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‘રાષ્ટ્રીય શાયર’ શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી રચચત અને

સંપાદદત ગીતોની કાવ્યગાન સ્પર્ાા ન ં આયોજન
તા. ૦૪-૦૯-૨૦૨૧
આઝાદી કા અમ ૃત મહોત્સવ અંતગાત “રાષ્ટ્રીય શાયર” શ્રી ઝવેરચંદ
મેઘાણીની ૧૨૫મી જન્મજયંતીની ઉજવણીના ભાગરૂપે બં.અ. કૃષિ મહાષવદ્યાલય,
આ.કૃ.ય., આણંદ ખાતે તા. ૦૪-૦૯-૨૦૨૧ ના રોજ શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી રચચત
અને સંપાદદત ગીતોની કાવ્યગાન સ્પર્ાાન ં આયોજન કરવામાં આવેલ. સ્પર્ાામાં
સ્નાતક અને અનસ્નાતકમાં અભ્યાસ કરતા ષવદ્યાર્થીઓએ (કલ ૧૩ ષવદ્યાર્થીઓ)
ખ ૂબ જ ઉત્સાહ ભેર ભાગ લીર્ો હતો. કાયાક્રમમાં કૃષિ મહાષવદ્યાલયના આચાયાશ્રી,
ર્ાા. વાય. એમ. શકલ તેમજ ષવદ્યાર્થી પદરિદના સભ્યઓ ઉપસ્સ્ર્થત રહીને
કાયાક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો. કાયાક્રમના અંતે આચાયાશ્રીએ પ્રસંગોચચત
ઉદ્દબોર્ન કરી અને ષવજ્ઞાનનાં ષવદ્યાર્થીઓને પણ સાદહત્ય અને ષવષવર્ સાંસ્કૃષતક
કાયાક્રમોમાં ભાગ લે છે તે માટે ષવદ્યાર્થીઓને ચબરદાવ્યા હતા. સમગ્ર કાયાક્રમન ં
સંચાલન ર્ાા. ષવનયકમાર, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક એ કયા હત ં.
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“Zaverchand Meghani’s Poetry Recitation Competition”
4th September 2021 at Central Hall of BACA
Zaverchand Kalidas Meghani, whom Mahatma Gandhi honoured with the title of
Rashtriya Shayar (the National Poet) wrote on patriotism, social, reformation, education and
many other social aspects of life. Zaverchand Kalidas Meghani was one with Mahatma
Gandhi and moved from village to encourage people to participate in the freedom fight-the
Gandhian Way.
Zaverchand Kalidas Meghani was a wonderful orator and unique Gujarati writer. On
his 125th year’s birth anniversary, B. A. College of Agriculture, Anand Agriculture
University, Anand organized a “Zaverchand Meghani’s Poetry Recitation Competition” on
4th September 2021 at Central Hall of BACA In this event, undergraduates and postgraduates
of this college has participated. Dr. Y. M. Shukla, Principal and Dean, B. A. College of
Agriculture, was preceded the function. He appreciated and applauded the performances of
the participants. Out of participated, three candidates were selected as a winner of the
competition.
Overall, the competition inspired the young generation to come forward and recite on
stage. The young poets enthralled the audience with their articulation and memory skills
while reciting poems. It was a splendid opportunity for them to gain confidence through stage
exposure. Everyone was delighted after seeing their pleasing performances.
Function was organized by Dr. Vinayakumar HM, Assistant Professor, Department of
Agril. Extension and Communication.

