ુ ધં િત પાકોની ખેતી અંગે બે દિવસીય જિલ્લા કક્ષાનો પદિસંવાિ યોજાયો
મસાલા અને સગ
ઔષધિય અને સુગધં િત વનસ્પધત સંશોિન કેન્દર, આ.કૃ.યુ., આણંદ તથા ધિશન ફોર

ૂ કલ્યાણ િંત્રાલય ભારત સરકારના
ઇન્દટીગ્રેટેડ ડેવલપિેન્દટ ઓફ હોર્ટિકલ્ચર કૃધષ અને ખેડત

સંયક્ુ ત સંકલન દ્વારા બે ર્દવસીય “િસાલા અને સુગધં િત પાકોની ખેતી” અંગે જિલ્લા કક્ષાનો

પર્રસંવાદ તા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૯ થી ૩૦/૦૧/૨૦૧૯ દરમ્યાન યોિવાિાં આવેલ હતો. જેિાં
ગુિરાત રાજ્યના જુનાગઢ, આણંદ, વડોદરા, રાિકોટ તથા છોટાઉદે પરુ જિલ્લાના કુલ ૧૨૨
ૂ ોએ ભાગ લીિેલ હતો.
ખેડત

ઔષધિય અને સુગધં િત વનસ્પધત સંશોિન કેન્દર ના વડા ડૉ. એચ. એલ. િડુક દ્વારા આ

પદિસંવાિમાં પિાિે લ આણંિ કૃધિ યધુ નવધસિટી ના સંશોિન ધનયામક અને અનસ્ુ નાતક

ૂ ધમત્રોન ંુ સ્વાગત કિવામાં
ધવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી ડૉ. કે. બી. કથીિીયા સાહેબ તથા તમામ ખેડત
આવય ંુ હત ંુ તથા પદિસંવાિની અંગત્યતા ધવિય ઉપિ પ્રાિં ભિક માદહતી આપેલ હતી. ત્યાિ
ુ ધં િત પાકોની
બાિ સંશોિન ધનયામકશ્રી ડૉ. કે. બી. કથીિીયા સાહેબ દ્વાિા મસાલા અને સગ
ૂ ોને પ્રેિણા મળે તે માટે માગગ િશગન આપવામાં આવય ંુ હત.ંુ
ખેતી માટે ખેડત

આ તાલીિ કાયયક્રિિાં િસાલા અને સુગધં િત પાકોની ખેતીને લગતા ધવધવિ ધવષયના

સાર્હત્ય સાથેની ર્કટનુ ં ધવતરણ કરવાિાં આવ્યુ હત.ુ ં ત્યાર બાદ જુદા જુદા ધનષણાંતો દ્વારા ઉંડાણ
ૂ ોને િાગયદશયન આપવાિાં આવેલ આ ઉપરાંત િસાલા અને સુગધં િત પાકોની
પ ૂવયક ખેડત

ખેતીની શરૂઆત કરતી વખતે લેવાની થતી કાળજીઓ, ઋત ુ મુિબની પાકોની ખેતી, રોગ

જીવાતનુ ં ધનયંત્રણ, િસાલા અને સુગધં િત પાકોનુ ં મ ૂલ્યવિયન તથા વેચાણ વ્યવસ્થા વગેરે
ધવષયો પર તાલીિ આપવાિાં આવેલ હતી.

આ કાયયક્રિિાં ધવભાગીય વડા ડૉ. એચ. એલ. િડુક તથા શ્રી બી. વી. હીરપરા િદદનીશ

ૂ ના િસાલા અને
સંશોિન વૈજ્ઞાધનક દ્વારા જુદા જુદા જીલ્લા િાંથી આવેલા પ્રગધતશીલ ખેડત
ુ ં ચચાય
સુગધં િત પાકોની ખેતી અંગેના અભભપ્રાય જાણી સંશોિનની ર્દશાને વેગ િળે તે હેતથી
કરવાિાં આવી હતી.

કાયયક્રિિાં તાલીિાથીઓએ પોતાના તાલીિ પ્રત્યના અભભપ્રાય પણ આપેલા હતા. અને

િણાવ્યુ હતુ ં કે આ તાલીિથી અિે િસાલા અને સુગધં િત પાકોની ખેતી કરવા તથા તેના
ઘરગથુ ં વપરાશ િાટે પ્રેરણા િળે લ છે .

આ કાયયક્રિના અંતિાં તા. ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ ના રોિ ઔષધિય અને સુગધં િત વનસ્પધત
સંશોિન કેન્દરના સ્ટાફ દ્વારા પ્રિાણપત્રનુ ં ધવતરણ તથા પર્રસંવાદને સફળ બનાવવા બદલ

ૂ ધિત્રો તથા તિાિ ધવષય ધનષણાંતની આભાર િાની કાયયક્રિની પ ૂણાય હુતી
પિારે લ તિાિ ખેડત
કરે લ છે .

