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છઠ્ઠો આંતર ોલટે કષનક રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭
આણંદ કૃષવ યુષનળષશિટી ષસ્તકની ડંચ

ોલટે કષનકો ેઠ મ. છ. કૃષવ ોલટે કષનક-

આણંદ, કૃષવ

ોલટે કષનક-ળશો, ેઠ ડી.એમ. ોલટે કષનક ઇન ષોટીકલ્ચર -ળડોદરડ, ોલટે કષનક ઇન ફુડ શડયન્શ એન્ડ ષોમ
ઇકોનોમીકશ-આણંદ તથડ કૃષવ ઇજનેરી ોલટે કષનક-દડષોદનડ ષળદ્યડથીઓ/ષળદ્યડથીનીઓનો છઠ્ઠો આંતર ોલટે કષનક
રમતોત્શળ ૨૦૧૬-૧૭ ેઠ મ. છ. કૃષવ ોલટે કષનકનડ યજમડનદે તડ.૧૩/૦૨/૨૦૧૭નડ રોજ જીમખડનડ મેદડન ખડતે
આયોજન કરળડમડં આળે.
શદર

રમતોત્શળનો ઉદઘડટન શમડરોષ જીમખડનડ મેદડન ખડતે માનનીય કુ ષતશ્રી ડાા . એન. સી. ટે ના

અધ્યક્ષદે યોજળડમડં આળે ષતો. જેમડં

મુખ્ય મષેમડન તરીકે ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી ડાા . અરૂણ ટે  ,

અષતષથ ષળેવ તરીકે આચાયા અને ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષ (ફુડ પ્રોસેસીંગ ટે કનોોજી અને ફાયો એનજી)ડાા . ડી. સી. જોષી
તથડ ષનયામકશ્રી, ષવદ્યાથી કલ્યાણ ડાા . એસ. એચ. અકફરી અને મુખ્ય ષનમંત્રક આચાયા અને ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષ (કૃષષ)
ડાા . કે . ી.ટે  ષડજર રષી ખેડડીઓને પ્રોત્શડષન પુરૂ ડડે ષત .ું
ુ ફ રહય ંુ હત ં.ુ
છઠ્ઠા આંતર ોલટે કષનક રમતોત્સવ ૨૦૧૬-૧૭ ન ંુ રરણામ નીચે મજ
૧. વોીફો ૨. ખો-ખો ૩.ચેસ ૪.ટે ફ ટે નીશ -

ચેમ્ીયન

શેઠ મ. છ. કૃષષ ોલટે કષનક, આણંદ

રનશા અ

કૃષવ ઇજનેરી ોલટે કષનક, દડષોદ

ચેમ્ીયન

શેઠ મ. છ. કૃષષ ોલટે કષનક, આણંદ

રનશા અ

કૃષવ ોલટે કષનક, ળશો

ચેમ્ીયન

શેઠ મ. છ. કૃષષ ોલટે કષનક, આણંદ

રનશા અ

કૃષવ ોલટે કષનક, ળશો

ચેમ્ીયન

કૃષષ ોલટે કષનક,વસો

રનશા અ

કૃષવ ઇજનેરી ોલટે કષનક, દડષોદ

રમતોત્શળનડ અંતે શમડન શમડરોષ

સંશોધન ષનયામકશ્રી , ડાા . કે . ફી. કથીરીયાના અઘ્યક્ષણડ ષેઠલ

યોજળડમડ આળે ષતો જેમડં મુખ્ય ષનમંત્રક, આચાયા અને ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષ (કૃષષ), ડાા .કે .ી.ટે , મુખ્ય મષેમડનશ્રી,
ષનયામકશ્રી, ષવદ્યાથી કલ્યાણ , ડાા . એસ. એચ. અકફરી અને અષતષથ ષળેવ તરીકે આચાયા અને ષવદ્યાશાખાધ્યક્ષ
ુ ૈયા, ષડજર રષે ષતડં અને શદર મષડનુભડળોનડ ષસ્તે ષળષળધ રમતનડ ષળજેતડઓને ટ્રોપી
(કૃષષ ઇજનેરી), ડાા . આર. સફ
તથડ મેડનુ ં ષળતરણ કરી પ્રોત્શડષન પુરૂ ડડળડમડં આળે ષતુ.ં

જનર ચેમ્ીયનશી ટ્રોપી શેઠ મ. છ. કૃષષ

ોલટે કષનક, આણંદ અને રનસાઅ ટ્રોપી કૃષષ ોલટે કષનક-વસોએ જીતે ષતી.
તેમજ ળવા ૨૦૧૭-૧૮મડં સાતમો આંતર ોીટે કષનક રમતોત્શળ કૃષવ ઇજનેરી ોીટે કષનક , દડષોદનડ
યજમડન દે યોજળડ ધ્ળજ અણ
ા ષળષધ કરળડમડં આળી.

