
ુ ય મકાઈ સશંોધન ક , આ. ૃ. .ુ, ગોધરા ારા સરદાર ૃિષનગર ખાતે રા ય ક ાનો તાલીમ કાય મ 

યો યો 

ુ ય મકાઈ સશંોધન ક , આ. ૃ. .ુ, ગોધરા ારા આઈસોપોમ તગત ઉ ર જુરાતના 
લાઈન ડ પાટમે ટ ના ૩૦ ામસેવકો/િવ તરણ અિધકાર ઓ માટ  મકાઈની ચોકસાઈ વૂકની વૈ ાિનક 

ખેતી પ િત તથા ખે ૂતોમા ં તે ુ ં વહન  ગે સરદાર િૃત ક  ખાતે સ.દા. ૃ િષ િુનવિસટ , સરદાર 
ૃિષનગરના સાથ અને સહકારથી તા.૨૧, ૨૨ ડ સે બર, ૨૦૧૭ ના રોજ રા ય ક ાનો તાલીમ કાય મ 

યોજવામાં આ યો. 
 

મકાઈની આ િુનક તાિં કતા ામસેવકો ારા ખે ૂતિમ ો ધુી પહોચે તે માટ  ટટ લવેલ 
ન ગ ો ામ  ુ ં આયોજન કરવામા ંઆ ુ.ં આ તાલીમ કાય મમા ં ઉ ધાટક તર ક ડૉ.ક.એ.ઠ ર, 

િવ તરણ િશ ણ િનયામક ી, સ.દા. ૃ િષ િુનવિસટ , સરદાર ૃિષનગર હાજર રહલ હતા અને તેમને 
તજ તા સારણ માટની િવિવધ િવ તરણ પ િતઓ  િવષે ઉદાહરણ સાથ ે મા હતી આપેલ હતી. 
ડૉ.આર.એન.િસગ, સહ સશંોધન િનયામક ી, સ.દા. ૃ િષ િુનવિસટ , સરદાર ૃિષનગર ારા જુરાતમા ં
મકાઈની ઓછ  ઉ પાદકતાના કારણો તથા ઉ પાદન વધારવાના ચાવી પ ઉપાયો િવષે સમજ આપેલ 
હતી. ડૉ.એમ.બી.પટલ, અ નેા ક ના િુનટ હડ અને સહ સશંોધન વૈ ાિનક ારા વ  ુ ઉ પાદન 
આપતી રા યની આબોહવામા ંઅ ુ ૂ લત મકાઈની તો અને ખાિસયતો િવષે મા હતગાર કયા હતા. 
ડૉ.પી.ક.પરમાર, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક ારા મકાઈની ુદ  ુદ  તોના બયારણ ૃ ની 
તાિં કતા િવષે સં ણૂ મા હતી આપેલ હતી. ડૉ.આર.એ.ગામી, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક, મકાઈ 
સશંોધન ક , સ.દા. ૃ િષ િુનવિસટ , ભલોડા ારા ચોમા ુ ં મકાઈની વૈ ાિનક અને નફાકારક ખેતી 
પ િત િવષે િવ તૃ મા ં મા હતી આપેલ હતી. ો.ક.એચ.પટલ, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક ારા 
િશયા  મકાઈની વૈ ાિનક ખતેીના ચાવી પ ુ ાઓ િવષે તેમજ િનદામણ િનયં ણ અને ખાતર 
યવ થા ગે સચોટ મા હતી આપેલ હતી. ડૉ.બી.બી.પટલ, ા યાપક અને વડા, ૃ િષ રસાયણ અને 

જમીનિવ ાન િવભાગ, સ.દા. ૃ િષ િુનવિસટ , સરદાર ૃિષનગર ારા મકાઈમા ંગધંક અને ુ મ ત વોની 
અગ યતા અને તેની ઉણપની અસરો િવષે મા હતી આપેલ હતી. 

 

તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૭ ના રોજ ડૉ.ડ .એ.ડોડ યા, ા યાપક અને વડા, ક ટકશા  િવભાગ, સ.દા. ૃ િષ 
િુનવિસટ , સરદાર ૃિષનગર ારા મકાઈ પાકમા ંઆવતી વાતો ુ ંસકં લત િનયં ણ િવષે િવ તૃમા ં

મા હતી આપેલ હતી. ડૉ.એસ.ક.સ ઘ, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક ારા મકાઈમા ંઆવતા રોગો અને 
તેના િનયં ણના ઉપાયો િવષે ણકાર  આપી. ડૉ.ક. .આ ુયા, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક, ૃ િષ 
િવ ાન ક , સ.દા. ૃિષ િુનવિસટ ,  ખડે ા ારા પ પુોષણમા ંમકાઈપાકના મહ વ િવષે િવ તૃમા ં
સમ વલે હ ુ.ં ડૉ.ડ .એમ.પટલ, સહ ા યાપક, એ ોનોમી િવભાગ, સ.દા. ૃ િષ િુનવિસટ , 
સરદાર ૃિષનગર ારા મકાઈ પાકમા ંવ  ુઉ પાદન મેળવવા માટ િપયત તથા ફટ ગશેન યવ થા િવષે 
સં ણૂ મા હતી ામસેવકોને આપી હતી. ો.ડ .એમ.રાઠોડ, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક ારા મકાઈના 
પાકમા ં થમ હરોળના િનદશનો તેની કાયપ િત અને ફલ િુત િવષે, િવક ખાતર િવષે િવ તૃમા ં
મા હતી આપેલ હતી.  
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 


