
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દેિાતજ ખાતે િેર હાઉસ ડેિલપમેન્દ્ટ અને રેગ્યલેુટરી ઓથોરીટી ના 

સહયોગથી એક દદિસીય જાગષૃત કાયયક્ર્મ યોજાયો    

કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણદં કૃષિ યષુનિષસિટી, દેિાતજ ખાતે િેર હાઉસ ડેિલપમેન્દ્ટ અને 

રેગ્યલેુટરી ઓથોરીટી ના સહયોગથી સરુક્ષિત અનાજ સગં્રહ અંતગયત તા. ૨૧/૦૧/૨૦૨૧ ના 

રોજ જાગષૃત કાયયક્ર્મનુ ં આયોજન કરિામા ં આિેલ. જેમા ં અલગ-અલગ ગામના ં કુલ ૫૦ 

ખેડૂતોએ ભાગ લીધેલ. ઉદયભાણષસિંહજી રીઝીયોનલ ઇન્દ્્ટીટયટુ ઓફ કો-ઓપરેટીિ મેનેજમેન્દ્ટ, 

ગાધંીનગર ખાતે ફરજ બજાિતા શ્રીમતી નીલ ુપાડેં, ડાયરેક્ટર, પીજી ડીપ્લોમા ઇન મેનેજમેન્દ્ટ 

તેમજ કેન્દ્રીય ભડંારણ ષનગમના ંષનવતૃ મેનેજર શ્રી સઘુર ષસિંઘ ઉપસ્્થત રહ્યા હતા. કાયયક્રમની 

શરૂઆતમા ં કે.ષિ.કે. ના િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી ડો. જી. જી. પટેલે સિેનુ ં ્િાગત કયાય 

બાદ જાગષૃત કાયયક્ર્મનો મખુ્ય ઉદે્દશ સમજાિી પાકની કાપણી કયાય બાદ અનાજને સરુક્ષિત રાખી 

િેચાણ કયાય ષિના રજી્ટડય ગોડાઉનમા ંજમા કરાિી પાિતી પર લોન મેળિી શકાય તેમજ 

યોગ્ય સમયે િેચાણ કરિા બાબતે જરૂરી સચુનો કયાય. શ્રીમતી નીલ ુપાડેં દ્વારા કેન્દ્રીય ભડંારણ 

ષનગમની જિાબદારીઓ તેમજ તેની ષિશ્વસનીય કામગીરી બાબતે ષિ્તતૃ જાણકારી આપિામા 

આિી અને ખેડૂતોને તેનો મહત્તમ લાભ લેિા જણાવ્ય.ુ શ્રી સઘુર ષસિંઘ એ અન્નના મહત્િ ષિિે 

ષિ્તતૃ જાણકારી આપી તેમજ તેનો વ્યય કરિો જોઇએ નહી તેમ જણાવ્ય.ુ તેઓએ અનાજનુ ં

ગ્રેડીંગ, ્ટોરેજ, ધ્રષુમકરણ, ષિમા પોલીસી ષિિે ઉંડાણપિુયક ચચાય કરી. કાયયક્રમના ભાગ રૂપે 

ખેડૂતોને સોજીત્રા તાલકુાના દુધીપરુા ગામ ખાતે આિેલ િેર હાઉસ ની મલુાકાત કરાિિામા ં

આિી તેમજ િેર હાઉસમા ંઅનાજની િૈજ્ઞાષનક રીતે ગણુિત્તા જળિાઇ રહ ે તે હતેથુી તૈયાર 

કરિામા ં આિેલ ્રક્ચર અને સગં્રહ પધ્ધષત ષિિે શ્રી સઘુર ષસિંઘ દ્વારા ખેડૂતોને સષિ્તાર 

માગયદશયન આપિામા ંઆવ્ય.ુ કેષિકેના ંિૈજ્ઞાષનક (એગ્રોનોમી) ડો. િાય.સી.લકુમ દ્વારા અનાજના ં

ગણુિત્તાયકુ્ત ઉત્પાદન માટે સષિ્તાર માદહતી આપિામા ં આિી. ડો. આર. એમ. પટેલ, 

િૈજ્ઞાષનક (પાક સરંિણ) દ્વારા સગં્રહલે અનાજમા ં નકુશાન કરતી જીિાતો અને તેના બીન-

રાસાયણીક ષનયતં્રણ ષિિે માદહતી આપિામા આિી.    

કાયયક્રમના ંઅંતે ડો. િાય.સી.લકુમ, િૈજ્ઞાષનક (એગ્રોનોમી) દ્વારા સૌનો આભાર વ્યક્ત 

કરી પણૂાયહુષત કરિામા ં આિેલ. સમગ્ર કાયયક્રમનુ ં સફળ સચંાલન ડો. આર. એમ. પટેલ, 

િૈજ્ઞાષનક (પાક સરંિણ) અને ડો. િાય.સી.લકુમ, િૈજ્ઞાષનક (એગ્રોનોમી) દ્વારા કરિામા ંઆિેલ.       

 

 

 

 



 

કાયયક્રમની ઝાખંીઓ 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 


