નવમો

તર પો લટકિનક રમો સવ – ૨૦૧૯ િૃ ષ પો લટકિનક, આ ૃ ,ુ
વસો ખાતે યો યો

ૃિષ પો લટકિનક, આણંદ

ૃિષ

િુ નવિસટ , વસોના યજમાન પદ હઠળ નવમો

તર

પો લટકિનક રમો સવ – ૨૦૧૯ તાર ખ ૨૧ – ૨૨ નવે બર, ૨૦૧૯ ના રોજ યોજવામાં આવેલ
હતો. આ રમો સવમાં આણંદ

ૃિષ

ુ લ ૧૧૮ િવ ાથ અને

િુ નવિસટ ની પાંચ પો લટકિનકના

િવ ાથ નીઓએ વોલીબોલ, ખો-ખો, ટબલ ટિનસ અને ચેસની રમતોમાં ઉ સાહ ૂવક ભાગ લીધેલ
હતો.
આ રમો સવ ું ઉ ઘાટન આ

સંગના અ ય

િુ નવિસટ , આણંદ ડૉ. આર. વી. યાસ તથા
િવ ાથ ક યાણ

ુ લપતી ી, આણંદ

અને માનનીય

ુ ય મહમાન ડૉ. ડ . એચ. પટલ, િનયામક ી,

ૃિતઓ, આણંદ ના વરદ હ તે તા. ૨૧ નવે બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સવાર ૯:૦૦
ૃિષ મહાિવ ાલય -વ-

કલાક દ પ

ગટાવીને કરવામાં આવેલ. આ

સંગે

આણંદ ૃિષ

િુ નવિસટ , વસો ના આચાય અને

િુ નટ વડા ી, ડૉ. વાય. એમ.

તેમજ

ૃિષ

ુ પ ુ છથી વાગત કરલ હ .ું િવશેષમાં આ

ૃિષ પો લટકિનક,
ુ લે સૌ ું શા દક

સંગે પો લટકિનકના આચાય ીઓ, તેમના

િતિનિધઓ, એસઆરસી ચેરમેન ીઓ અને ટ મ મેનેજર ીઓ હાજર ર ા હતા. આ ઉ ઘાટન
સંગે માનનીય ુ લપિત ી ડૉ. આર. વી. યાસ સાહબે
સાથે રમતોની

ુ
ખ
થાનેથી િવ ાથ ઓને અ યાસની

વનમાં અગ યતા અને તેમાંથી શીખવા

તથા તેમના િવ ાથ કાળના સં મરણો તા

કર

વી બાબતો

િવ ાથ ઓને

િનયામક ી, િવ ાથ ક યાણ, આણંદ ડૉ. ડ . એચ. પટલ તથા આ
રમતોથી થતા શાર ર ક અને માનસીક ઘડતર િવષે
ઉદઘોસક અને ઉદઘાટન સમારં ભ

ેરણા પી

વચન

ુ ાં
ો સા હત કરલ. વ મ
સંગના

વચન આપેલ. સમ

ુ ય મહમાને પણ
રમતો સવ દર યાન

ૂણ થતાં આમંિ ત મહમાનોની આભારિવિધ ડૉ. એચ. સી.

પટલ, ચેરમેન ી એસ.આર.સી., ૃિષ પો લટકિનક, આણંદ ૃિષ
નવમો

ગે

િુ નવિસટ , વસો એ ક ુ હ .ું

તર પો લટકિનક રમતો સવ-૨૦૧૯ માં િવિવધ રમતોમાં ખો-ખો, ટબલ ટિનસ

અને ચેસમાં શેઠ મ. છ. ૃિષ પો લટકિનક, આ ૃ ,ુ આણંદ ની ટ મ િવ તા અને ૃિષ પો લટકિનક,
આ ૃ ,ુ વસોની ટ મ રનસ-અપ રહલ હતી.

યાર વોલીબોલ રમતમાં ૃિષ ઈજનેર પો લટકિનક,

દાહોદની ટ મ િવ તા અને શેઠ મ. છ. ૃિષ પો લટકિનક, આ ૃ ,ુ આણંદની ટ મ રનસ-અપ રહલ
હતી. ઓવરઓલ ચારય રમતોમાં શેઠ મ. છ. પો લટકિનક, આણંદ જનરલ ચે પયન બની હતી.
યાર ૃિષ પો લટકિનક, વસો જનરલ રનસ-અપ બનેલ હતી.

