કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, દે િાતજ ખાતે િેર હાઉસ ડેિલપમેન્દ્ટ અને રે ગ્યુલેટરી ઓથોરીટી તેમજ સીક્યુરીટીઝ
અને એક્ક્ષચેન્દ્જ બોડડ ઓફ ઇન્દ્ડીયા ના સહયોગથી જાગૃષત કાયડક્ર્મ યોજાયો
કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુષનિષસિટ ી, દે િાતજ ખાતે િેર હાઉસ ડેિલપમેન્દ્ટ અને
ે રી ઓથોરીટી તેમજ સીક્યુરીટીઝ અને એક્ક્ષચેન્દ્જ બોડડ ઓફ ઇન્દ્ડીયા ના સહયોગથી
રે ગ્યુલટ
સુરક્ષષત અનાજ સંગ્રહ અંતગડત તા. ૩/૧૨/૧૯ થી ૪/૧૨/૧૯ દરમ્યાન જાગૃષત કાયડક્ર્મનું આયોજન
કરિામાં આિેલ. જેમાં અલગ-અલગ ગામનાં કુ લ ૧૦૦ ખેડૂતોએ ભાગ લીધેલ. જેમા ઉદયભાણષસિંહજી
રીઝીયોનલ ઇન્દ્્ટીટયુટ ઓફ કો-ઓપરે ટીિ મેનેજ મેન્દ્ટ, ગાંધીનગર ખાતે ફરજ બજાિતા ડાયરે ક્ક્ટર,પીજી
ડીપ્લોમા ઇન મેનેજમેન્દ્ટ, શ્રીમતી નીલુ પાંડે તેમજ કે ન્દ્રીય ભંડારણ ષનગમનાં ષનવ ૃત મેનેજરશ્રી
રતનલાલ ગુપ્ તા ઉપસ્્થત રહ્યા હતા. કાયડક્રમની શરૂઆતમાં કે.ષિ.કે. ના િરરષ્ઠ િૈજ્ઞાષનક અને િડાશ્રી
ડો. જી. જી. પટેલે સિેન ું ્િાગત કયાડ બાદ જાગૃષત કાયડક્ર્મ નો મુખ્ય ઉદ્દેશ સમજાિી પાકની કાપણી
કયાડ બાદ અનાજને સુરક્ષષત રાખિા તેમજ તેની ગુણિત્તા જાળિી રાખિા બાબતે જરૂરી સુચનો કયાડ .
શ્રીમતી નીલુ પાંડે દ્વારા કેન્દ્રીય ભંડારણ ષનગમની જિાબદારીઓ તેમજ તેની ષિશ્વસનીય કામગીરી
બાબતે ષિસ્ત્રુત જાણકારી આપિામા આિી અને ખેડૂતોને તેનો મહત્તમ લાભ લેિા જણાવ્યુ. રતનલાલ
ગુપ્ તાએ અન્નના મહત્િ ષિિે ષિ્ત ૃત જાણકારી આપી તેમજ તેનો વ્યય કરિો જોઇએ નહી તેમ જણાવ્યુ.
તેઓએ અનાજનું ગ્રેડીંગ, ્ટોરે જ, ધ્રુષમકરણ, ષિમા પોલીસી ષિિે ઉંડાણપુિક
ડ ચચાડ કરી. કાયડક્રમના ભાગ
રૂપે ખેડૂતોને સોજીત્રા તાલુકામાં દુ ધીપુરા ગામ ખાતે આિેલ િેર હાઉસ ની મુલાકાત કરાિિામાં આિી
તેમજ િેર હાઉસમાં અનાજના િૈજ્ઞાષનક રીતે ગુણિત્તા જળિાઇ રહે તે હેત ુથી કરિામાં આિતા સંગ્રહ
ષિિે શ્રી રતનલાલ ગુપ્તા દ્વારા ખેડૂતોને સષિ્તાર માગડદશડન આપિામાં આવ્યુ. સદર કાયડક્રમનાં બીજા
રદિસે સષિશેિ ઉપસ્્થત રહેલ શ્રી અનુપમ ચત ુિેદી દ્વારા નેશનલ કોમોડીટી અને ડેરીિેટીવ્ઝ
એક્ક્સચેન્દ્જ અંતગડત સષિ્તાર મારહતી આપિામાં આિી તેમજ ફામડર પ્રોડક્ક્શન ઓગેનાઇઝેશનની
રચના અંગે મારહતગાર કરિામાં આવ્યા. કેષિકેનાં િૈજ્ઞાષનક (એગ્રોનોમી) ડો. િાય.સી.લકુ મ દ્વારા
અનાજનાં ગુણિત્તાયુક્ક્ત ઉત્પાદન માટે સષિ્તાર મારહતી આપિામાં આિી.
કાયડક્રમનાં અંતે ડો. એસ. બી. કાટોલે, િૈજ્ઞાષનક (પશુપાલન) દ્વારા સૌનો આભાર વ્યક્ક્ત કરી
પ ૂણાડહુષત કરિામાં આિેલ. સમગ્ર કાયડક્રમનું સફળ સંચાલન ડો. આર. એમ. પટેલ, િૈજ્ઞાષનક (પાક
સંરષણ) દ્વારા કરિામાં આિેલ.
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