
डुडुवामा पहिलो पटक ठुलो योजनाको आज शिलान्यास गरियो 
ककसानका लागग कृषि बीउ संकलन तथा भण्डािण केन्रको ननमाणण िुरु 

 

डुडुवा (बााँके), २ माघ । डुडुवा गाउाँ पालिकाका ककसानिाई सहुलियतमा कृषि बबउ उपिब्ध गराउनका 
िागग कैरााँती बीउ सकंिन तथा प्रशोधन भण्डार ननमार्णको प्रकिया शुभारम्भ भएको छ । गाउाँपालिकाको वाडण 
न–ं२ कैरााँती पुरवास्थथत कोटही मातामा रहेको कररब १० कठ्ठा जग्गामा तीन बिे योजना अन्र्तगत कररब ु 
साढे दईु करोडको िागतमा भण्डारर् केन्द्र ननमार्ण प्रकिया शुु गररएको छ ।  

सो भण्डारर् कन्द्रको आज एक समारोहका बबच गाउाँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीिे लशिान्द्यास गनुणभयो 
। लशिान्द्यास गदै अध्यक्ष चौधरीिे ककसानहुिे समयमा कृषि बबउ बबजन नपाएर राम्रो अन्द्न उत्पादन गनण 
नसकेको अवथथामा भण्डारर् केन्द्रिे समयमा बबउ उपिब्ध गराई उत्पादनमा बदृ्गध गनणमा सहयोग पुग्ने 
बताउनभुयो । उहााँिे भन्द्नभुयो–‘ककसानिे आफै उत्पादन गरेका बबउिाई यहााँ भण्डारर् गररन्द्छ र प्रशोधन गरर 
उपिब्ध गराइन्द्छ, र अन्द्यत्र पनन बबउ बबिीका ननयाणत गररन्द्छ’ । गाउाँपालिकाथतरमा यो पहहिो पटक यथतो 
ठुिो पररयोजना शुु भएपनछ ककसानहु समेत खुशी भएका छन ।  

थथानीय गोषवन्द्दप्रसाद कैरााँतीि ेकेन्द्र ननमार्ण तथा सचंािनका िागग १० कठ्ठा जलमन दान गनुणभएको छ । 
पररयोजना अन्र्तगत वेयर हाउस (गोदाम), बीउ सकुाउने प्िेट फमण, थटोर भवन, ३ कोठा कायाणिय, बाउण्री र 
खानेपानी शौचािय ननमार्ण गररने छ ।  

गाउाँपालिकाको सहयोगमा कमाणगत ुपमा बाषिणक बजेट थप गरर ननमार्ण सम्पन्द्न गररने सब इस्न्द्जननयर 
मदनेश्वर झािे बताउनभुयो । उहााँका अनसुार पहहिो चरर्मा ु ४० िाखबाट ननमार्ण शुु गररने र तेस्रो 
चरर्मा ननमार्ण सककने योजना रहेको छ । अत्यागधक भण्डारर् केन्द्रमा २ सय देखख ३ सय मेहिक टन बीउ 
भण्डारर् गने क्षमता रहेको छ । ननमार्ण हुने भण्डारर् केन्द्रिे बबउ भण्डारर्, प्रशोधन, उत्पादन गरर अन्द्यत्र 
समेत बबिीका िागग ननयाणत गररने छ ।  

केन्द्रमा धान, गहु मखु्य बािीका ुपमा राखखनेछ भने मकै र मसरुो पनन भण्डारर् गररने जनाइएको छ ।  

लशिान्द्यास कायणिममा उपाध्यक्ष साहहदा वानौ, वडाध्यक्ष गजेन्द्र प्रसाद कैराती, कायणपालिका सदथय लििावती 
यादव, ढोड ेपासी िगायतको उपस्थथती रहेको गथयो ।  

गाउाँपालिकािे कृषि बािी लसचंाईका िागग सोही थथानमा बोररङ्ग समेत जडान गरेको छ । बोररङ्गिे ककसानिाई 
खेतबारी लसचाईका साथै गाउाँ टोिबासीका िागग खानेपानीको सबुबधा समेत बबथतार गररने गाउाँ पालिकािे 
जनाएको छ ।  

त्यस अवसरमा कोटहीदेबी माताको मस्न्द्दर भस्त्कएर स्जर्ण अवथथामा रहेकािे सो मस्न्द्दरिाई पुनणननमार्ण गनण 
थालिएको छ । आजै जग्गादाता कैरातीिे मस्न्द्दरको पुजापाठ गरर लशिान्द्यास गनुणभयो । 


