ઓનલાઈન સર્ટિફિકેટ ઓિ ઓરીજીનના પોટિલમાાં નનકાસકારોને કોઈપણ મુશ્કેલી કે સમસ્યા હોય તો રાજકોટ ચેમ્બર ઓિ કોમસિ
એન્ડ ઈન્ડસ્રીનો સાંપકિ કરવા અનુરોધ...
કેન્ર સરકાર દ્ઘારા નનકાસકારો માટે સર્ટિિીકેટ ઓિ ઓરીજીન ઈશ્યુાં કરવા માટે નવેમ્બર-ર૦ર૧ થી કોમન ફડઝીટલ પ્લેટિોમિ શરૂ
કરવામાાં આવેલ છે. જે અાંતર્િત ઓનલાઈન સર્ટિફિકેટ ઓિ ઓરીજીનના પોટિલમાાં નનકાસકારોને ભોર્વવી પડતી નવનવધ
મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાાં રાખી DGFT દ્ઘારા ૩૧ માચિ ર૦રર સુધી મુદત વધારવામાાં આવેલ હતી. આ દરમ્યાન નનકાસકારોને પડતી
મુશ્કેલીઓના નનવારણ અથે રાજકોટ ચેમ્બર ઓિ કોમસિ એન્ડ ઈન્ડસ્રી રજુ આત કરી મહતમ પ્રશ્નોનુાં નનરાકરણ લાવેલ છે અને હજુ
પણ જયાાં સુધી કોમન ડીઝીટલ પોટિલમાાં મુશ્કેલીઓનુાં યોગ્ય નનરાકરણ ન આવે તયાાં સુધી મેન્યુઅલી ચાલુાં રાખવા રજુ આત કરેલ છે.
હાલ ૧લી એનપ્રલ ર૦રર થી િરજીયાત ઓનલાઈન સર્ટિફિકેટ ઓિ ઓરીજીન ઈશ્યુાં કરવાનુાં રહેશે. જે અાંતર્િત નનકાસકારોને પોટિલમાાં
રજીસ્રેશન કરવામાાં કે એપ્લીકેશન સબમીટ કરવામાાં કોઈપણ મુશ્કેલી કે સમસ્યા ઉદ્ભવતી હોય રાજકોટ ચેમ્બરના િોન નાં. ૦ર૮૧રરર૭૪૦૦ / રરર૭પ૦૦ ઉપર સાંપકિ કરવા અનુરોધ કરવામાાં આવે છે. જે થી નનકાસકારોને પડતી મુશ્કેલીઓનુાં યોગ્ય નનરાકરણ
લાવવા પ્રયાસ કરી શકાય. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે.

રાજકોટ ચેમ્બર ઓિ કોમસિ એન્ડ ઈન્ડસ્રીના સહયોર્થી ફુડ કોપોરેશન ઓિ ઇનન્ડયા-રાજકોટ દ્ઘારા AI Based Automated
Grain Analyzer & Automatic Moisture Meter અાંર્ે સેનમનાર યોજવામાાં આવેલ.
રાજકોટ ચેમ્બર ઓિ કોમસિ એન્ડ ઈન્ડસ્રીના સહયોર્થી ફુડ કોપોરેશન ઓિ ઇનન્ડયા-રાજકોટ દ્ઘારા AI Based Automated
Grain Analyzer & Automatic Moisture Meter અાંર્ે તા.૧ર-૪-ર૦રર ના રોજ સેનમનાર યોજવામાાં આવેલ. જે માાં
રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ, માનદમાંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારસીયા તથા ફુડ કોપોરેશન ઓિ ઈનનડયા ન્યુ ફદલ્હીના ચીિ
જનરલ મેનેજરશ્રી એએસ અરૂણાચલમ, ર્ુજરાતના જનરલ મેનેજરશ્રી શ્રીકાાંત પ્રસાદ, અમદાવાદના આસી.જનરલ મેનેજરશ્રી
નશવકુમાર ચાંદન તથા રાજકોટના ડી.એમ.શ્રીમતી રાખી નનહલાની ઉપનસ્થત રહેલ.
સેનમનારના પ્રારાંભે FCI અમદાવાદના આસી.જનરલ મેનેજરશ્રી નશવકુમાર ચાંદન દ્ઘારા સૌને આવકારી આજના આ સેનમનારનુાં
આયોજન કરવા બદલ રાજકોટ ચેમ્બરનો આભાર વ્યકત કરેલ. તેમજ ફુડ કોપોરેશન ઓિ ઇનન્ડયા દ્ઘારા કરવામાાં આવતી કાયિવાહી
અાંર્ે માનહતર્ાર કરેલ. તયારબાદ FCI ર્ુજરાતના જનરલ મેનેજરશ્રી શ્રીકાાંત પ્રસાદએ ખાદ્ય નનર્મ દ્ઘારા કોરોના કપરાકાળ દરમ્યાન
લોકડાઉનમાાં પફરવારોને અનાજ નવતરણ કરીને ઘણો સસાંહ િાળો આપ્યો છે. તેમજ આટીિીશ્યલ ઈન્ટેલીજન્સ બેઈઝ ઓટોમેટેડ
મશીન અાંર્ે ટુાંકી માનહતી આપેલ. તેમજ આવા મશીન રાજકોટમાાંથી ઉપલબ્ધ થવાથી ઔદ્યોર્ીક એકમોને વેર્ મળશે તથા નનકાસમાાં
પણ વૃનદ્ધ થશે.
તયાર બાદ FCI ન્યુ ફદલ્હીના ચીિ જનરલ મેનેજરશ્રી એએસ અરૂણાચલમ દ્ઘારા આજના આ સેનમનાર માટે પાવરપોઈન્ટપ્રેઝન્ટેશન
દ્ઘારા સાંપુણિ માનહતી આપેલ. જે માાં ખાસ કરીને Quality Specifications, Uniform specifications of Paddy /
Rice / Wheat KMS 2021-22, Pictorial depiction of refractions of Raw rice, Generic Specification

of Automation Grain Analyzer, Generic Specification of Moisture Meter, Requirement of
Automatic AI based grain analyser and moisture meter, Purchasing of equiments through
GeM Portal, નવર્ેરે નવનવધ મુદાઓ પર ચચાિ કરેલ.
તયાર બાદ રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ ફુડ કોપોરેશન ઓિ ઇનન્ડયા દ્ઘારા જે કામર્ીરી કરવામાાં આવે છે. તેને
નબરદાવી સમગ્ર દેશમાાંથી માત્ર ચાર શહેરોમાાંથી રાજકોટ ખાતે જ આવા મશીન બનાવવા માટેનો આગ્રહ દશાિવેલ છે. જે સરાહનીય
છે. તયારે રાજકોટના સમગ્ર ઔદ્યોર્ીક એકમો આવા મશીન બનાવવા ઉતસાહ દાખવશે જ તેમાાં કોઈ શાંકાને સ્થાન નથી. તેમજ
રાજકોટથી ૧ લાખથી પણ વધુ આવા ઓટોમેટેડ મશીન બનાવવા સાથ અને સહકાર આપવામાાં આવશે તેવી આત્રી આપેલ.
સેનમનારના અાંતે ઉપનસ્થત સભ્યશ્રીઓ તથા મહાનુભાવોનો આભાર વ્યકત તેમજ સમગ્ર કાયિક્રમનુાં સાંચાલન FCI રાજકોટના
મેનેજરશ્રી એમ.જી પાટીલ દ્ઘારા કરવામાાં આવેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાાં જણાવેલ છે.

