
આણદં કૃષિ યષુિવષસિટીિો આઠમો આંતર પોલિટેકષિક રમતોત્સવ – ૨૦૧૯,  
શેઠ ડી. એમ. પોલિટેકષિક ઇિ હોર્ટિકલ્ચર, મોડિ ફામમ, વડોદરા ખાતે યોજાયો 

 
 શેઠ ડી. એમ. પોલિટેકનિક ઇિ હોર્ટિકલ્ચર, આણદં કૃનિ યનુિવનસિટી, મોડિ ફામમ, વડોદરા િા 

યજમાિપદે આઠમો આંતર પોલિટેકનિક રમતોત્સવ-૨૦૧૯ તા. ૧૮ અિ ે૧૯ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૯િા 

રોજ યોજવામા ંઆવેિ હતો. સદર રમતોત્સવમા ંઆણદં કૃનિ યનુિવનસિટીિી પાચં પોલિટેકનિકિા 

૧૧૯ નવધાર્થી-નવદ્યાનર્થિિીઓએ ખો-ખો, વોિીબોિ, ટેબિ ટેનિસ અિે ચેસ રમતમા ંઉત્સાહપવૂમક ભાગ 

િીધેિ.  

 તા. ૧૮-૦૨-૨૦૧૯િા ઉદઘાટિ સમારોહિી શરૂઆત ભારત દેશિા જમ્મ-ુકશ્મીરમા ંઆવેિ 

પિુવામામા ં આતકંવાદી હુમિામા ં શહીદ ર્થયેિ વીર જવાિોિી યાદમા ં બે નમનિટ મૌિ પાળી 

શ્રદ્ાજંિી આપીિે કાયમક્રમિી શરૂઆત કરવામા ંઆવેિ હતી. આ પ્રસગંે ડૉ. બી. એચ. પચંાિ, 

આચાયમ, બાગાયત પોલિટેકનિકે કાયમક્રમિી રૂપરેખા આપી મહમેાિોનુ ં શાબ્દદક સ્વાગત પ્રવચિ 

આપેિ.  આણદં કૃનિ યનુિવનસિટીિા સ્પોર્ટમસ ધ્વજિે નિયામકશ્રી, નવદ્યાર્થી કલ્યાણ ડૉ. એસ. એચ. 

અકબરી દ્વારા િહરેાવી રમતોત્સવિો શભુાઆરંભ કરાવેિ. તેમજ આ પ્રસગંે ડૉ. એચ. સી. પટેિ, 

આચાયમ, બાગાયત મહાનવદ્યાિયએ પે્રરક સબંોધિ કરેિ.  

 આઠમા આંતર પોલિટેકનિક રમતોત્સવિા બીજા ર્દવસે તા. ૧૯-૦૨-૨૦૧૯િા રોજ સમાપિ 

સમારોહમા ંઆણદં કૃનિ યનુિવનસિટીિા માિિીય કુિપનતશ્રી તર્થા સમાપિ સમારોહિા પ્રમખુશ્રી, ડૉ. 

એિ. સી. પટેિ સાહબેશ્રીિા શભુહસ્તે નવજેતા ટીમ તર્થા રમતવીરોિે ટ્રોફી નવતરણ કરવામા ંઆવેિ. 

મખુ્ય મહમેાિશ્રી ડૉ. કે. પી. પટેિ, આચાયમ અિ ેનવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી અિે અનતનર્થ નવશેિશ્રી ડૉ. એસ. 

એચ. અકબરી, નિયામકશ્રી, નવદ્યાર્થી કલ્યાણિા હસ્તે મેડિ તર્થા પ્રમાણપત્રોનુ ં નવતરણ કરવામા ં

આવેિ. માિિીય કુિપનતશ્રી ડૉ. એિ. સી. પટેિ સાહબેે સમાપિ સમારોહિા પ્રમખુ સ્ર્થાિેર્થી 

નવદ્યાર્થીઓિે અભ્યાસ સારે્થ સવાાંગી નવકાસ માટે રમતોિી અગત્યતાનુ ં પે્રરણારૂપી પ્રવચિર્થી 

નવદ્યાર્થીઓિે પ્રોત્સાર્હત કરેિ. કાયમક્રમિા અંતમા ંઆભારનવનધ ડૉ. વી. કે. પટેિે કરેિ હતી.    



 

 



 આઠમા આંતર પોલિટેકનિક રમતોત્સવ-૨૦૧૯િા ઉદઘાટિ તર્થા સમાપિ સમારોહમા ંતા. ૧૮-૧૯ 
ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૯ િા રોજ ઉપસ્સ્ર્થત રહિે આણદં કૃનિ યનુિવનસિટીિા મહાનભુાવો સવેશ્રીઓ માિિીય 
કુિપનતશ્રી, ડૉ. એિ. સી. પટેિ સાહબે, આચાયમ અિ ેનવદ્યાશાખાદ્યાક્ષશ્રી, બી.એ.સી.એ., ડૉ. કે. પી. પટેિ, 
નિયામકશ્રી, નવદ્યાર્થી કલ્યાણ, ડૉ. એસ. એચ. અકબરી અિે આચાયમશ્રી, બાગાયત મહાનવદ્યાિયિા ડૉ. એચ. 
સી. પટેિ ેઅત્રેિી પોલિટેકનિક ઇિ હોર્ટિકલ્ચર અિે વોકેશિિ કોિમ ઓિ િેન્ડસ્કેપ ગાડમનિિંગિા નવદ્યાર્થીઓ 
દ્વારા અિે નશક્ષકોિા માગમદશમિર્થી તૈયાર કરવામા ંઆવેિ હોમ ગાડમિ, ર્કચિ ગાડમિિા નવનવધ મોડિેિા 
િમિૂા અિે બોિસાઈ પ્રદશમિિી મિુાકાત િીધેિ હતી.    

 


