
     મસાલા અને સગુધંિત પાકોની ખેતી અંગે બે દિવસીય જિલ્લા કક્ષાનો પદિસવંાિ યોજાયો 
 

ઔષધિય અને સગુધંિત વનસ્ પધત સશંોિન કેન્દ ર, આ.કૃ.ય.ુ, આણદં તથા ધિશન ફોર 
ઇન્દટીગે્રટેડ ડેવલપિેન્દટ ઓફ હોર્ટિકલ્ચર કૃધષ અને ખેડતૂ કલ્યાણ િતં્રાલય ભારત સરકારના 
સયંકુ્ત સકંલન દ્વારા બે ર્દવસીય “િસાલા અન ેસગુધંિત પાકોની ખેતી” અંગે જિલ્લા કક્ષાનો 
પર્રસવંાદ તા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૯ થી ૩૦/૦૧/૨૦૧૯ દરમ્ યાન યોિવાિા ંઆવેલ હતો. જેિા ં
ગિુરાત રાજ્યના જુનાગઢ, આણદં, વડોદરા, રાિકોટ તથા છોટાઉદેપરુ  જિલ્ લાના કુલ ૧૨૨ 
ખેડતૂોએ ભાગ લીિેલ હતો.  

ઔષધિય અને સગુધંિત વનસ્ પધત સશંોિન કેન્દર ના વડા ડૉ. એચ. એલ. િડુક દ્વારા આ 
પદિસવંાિમા ં પિાિેલ આણિં કૃધિ યધુનવધસિટી ના સશંોિન ધનયામક અને અનસુ્નાતક 
ધવદ્યાશાખાધ્યક્ષશ્રી ડૉ. કે. બી. કથીિીયા સાહબે તથા તમામ ખેડતૂ ધમત્રોનુ ં સ્વાગત કિવામા ં
આવયુ ં હત ુ ં તથા પદિસવંાિની અંગત્યતા ધવિય ઉપિ પ્રાિંભિક માદહતી આપેલ હતી. ત્યાિ 
બાિ સશંોિન ધનયામકશ્રી ડૉ. કે. બી. કથીિીયા સાહબે દ્વાિા મસાલા અને સગુધંિત પાકોની 
ખેતી માટે ખેડતૂોને પે્રિણા મળે તે માટે માગગિશગન આપવામા ંઆવયુ ંહત ુ.ં       

આ તાલીિ કાયયક્રિિા ં િસાલા અને સગુધંિત પાકોની ખેતીને લગતા ધવધવિ ધવષયના 
સાર્હત્ય સાથેની ર્કટનુ ંધવતરણ કરવાિા ંઆવ્ય ુહત ુ.ં ત્યાર બાદ જુદા જુદા ધનષ ણાતંો દ્વારા ઉંડાણ 
પવૂયક ખેડતૂોને િાગયદશયન આપવાિા ં આવેલ આ ઉપરાતં િસાલા અને સગુધંિત પાકોની 
ખેતીની શરૂઆત કરતી વખતે લેવાની થતી કાળજીઓ, ઋત ુ મિુબની પાકોની ખેતી, રોગ 
જીવાતનુ ં ધનયતં્રણ, િસાલા અને સગુધંિત પાકોનુ ં મલૂ્ યવિયન તથા વેચાણ વ્ યવસ્ થા વગેરે 
ધવષયો પર તાલીિ આપવાિા ંઆવેલ હતી. 

આ કાયયક્રિિા ંધવભાગીય વડા ડૉ. એચ. એલ. િડુક તથા શ્રી બી. વી. હીરપરા િદદનીશ 
સશંોિન વૈજ્ઞાધનક દ્વારા જુદા જુદા જીલ્લા િાથંી આવેલા પ્રગધતશીલ ખેડતૂના િસાલા અન ે
સગુધંિત પાકોની ખેતી અંગેના અભભપ્રાય જાણી સશંોિનની ર્દશાને વેગ િળે તે હતે ુથંી ચચાય 
કરવાિા ંઆવી હતી.     
 કાયયક્રિિા ં તાલીિાથીઓએ પોતાના તાલીિ પ્રત્ યના અભભપ્રાય પણ આપેલા હતા. અન ે
િણાવ્ ય ુ હત ુ ં કે આ તાલીિથી અિે િસાલા અન ે સગુધંિત પાકોની ખેતી કરવા તથા તેના 
ઘરગથ ુ ંવપરાશ િાટે પ્રરેણા િળેલ છે.  

આ કાયયક્રિના અંતિા ં તા. ૩૦-૦૧-૨૦૧૯ ના રોિ ઔષધિય અને સગુધંિત વનસ્પધત 
સશંોિન કેન્દરના સ્ટાફ દ્વારા પ્રિાણપત્રનુ ં ધવતરણ તથા પર્રસવંાદને સફળ બનાવવા બદલ 
પિારેલ તિાિ ખેડતૂ ધિત્રો તથા તિાિ ધવષય ધનષ ણાતંની આભાર િાની કાયયક્રિની પણૂાયહુતી 
કરેલ છે. 

 
 
                

 



 
   


