ોીટેકનનક ઇન ફૂડ સાયન્સ એન્ડ હોમ ઇકોનોનમક્સ દ્વારા “રાષ્ટ્રિય ોષણ સપ્તાહ ૨૦૨૨ની ઉજવણી
યાષ્ટ્રીમ ોણ વપ્તાશ (૧ થી ૭ વપ્ટે મ્ફય

,૨૦૨૨) ની ઉજલણી ડો.ગામત્રી જાડેજા (ભદદનીળ
, આ.કૃ.યુ. ,આણંદ દ્વાયા

પ્રદ્યાક) ના ભાગગદળગન શેઠ ોરીટેકનનક ઇન ફૂડ વામન્વ એન્ડ શોભ ઇકોનોનભક્વ

જુદી જુદી સ્ધાગઓનુ ં આમોજન થકી કયલાભાં આલી. જેની ભાહશતી નીચેના કોરભભાં આેર છે . જેભાં તભાભ
નલદ્યાથીઓએ ઉત્વાશપ ૂલગક બાગ રીધેર અને જૂદી-જૂદી સ્ધાગ ઓભાં શ્રેષ્ટ્ઠ દે ખાલ કયલા પ્રમત્ન કયે ર. જેની
નલગત નીચે પ્રભાણે છે .
ક્રમ

દદનાાંક

સ્ધાા ન ાં નામ

નવજેતા
પ્રથમ

૧.

૧/૦૯/૨૦૨૨ ોસ્ટય સ્ધાગ (‘ફૂડ

ત ૃતીય

દ્વદ્વનતય

ચતથા

ગોશેર નભત્તુર

લાયરેકય નીર

-

-

ખાંટ એરન

કોરડીમા નમન

-

-

ુ ાં
(‘ચોભાવાની ઋતભ

અને વોરંકી

અને નકુભ

ૌષ્ષ્ટ્ટક આશાય’)

ઉત્તભ

દ્રાયકેળ

ટે ર હિળા

ાનેરીમા

ચાંદેગયા નેશા

યભાય

અને ચાલડા

જજગીળા અને

નનળા અને

શેભાક્ષી

ટે ર શેરી

યોહશત ઈળા

ફીજા લગની

-

વેફ્ટી પોય ભોન્સુન’)
૨.

૩.

૨/૦૯/૨૦૨૨ ૌષ્ષ્ટ્ટક લાનગી સ્ધાગ

૩/૦૯/૨૦૨૨ ૌષ્ષ્ટ્ટક પ્રવાદ સ્ધાગ
(‘ૌષ્ષ્ટ્ટક પ્રવાદ’)

૪.

૫/૦૯/૨૦૨૨ ડ્રાભા સ્ધાગ(ૌષ્ષ્ટ્ટક
આશાય’)

૫.

૬/૦૯/૨૦૨૨ સ્રોગન સ્ધાગ
૭/૦૯/૨૦૨૨ ક્ક્લઝ સ્ધાગ (જનયર

-

કાભળમા

-

નલદ્યાથીનીઓ
કોરડીમા નમન યભાય નનળા

કૃારી

(‘ૌષ્ષ્ટ્ટક આશાય’)
૬.

-

ાટોડીમા

નોરેજ, સ્ોર્્ગ વ અને

પ્રળાંત અને

ોણ આશાય)

વોરંકી ઉત્તભ

-

-

-

આ સ્ધાગઓભાં નલજમી ફનનાય નલદ્યાથીઓનો ઈનાભ નલતયણ વભાયોશ મોજલાભાં આલેર. તે
દયમ્માન ોરીટેકનનકના આચામગ ડૉ.કે.ફી.કાભળમા ધ્લાયા ોણ વપ્તાશની ઉજલણીના ભશત્લ નલળે વભજણ
આલાભાં આલેર શતી.
યાષ્ષ્ટ્રમ ોણ વપ્તાશની ઉજલણીની વાથોવાથ નલદ્યાથીઓ દ્વાયા ગણનતની સ્થાના કયલાભાં આલી
શતી જે કોરેજભાં એક આધ્માજત્ભક લાતાલયણ સ્થાનત કયલાભાં ભદદરૂ ફન્યુ ં શત.ુ ં નલદ્યાથીઓએ દયયોજ
વલાય-વાંજ આયતી કયે ર , તથા વત્મનાયામણની કથાનુ ં ણ આમોજન કયે ર. જેભાં વૌ નલદ્યાથીઓ અને
કભગચાયીઓ વશબાગી થમેર.
આ કામગિભો દયમ્માન ફેકયી ળાા અને ોરીટે કનનકના તભાભ કભગચાયી ગણે અને નલળે રૂે નપ્રનત ઠાકય
અને પ ૂલી ટેરે નલદ્યાથીઓને પ્રોત્વાશન પુરૂ ાડી ઉજલણીને વપ ફનાલી શતી.

ોસ્ટય સ્ધાગ

ક્ક્લઝ સ્ધાગ

સ્રોગન સ્ધાગ

ગણેળ સ્થાના

ડ્રાભા સ્ધાગ

ઈનાભ નલતયણ

