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 પચંમહાલ,દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદ રુ, નમદા, સાબરકાઠંા અને બનાસકાઠંા લાના ુ ય પાક એવા 

મકાઈ પાકના વ  ુઉ પાદન માટ તેમજ મકાઈ પાકની ખેતી પ િતની આ િુનક તાિં કતા ખે તૂો ધુી પહોચે એ 

હ સુર સદ ુ  ફાઉ ડશન, ચોસલા, જ-દાહોદ ારા અ ેના ક  ખાતે દાહોદ લાના ુદા- ુદા તા કુાના 

ખે તૂ ભાઈઓ તેમજ બહનો માટ તા.૧૨,૧૭,૧૯ અને ૨૦ માચ, ૨૦૧૮ ના રોજ એક- દવસીય ખે ૂત તાલીમ ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆવેલ હ ુ.ં 

મકાઈની આ િુનક તાિં કતા ખે ૂતો ધુી પહોચે તેમજ મકાઈની િવિવધ સયંો જત, સકંર અને 

ુ યવિધત તો અપનાવે એ હ સુર કરવામા ંઆવેલ તાલીમ કાય મમા ંમોટ  સં યામા ંઆવેલ ખે તૂ ભાઈઓ 

અને બહનોએ ઉ સાહભેર ભાગ લીધેલ હતો.આ તાલીમ કાય મમા ં ડૉ. એમ.બી.પટલ ક ના વડા 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. પી.ક.પરમાર , મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક ( લા ટ ીડર) ારા 

મકાઈની િવિવધ સકંર અને સયંો ત તોની બીજ ઉ પાદન ૃ  કાય મની તાિં કતા િવષે સં ણૂ મા હતી 

આપેલ હતી. ો.ક.એચ.પટલ, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક (એ ોનોમી) ારા મકાઈમા ંઆ િુનક ખેતી પ િત 

િવષે તેમજ િનદામણ િનયં ણ અને ખાતર યવ થા ગે સચોટ મા હતી આપેલ હતી. ડૉ.એસ.ક.િસઘ, મદદનીશ 

સશંોધન વૈ ાિનક ( લા.પેથો) ારા મકાઈ પાકમાં આવતા રોગોના િનયં ણ િવષે તેમજ મકાઈમા ં આવતી 

વાતો અને તેના િનયં ણ ઉપાયો િવષે ણકાર  આપી. 

 ો.ડ .એમ.રાઠોડ, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક (િવ તરણ) ારા ખે તૂિમ ોને િવક ખાતરની 

મકાઈપાકમાં અગ યતા િવષે તેમજ રાસાયણીક ખાતરનો વપરાશ ઘટાડવા ગે અને િવક ખાતરનો વપરાશ 

કરવા પર ભાર ુ ો હતો. ડૉ.બી.એન.ઠ ર, મદદનીશ સશંોધન વૈ ાિનક (િવ તરણ) ારા મકાઈપાકમા ં થમ 

હરોળના િનદશનો તેની કાયપ િત અને ફલ િુત િવષે મા હતી આપેલ હતી. ખે તૂિમ ોને એકઝીબીઝન હોલ અને 

ખેતરની લુાકાત પણ કરાવવામા ંઆવેલ હતી. 
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