
ુ ય મકાઈ સશંોધન ક , આ. .ૃ .ુ, ગોધરા ારા વડોદરા ખાતે રા ય ક ાનો તાલીમ કાય મ યો યો 

પચંમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદ રુ, નમદા જ લાના ુ ય પાક એવા એવા મકાઈ 
પાકના વ  ુ ઉ પાદન માટ, ુ ય મકાઈ સશંોધન ક , આ. .ૃ .ુ, ગોધરા ારા આઈસોપોમ તગત 
મ ય જુરાતના લાઈન ડ પાટમે ટ ના ૩૦ ામસેવકો માટ  મકાઈની ચોકસાઈ વૂકની વૈ ાિનક ખેતી 

પ િત તથા ખે ૂતોમા ં તે ુ ં વહન  ગે શઠે ડ .એમ.પોલીટકનીક ઇન હોટ ક ચર કોલજે, મોડલ ફામ, 
આ. .ૃ .ુ, વડોદરાના સાથ અને સહકારથી રા ય ક ાનો તાલીમ કાય મ યોજવામા ં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 ં તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ 

તાલીમાથ ઓને ડૉ.એમ.બી.પટલ, અ ેના ક ના િુનટ હડ અને સહ સશંોધન વૈ ાિનક ારા વ  ુ
ઉ પાદન આપતી રા યની આબોહવામા ંઅ ુ ૂ લત ુ યવિધત મકાઈની તો અને ખાિસયતો િવષે 
મા હતગાર કયા હતા. ડૉ.ક.વી.પટલ, કઠોળ સશંોધન ક ,આ. ૃ. .ુ, વડોદરા ારા જુરાતમા ંમકાઈની 
ઓછ  ઉ પાદકતાના કારણો તથા ઉ પાદન વધારવાના ચાવી પ ુ ાઓ િવષે સમજ આપેલ હતી. 
ો.આઈ.એન.ભાભોર, મદદનીશ ા યાપક ારા તજ તા સારણ માટની િવિવધ િવ તરણ પ િતઓ 

િવષે મા હતી આપેલ હતી.ડૉ.પી.ક.પરમાર, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક ારા મકાઈની િવિવધ સકંર 
અને સયંો જત તોની બીજ ઉ પાદન ૃ  કાય મની તાિં કતા િવષે સં ણૂ મા હતી આપેલ હતી. 
ો.ક.એચ.પટલ, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક ારા િશયા  મકાઈની આ િુનક ખેતી પ િત િવષે તેમજ 

િનદામણ િનયં ણ અને ખાતર યવ થા ગે સચોટ મા હતી આપેલ હતી. ડૉ.બી.એચ.પચંાલ, 
આચાય ી, શેઠ ડ .એમ.પોલીટકનીક ઇન હોટ ક ચર કોલજે ારા ચોમા ુ ં મકાઈ અને તરપાકની 
વૈ ાિનક ખતેી પ િત અને તેની ભલામણો િવષે િવ તૃ મા ં મા હતી આપેલ હતી.ડૉ.વી.પી.રામાણી, 
િુનટ હડ અને સહ ા યાપક, માઈ ો ુ ય ટ ો ટ, આ. .ૃ .ુ, આણદં ારા મકાઈ પાકમા ંગધંક 

અને ુ મ ત વોની અગ યતા અને તેની ઉણપની અસરો િવષે મા હતી આપેલ હતી. 
 

તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ ડૉ.એસ.ક.સ ઘ, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક ારા મકાઈમા ંઆવતા 
રોગો અને તેના િનયં ણના ઉપાયો િવષે ણકાર  આપી. ો.ડ .એમ.રાઠોડ, મદદનીશ સશંોધન 
વૈ ાિનક ારા મકાઈના પાકમા ં થમ હરોળના િનદશનો તેની કાયપ િત અને ફલ િુત િવષે, િવક 
ખાતર િવષે તેમજ મકાઈ પાકમા ંઆવતી વાતો ુ ં સકં લત  યવ થાપન િવષે િવ તૃમા ં મા હતી 
આપેલ હતી. ડૉ.એસ. .વહોરા, સહ ા યાપક, પ  ુસશંોધન ક , આ. ૃ. .ુ, આણદં ારા પ પુોષણમા ં
મકાઈપાકના મહ વ િવષે િવ તૃમા ં સમ વલે હ ુ.ં ડૉ. . .પટલ, િુનટ અિધકાર , આ દવાસી 
તાલીમ-વ-સશંોધન ક , આ, ,ૃ .ુ, દવગઢ બા રયા ારા મકાઈ પાકની દર કાય મ િપયત અને 
ભેજ સં હ યવ થા િવષે સં ણૂ મા હતી ામસેવકોને આપી હતી. સમ  કાય મ ુ ં આયોજન 
ો.ક.એચ.પટલ, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક (એ ો) તેમજ ડ .એમ.રાઠોડ, મદદનીશ સશંોધન 

વૈ ાિનક (િવ તરણ) ારા કરવામા ંઆવલે હ ુ.ં 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

 

 


