
દસમો આંતર પોલિટેકનિક રમતોત્સવ ૨૦૨૧-૨૨ પોલિટેકનિક ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ 
ઈકોિોનમક્સ, આણદં કૃનિ યનુિવનસિટી, આણદં ધ્વારા યોજાયો 

પોલિટેકનિક ઈિ ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઈકોિોનમક્સ, આણદં કૃનિ યનુિવનસિટી, આણદંિા યજમાિપદ 

હઠેળ દસમો આંતર પોલિટેકનિક રમતોત્સવ ૨૦૨૧-૨૨ તારીખ ૧૨મી માર્ચ, ૨૦૨૨િા રોજ જીમખાિા ગ્રાઉન્ડ 

પર યોજવામા ંઆવેિ. આ રમતોત્સવમા ંઆણદં કૃનિ યનુિવનસિટીિી પાછેં પોલિટેકનિકિા કુિ ૧૫૯ નવદ્યાર્થી અિે 

નવદ્યાનર્થિિીઓએ વોિીબોિ, ખો-ખો અિે ટેબિ ટેનિસિી રમતોમા ંઉત્સાહપવૂચક ભાગ િીધેિ હતો. 

 આ રમતોત્સવ ડૉ. કે. બી. કર્થીરરયા, માિિીય કુિપતીશ્રી, આણદં કૃનિ યનુિવનસિટી, આણદં ધ્વારા ખલુ્િો 

મકૂવામા ં આવેિ. આ પ્રસગંે પોલિટેકનિક ઈિ ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઈકોિોનમક્સ, આણદં કૃનિ યનુિવનસિટી, 

આણદંિા આર્ાયચ ડૉ. કે. બી. કામલળયા ધ્વારા સૌનુ ં પષુ્પ-કિગીર્થી સ્વાગત કરવામા ં આવેિ. નવશેિમા ં આ 

પ્રસગંે યનુિવનસિટી અનધકારીશ્રીઓ, કોિેજિા આર્ાયચ અિ ે ડીિશ્રીઓ, પોલિટેકનિકિા આર્ાયચશ્રીઓ, તેમિા 

પ્રનતનિનધઓ, એસઆરસી ર્ેરમેિશ્રીઓ અિ ેટીમ મિેેજરશ્રીઓ હાજર રહ્યા હતા. આ ઉદ્દઘાટિ પ્રસગંે માિિીય 

કુિપનતશ્રી ડો. કે.બી.કર્થીરરયા સાહબેે નવદ્યાર્થીઓિે અભ્યાસિી સારે્થ રમતોિી જીવિમા ંઅગત્યતા અિે તેમારં્થી 

શીખવા જેવી બાબતો અંગે પે્રરણારૂપી પ્રવર્િ આપી ખેિરદિી પવૂચક રમવા માટે પ્રોત્સારહત કરેિ. સમગ્ર 

રમતોત્સવ દરમ્યાિ ઉદ્દઘોિક તરીકેિી કામગીરી અિે આભારનવનધ ડૉ. દેવેશભાઈ પટેિ, આસીસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, 

બેકરી શાળા, પોલિટેકનિક ઈિ ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઈકોિોનમક્સ, આણદં કૃનિ યનુિવનસિટી, આણદં દ્વારા કરવામા ં

આવી હતી.  

 ઉદ્દઘાટિ સમારંભ બાદ માિ. કુિપનતશ્રી તેમજ યનુિવનસિટી અનધકારીશ્રીઓ, ડીિ-ડાયરેકટરશ્રીઓ, 

પોલિટેકનિકિા આર્ાયચશ્રીઓ  તેમજ તમામ મહમેાિો દ્વારા બહિેોિી વોિીબોિ સ્પધાચ અિે ભાઈઓિી ખો-ખોિી 

સ્પધાચિા ખિેાડીઓિો મેદાિ પર પરરર્ય કરવામા ંઆવેિ અિે માિ. કુિપનતશ્રીએ ટોસ ઉછાળી ત્રણ ેરમતોિી 

શરૂઆત કરાવવામા ંઆવેિ તેમજ મરે્ પણ નિહાળેિ હતી. જેિાર્થી નવદ્યાર્થીઓ ખબૂજ પ્રોત્સારહત ર્થયા હતા.  

 દસમા ં આંતર પોલિટેકનિક રમતોત્સવ – ૨૦૨૧-૨૨મા ં નવનવધ રમતોમા ં ભાઈઓમા ં ખો-ખો અિ ે

ટેબિટેનિસમા ંશેઠ મ.છ. કૃનિ પોિીટેકનિક, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં જયારે કે વોિીબોિમા ંકૃનિ પોલિટેકનિક, આ.કૃ.ય.ુ, 

વસોિી ટીમ નવજેતા તેમજ ટેબિ ટેનિસ અિે વોિીબોિમા ંબાગાયત પોલિટેકનિક, વડોદરા તેમજ ખો-ખોમા ંકૃનિ 

પોલિટેકનિક, આ.કૃ.ય.ુ, વસો રિસચ-અપ રહ્યા હતા. બહિેોમા ંપણ શેઠ મ.છ. કૃનિ પોલિટેકનિક, આણદં ટેબિટેનિસ 

અિે વોિીબોિમા ં બન્ન ે રમતોમા ં નવજેતા જયારે કે ટેબિટેનિસમા ં બાગાયત પોલિટેકનિક, વડોદરા અિે 

વોિીબોિમા ંપોલિટેકનિક ફૂડ સાયન્સ, આણદં રિસચ અપ રહ્યા હતા. ઓવરઓિ ભાઈઓ અિે બહિેો બને્નમા ંશેઠ 

મ.છ. કૃનિ પોિીટેકનિક, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં જિરિ ર્ેમ્મ્પયિ જ્યારે કે બાગાયત પોલિટેકનિક, વડોદરા જિરિ 

રિસચ-અપ રહ્યા હતા.  

 સમગ્ર રમતોત્સવ દરમ્યાિ નિયામક, નવદ્યાર્થી કલ્યાણ ડૉ. રદિેશભાઈ પટેિનુ ં  માગચદશચિ તર્થા તમેિી 

કર્ેરીિા કમચર્ારી ગણિો સહયોગ મળતા રહ્યા હતા. વધમુા ંબ.ંઅ. કૃનિ મહાનવદ્યાિયિા ફીઝીકિ ઇન્સ્રકટર શ્રી 

પી.એ.ગોરહિનુ ં તાનંત્રક માગચદશચિ ખબૂ મદદગાર રહ્ુ.ં સમગ્ર કાયચક્રમ પોલિટેકનિક ફૂડ સાયન્સિા આર્ાયચ ડૉ. 

કેશવ કામલળયાિા ં માગચદશચિ હઠેળ ડો. દેવેશભાઈ પટેિ, આનસસ્ટન્ટ પ્રોફેસર અિે એસ.આર.સી. ર્ેરમેિ ડૉ. 

ગાયત્રીબેિ જાડજેાિી રાહબરી હઠેળ નપ્રતીબેિ ઠાકર તેમજ હારદિકભાઈ વૈદ્ય અિે પોલિટેકનિકિા તમામ કમર્ાચરી 

ગણ તર્થા સ્વયસંેવક-નવદ્યાર્થીઓિા સાર્થસહકારર્થી સફળતા પવૂચક પાર પડિે હતો. 



  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 


