કૃષિ ષિજ્ઞાન કે ન્દ્ર, દે િાતજ ખાતે િેર હાઉસ ડેિલપમેન્દ્ટ અને રે ગ્યુલેટરી ઓથોરીટી ના
સહયોગથી એક દદિસીય જાગૃષત કાયયક્ર્મ યોજાયો
કૃષિ ષિજ્ઞાન કે ન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુષનિષસિટી, દે િાતજ ખાતે િેર હાઉસ ડેિલપમેન્દ્ટ અને
રે ગ્યુલેટરી ઓથોરીટી ના સહયોગથી સુરક્ષિત અનાજ સંગ્રહ અંતગયત તા. ૨૧/૦૧/૨૦૨૧ ના
રોજ જાગૃષત કાયયક્ર્મનું આયોજન કરિામાં આિેલ. જેમાં અલગ-અલગ ગામનાં કુલ ૫૦
ખેડૂતોએ ભાગ લીધેલ. ઉદયભાણષસિંહજી રીઝીયોનલ ઇન્દ્્ટીટયુટ ઓફ કો-ઓપરે ટીિ મેનેજમેન્દ્ટ,
ગાંધીનગર ખાતે ફરજ બજાિતા શ્રીમતી નીલુ પાંડે, ડાયરે ક્ટર, પીજી ડીપ્લોમા ઇન મેનેજમેન્દ્ટ
તેમજ કેન્દ્રીય ભંડારણ ષનગમનાં ષનવ ૃત મેનેજર શ્રી સુઘર ષસિંઘ ઉપસ્્થત રહ્યા હતા. કાયયક્રમની
શરૂઆતમાં કે .ષિ.કે. ના િદરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી ડો. જી. જી. પટે લે સિેન ું ્િાગત કયાય
બાદ જાગૃષત કાયયક્ર્મનો મુખ્ય ઉદ્દે શ સમજાિી પાકની કાપણી કયાય બાદ અનાજને સુરક્ષિત રાખી
િેચાણ કયાય ષિના રજી્ટડય ગોડાઉનમાં જમા કરાિી પાિતી પર લોન મેળિી શકાય તેમજ
યોગ્ય સમયે િેચાણ કરિા બાબતે જરૂરી સુચનો કયાય. શ્રીમતી નીલુ પાંડે દ્વારા કે ન્દ્રીય ભંડારણ
ષનગમની જિાબદારીઓ તેમજ તેની ષિશ્વસનીય કામગીરી બાબતે ષિ્ત ૃત જાણકારી આપિામા
આિી અને ખેડૂતોને તેનો મહત્તમ લાભ લેિા જણાવ્યુ. શ્રી સુઘર ષસિંઘ એ અન્નના મહત્િ ષિિે
ષિ્ત ૃત જાણકારી આપી તેમજ તેનો વ્યય કરિો જોઇએ નહી તેમ જણાવ્યુ. તેઓએ અનાજનું
ગ્રેડીંગ, ્ટોરે જ, ધ્રુષમકરણ, ષિમા પોલીસી ષિિે ઉંડાણપુિયક ચચાય કરી. કાયયક્રમના ભાગ રૂપે
ખેડૂતોને સોજીત્રા તાલુકાના દુધીપુરા ગામ ખાતે આિેલ િેર હાઉસ ની મુલાકાત કરાિિામાં
આિી તેમજ િેર હાઉસમાં અનાજની િૈજ્ઞાષનક રીતે ગુણિત્તા જળિાઇ રહે તે હેત ુથી તૈયાર
કરિામાં આિેલ ્રક્ચર અને સંગ્રહ પધ્ધષત ષિિે શ્રી સુઘર ષસિંઘ દ્વારા ખેડૂતોને સષિ્તાર
માગયદશયન આપિામાં આવ્યુ. કે ષિકે નાં િૈજ્ઞાષનક (એગ્રોનોમી) ડો. િાય.સી.લકુમ દ્વારા અનાજનાં
ગુણિત્તાયુક્ત ઉત્પાદન માટે સષિ્તાર માદહતી આપિામાં આિી. ડો. આર. એમ. પટે લ,
િૈજ્ઞાષનક (પાક સંરિણ) દ્વારા સંગ્રહેલ અનાજમાં નુકશાન કરતી જીિાતો અને તેના બીનરાસાયણીક ષનયંત્રણ ષિિે માદહતી આપિામા આિી.
કાયયક્રમનાં અંતે ડો. િાય.સી.લકુમ, િૈજ્ઞાષનક (એગ્રોનોમી) દ્વારા સૌનો આભાર વ્યક્ત
કરી પ ૂણાયહુષત કરિામાં આિેલ. સમગ્ર કાયયક્રમનું સફળ સંચાલન ડો. આર. એમ. પટે લ,
િૈજ્ઞાષનક (પાક સંરિણ) અને ડો. િાય.સી.લકુમ, િૈજ્ઞાષનક (એગ્રોનોમી) દ્વારા કરિામાં આિેલ.
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