
“મહષા શક્તતકરણ પખળાહિય ું ઉજળણી” 
તા. ૦૧ થી ૧૪ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૮ અુંતગગત 

“મહષા કૃક્વ હદળશ” 
ની ઉજળણી 

 
વુજ્ઞ ભશાળમશ્રી................................................................................................................................. 
             વશષ જણાલલાનુું કે ગુજયાત વયકાય દ્વાયા તાયીખ ૦૧ થી ૧૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ દયમ્માન ભહશરા 

વળક્તતકયણ ખલાહડમુું જાશેય કયેર છે.  આ ઉજલણીના બાગરૂે કૃક્ ક્લજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃક્ મુક્નલક્વષટી, જાભનગય 

ખાતે તાયીખ ૦૬-૦૮-૨૦૧૮ ના યોજ “મહષા કૃક્વ હદળશ” ઉજલણી અુંગે કામષક્રભનુું આમોજન કયેર છે. આ પ્રવુંગે આ૫શ્રીને 
ઉ૫ક્સ્થત યશેલા શાહદષક ક્નભુંત્રણ છે.  

સ્થ :- કૃક્વ ક્ળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃક્વ ય ક્નળક્શગટી, 
એર ફોશગ રોિ, હદગ્જામ મી શામે, ામનગર 

તાયીખ  :- ૦૬-૦૮-૨૦૧૮, વોભલાય 
વભમ :- વલાયે ૦૯.0૦ કરાકે 

 

- ::  ઉપક્થથત રષેનાર મષાન ભાળોશ્રીઓ  :: - 
અઘ્મક્ષ અને ઉદઘાટકશ્રી 

વુશ્રી.ૂનભફેન ભાડભ, ભાન.વુંવદવભ્મશ્રી, જાભનગય 
 

ભુખ્મ અક્તક્થ 
ડો. એ. આય. ાઠક, ભાન.કુરક્તશ્રી, જુનાગઢ કૃક્ મકુ્નલવીટી, જુનાગઢ 

 
અક્તક્થ ક્લળેશ્રીઓ 

 શ્રી યક્લ ળુંકય, IAS :- કરેકટયશ્રી, જાભનગય 

 વુ.શ્રી. પ્રળક્સ્ત યીક, IAS :- જીલ્લા ક્લકાવ અક્ધકાયીશ્રી, ક્જલ્લા ુંચામત, જાભનગય 

 ડો. એ. એભ. ાયખીમા :- ક્લસ્તયણ ક્ળક્ષણ ક્નમાભકશ્રી, જુનાગઢ કૃક્ મુક્નલવીટી, જુનાગઢ 
 શ્રી વુંકેત જોી  :- વુંમુતત ખેતી ક્નમાભકશ્રી (ક્લસ્તયણ), યાજકોટ ક્લબાગ યાજકોટ 

 

ક્નભુંત્રક 
 
ક્વનીમય વામન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ડ શેડ, જીલ્લા ખેતીલાડી અક્ધકાયી નામફ ળુારન ક્નમાભક 
કે.લી.કે., જુ.કૃ.મુ., જાભનગય જીલ્લા ુંચામત, જાભનગય જીલ્લા ુંચામત, જાભનગય 
 
 નામફ ફાગામત ક્નમાભક નામફ ખેતી ક્નમાભક (તારીભ) 
 જીલ્લા ુંચામત, જાભનગય & પ્રોજકેટ ડામયેતટય (આત્ભા), જાભનગય 
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થથલ :- કૃક્વ ક્ળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃક્વ ય ક્નળક્શગટી, એર ફોશગ રોિ, હદગ્જામ મી શામ,ે ામનગર 

તારીખ :- ૦૬-૦૮-૨૦૧૮, શોમળાર   શમય :- વલાયે ૦૯.0૦ કરાકે 

કાયગક્રમ 
ક્રમ શમય ક્ળવય ળતતા 

  ઉદ્ઘાટન શમારુંભ  
૧. ૦૯:૦૦ થી ૦૯:૩૦ યજીસ્ટરેળન શ્રીભતી એ. કે. ફાયૈમા,  

આત્ભા સ્ટાપ 
૨. ૦૯:૩૦  થી 

૦૯:૩૫  
ળાક્દદક સ્લાગત   ડો. કે. ી. ફાયૈમા, ક્વનીમય વામન્દ્ટીસ્ટ 

એન્દ્ડ શેડ, કેલીકે,જુ.કૃ.મુ., જાભનગય 
૩. ૦૯:૩૫ થી ૦૯:૪૦ પૂરોથી સ્લાગત/ દી પ્રાગટ્ય ભુંચસ્થ ભશાનુબાલો 
૪. ૦૯:૪૦ થી ૯:૫૦ પ્રાવુંક્ગક વુંદેળ શ્રી વુંકેત જોી, વુંમુતત ખતેી ક્નમાભકશ્રી 

(ક્લસ્તયણ), યાજકોટ ક્લબાગ યાજકોટ 
૫. ૯:૫૦ થી ૧૦:૦૦ પ્રાવુંક્ગક ક્લશ્લેણ ડો. એ. એભ. ાયખીમા, ક્લસ્તયણ ક્ળક્ષણ 

ક્નમાભકશ્રી, જુનાગઢ કૃક્ મુક્નલવીટી, જુનાગઢ 
૬. ૧૦:૦૦ થી ૧૦:૧૦ પ્રાવુંક્ગક વુંફોધન વુ.શ્રી. પ્રળક્સ્ત યીક, ભાન.જીલ્લા ક્લકાવ 

અક્ધકાયીશ્રી, જીલ્લા ુંચામત, જાભનગય 
૭. ૧૦:૧૦ થી ૧૦:૨૦  પ્રાવુંક્ગક પ્રલચન શ્રી યક્લ ળુંકય, IAS, કરેકટયશ્રી, જાભનગય 

૮. ૧૦:૨૦ થી ૧૦:૩૦ પ્રાવુંક્ગક ક્લશુંગાલરોકન ડો. એ. આય. ાઠક, ભાન.કુરક્તશ્રી, 
જુનાગઢ કૃક્ મુક્નલવીટી, જુનાગઢ 

૯. ૧૦:૩૦ થી ૧૦:૫૦ અધ્મક્ષશ્રીનુું ઉદ્દફોધન વુશ્રી. ૂનભફેન ભાડભ, ભાન.વુંવદવભ્મશ્રી, 
જાભનગય 

  ટેકનીક શેન  
૧૦. ૧૦:૫૦ થી ૧૧:૨૦ ભહશરા દૂધ ઉત્ાદક વશકાયી ભુંડીની 

યચના અન ેનોંધણી ફાફત ભુંજુરાફેન એભ. પ્રજાક્ત, ભહશરા CEI, 
જાભનગય જીલ્લા વશકાયી વુંઘ 

૧૧. ૧૧:૨૦ થી ૧૧:૫૦ ખેત ઉત્ાદનોભાું ભલૂ્મલૃક્િ કયીન ેુયક 
આલક ભેલલી ભહશરાઓને ગબય 

થલાના યસ્તાઓ 

શ્રીભતી એ. કે. ફાયૈમા, વામન્દ્ટીસ્ટ (શોભ 
વામન્દ્વ) 

૧૨. ૧૧:૫૦ થી ૧૨:૦૦ ખેતીભાું નાયીળક્તતનો હયચમ શ્રી એચ. વી. ઉવદડીમા, જીલ્લા ખેતીલાડી 
અક્ધકાયી, જાભનગય 

૧૩. ૧૨:૦૦ થી ૧૨:૧૦ ફાગામતી ખેતીભાું ભહશરાઓનો પાો શ્રી વી. ઓ. રશ્કયી, નામફ ફાગામત 
ક્નમાભક, જાભનગય 

૧૪. ૧૨:૧૦ થી ૧૨:૨૦ આદળષ ળુારનની ઓખ એટર ે
નાયીળક્તત  

ડો. ફી. ડી. ટેર, નામફ ળુારન ક્નમાભક, 
જીલ્લા ુંચામત, જાભનગય 

૧૫. ૧૨:૨૦ થી ૧૨:૫૦  ખેતીભાું માુંક્ત્રકતાના આધુક્નકયણથી 
ભહશરાઓની ભશેનત ઘટાડી કામષક્ષાભતા 

લધાયલી 

ડો. કે. ી. ફાયૈમા, ક્વનીમય વામન્દ્ટીસ્ટ 
એન્દ્ડ શેડ, કેલીકે, જુ.કૃ.મ.ુ, જાભનગય 

૧૬. ૧૨:૫૦ થી ૧૩:૦૦ આબાય દળષન શ્રી એન. એ. કારાલહડમા, ના.ખે.ક્ન. 
(તારીભ.) & પ્રોજકેટ ડામયેતટય (આત્ભા), 

જાભનગય 
૧૭. ૧૩:૦૦ થી ૧૪:૩૦ બોજન ક્લયાભ  
૧૮. ૧૪:૩૦ થી ૧૫:૩૦ પ્રશ્નોતયી અન ેલાતાષરા  તભાભ ભશાનુબાલો  
૧૯. ૧૫:૩૦ થી ૧૭:૩૦ હપલ્ડ ક્લઝીટ તભાભ ભશાનુબાલો  

 


