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

 
શેઠ ડી. એમ. પોલીટેકનીક ઇન હોટીકલ્ચર ખાતે તારીખ ૨૬.૧૧.૨૦૨૧ ના રોજ પ્રર્થમ વર્મમાાં 
પ્રર્થમ સેમેસ્ટરમાાં નવા પ્રવેશ પામેલ ૪૨ વવદ્યાર્થીઓ (૨૨ છોકરા અન ે ૨૦ છોકરીઓ)  માટે 
ઓરીઅન્ટેશન કાર્મક્રમ ન ાં આર્ોજન કરવામાાં આવેલ હત  ાં. સદર કાર્મક્રમમાાં વવદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન 
અને માર્મદશમન માટે ડો.એન. આઈ. શાહ, આચાર્મ અને ડીનશ્રી, બાર્ાર્ત મહાવવદ્યાલર્, આકૃય , 
આણાંદ ની ખાસ ઉપસ્સ્ર્થત રહલે. કાર્મક્રમની શરૂઆતમાાં એકેડેવમક ઇન્ચાર્જ, ડો. વવ.કે.પટેલે 
વવદ્યાર્થીઓન ાં, મહમેાન અને સ્ટાફન ાં શાબ્દીક તર્થા ફૂલોર્થી સ્વાર્ત કરી નવીન વવદ્યાર્થીઓ તર્થા 
મહમેાનશ્રી અને સ્ટાફ નો પરરચર્ કરાવવામાાં આવ્ર્ો ત્ર્ાર બાદ નવી વનમાર્ેલ એસ.આર.સી 
બોડીએ પોતાનો પરરચર્ આપ્ર્ો. એકેડેવમક ઇન્ચાર્જશ્રી ડો. વવ.કે.પટેલે કોલેજ ના વનર્મો,  
લેકચરનાાં ટાઈમ, હાજરી અન ે પરીક્ષાના વનર્મો ની છણાવટ પવૂમક જાણકારી આપેલ. હોસ્ટેલ 
રેક્ટરશ્રી ડો. આઈ. એન ભાભોરે હોસ્ટેલના વનર્મો, સ્કોલરશીપ, જમવાની સેલ્ફ મેસ તર્થા આરોગ્ર્ 
સેવા માટે હોસ્સ્પટલ અને ડોક્ટર ની જાણકારી આપેલ. એસ.આર.સી ચેરમેન ડો. આર. જે. 
મકવાણાએ કોલેજની રમત ર્મત, ખેલક દ, જ દા જ દા રદવસની ઉજવણી, મહમેાનોના પ્રેરણા 
પ્રવચન, એન.એસ.એસ ની પ્રવવૃિ વરે્રેની.ઉંડાણ પવૂમક જાણકારી આપેલ. ફામમ મેનેજર ડો. એસ. 
વવ. મહડેાએ વવદ્યાર્થીઓને પ્રાર્ોગર્ક પ્રવવૃિઓ માટે ફામમના ઉપર્ોર્ અંર્ેની જાણકારી આપેલ. 
અત્રેની કોલેજમાાં ઉપલબ્ધ લાઇબ્રેરી, ઈન્ટરનેટ કનેક્ટેડ કોમ્પપ્ય ટર લેબ,  રીરડિંર્ રૂમ, ટેબલ ટેવનસ 
કોટમ , વોલીબોલ મેદાન તેમજ નાન ાં રમત ર્મત મેદાનની સ વવધાઓની વવદ્યાર્થીઓને જાણકારી 
આપેલ. ત્ર્ારબાદ કોલેજના આચાર્મશ્રી ડો. બી. એચ પાંચાલે કોલેજ અને હોસ્ટેલ લાઈફ સાર્થ ે
અન કળૂ કઈ રીતે ર્થવ ાં તર્થા બાર્ાર્ત ક્ષેત્રમા કારરકદી કઇ રીતે બનાવી તેની રસપ્રદ સમજ 
આપેલ. વવશેર્ ઉપસ્સ્ર્થવતમાાં અત્રે પધારેલ આચાર્મ અને ડીનશ્રી, બાર્ાર્ત મહાવવદ્યાલર્ . ડો.એન. 
આઈ. શાહ સાહબેે સ્નાતક અને રડપ્લોમા કોલેજ ના અભ્ર્ાસની બાર્ાર્ત ક્ષેતે્ર રોજર્ારી તેમજ 
સ્વરોજર્ારીની તકો, વધ  અભ્ર્ાસની તકો સાર્થ ે બાર્ાર્ત ક્ષેત્રમાાં નવા વવકવસત ર્થતા ક્ષેત્રની 
ખબૂજ છણાવટ પવૂમક વાતામલાપ આપેલ. અંતમાાં વવદ્યાર્થીઓ સાર્થ ેપ્રશ્નોિરી કરીને મ ાંઝવતા પ્રશ્નોને 
પણ ચચામ કરવામાાં આવી. 
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