
શેઠ ડી. એમ. પોલીટેકનીક ઇન હોટીકલ્ચર, મોડેલ ફામમ ખાતે નવા પ્રવશે પામેલ વવદ્યાર્થીઓ 
માટે ઓરીઅન્ટેશન કાર્મક્રમ ર્ોજાર્ો 

શેઠ ડી. એમ. પોલીટેકનીક ઇન હોટીકલ્ચર, વડોદરા ખાત ેતારીખ ૦૫.૧૧.૨૦૨૨ ના રોજ પ્રર્થમ 
વર્મમાાં નવા પ્રવેશ પામેલ ૪૨ વવદ્યાર્થીઓ (૨૯ વવદ્યાર્થીઓ અન ે ૧૩ વવદ્યાર્થીનીઓ) માટે 
ઓરીઅન્ટેશન કાર્મક્રમ ન ાં આર્ોજન કરવામા આવલે હત  ાં. સદર કાર્મક્રમમાાં વવદ્યાર્થીઓન ે
બાગાર્ત ક્ષેત્રે કારકકદી તર્થા માગમદશમન અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ડો. એન. આઇ. શાહ 
આચાર્મ અને ડીનશ્રી, બાગાર્ત મહાવવદ્યાલર્, આણાંદ કૃવર્ ય વનવવસિટી, તેમજ વનવતૃ આચાર્મ 
અને ડીનશ્રી, ડો. એચ. સી. પટેલ ઉપસ્થર્થત રહલે હતા. કાર્મક્રમની શરૂઆતમાાં એકેડેવમક ઇન્ચાર્જ 
ડો. વવ. કે. પટેલે મહમેાનોન ાં શાબ્દદક તર્થા ફૂલોર્થી  થવાગત કરી તમામ થટાફન ાં તેમજ 
વવદ્યાર્થીઓન ે આવકાર્ામ હતા. ત્ર્ારબાદ બાગાર્ત પોલલટેકવનક ના તમામ થટાફે પોતાનો 
પકરચર્ આપીને કોલેજની વવવવધ પ્રવવૃતઓ જેવીકે શૈક્ષલણક, હોથટેલ, ફામમ, વવદ્યાર્થી કલ્ર્ાણ, 
NSS વગેરેની જે તે ઇન્ચાર્જ અવધકારીશ્રીએ  માકહતી આપેલ હતી. કોલેજના આચાર્મ શ્રી ડો. બી 
એચ પાંચાલ ે તમામ વવદ્યાર્થીઓ તર્થા મહમેાનોને આવકારીને વવદ્યાર્થીઓને અત્રેની કોલેજનાાં 
થર્થાનન ાં મહત્વ, બાગાર્ત ફામમની માકહતી તર્થા  બાગાર્ત ક્ષતે્રે ભવવષ્ર્માાં ઉભી ર્થનાર તકો 
વવશે જાણકારી આપલે હતી. ડો. એન. આઇ. શાહ ે વવદ્યાર્થીઓને બાગાર્તમાાં રોજગારીની તકો, 
ડી ટ  ડી માાં પ્રવેશની જાણકારી તેમજ ભારતમાાં બાગાર્તના વવકાસની તકો તેમજ તનેા ઉજ્વળ 
ભવવષ્ર્ વવશે માકહતી આપેલ હતી. ડો. એચ. સી. પટેલે વવદ્યાર્થીઓને કારકકદી ઉજ્જવળ 
બનાવવા માટે સવાાંગી વવકાસ ર્થવો જરૂરી છે તેમ કહીને જીવન ઘડતર અને કારકકદી વવકાસમાાં 
આપણી નાનામાાં નાની સ ટેવો કેટલી ઉપર્ોગી છે તે ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવલે. વધ માાં   
ગ જરાતના ભારત રત્ન સપતૂ થવ. સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલનાાં જીવન વતૃાાંતનો ટૂાંકમાાં પકરચર્ 
આપીને તમેના જીવનની વવવવધ ઘટનાના  ઉદાહરણ આપીને વવદ્યાર્થીઓને પ્રેરણા અન ે
પ્રોત્સાહન આપેલ તર્થા  બપોર પછીના સેશનમાાં એકેડેવમક ઇન્ચાર્જ ડો. વવ. કે. પટેલે શૈક્ષલણક 
અને  પરીક્ષા પદ્ધવતની વવથતતૃ જાણકારી આપેલ હતી. શ્રી વી. ડી, રાઠવાએ એન.એસ.એસ 
પ્રવ વતની,  ડો. આઈ. એન. ભાભોરે હોથટેલના તર્થા સલે્ફ મેસનાાં વનર્મો વવશે, ડો. આર. જે. 
મકવાણાએ ઈતર પ્રવ વત તર્થા રમત ગમત  અંગે અને શ્રીમતી હતેલ અમીપરાએ કોલેજના 
પ થતકાલર્ની માકહતી આપેલ. અંતમાાં ડો. આર. જે. મકવાણાએ તમામનો આભાર માનીન ે
કાર્મક્રમને પણૂમ જાહરે કરેલ હતો. 
 



 

 

 

 

  

  

  

  
 


