
કૃષિ મહાષિદ્યાલય – િ – કૃષિ પોષલટેકનીક િસો ખાતે યોજાયલે આઠમો  િાષિિક ષિન 

ઉજિણી કાયિક્રમ   “િસોધરા – ૨૦૨૨” 

તારીખ ૦૭ જૂન નાાં રોજ  કૃષિ મહાષિદ્યાલય – િ – કૃષિ પોષલટેકનીક, િસો ખાતે આણાંદ કૃષિ 

યુષનિષસિટી ના માનનીય કુલપષતશ્રી ડૉ. કે.બી. કથીરીયા સાહેબના પ્રમુખપદે આઠમો  િાષિિક ષદન “િસોધરા 

– ૨૦૨૨” ઉજિણી નો કાયિક્રમ યોજાયેલ. આ િાષિિક ષદન ઉજિણીમાાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે આણાંદ કૃષિ 

યુષનિષસિટીનાાં ભૂતપૂિિ મા. કુલપષત શ્રી ડૉ. એ.એમ.શેખ તથા યુષનિષસિટીનાાં અન્ય અષધકારીશ્રીઓ તેમજ 

િસો, રામપુર, બામરોલી અને પલાણા ગામના શ્રેષ્ઠીઓ અને આગેિાનો, દાતાશ્રીઓ એ હાજર રહી પ્રસાંગ ન ે

ષદપાવ્યો હતો.  

આ િાષિિક ષદન ઉજિણી ના કાયિક્રમમાાં ષિષિધ સ્પધાિઓ જિેી કે એક ષમષનટ, અાંતાક્ષરી, ડમશેરાડ, 

ખાટ પે બાત, ષસાંગીગ, ડાન્સી ાંગ, િગેર ેનુાં આયોજન થયેલ જમેાાં બાંન્ને કોલેજના ષિદ્યાથી-ષિદ્યાથીનીઓ એ 

ખુબ જ ઉત્સાહથી ભાગ લીધેલ. ઉપરાાંત ષિદ્યાથી-ષિદ્યાથીનીઓએ રાંગોલી, ગરબા, સુશોભનના કાયિક્રમમાાં 

પણ ખુબ જ રસપૂિિક ભાગ લીધેલ. સદર કાયિક્રમ દરષમયાન ષિદ્યાથીઓ દ્વારા તૈયાર કરિામાાં આિેલ “ 

ષક્રએટીિ કોનિર”  આકિિણનુાં કેન્ર બનેલ હતુાં.    

કાયિક્રમની શુભ શરૂઆત કૃષિ કોલેજના એસ.આર.સી. ચેરમેન શ્રી પ્રષતક પાંચાલ દ્વારા આમાંષિત 

મહાનુભાિોનો તથા સિે ઉપષસ્થત પ્રાધ્યાપક ગણ તથા ષિદ્યાથી ષમિોનો શાષદદક તથા પુષ્પગુચ્છથી 

સ્િાગતથી કરલે. િિિ ૨૦૨૧-૨૨ દરષમયાન ગુજરાત સરકાર દ્વારા આયોષજત ખેલમહાકુાંભ સ્પધાિમાાં કૃષિ 

મહાષિદ્યાલય – િ – કૃષિ પોષલટેકનીક, િસોનાાં કુલ ૧૬૫ ષિદ્યાથીઓ અને ષિદ્યાથીનીઓએ (િોલીબોલ, ખો-

ખો, કબડ્ડી, ટેબલટેનીન, બેડષમન્ટન, ફૂટબોલ, ચેસ, એથલેટીક્સ, સ્કેષટાંગ, યોગાસન જિેી) સ્પધાિઓમાાં ભાગ 

લીધો હતો. જમેાાં ષિષિધ રમતોમાાં અિેની કોલેજના ષિદ્યાથીઓ તાલુકા તથા જીલ્લા કક્ષાએ પ્રથમ આિેલ 

અને ઝોન કક્ષાએ ભાગ લીધો હતો. યુષનિષસિટી આયોષજત સ્પોટિસ અને એથલેટીક્સ સ્પધાિમાાં ૧૮૦ 

ષિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધેલ તથા સાાંસ્કૃષતક સ્પધાિમાાં ૧૯ ષિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધેલ. ઉપરાાંત, “આઝાદી કા 

અમૃત મહોત્સિ” અતિગત આયોષજત ષિષિધ કાયિક્રમોમાાં કુલ ૭૩૩ ષિદ્યાથીઓએ ભાગ લીધેલ. આ િાષિિક 

ષદન ઉજિણી કાયિક્રમમાાં િિિ દરષમયાન ઉપરોક્ત જણાિેલ ષિષિધ રમત-ગમત તથા સાાંસ્કૃષત પ્રિૃષતઓમાાં 

ભાગ લઇ ષિજતેા બનનાર ષિદ્યાથી-ષિદ્યાથીનીઓ ને તથા “સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ યર”,   “ બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ 

સ્પોટિસ” ને પણ ઇનામ ષિતરણ કરી તેઓને પ્રોત્સાષહત કરિામાાં આિેલ. કાયિક્રમ દરમ્યાન આમાંષિત 

મહાનુભાિો એ પોતાના વ્યક્ત્વ્ય દ્વારા ગે્રજ્યુએશન પુણિ કરનાર બાંન્ને કોલેજની બેચ ને ઉત્તમ કારકીદી માટે 

માગિદશિન, આશીિચન આપી અષભનાંદન પાઠિેલ. કાયિક્રમના પ્રમુખ શ્રી. ડો.કે.બી.કથીષરયા સાહેબે  પોતાના 

વ્યક્ત્વ્ય દ્વારા ગે્રજ્યુએશન પુણિ કરનાર બાંન્ને કોલેજની બેચ આ કોલેજથી અભ્યાસ પૂણિ કરી હજુ િધુ ઉચ્ચ 

અભ્યાસ માટે પ્રયત્નો કરિા જોઈએ જથેી ભષિષ્ય િધુ ઉજ્જિળ બનાિી શકાય એમ જણાિેલ. તદુપરાાંત,બાંને 

કોલેજનુાં મેગેઝીન “િસોધરા” તથા “પ્લેસમેન્ટ બ્રોશર” નુાં મહાનુભાિો દ્વારા ષિમોચન કરિામાાં આિેલ. 

 કૃષિ પ્રધાન દેશમાાં કૃષિ કે્ષિે ઉજ્જજ્જિળ કારષકિદી અથે અભ્યાસ કરતા ષિદ્યાિથીઓને ઉત્સાહ અને 

પ્રેરણા મળી રહે તે હેતુ આણાંદ કૃષિ યુષનિષસિટી તેજસ્િી ષિદ્યાથીઓને ષિષિધ ચાંરકો દ્વારા નિાજ ેછે, અિેની 

િસો કોલેજના તેજસ્િી ષિદ્યાથીઓનો ઉત્સાહ િધારિા ષિષિધ દાતાઓ સિેશ્રી ડૉ. ડી.બી. પાંચાલ (આણાંદ) 

શ્રીમતી અાંજનીબેન બાંળિાંતભાઇ પટેલ (નડીયાદ), સુષનલભાઇ પટેલ (આણાંદ હાલ યુ.એસ.એ), ઇન્રિદનભાઇ 

પટેલ (નાિલી હાલ યુ.એસ.એ.) શ્રીમતી અલકાબેન ષનકુલભાઇ અને ષનકુલભાઇ સી. પટેલ (આણાંદ) તથા ડૉ. 

બકુલભાઇ સી. જોિી (કોડીનાર, હાલ ગુરગાિ) દ્વારા ષિષિધ ષિિયોમાાં ગોલ્ડ પ્લેટેડ ષસલ્િર મેડલ માટે 

અનુદાન કરલે. આ ઉપરાાંત અમદાિાદનાાં શેઠશ્રી અષમતભાઇ તથા પ્રકાશભાઇ પટેલ દ્વારા ષિદ્યાથીઓન ે



આષથિક સહાય પણ આપેલ. આચાયિશ્રી ડૉ. િી.પી.રામાણીએ સિિ દાતાશ્રીઓનો આભાર માની શાલ ઓઢાળી 

સન્માન કરલે.                    

કાયિક્રમનાાં અાંત માાં પોષલટેકષનકના એસ.આર.સી. ચેરમેનશ્રી ડૉ. ષચરાગ િમાિ દ્વારા કાયિક્રમની 

સફળતા માટે લીધેલ ભાર ેજહેમત બદલ સૌનો હદયપૂિિક આભાર વ્યકત કરલે અને રાષ્ટગાન સાથે આઠમાાં 

િાષિિક ષદન “િસોધરા – ૨૦૨૨” ની ઉજિણી કાયિક્રમની પૂણાિહુષત થયેલ.   

િાષિિક ષિન ઉજિણી ની ઝાાંખી: 
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