આણંદ કૃષિ યષુ િવષસિટીિો આઠમો આંતર પોલિટે કષિક રમતોત્સવ – ૨૦૧૯,
શેઠ ડી. એમ. પોલિટેકષિક ઇિ હોર્ટિકલ્ચર, મોડિ ફામમ, વડોદરા ખાતે યોજાયો
શેઠ ડી. એમ. પોલિટે કનિક ઇિ હોર્ટિકલ્ચર, આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટી, મોડિ ફામમ, વડોદરા િા
ુ રી ૨૦૧૯િા
યજમાિપદે આઠમો આંતર પોલિટે કનિક રમતોત્સવ-૨૦૧૯ તા. ૧૮ અિે ૧૯ ફેબ્રઆ
રોજ યોજવામાં આવેિ હતો. સદર રમતોત્સવમાં આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટીિી પાંચ પોલિટે કનિકિા
૧૧૯ નવધાર્થી-નવદ્યાનર્થિિીઓએ ખો-ખો, વોિીબોિ, ટે બિ ટે નિસ અિે ચેસ રમતમાં ઉત્સાહપ ૂવમક ભાગ
િીધેિ.
તા. ૧૮-૦૨-૨૦૧૯િા ઉદઘાટિ સમારોહિી શરૂઆત ભારત દે શિા જમ્મુ-કશ્મીરમાં આવેિ
પુિવામામાં આતંકવાદી હુમિામાં શહીદ ર્થયેિ વીર જવાિોિી યાદમાં બે નમનિટ મૌિ પાળી
શ્રદ્ાંજિી આપીિે કાયમક્રમિી શરૂઆત કરવામાં આવેિ હતી. આ પ્રસંગે ડૉ. બી. એચ. પંચાિ,
આચાયમ, બાગાયત પોલિટે કનિકે કાયમક્રમિી રૂપરે ખા આપી મહેમાિોનુ ં શાબ્દદક સ્વાગત પ્રવચિ
આપેિ. આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટીિા સ્પોર્ટમ સ ધ્વજિે નિયામકશ્રી, નવદ્યાર્થી કલ્યાણ ડૉ. એસ. એચ.
અકબરી દ્વારા િહેરાવી રમતોત્સવિો શુભાઆરં ભ કરાવેિ. તેમજ આ પ્રસંગે ડૉ. એચ. સી. પટે િ,
આચાયમ, બાગાયત મહાનવદ્યાિયએ પ્રેરક સંબોધિ કરે િ.
આઠમા આંતર પોલિટે કનિક રમતોત્સવિા બીજા ર્દવસે તા. ૧૯-૦૨-૨૦૧૯િા રોજ સમાપિ
સમારોહમાં આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટીિા માિિીય કુિપનતશ્રી તર્થા સમાપિ સમારોહિા પ્રમુખશ્રી, ડૉ.
એિ. સી. પટે િ સાહેબશ્રીિા શુભહસ્તે નવજેતા ટીમ તર્થા રમતવીરોિે ટ્રોફી નવતરણ કરવામાં આવેિ.
મુખ્ય મહેમાિશ્રી ડૉ. કે. પી. પટે િ, આચાયમ અિે નવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી અિે અનતનર્થ નવશેિશ્રી ડૉ. એસ.
એચ. અકબરી, નિયામકશ્રી, નવદ્યાર્થી કલ્યાણિા હસ્તે મેડિ તર્થા પ્રમાણપત્રોનુ ં નવતરણ કરવામાં
આવેિ. માિિીય કુિપનતશ્રી ડૉ. એિ. સી. પટે િ સાહેબે સમાપિ સમારોહિા પ્રમુખ સ્ર્થાિેર્થી
નવદ્યાર્થીઓિે અભ્યાસ સાર્થે સવાાં ગી નવકાસ માટે રમતોિી અગત્યતાનુ ં પ્રેરણારૂપી પ્રવચિર્થી
નવદ્યાર્થીઓિે પ્રોત્સાર્હત કરે િ. કાયમક્રમિા અંતમાં આભારનવનધ ડૉ. વી. કે. પટે િે કરે િ હતી.

આઠમા આંતર પોલિટેકનિક રમતોત્સવ-૨૦૧૯િા ઉદઘાટિ તર્થા સમાપિ સમારોહમાં તા. ૧૮-૧૯
ુ રી, ૨૦૧૯ િા રોજ ઉપસ્સ્ર્થત રહેિ આણંદ કૃનિ યુનિવનસિટીિા મહાનુભાવો સવેશ્રીઓ માિિીય
ફેબ્રઆ
કુિપનતશ્રી, ડૉ. એિ. સી. પટેિ સાહેબ, આચાયમ અિે નવદ્યાશાખાદ્યાક્ષશ્રી, બી.એ.સી.એ., ડૉ. કે. પી. પટેિ,
નિયામકશ્રી, નવદ્યાર્થી કલ્યાણ, ડૉ. એસ. એચ. અકબરી અિે આચાયમશ્રી, બાગાયત મહાનવદ્યાિયિા ડૉ. એચ.
સી. પટેિે અત્રેિી પોલિટેકનિક ઇિ હોર્ટિકલ્ચર અિે વોકેશિિ કોિમ ઓિ િેન્ડસ્કેપ ગાડમ નિિંગિા નવદ્યાર્થીઓ
દ્વારા અિે નશક્ષકોિા માગમદશમિર્થી તૈયાર કરવામાં આવેિ હોમ ગાડમ િ, ર્કચિ ગાડમ િિા નવનવધ મોડેિિા
િમ ૂિા અિે બોિસાઈ પ્રદશમિિી મુિાકાત િીધેિ હતી.

