કૃષ અથથળાસ્ત્ર ષલબાગ, ફં. અ. કૃષ ભશાષલદ્યારમ, આ.કૃ.યુ. આણંદ ખાતે

“માછી તથા જીંગા ઉછે ર”
વિષય ઉપર યોજાયે એક દદિસીય તાીમ કાયયક્રમ
આણંદ કૃષ યુષનલષવિટી આણંદ ખાતે આલેર ફં.અ.કૃષ ભશાષલદ્યારમના કૃષ અથથળાસ્ત્ર ષલબાગ તયપથી “ભાછરી તથા
જીંગા ઉછે ય” ષલમ ઉય તાયીખ ૨૨ ઓગષ્ટ ૨૦૧૭ ને ભંગલાયના યજ એક દદલવીમ તારીભ કામથક્રભનુ ં આમજન
કયલાભાં આવ્યુ શતુ. જેભાં ભાછરી તથા જીંગા ઉછે ય વાથે વંકામેર વાયર, ભજપુય, ગાજણા અને લડદ, વજીત્રા,
કયભવદ તથા લારલડ એભ છ અરગ અરગ ગાભ ભાંથી કુર ૫૦ તારીભાથી બાઈઓ ઉસ્થથત યહ્યા શતા.

તારીભાથીઓના યજીથરેળન ફાદ તારીભ કામથક્રભનુ ં ષલષધલત્ત ઉદઘાટન ફં. અ. કૃષ ભશાષલદ્યારમના આચામથશ્રી
ડૉ. કે. ી. ટેર , ષલબાગના પ્રાધ્માક અને લડા ડૉ. કે. એવ. જાદલ, વેન્ટ્રર ઈન્ટ્થટીટયુટ ઓપ પેળ લટય એક્લાકલ્ચય
(CIFA) ના લડા ડૉ. વી. કે. ષભશ્રા , ભદદનીળ ભત્સથમદ્યગ ષનમાભકની કચેયી આણંદથી ધાયે ર શ્રી યવીકબાઈ ભકલાણા
તેભજ કૃષ ષલજ્ઞાન કેન્ટ્ર, દે લાતજના લૈજ્ઞાષનક પ્ર. જે. એચ. બટ્ટની ઉસ્થથતીભાં થયુ. વભગ્ર આમજન ડૉ. એ. એવ. ળેખ
તથા શ્રી જીજ્ઞેળ ભેકલાન દ્વાયા કયલાભાં આવ્યુ.
તારીભ કામથક્રભને અનુરક્ષીને તજજ્ઞ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાં આલેર તારીભ વંપ ૂટનુ ં ષલતયણ કમાથ ફાદ ડૉ. કે. એવ.
જાદલ દ્વાયા વફંષધત ષલમ અંગે ભાદશતી આલાભાં આલી. ત્સમાયફાદ પ્ર. જે. એચ. બટ્ટ દ્વાયા ભીઠા ાણીની ભાછરી તથા
જીંગા ઉછે યની લૈજ્ઞાષનક ધ્ધષત 4 ડૉ. વી. કે. ષભશ્રા દ્વાયા વામન્ટ્ટીપીક એક્લાક્લ્ચય પ્રેક્ટાઈવીવ અને એક્થટથ અને ડભેથટીક

ભાકે ટીંગ તથા શ્રી યવીકબાઈ ભકલાણા દ્વાયા ભાછરી તથા જીંગા ઉછે યનુ ં અથથકયણ તેભજ વયકાયશ્રીની ષલષલધ વશામ
મજનાઓ લગેયે ષલમ અંગે તારીભાથીઓને દયચચત કયલાભાં આવ્મા.

ુ ી4 ગાભડી ગાભ4 આણંદ મુકાભે આલેર ભાછરી ઉછે ય કેન્ટ્રની મુરાકાત રીધી
થીમયી વાથે પ્રેક્ટીકર જ્ઞાન ભી યશે તે શેતથ
તેભજ દદલવના અંતે તારીભાથીએ વંત વ્મક્ત કયતા જણાવ્યુ કે તેભને જરૂયી ફધીજ ભાદશતી ભી છે .

કામથક્રભભાં ઉસ્થથત વલે તારીભાથીઓને ભાછરી તથા જીંગા ઉછે યની તારીભ અંગેના પ્રભાણત્ર આલાભાં આવ્મા.
અંતે તારીભના વંચારક ડૉ. એ. એવ. ળેખ દ્વાયા વલેન આબાય વ્મક્ત કયલાભાં આવ્મ.

