વિશ્વ ચકલી વિિસની ઉજિણી ૨૦૨૨
આણંદ કૃ ષિ યુષિવષસિટીિા પક્ષીશાસ્ત્ર ષવભાગ, આણંદ િગર પ્રાથષિક શાળા િં. ૩, ખેતીવાડી, જહાંગીરપુરા
પ્રાથષિક શાળા અિે પે.સેન્ટર શાળા હાડગુડિા સંયુક્ત ઉપક્રિે તારીખ ૧૯/૦૩/૨૦૨૨ િા રોજ ષવશ્વ ચકલી ષદવસિી
ઉજવણી કરવાિાં આવેલ. જે અંતગિત પક્ષી ષવભાગિા સહ- સંશોધિ વૈજ્ઞાષિક અિે વડા ડૉ. સી. કે . બોરડિાં િાગિદશિિ
હેઠળ િદદિીશ સંશોધિ વૈજ્ઞાિીક ડો. જે. જી. દુ લેરા તથા શ્રી. આષશિ િાયી દ્વારા શાળાિાં બાળકોિે ચકલીઓિા
જીવિ ચક્ર ષવશે તથા તેિી વતિણુક અિે સતત ઘટતી જતી ચકલીઓિી વસ્તી પાછળિાં કારણો અિે તેિા સંરક્ષણ
િાટે િાં ઉપાયો ષવશે ષવસ્તૃત િાષહતી આપવાિાં આવેલ. આ ઉપરાંત પુંઠાિાંથી તૈયાર કરેલ િાળા તેિજ િાટીિાં
િાળા, બડિ ષિડર ષવશે તથા ઘરે પડેલાં િકાિાં પુંઠાિાં ખોખા િાંથી કઈ રીતે આપણે ચકલી િાટે િાળા તૈયાર કરી
શકીયે અિે િકાિી પાણીિી પ્લાસ્ટીકિી બોટલ િાંથી કઈ રીતે બડિ ષિડર તૈયાર કરી શકાય તે ષવશે ષવસ્તૃત િાષહતી
આપવાિાં આવેલ. સિગ્ર કાયિક્રિિું સંચાલિ ડો. જે. જી. દુ લેરા, િદદિીશ સંશોધિ વૈજ્ઞાિીક દ્રારા કરવાિાં આવેલ.
આણંદ િગર પ્રાથષિક શાળા િં. ૩, ખેતીવાડીિા આચાયિ શ્રીિતી કલ્પિા િેકવાિ, જહાંગીરપુરા પ્રાથષિક શાળાિા
આચાયિ શ્રી. િીતેશભાઇ િેકલીિ તથા પે.સેન્ટર શાળા હાડગુડ િા આચાયિ શ્રી. ષહરેિભાઇ િેકવાિ દ્વારા પણ બાળકોિે
“ચકલી બચાવો” અષભયાિ અંતગિત િાગિદશિિ આપી કાયિક્રિિાં સહકાર આપ્યો હતો. પક્ષી ષવભાગિા શ્રી. વીરેન્દ્ર
જાદવ, શ્રી. રિેશ ચાવડા તથા શ્રી. કિલ વસાવાએ આ કાયિક્રિિાં ઉત્સાહભેર ષવષવધ પ્રવૃષિઓિાં િદદ કરી કાયિક્રિ િે
સિળ બિાવવા િદદ કરેલ.

કાર્યક્રમ ની ઝાાંખી

જહાંગીરપુરા પ્રાથષિક શાળાિાં િાટીિા િાળા િું ષવતરણ

ડો. જે. જી. િુ લેરા દ્રારા વિશ્વ ચકલી વિિસ પર વિસ્તૃત વ્ર્ાખ્ર્ાન

વિશ્વ ચકલી વિિસની ઉજિણીમાાં ભાગ લેનાર આણાંિ નગર
પ્રાથવમક શાળા નાં. ૩, ખેતીિાડીના વિધાથી ગણ

વિશ્વ ચકલી વિિસની ઉજિણીમાાં ભાગ લેનાર જહાાંગીરપુરા
પ્રાથવમક શાળા વિધાથી ગણ

વિશ્વ ચકલી વિિસની ઉજિણીમાાં ભાગ લેનાર પે.સેન્ટર શાળા
હાડગુડના વિધાથી ગણ

પે.સેન્ટર શાળા હાડગુડના વિધાથી-ષવધાથીિીઓિે િાટીિા િાળા િું
ષવતરણ

આણાંિ નગર પ્રાથવમક શાળા નાં. ૩, ખેતીિાડીમાાં માળાનુાં વિતરણ

આણાંિ નગર પ્રાથવમક શાળા નાં. ૩, ખેતીિાડીમાાં વશક્ષકોમાાં
માળાનુાં વિતરણ

