
 

 

નિમંત્રણ 

 
 સવિનય જણાિિાન ું કે અતે્રની કચેરી કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જ નાગઢ કૃવિ ય વનિસીટી, જામનગર ખાતે કૃવિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર,જ નાગઢ 
કૃવિ ય વનિવસિટી, જામનગર; શ્રીજામનગર જીલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સુંઘ વિ., જામનગર તથા નાયબ પશ પાિન વનયામક, જામનગર 
અને દેિભૂવમ દ્વારકાના સુંય ક્ત ઉપક્રમે 

 

“INTERNATIONAL MILK DAY (આંતર રાષ્ટ્રીય દૂધ દદવસ)”  

ઉજિિાન ું આયોજન કરિામાું આિેિ છે તો આ કાયિક્રમમાું ઓનિાઈન જોડાઈન ેિધ માું િધ  ખેડૂતો/પશ પાિકો િાભ િેિા સિિને વનમુંત્રણ 
આપિામાું આિે છે.   

તારીખ  :-  Tuesday, June 1, 2021   

સમય :-  10:00am – 12:30pm 

Google Meet જોઈન્દ્ટ થિા 
માટેની િીંક 

:- https://meet.google.com/vmb-
mypc-cni 

 

  

  
 વસવનયર સાયન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ડ હેડ 
 કે.િી.કે., જ .કૃ.ય ., જામનગર  

 
 

  

 

 
જુિાગઢ કૃનિ યુનિવસીટી, એરફોસસ રોડ, દદગ્જામ મીલ સામે, ામિગર  

ડો. કે. પી. બારૈયા 
વસવનયર સાયન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ડ હેડ  

Email:- kvkjamnagar@gmail.com 
kvkjamnagar@jau.in 

ફોન/ફેક્ષ નું (૦૨૮૮) ૨૭૧૦૧૬૫ 
મો. ૯૪૨૭૯૮૦૦૩૨ 
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કૃષિ ષિજ્ઞાન કેન્દ્ર,જુનાગઢ કૃષિ યુષનિષસિટી, જામનગર 
શ્રીજામનગર જીલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ ષિ., જામનગર તથા  

નાયબ પશુપાિન ષનયામક, જામનગર અને દેિભૂષમ દ્વારકા  
ના સંયુક્ત ઉપક્રમે 

 

“INTERNATIONAL MILK DAY (આંતર રાષ્ટ્રીય દૂધ દદવસ)”  

 

તારીખ  :-  Tuesday, June 1, 2021   

સમય :-  10:00am – 12:30pm 

Google Meet જોઈન્દ્ટ થિા 
માટેની િીંક 

:- https://meet.google.com/vmb-
mypc-cni 

કાર્યક્રમ 

સમય નવિય  વકતા 

૧૦:૦૦ થી ૧૦:૦૫  સ્િાગત પ્રિચન શ્રીમતી એ. કે. બારૈયા, વિિય વનષ ણાુંત, કેિીકે, જામનગર  
૧૦:૦૫ થી ૧૦:૩૦ પયાિિરણ, પોિણ અને સામાવજક 

અથિશાસ્ત્રના સુંદેશા સાથે ડેરી કે્ષત્રમાું 
ટકાઉપણું 

પુંકજભાઈ બી. માદરીયા, જનરિ મનેજેરશ્રી, શ્રી જામનગર જીલ્લા સહકારી 
દૂધ ઉત્પાદક સુંઘ િી. 

૧૦:૩૦ થી ૧૧:૦૦ ૫શ ઓમાું રોગ વનય્રત્રણ અને તેમાું પ્રજાતીન ું 
શ વ ધકરણ  

એ. સી. વિરાણી, નાયબ પશ પાિન વનયામકશ્રી, પોિીટેકનીક, 
જામનગર 

૧૧:૦૦ થી ૧૧:૩૦  સ્િચ્છદૂધ ઉત્પાદન ડો. કે. પી. બારૈયા, વસવનયર સાયન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ડ હેડ, કેિીકે, જામનગર 

૧૧:૩૦ થી ૧૨:૦૦ િધ  દૂધ ઉત્પાદન માટેના ઉપાયો તેમજ અછતની 
પરરવસ્થવત માટે િૈકીલ્પીક ઘાસચારાની 
વ્યિસ્થા (હાયરોપોવનકસ) 

ડો. કે. પી. બારૈયા, વસવનયર સાયન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ડ હેડ, કેિીકે, જામનગર 

૧૨:૦૦ થી ૧૨:૧૫ ગૃપ ચચાિ અન ેપ્રવતભાિો તમામ િૈજ્ઞાવનકશ્રીઓ તથા અવધકારીશ્રીઓ 

૧૨:૧૫ થી ૧૨:૨૦ તાિીમ કાયિક્રમન ું સમાપન અન ેઆભાર દશિન ડો. કે. િી. કોઠડીયા, નાયબ પશ પાિન વનયામકશ્રી, જીલ્લા પુંચાયત, 
જામનગર 

   

જા.નું.જ કૃય /કેિીકે/તાિીમ/૬૨૪-૩૫/૨૧,  વસવનયર સા  યન્દ્ટીસ્ટ એન્દ્ડ હેડ,  
જામનગર, તારીખઃ- ૨૮/૦૬/ર૦૨૧ કેિીકે, જામનગર 
 

િકલ સનવિય રવાિાાઃ- 
1. વિસ્ તરણ વશક્ષણ વનયામકશ્રી, જ કૃય , જ નાગઢ તાફ જાણ સારૂ 
2. નાયબ પશ પાિન વનયામકશ્રી, જીલ્લા પુંચાયત, જામનગર, જામનગર તરફ જાણ તથા ઓનિાઈન કાયિક્રમમાું પે્રઝન્દ્ ટેશન આ૫િા સારૂ 

3. નાયબ પશ પાિન વનયામકશ્રી, જીલ્લા પુંચાયત, દેિભૂવમ દ્વારકા, તરફ જાણ તથા ઓનિાઈન કાયિક્રમમાું પે્રઝન્દ્ ટેશન આ૫િા સારૂ 
4. જનરિ મેનેજરશ્રી, શ્રી જામનગર જીલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સુંઘ િી. તરફ જાણ તથા ઓનિાઈન કાયિક્રમમાું પે્રઝન્દ્ ટેશન આ૫િા તેમજ 

િધ માું િધ  પશ પાિકો જોડાિાની વ્યિસ્થા કરિા સારૂ 
5. જનરિ મેનેજરશ્રી, શ્રી દેિભૂવમ દ્વારકા જીલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સુંઘ િી. તરફ જાણ તથા ઓનિાઈન કાયિક્રમમાું પે્રઝન્દ્ ટેશન આ૫િા 

તેમજ િધ માું િધ  પશ પાિકો જોડાિાની વ્યિસ્થા કરિા સારૂ 
6. પ્રોજકેટ ડાયરેકટર, આત્ મા પ્રોજકેટ, જામનગર તરફ જાણ તથા ઘટત  થિા સારૂ  

િકલ રવિા :- 
 સુંબુંધીત અવધકારી કમિચારીઓ તરફ જાણ તથા ઉ૫રોકત કાયિક્રમ માટે તાિીમ પાિર પોઈન્દ્ ટ પે્રઝન્દ્ ટેશન આ૫િા જાણ સારૂ  
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