વલશ્વ ચકરી દદલસની ઉજલણી ૨૦૧૯
આણંદ કૃષ યુનીલષવિટીના ક્ષીળાસ્ત્ર ષલબાગ,આણંદ નગય પ્રાથષભક ળાા નં. ૩, ખેતીલાડી અને
ે.વેન્ટય ળાા શાડગુડના વંયક્ુ ત ઉક્રભે તાયીખ ૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ના યજ આણંદ નગય પ્રાથષભક ળાા નં. ૩,
ખેતીલાડી અને ે.વેન્ટય ળાા શાડગુડ ખાતે ષલશ્વ ચકરી દદલવની ઉજલણી કયલાભાં આલેર. જે અંતગગત ક્ષી
ષલબાગનાવશ- વંળધન લૈજ્ઞાષનક ડૉ. વી. કે. ફયડનાં ભાગગદળગન શેઠ ભદદનીળ વંળધન લૈજ્ઞાનીક ડ. જે. જી.
ુ અને વતત ઘટતી જતી
દુ રેયા દ્વાયા ળાાનાં ફાકને ચકરીઓના જીલન ચક્ર ષલળે તથા તેની લતગણક
ચકરીઓની લસ્તી ાછનાં કાયણ અને તેના વંયક્ષણ ભાટે નાં ઉામ ષલળે ષલસ્ત ૃત ભાદશતી આલાભાં આલેર.
આ ઉયાંત પુઠં ાભાંથી તૈમાય કયે ર ભાા તેભજ ભાટીનાં ભાા, ફડગ દપડય ષલળે તથા ઘયે ડેરાં નકાભાં પુઠં ાનાં
ખખા ભાંથી કઈ યીતે આણે ચકરી ભાટે ભાા તૈમાય કયી ળકીમે અને નકાભી ાણીની પ્રાસ્ટીકની ફટર ભાંથી
કઈ યીતે ફડગ દપડય તૈમાય કયી ળકામ તે ષલળે ષલસ્ત ૃત ભાદશતી આલાભાં આલેર.વભગ્ર કામગક્રભનુ ં વંચારન ડ.
જે. જી. દુ રેયા, ભદદનીળ વંળધન લૈજ્ઞાનીક તથા શ્રીભતી ફીનર ભેકલાન, ભદદનીળ ષળક્ષક દ્રાયા કયલાભાં
આલેર. ક્ષી ષલબાગના શ્રી. યષલ ડાબી, શ્રી. યભેળ ચાલડા તથા શ્રી. કભર લવાલાએ આ કામગક્રભભાં ઉત્વાશબેય
ષલષલધ પ્રવ ૃષિઓભાં ભદદ કયી કામગક્રભ ને વપ ફનાલલા ભદદ કયે ર.
કામયક્રભ ની ઝાાંખી

આણંદ નગય પ્રાથષભક ળાા નં. ૩, ખેતીલાડીના

ડો. જે. જી. દુરેયા દ્રાયા વલશ્વ ચકરી દદલસ ય વલસ્ત ૃત

ષલધાથીઓને પુઠં ાના ભાા નું ષલતયણ

વ્માખ્માન

વલશ્વ ચકરી દદલસની ઉજલણીભાાં બાગ રેનાય આણાંદ નગય

ડો. જે. જી. દુરેયા દ્રાયા આણાંદ નગય પ્રાથવભક ળાા નાં. ૩,

પ્રાથવભક ળાા નાં. ૩, ખેતીલાડીના વલધાથી ગણ

ખેતીલાડીના વળક્ષકો ને ફડય પીડય નુાં વલતયણ

વલશ્વ ચકરી દદલસની ઉજલણીભાાં બાગ રેનાય ે.સેન્ટય

ે.સેન્ટય ળાા હાડગુડના વલધાથી-ષલધાથીનીઓને પુઠં ાના

ળાા હાડગુડના વલધાથી ગણ

ભાા નું ષલતયણ

ડો. જે. જી. દુરેયા દ્રાયા ે.સેન્ટય ળાા હાડગુડના આચામય

શ્રી. યભેળ ચાલડા દ્રાયા પુઠ
ાં ાના ભાાને ગોઠલલાની દ્ધવતની

તથા વળક્ષકગણ ને પુઠ
ાં ાના ભાાનુાં વલતયણ તથા વલશ્વ

સભજણ

ચકરી દદલસ ય વલસ્ત ૃત ચચાય

