
શેઠ ડી. એમ. પોલિટેકનિક ઇિ હોટીકલ્ચર, વડોદરા ખાતે “હોટીકલ્ચર ડે” 

િી ઉજવણી કરવામાાં આવી 

શેઠ ડી. એમ. પોલિટેકનિક ઇિ હોટીકલ્ચર, વડોદરા ખાતે આઝાદીકા અમતૃ મહોત્સવ અંતર્ગત 
તારીખ ૦૮-૦૮-૨૦૨૨ િા રોજ પ્રથમ  “હોટીકલ્ચર ડે” િી ઉજવણી ન ાં આયોજિ કરવામાાં આવેિ 
હત  ાં. આ કાયગક્રમિા અધ્યક્ષ તરીકે ડો. જે. એમ. ત  વાર, સાંય ક્ત બાર્ાયત નિયામકશ્રી, ગ જરાત 
રાજ્ય, વડોદરા.  મ ખ્ય મહમેાિ તરીકે ડો. એસ. જે. પટેિ, નિવતૃ્ત આચાયગ અિે ય નિટ 
અનિકારીશ્રી, મોડેિ ફામગ,  વડોદરા. અનતનથ નવશેષ તરીકે ડો. બી. એિ. પટેિ, ય નિટ અનિકારીશ્રી, 
કઠોળ સાંશોિિ કેન્દ્ર, મોડેિ ફામગ, વડોદરા તથા કોિેજિા આચાયગશ્રી ડો. બી. એચ. પાંચાિ હાજર 
રહિે હતા. સૌપ્રથમ કોિેજિા એકેડેનમક ઇન્દ્ચાર્જશ્રી,  ડો. નવ. કે. પટેિ દ્વારા મહમેાિોન ાં શાબ્દદક 
તથા ફૂિોથી સ્વાર્ત કરવામાાં આવય ાં. ત્યારબાદ આવેિ મહમેાિોએ દીપ પ્રાર્ટય કરીિે કાયગક્રમન ાં 
ઉદઘાટિ કય ું. ડો. બી. એચ. પાંચાિ દ્વારા પ્રસાંલર્ક ઉદબોિિ કરવામાાં આવય ાં જેમાાં તેઓએ 
બાર્ાયત ન ાં મહત્વ તેમજ ભારતિા નવકાસમાાં બાર્ાયતિા ફાળા તથા ડો. એમ. એચ. મારીર્ોવડા 
િે ફાિર ઓફ હોટીકલ્ચર ઇિ ઈન્દ્ડીયા અિે ડો. કે. એિ. ચડ્ઢાિે ફાિર ઓફ મોડગિ હોટીકલ્ચર ઇિ 
ઈન્દ્ડીયા તરીકે લબરદાવવામાાં આવે છે તે અંરે્િી નવસ્તતૃ જાણકારી આપી. મ ખ્ય મહમેાિ શ્રી ડો. 
એસ. જે. પટેિ દ્વારા આવા અિોખા કાયગક્રમિ ેલબરદાવવામાાં આવયો અિે આવા કાયગક્રમ વારાંવાર 
થતા રહ ે તે અંરે્ સચૂિ કય ું. કાયગક્રમિા અધ્યક્ષશ્રી ડો. જે. એમ. ત  વાર દ્વારા નવદ્યાથીઓિ ે
બાર્ાયત િે િર્તી રોજર્ારિી તકો, બાર્ાયત ખાત  ાં, ગ જરાત રાજ્ય દ્વારા ચાિતી નવનવિ સહાય 
િક્ષી યોજિાઓ તેમજ એક્સેિન્દ્ટ સેન્દ્ટર નવશે માહહતી આપવામાાં આવી. 

હોટીકલ્ચર ડે નિનમતે કોિેજ દ્વારા બાર્ાયત ક્ક્વઝ કોક્પપહટશિ, વકૃત્વ સ્પિાગ “વતગમાિ 
ભારતિા નવકાસમાાં બાર્ાયત િો ફાળો” અિે  પોસ્ટર પે્રઝન્દ્ટેશિ “બાર્ાયત અિે તાંદ રસ્તી” તેમજ 
બાર્ાયતી પાકોમાાં પ્રસર્જિિી સ્પિાગ જેવા નવનવિ પ્રકારિા કાયગક્રમ આયોજજત કરવામાાં આવયા. 
તદ પરાાંત તમામ નવિાથીઓિે “ગ્રો યોર સલે્ફ” થીમ બેઝ પર  શાકભાજીિા છોડ પોિીબેર્માાં 
જતિ કરવા માટે  આપવામાાં આવયા. સદર હદવસે આણાંદ ખાતે આઝાદીકા અમતૃ મહોત્સવ 
અંતર્ગત યોજાયેિ હર ઘર નતરાંર્ા કાયગક્રમમાાં ભાર્ િેિાર અત્રેિી કોિેજિી નવિાથીિી પટેિ હરયા 
(પોસ્ટર પેન્દ્ટીર્) અિે પરમાર શ્વેતાએ તથા (નિબાંિ સ્પિાગ)માાં બીજા ક્રમાાંકે આવેિ હોય તેમન ાં 
સ્ટાફ તેમજ નવિાથીઓ દ્વારા બહ માિ કરવામાાં આવય ાં. અંતમાાં ડો. આઈ. એિ. ભાભોર દ્વારા તમામ 
મહમેાિો તેમજ નવદ્યાથીઓન ાં આભાર માિીિે કાયગક્રમિે પણૂગ જાહરે કયો 

 



 

  

  

  

  
 

 



 

  

  

  

  
     


