
ુ ય મકાઇ સશંોધન ક , ગોધરા ારા ા સફર ઓફ ટકનોલો  તગત  

સાગબારા ગામમા ંખે તૂ િશ બર યો ઇ 
 

  પચંમહાલ જ લાનો ુ ય પાક એવા મકાઇ પાકના વ  ુઉ પાદન માટ ુ ય મકાઇ સશંોધન ક , ગોધરા 

ારા તા તરમા ંમોરવા(હડપ)  તા કુાના સાગબારા ગામે ા સફર ઓફ ટકનોલો  યોજના હઠળ  તા.04/09/2017 

ના રોજ  તાલીમ િશ બર યો ઇ હતી. 

 ખે ૂતોને મકાઇની આ િુનક તાિં કતાઓથી વાકફ કરવા એ બૂ જ અગ ય ુ ં હોઇ આ ગેની તાલીમ 

આપવા માટ ા સફર ઓફ ટકનોલો  યોજનાના ભાગ પે મોરવા(હડપ)  તા કુાના સાગબારા ગામે આયો ત 

તાલીમમા ંઆદવાસી િવ તારના દા ત 102 ખે ૂત ભાઇ-બહનોએ ઉ સાહભેર ભાગ લીધો હતો. ડા એમ.બી.પટલ, 

સહ સશંોધન વૈ ાિનક ી(મકાઇ) એ મકાઇમા ંિનદામણ ુ ર કરવા માટ  ભાર ુ ો હતો તેમજ મકાઇની ખેતી માટ 

બીજના મહ વ િવષે, બેબીકોન મકાઇનો શાકભા  તર ક ઉ પાદન લેવા, વેચવા અને  ઘર માટ ઉપયોગ કરવા 

જણા  ુહ  ુઅને પોપકોનથી થતા આિથક ફાયદા ગેની ડાણ વૂક મા હતી આપેલ હતી અને ૂ ય વિધત તો 

વાવવા માટ ભાર કૂયો હતો. ડા.એસ.એમ.ખાનોરકર, િન તૃ સશંોધન વૈ ાિનક ીએ મકાઇ  ુ ઉ પાદન ઓ  

આવવાના કારણો અને વ  ુ ઉ પાદન મેળવવાની ચાવીઓ અને મકાઇમા ં હાઇ ીડ બીજ ૃ  કાય મ, 

ણુવ ાસભર બયારણ પેદા કરવા ગે તથા સકંર તોના બયારણ ઉ પાદન કરવા ગેની મા હતી આપી 

હતી. 

ો.ક.એચ.પટલ, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક(મકાઇ) એ મકાઇમા ંખાતર ુ ં યવ થાપન તથા િનદામણ 

િનયં ણ ગેની પ ધિતઓ ઉપર િવશેષ માગદશન આપેલ હ  ુતથા મકાઇના પાકની વાવણી સાકંળા ગાળે ના 

કરતા બે ટના ગાળે કરવા ભાર કુલ હતો. ખેતી ખચ ઘટાડવા માટ વરસાદના પાણીની બચત તથા ઉનાળામા ં

ડ  ખેડ કરવા ઉપર િવશેષ ચુન કરલ હ ુ.ં 

         ડૉ.બી.એન. ઠ રએ થમ હરોળના િનદશનના હ ,ુ પાયાની બાબતો, અમલ, ફાયદા, યાનમા ંરાખવાની 

બાબતો અને મકાઇની ટકાનોલો  ગેની મા હતી આપી હતી અને ખે ુતોની ુ કલીઓ  ુ િનવારણ કરલ હ .ુ 

સમ  કાય મ ુ ંસચંાલન  ડૉ.બી.એન. ઠ રએ કરલ હ ુ.ં 

 

   


