
 

ુ ય મકાઈ સશંોધન ક , આ. .ૃ .ુ, ગોધરા ારા મકાઈની વૈ ાિનક ખતેી તગત ખે ૂત તાલીમ યો ઈ. 

 પચંમહાલ લાના ુ ય પાક એવા મકાઈ પાકના વ  ુઉ પાદન માટ ુ ય મકાઈ સશંોધન ક , 

આ. ૃ. .ુ, ગોધરા ારા અ ેના ક  ખાતે તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ  મકાઈની વૈ ાિનક ખેતી  ગે 

ફાઉ ડશન ફોર ઇકોલો જકલ સે ુ રટ  (એફ.ઈ.એસ), દાહોદ ારા સતંરામ રૂ  જ લાના બાબરોલ ગામના 

૫૦ ટલા ખે તૂ-િમ ો માટ  તાલીમ ુ ંઆયોજન  કરલ હ ુ.ં 

ખે ૂતોને મકાઈની આ િુનક તાિં કતાઓથી વાફક કરવા એ બુ જ અગ ય ુ ં હોઈ આ ગનેી 

તાલીમ આપવા ી સ યનામ સાહબ જળ ાવ િવકાસ ુથ, બાબરોલ ારા અ ેના ક  ખાતે એક દવસીય 

તાલીમ ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ ુ ં મા ં૫૦ ટલા ખે ૂતિમ ોએ ઉ સાહ વૂક ભાગ લીધો. આ તાલીમ 

કાય મમા ંડૉ.પી.ક.પરમાર, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક ( ડગ) એ મકાઈમા ંબીજ ઉ પાદન અને સીડ 

િવલજે ો ામની મા હતી આપેલ હતી. 

 ો.ક.એચ.પટલ, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક (એ ો) ારા મકાઈમા ં રસાય ણક ખાતરનો ુદ -

ુ દ  અવ થા દર યાન વપરાશ ગે સચોટ માગદશન આપેલ હ ુ ંઅને વૈ ાિનક અને નફાકારક ખેતી 

પ િત ગે િવગતવાર ચચા કરવામા ંઆવેલ હતી, તેમજ ડૉ.બી.એન.ઠ ર, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક 

(િવ તરણ) ારા મકાઈમા ં ે ીય િનદશનથી થતા ફાયદાઓ િવષે િવ તૃમા ંમા હતી આપી. 

 ડો.એચ.એસ.વમા, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક (એ ટો) ારા મકાઇમા ંઆવતી વાતો ુ ંસકં લત 

િનયં ણ િવષે િવ તૃમા ંમા હતી આપી. 

 ો.ડ .એમ.રાઠોડ, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક (િવ તરણ) ારા મકાઈ પાકમા ં િવક ખાતર ુ ં

મહ વ તથા બાયોફટ લાઈઝરનો ઉપયોગ કર  રસાય ણક ખાતરનો વપરાશ ઓછો કર ને ખેતી ખચ 

ઘટાડવા માટ અ રુોધ કય  હતો. સમ  કાય મ ુ ંસચંાલન ો.ડ .એમ.રાઠોડ કરલ હ ુ.ં  

 
 


