
ૃ િષ િવ ાન ક , આ. .ૃ .ુ, દવાતજ ારા ખાતરના યો ય ઉપયોગ ગેનો િૃત કાય મ  

     ૃ િષ િવ ાન ક , આણદં ૃિષ િુનવિસટ , દવાતજ અને આ મા, આણદંના સહયોગથી  
તા.૨૨.૧૦.૨૦૧૯ના રોજ મેક યાણી માતા મં દર, સો ા ખાતે ખાતરના યો ય ઉપયોગ ગનેો િૃત 
કાય મ યોજવામા ંઆવેલ મા ંઆ ુબા ુના ગામના ૧૫૨ ખે ુત ભાઇઓ તથા બહનો હાજર ર ા હતા. 
સદર કાય મમા ંડો. એમ.બી. વીરડ યા, સહ ા ાપક, ૃ િષ રસાયણ શા  અને જમીન િવ ાન િવભાગ, 
બી.એ.સી.એ., આ. ૃ. .ુ, આણદં, ો.એસ.વી. રાઠોડ, ૃ િષ રસાયણ શા  અને જમીન િવ ાન િવભાગ, 
બી.એ.સી.એ., આ. ૃ. .ુ, આણદં અને ી મા ુત ધામી, .એન.એફ.સી., વડોદરા તથા ી લાભેશભાઇ 
શા ી, સરપચં ી, દવાતજ તથા ક.િવ.ક.ના વૈ ાિનકો અને સવ ટાફ હાજર ર ા હતા. 

કાય મની શ આતમા ં ડૉ. આર. એમ. પટલ, વૈ ાિનક (પાક સરં ણ) ારા ઉપ થત સવ ુ ં
શા દક તેમજ ુ પ ુ છથી વાગત કરવામા ંઆ  ુતેમજ તેઓએ ાસગંો ચત ઉદબોધન ક .ુ યારબાદ 
ડો. એમ.બી. વીરડ યા, સહ ા ાપક, ૃ િષ રસાયણ શા  અને જમીન િવ ાન િવભાગ, બી.એ.સી.એ., 
આ. ૃ. .ુ, આણદંએ રિવ પાકોમા ંખાતર ુ ંયો ય યવ થાપન િવશે િવ તૃમા ંચચા કર . ો.એસ.વી. રાઠોડ, 
ૃ િષ રસાયણ શા  અને જમીન િવ ાન િવભાગ, બી.એ.સી.એ., આ. ૃ. .ુ, આણદં એ જમીન ચકાસણી તથા 

જમીનની તં ુ ર તી ળવવા માટના અગ યના ુ ાઓ િવશે મા હતી આપી. ક.િવ.ક.ના વૈ ાિનક 
(એ ોનોમી) ડૉ. વાય.સી. લ ુમ ારા સં ુલત ખાતર યવ થાપન િવશે િવ તૃમા ંચચા કરવામા ંઆવી. 
આ ઉપરાતં ખે ૂતોને ખાતરના કાય મ ઉપયોગ િવષેની િવડ યો ફ મ બતાડવામા ં આવેલ. યારબાદ 
બપોર ૧૨.૩૦ કલાક ખે ુતો માટ ખાતરના યો ય ઉપયોગ ગનેા િૃત કાય મના ઉ ાટન ુ ં વતં 
સારણ બતાવવામા ંઆવેલ મા ંમાનનીય ક ય ૃિષ અને ખે ૂત ક યાણ મં ી તથા માનનીય ખાતર 

મં ી ારા ખે તૂોને સબંોધવામા ંઆવેલ.  
કાય મના તે ક.િવ.ક. ટાફ ારા સવનો આભાર ય ત કર  કાય મની ણુા િુત કરવામા ંઆવી.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

કાય મની ઝાખંીઓ 
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