લલ. તરફથી ડૉ. રીના ગોકાણી, ડાયરે ક્ટર અને
CSO, ડૉ. ર્નીષ, ડડરે ક્ટર અને CEO અને શ્રી ર્યુર કાંદોરીયા, ડડરે ક્ટર અને CMO દ્વારા ડૉ. એર્. સી. ગોહેલ.,
પી.જી. ડાયરે કટર, આણંદ ફાર્ચસી કૉલેજ તેર્જ ડૉ. તેજલ ગાંધી, નપ્રન્ન્સપલ, આણંદ ફાર્ચસી કૉલેજ નુ ં
એક્યુપ્રેક રીસર્ચ લેબસ પ્રા. લલ, અર્દાવાદ ન્સ્થત ઓડફસર્ાં સ્વાગત કરવાર્ાં આવેલ હતુ.ં
આ નસદ્ધિ બદલ ……… (SRKSM Line)

