શેઠ ડી. એમ. પોલિટે કનિક ઇિ હોર્ટિકલ્ચર, આ.કૃ.યુ., વડોદરા ખાતે વાનષિક ર્દિ
“હોટીિોવા-૨૦૨૨” િી ઉજવણી કરવામાાં આવી
શેઠ

ડી.

એમ.

પોલિટેકનિક

ઇિ

હોર્ટિકલ્ચર, આ.કૃ.યુ., વડોદરા

ખાતે

તા.૦૬/૦૫/૦૨૨ િા રોજ વાનષિક ર્દિ “હોટીિોવા-૨૦૨૨” નુ ાં આયોજિ આચાયશ્ર
ય ી
ડૉ. બી. એચ. પાંચાિિા માર્દ
ય શયિ હેઠળ નવદ્યાર્થી સાંઘ ચેરમેિ ડૉ. આર. જે મકવાણા
દ્વારા કરવામાાં આવ્યુ હતુ. “હોટીિોવા – ૨૦૨૨”િા આયોજિિા ભાર્રૂપે નવદ્યાર્થીઓ
ુ ી બાર્ાયત ક્ષેત્રિા જુદા – જુદા ર્થીમ
પોતાિા કૌશલ્ય અિે જ્ઞાિિે પ્રદનશિત કરે તે હેતર્થ
આધારીત પ્રવ ૃનતઓ જેવી

કે

મીિીએચર

ફાઉિટેિ ર્ાડયિ, સિાડ

ડેકોરે શિ,

માઇક્રોગ્રીિ, ટેરેસ ર્ાડયિીંર્, ફ્િાવર રાં ર્ોળી, કેરીિી નવનવધ ૨૫ જેટિી જાતિી કેરીનુાં
પ્રદશયિ, નવદ્યાર્થીઓ દ્વારા બિાવાયેિ ત ૂટીફ્રૂટી, કાચી કેરી સ્ક્વોષ, કોઠાિી ચટણી, જામ,
જેિી વર્ેરેિે નવદ્યાર્થીઓ દ્વારા પ્રદનશિત કરવામાાં આવેિ. કાયયક્રમિા અધ્યક્ષ તરીકે
યુનિવનસિટીિા કુિપનતશ્રી માિિીય ડો. કે.બી.કર્થીરીયા સાહેબ તર્થા અનતનર્થ નવશેષ
તરીકે નિયામકશ્રી નવદ્યાર્થી કલ્યાણ ડો. ડી. એચ. પટેિ, કુિસલચવશ્રી ડો.ર્ૌતમ પટેિ
અિે બાર્ાયત મહાનવદ્યાિયિા ડીિ અિે આચાયયશ્રી ડો. એિ. આઈ. શાહ તેમજ
અત્રેિી કોિેજિા પ ૂવય આચાયયશ્રી અિે અત્રેિી કોિેજ માટેિા ર્ોલ્ડપ્િેટેડ મેડિિા
દાતા ડો. એસ. જે. પટેિ હાજર રહ્યા હતા. કાયયક્રમિી શરૂઆત કોિેજિી નવદ્યાર્થીિીઓ
પ્રાર્થયિાર્થી અિે તમામ ઉપસ્કર્થીત મહેમાિો દ્વારા દીપ પ્રાર્ટયર્થી કરી.
કાયયક્રમમાાં ઉપસ્સ્કર્થત મહેમાિોનુાં સ્કવાર્ત પુષ્પગુચ્છર્થી કરવામાાં આવ્યુ.ાં ત્યાર
બાદ કોિેજિા નવધ્યાર્થી સાંઘિા જિરિ સેક્રેટેરી શ્રી વાસુ કિોિાએ કોિેજમાાં વષય
દરનમયાિ નવધાર્થીઓદ્વારા કરવામાાં આવેિ નવનવધ પ્રવ ૃનતઓિી જાણકારી આપી.
અત્રેિી કોિેજિા આચાયયશ્રી દ્વારા કોિેજિી શૈક્ષણીક નસધ્ધ્ધઓ સાર્થે વષય દરમ્યાિ
ચાિતી નવનવધ કોિેજિી પ્રવ ૃનતઓિો વાનષિક પ્રર્નત અહેવાિ રજૂ કરવામાાં આવ્યો.
વધુમાાં આચાયયશ્રીએ જણાવેિ કે ચાલુ શૈક્ષલણક વષય ૨૦૨૨ર્થી “શેઠ ડોસાભાઈ
મર્િિાિ મેરીટ સ્કકોિરશીપ ફોર ઇકોિોમીકિ બેકવડય ્િાસ” સ્કકૉિરશીપ સ્કવ. શેઠ

ડોસાભાઈ મર્િિાિિા પપૌત્ર શ્રી ર્ૌતમ શ્રોફિા રૂ.૩,૦૦,૦૦૦/- િા અનુદાિિા
વાનષિક વ્યાજમાાંર્થી દર વષે મેરીટ મુજબ ત્રણ નવધ્યાર્થીઓિે વષય ૨૦૨૨ર્થી સદર
સ્કકોિરશીપ આપવાિી જાહેરાત કરવામાાં આવી. ત્યાર બાદ ડો. ડી.એચ.પટેિે
નવધ્યાર્થીઓિે શૈક્ષણીક નવકાસિી સાર્થે સવાાંર્ી નવકાસમાટે નવનવધ રમત ર્મત તેમજ
સાાંસ્કુનતક પ્રવ ૃનતઓિી જરૂરીયાતનુાં મહત્વ જણાવેિ. તેમજ અત્રેિી કોિેજ ખાતે ચાિતા
“one student one tree programme” ર્થકી પયાયવરણ જાળવાણીિી સુદર
ાં કામર્ીરીિી
જાણકારી આપેિ. તેમજ કુિસલચવશ્રી ડો. ર્ૌતમ પટેિે ર્ડપ્િોમા બાદ બાર્ાયતિા
નવનવધ ક્ષેત્રોમાાં ઉજ્જવળ કારર્કદી બિાવવા અિેક તકો નવષે જાણકારી આપી
માર્યદશીત કરે િ. વધુમાાં ડો. એિ. આઈ. શાહે નવદ્યાર્થીઓિે ડીપ્િોમા બાદ ડીગ્રીમાાં
એડમીશિ તેમજ અન્ય વ્યાવસાનયક અિે

બાર્ાયતિા નવનવધ ક્ષેત્રોમાાં રોજર્ારીિી

અિે કૌશલ્ય વધિ
ય િી તકોિી નવશેષ જાણકારી આપી નવદ્યાર્થીઓિે પ્રોત્સાર્હત કરે િ.
આ કાયક્ર
ય મિા અધ્યક્ષ સ્કર્થાિેર્થી બોિતા માિિીય કુિપનતશ્રી ડો. કે. બી.
કર્થીરીયા સાહેબે નવષય નશક્ષકોિા માર્યદશયિ હેઠળ નવધ્યાર્થીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાાં
આવેિ ર્થીમ આધારીત નવનવધ મીિીએચર વોટર ફાઉિટેિ ર્ાડયિ, માઇક્રોગ્રીિ તેમજ
કેરીિી નવનવધ જાતોિા પ્રદશયિિા સુદર
ાં
આયોજિિે લબરદાવેિ. વધુમાાં તેઓશ્રીએ
બાર્ાયત ક્ષેત્રોિી નવશાળ તકોિે સ્કવરોજર્ારી, ઉધ્યોર્ સાહનસકતા તર્થા િાિા-િાિા
સ્કટાટયપ શરૂ કરી આત્મનિભયરતા તરફ આર્ળ વધવા પ્રેર્રત કરે િ. ટૂાંક સમયમાાં ઉત્તીણય
ર્થઈ નવદાય ર્થઈ રહેિા છઠ્ઠા સેમેસ્કટરિા નવદ્યાર્થીઓિે ઉજ્જવળ ભનવષ્ય માટે
શુભકામિા પાઠવેિ. ત્યાર બાદ માિિીય કુિપનતશ્રીિા હસ્કતે કોિેજિા ત્રણ
નવદ્યાર્થીઓિે “શેઠ ડોસાભાઈ મર્િિાિ મેરીટ સ્કકોિરશીપ” આપવામાાં આવેિ. ત્યાર
બાદ નવદ્યાર્થીઓિી નવનવધ પ્રવ ૃનતઑમાાં મેળવેિ નસધ્ધીઑ માટે ઉપસ્કર્થીત મહેમાિો
હસ્કતક ઈિામ નવતરણ તેમજ સટીફીકેટ નવતરણ કરવામાાં આવ્યુ.ાં ઉપરાાંત નવધ્યાર્થીઓ
દ્વારા ઉપસ્કર્થીત મહેમાિોિે યાદર્ીરી રૂપે નવધાર્થીઓ દ્વારા બિાવાયેિ બોિસાઈ તેમજ
એડેિીયમિા છોડ મોમેન્ટો તરીકે અપયણ કરવામાાં આવ્યા. ત્યાર બાદ નવધ્યાર્થીઓિા

સાાંસ્કુનતક કાયયક્રમિી કેટિીક પ્રવ ૃનતઑ મહેમાિો દ્વારા નિહાળવામાાં આવી. અંતમાાં
અત્રેિી કોિેજિા

એસ.આર.સી.

ચેરમેિએ

ઉપસ્કર્થીત મહેમાિોિો હાજર

રહીિે

નવધાર્થીઓિે પ્રોત્સાર્હત કરવા બદિ આભાર માન્યો.

હાઇ-ટેક િસર
ય ીિી મુિાકાત

કે રીિી નવનવધ જાતોનુ ાં પ્રદશયિી

રાં ર્ોળી પ્રદશયિ

નમનિએચર વોટર ફાઉન્ટે િ ર્ાડયિિી પ્રદશયિી

બોિસાઈ, માઇક્રોગ્રીિ અિે અન્ય પ્રનતકૃનત િી પ્રદશયિી

સર્ટિર્ફકે ટ અિે ઈિામ નવતરણ

સાાંસ્કુનતક કાયયક્રમ

નવદ્યાર્થીઓ દ્વારા બિાવાયેિ સ્કમ ૃનત લચન્હ મહેમાિોિે અપયણ

