
 
ુ ય મકાઇ સશંોધન ક , ગોધરા ારા ા સફર ઓફ ટકનોલો  તગત લાબડાધરા 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 ંઘોઘબંા  તા કુાના છબન રુ ગામ ે ા સફર ઓફ ટકનોલો  યોજના હઠળ  તા.૨૨/૦૮/૧૭ના રોજ  

તાલીમ િશ બર યો ઇ હતી. 

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

આપવા માટ ા સફર ઓફ ટકનોલો  યોજનાના ભાગ પ ે ઘોઘબંા તા કુાના લાબડાધરા ગામ ે આયો ત 

તાલીમમા ંઆ દવાસી િવ તારના દા ત ૮૬ ખે તૂોએ ઉ સાહભેર ભાગ લીધો હતો.  ડા પી.ક.પરમાર, મદદનીશ 

સશંોધન વૈ ાિનક ી(મકાઇ)એ મકાઇની ુ ય વિધત તો બેબીકોન અને પોપકોનથી થતા આિથક ફાયદા  
ગેની ડાણ વૂક મા હતી સમ વી હતી અન ે ૂ ય વિધત તો વાવવા માટ ભાર કૂયો હતો.  

ો. ક.એચ.પટલ, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનકએ  મકાઇમા ંખાતર યવ થા તથા િનદામણ િનયં ણ 
ગેની પ ધિતઓ ઉપર િવશષે માગદશન આપલે હ  ુતથા મકાઇના પાકની વાવણી સાકંળા ગાળે ના કરતા 

બે ટાના ગાળે કરવા ભાર કુલ હતો. 

 ડો.એસ.ક.સ ઘએ મકાઇમા ંરોગની ઓળખના લ ણૉ, છોડના ન નુા અન ેફોટો ાફ ારા સમ વીને 
તનેા િનયં ણની પ ધિતઓન ે ડણ વુક સમ વી હતી. ી વી.ક.ઘો  ુ,બીજ અિધકાર , જુરાત રા ય બી  
િનગમએ મકાઇમા ં ણુવ ાસભર બયારણ પદેા કરવા ગે તથા સકંર તોના બયારણ ઉ પાદન કરવા માટ 
તમેજ બયારણના લોટ કરવા ગેની મા હતી આપી હતી. 

ડા. ભરતભાઇ ઠ રએ થમ હરોળના િનદશનના હ ,ુ પાયની બાબતો, અમલ, ફાયદા, યાનમા ં
રાખવાની બાબતો અને મકાઇની ટકાનોલો   ગેની મા હતી આપી હતી અને ખે ુતોની ુ કલીઓ  ુિનવારણ 
કરલ હ  ુઅન ે સમ  કાય મ ુ ંસચંાલન ડા. ભરતભાઇ ઠ રએ કરલ હ ુ.ંતમામ ખે ુતો અને વૈ ાિનક ીઓની 
ટ મ ેિનદશન આપલે ખે ુતના ખતેરની લુાકાત લીધી હતી. 
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