
 

પોલિટેકનિક ઇિ ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઈકોિોનમક્સ 

આણદં કૃનિ યનુિવનસિટી  
 આણદં   

 ાંચભો આંતય ોલરટેકનનક યભતોત્વલ – ૨૦૧૫ 
આણાંદ 

આણાંદ કૃન યનુનલનવિટી આણાંદ શસ્તકની ોલરટેકનનકન  નલદ્ય થી/નલદ્ય થીનીઓનો 
ત .૦૬/૧૧/૨૦૧૫, શકુ્ર્લ યન  યોજ પેક્રટી ઓપ ફૂડ પ્રોવેનવિંગ ટેક્નોરોજી એન્ડ ફ મો એનજીન  ડીનશ્રી 
ડો.ડી.વી.જોીન  નેજા શઠે ોલરટેકનનક ઇન ફૂડ વ મન્વ એન્ડ શોભ ઈકોનોનભક્વન  મજભ ન દે  ાંચભો 
આંતય ોલરટેકનનક યભતોત્વલ – ૨૦૧૫  આણાંદ કૃન યનુનલનવિટી- આણાંદન  જીભખ ન  ભેદ ન ખ તે 
આમોજન કયલ ભ ાં આલેર. 

 યભતોત્વલ – ૨૦૧૫ દયમ્મ ન  ળેઠ ભ. છ. કૃન ોલરટેકનનક-આણાંદ, ોલરટેકનનક ઇન ફૂડ વ મન્વ 
એન્ડ શોભ ઇકોનોનભક્વ-આણાંદ, કૃન ોલરટેકનનક-લવો, ળેઠ ડી. એભ. ોલરટેકનનક ઇન શોર્ટિકલ્ચય -લડોદય , 
કૃન ઈજનેયી ોલરટેકનનક-દ શોદ એભ કુર  ાંચ ોલરટેકનનક એ બ ગ રીધેર. જેન ુઉદઘ ટન આ.કૃ.ય.ુન  
ભ નનીમ કુરનતશ્રી , ડો.એન.વી.ટેરન  લયદ શસ્તે કયલ ભ ાં આવયુાં. વભ યાંબભ ાં અનતનથ નલળેશ્રી , 
આ.કૃ.ય.ુન  કુરવલચલશ્રી, ડો.એભ.એન.બ્રહ્મબટ્ટ, નનમ ભકશ્રી, નલદ્ય થી કલ્મ ણ, ડો.એવ.એચ.અકફયી, ડીનશ્રી, 
એપ.ી.ટી.ફીઈ, ડો.ડી.વી.જોી શ જય યશરે શત . ડીનશ્રી , કૃન નલદ્ય ળ ખ - ડો.કે.ી.ટેરએ આભાંત્રીત 
ભશભે ન તયીકે શ જયી આી શતી. 

વદય યભતોત્વલ-૨૦૧૫ નુાં ર્યણ ભ નીચે મજુફ યહ્ુાં શત ુાં. 
૧. લોરીફોર - ચેમ્ીમન ળેઠ ભ. છ. કૃન ોલરટેકનનક-આણાંદ 

યનવસઅ ોલરટેકનનક ઇન ફૂડ વ મન્વ એન્ડ શોભ ઇકોનોનભક્વ-
આણાંદ 

૨. ખો-ખો - ચેમ્ીમન ળેઠ ભ. છ. કૃન ોલરટેકનનક-આણાંદ 
  યનવસઅ ળેઠ ડી. એભ. ોલરટેકનનક ઇન શોર્ટિકલ્ચય -લડોદય  
૩. ચેવ - ચેમ્ીમન ોલરટેકનનક ઇન ફૂડ વ મન્વ એન્ડ શોભ ઇકોનોનભક્વ-

આણાંદ 
  યનવસઅ ળેઠ ભ. છ. કૃન ોલરટેકનનક-આણાંદ 

યભતોત્વલન  અંતે આ.કૃ.ય.ુન  વાંળોધન નનમ ભકશ્રી , ડો. કે.ફી.કથીયીમ , નનમ ભકશ્રી , નલદ્ય થી 
કલ્મ ણ, ડો.એવ.એચ.અકફયી તેભજ ડીનશ્રી, કૃન નલદ્ય ળ ખ - ડો.કે.ી.ટેર ન  શસ્તે ઈન ભ નલતયણ કયી 
નલદ્ય થીઓને પ્રોત્વ શીત કયલ ભ ાં આલેર.  

તેભજ લસ ૨૦૧૬-૧૭ ભ ાં છઠ્ઠો  આંતય ોલરટેકનનક યભતોત્વલ  ળેઠ ભ. છ. કૃન ોલરટેકનનક-
આણાંદન  મજભ ન દે મોજલ  ધ્લજ અસણ નલનધ કયલભ ાં આલી.  



 

 

 

 


