દસમો આંતર પોલિટેકનિક રમતોત્સવ ૨૦૨૧-૨૨ પોલિટે કનિક ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ
ઈકોિોનમક્સ, આણંદ કૃનિ યનુ િવનસિટી, આણંદ ધ્વારા યોજાયો
પોલિટેકનિક ઈિ ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઈકોિોનમક્સ, આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટી, આણંદિા યજમાિપદ
હેઠળ દસમો આંતર પોલિટેકનિક રમતોત્સવ ૨૦૨૧-૨૨ તારીખ ૧૨મી માર્ચ, ૨૦૨૨િા રોજ જીમખાિા ગ્રાઉન્ડ
પર યોજવામાં આવેિ. આ રમતોત્સવમાં આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટીિી પાંછે પોલિટેકનિકિા કુિ ૧૫૯ નવદ્યાર્થી અિે
નવદ્યાનર્થિિીઓએ વોિીબોિ, ખો-ખો અિે ટેબિ ટેનિસિી રમતોમાં ઉત્સાહપ ૂવચક ભાગ િીધેિ હતો.
આ રમતોત્સવ ડૉ. કે. બી. કર્થીરરયા, માિિીય કુિપતીશ્રી, આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટી, આણંદ ધ્વારા ખુલ્િો
મ ૂકવામાં આવેિ. આ પ્રસંગે પોલિટેકનિક ઈિ ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઈકોિોનમક્સ, આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટી,
આણંદિા આર્ાયચ ડૉ. કે. બી. કામલળયા ધ્વારા સૌનુ ં પુષ્પ-કિગીર્થી સ્વાગત કરવામાં આવેિ. નવશેિમાં આ
પ્રસંગે યુનિવનસિટી અનધકારીશ્રીઓ, કોિેજિા આર્ાયચ અિે ડીિશ્રીઓ, પોલિટેકનિકિા આર્ાયચશ્રીઓ, તેમિા
પ્રનતનિનધઓ, એસઆરસી ર્ેરમેિશ્રીઓ અિે ટીમ મેિેજરશ્રીઓ હાજર રહ્યા હતા. આ ઉદ્દઘાટિ પ્રસંગે માિિીય
કુિપનતશ્રી ડો. કે.બી.કર્થીરરયા સાહેબે નવદ્યાર્થીઓિે અભ્યાસિી સાર્થે રમતોિી જીવિમાં અગત્યતા અિે તેમાંર્થી
શીખવા જેવી બાબતો અંગે પ્રેરણારૂપી પ્રવર્િ આપી ખેિરદિી પ ૂવચક રમવા માટે પ્રોત્સારહત કરે િ. સમગ્ર
રમતોત્સવ દરમ્યાિ ઉદ્દઘોિક તરીકેિી કામગીરી અિે આભારનવનધ ડૉ. દે વેશભાઈ પટેિ, આસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર,
બેકરી શાળા, પોલિટેકનિક ઈિ ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઈકોિોનમક્સ, આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટી, આણંદ દ્વારા કરવામાં
આવી હતી.
ઉદ્દઘાટિ સમારં ભ બાદ માિ. કુિપનતશ્રી તેમજ યુનિવનસિટી અનધકારીશ્રીઓ, ડીિ-ડાયરે કટરશ્રીઓ,
પોલિટેકનિકિા આર્ાયચશ્રીઓ તેમજ તમામ મહેમાિો દ્વારા બહેિોિી વોિીબોિ સ્પધાચ અિે ભાઈઓિી ખો-ખોિી
સ્પધાચિા ખેિાડીઓિો મેદાિ પર પરરર્ય કરવામાં આવેિ અિે માિ. કુિપનતશ્રીએ ટોસ ઉછાળી ત્રણે રમતોિી
શરૂઆત કરાવવામાં આવેિ તેમજ મેર્ પણ નિહાળે િ હતી. જેિાર્થી નવદ્યાર્થીઓ ખ ૂબજ પ્રોત્સારહત ર્થયા હતા.
દસમાં આંતર પોલિટેકનિક રમતોત્સવ – ૨૦૨૧-૨૨માં નવનવધ રમતોમાં ભાઈઓમાં ખો-ખો અિે
ટેબિટેનિસમાં શેઠ મ.છ. કૃનિ પોિીટેકનિક, આ.કૃ.યુ., આણંદ જયારે કે વોિીબોિમાં કૃનિ પોલિટેકનિક, આ.કૃ.યુ.,
વસોિી ટીમ નવજેતા તેમજ ટેબિ ટેનિસ અિે વોિીબોિમાં બાગાયત પોલિટેકનિક, વડોદરા તેમજ ખો-ખોમાં કૃનિ
પોલિટેકનિક, આ.કૃ.યુ., વસો રિસચ-અપ રહ્યા હતા. બહેિોમાં પણ શેઠ મ.છ. કૃનિ પોલિટેકનિક, આણંદ ટેબિટેનિસ
અિે વોિીબોિમાં બન્ને રમતોમાં નવજેતા જયારે કે ટેબિટેનિસમાં બાગાયત પોલિટેકનિક, વડોદરા અિે
વોિીબોિમાં પોલિટેકનિક ફૂડ સાયન્સ, આણંદ રિસચ અપ રહ્યા હતા. ઓવરઓિ ભાઈઓ અિે બહેિો બન્નેમાં શેઠ
મ.છ. કૃનિ પોિીટેકનિક, આ.કૃ.યુ., આણંદ જિરિ ર્ેમ્મ્પયિ જ્યારે કે બાગાયત પોલિટેકનિક, વડોદરા જિરિ
રિસચ-અપ રહ્યા હતા.
સમગ્ર રમતોત્સવ દરમ્યાિ નિયામક, નવદ્યાર્થી કલ્યાણ ડૉ. રદિેશભાઈ પટેિનુ ં માગચદશચિ તર્થા તેમિી
કર્ેરીિા કમચર્ારી ગણિો સહયોગ મળતા રહ્યા હતા. વધુમાં બં.અ. કૃનિ મહાનવદ્યાિયિા ફીઝીકિ ઇન્સ્રકટર શ્રી
પી.એ.ગોરહિનુ ં તાંનત્રક માગચદશચિ ખ ૂબ મદદગાર રહ્ુ.ં સમગ્ર કાયચક્રમ પોલિટેકનિક ફૂડ સાયન્સિા આર્ાયચ ડૉ.
કેશવ કામલળયાિાં માગચદશચિ હેઠળ ડો. દે વેશભાઈ પટેિ, આનસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર અિે એસ.આર.સી. ર્ેરમેિ ડૉ.
ગાયત્રીબેિ જાડેજાિી રાહબરી હેઠળ નપ્રતીબેિ ઠાકર તેમજ હારદિ કભાઈ વૈદ્ય અિે પોલિટેકનિકિા તમામ કમર્ાચરી
ગણ તર્થા સ્વયંસેવક-નવદ્યાર્થીઓિા સાર્થસહકારર્થી સફળતા પ ૂવચક પાર પડિે હતો.

