ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංගාමය
2017 ඔක්ෙතෝම්බර් මස 05 - 12 වන දින දක්වා සිදු කරන වැඩසටහන
දිස්තික්කය- ගාල්ල
දිනය

ෙත්මා දිනය

වැඩසටහන පැවැත්ෙවන ස්ථානය

පැවැත්ෙවන
ෙව්ලාව
ෙප.ව. 09.30

වැඩසටහන

ඔක්ෙතෝම්බර් 05

ආගමික දිනය

ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ෙගොවිජන ෙසේවා
මධ්යස්ථාන 33

ඹක්ෙතොබර් 06

ෙගොවි දිනය

1. පිංකන්ද කෘෂිකම උපෙද්ශක ෙකොටස

ෙප.ව. 09.00

1. උද්යාන විද්යා පදර්ශනය

2. පහළගම්හය කෘෂි. උපෙද්ශක ෙකොටස

ප.ව. 02.30

2. ආහාර තාක්ෂණ වැඩසටහන

ෙප.ව. 09.00

1. ෙබෝග සායන හා පදර්ශනය

ආශිර්වාද ලබා ගැනීෙම් ආගමික වැඩසටහන්
පැවැත්වීම හා ෙපොල් පැල 5 බැඟින් ෙරෝපනය

( සුෙන්තා උඩුගමසූරිය මියෙග් නිවස,
හපන්වත්ත )
ඔක්ෙතෝම්බර් 07

ව්යවසායකත්ව
දිනය

1. පිංකන්ද කෘෂිකම උපෙද්ශක ෙකොටස

2. පිනිහකන කෘෂිකම උපෙද්ශක ෙකොටස ෙප.ව.09.30
( පි.එම්. රණසිංහ මයාෙග් නිවස )

ඔක්ෙතෝම්බර් 08

කාබනික
ෙපොෙහොර
පවර්ධන දිනය

1. අක්මීමණ කෘෂි. උපෙද්ශක ෙකොටස

ෙප.ව.09.30

අධ්යාපන දිනය

1. ලබුදූව රජෙය් ෙගොවිපල

1. කාබනික නිෂ්පාදන සහතික කරණ වැඩසටහන
හා GAP වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම.

2. ඇත්කඳුර කෘෂි. උපෙද්ශක ෙකොටස
(බී.ජී. සරත් මයාෙග් ෙගවත්ත)

2. කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදන වැඩසටහන
3. පාංශු සංරක්ෂන වැඩසටහන

3. පිටිගල කෘෂි. උපෙද්ශක ෙකොටස
ඔක්ෙතෝම්බර් 09

2. උණ භාවිත පලතුරු ෙක්ෂ්ත සංස්ථාපන
වැඩසටහන

ෙප.ව. 09.00

1. කාෂි. පාදක කර්මාන්ත පදනම් කරගත් කෘෂි
ව්යවසායකයින් පුහුණු කිරීෙම් වැඩසටහන්
කියාත්මක කිරීම.

2. ඌරගහ ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව ක.වි. ෙප.ව.09.30

2. පහවසර ශිෂ්යත්ව ළමුන් දැනුවත් කිරීෙම්
වැඩසටහන

ඔක්ෙතෝම්බර් 10

ඔක්ෙතෝම්බර් 11

ඔක්ෙතෝම්බර් 12

ෙගොවිජන දිනය

රාජ්ය ෙසේවක
දිනය

දියවර දිනය

3. ෙගෝනෙදනිය කෘෂි. උපෙද්ශක
ෙකොටස උඩලමත්ත, ක.වි.

ෙප.ව. 09.30

3. පහවසර ශිෂ්යත්ව ළමුන් දැනුවත් කිරීෙම්
වැඩසටහන

1. කරන්ෙදනිය කෘෂි. උපෙද්ශක ෙකොටස
(කුරුඳුගහ හැතැප්ම ගා.නි. වසම)

ෙප.ව. 09.30

1. පළතුරු කප්පාදු වැඩසටහන

2. නියාගම කෘෂි. උපෙද්ශක ෙකොටස
1. කපුෙහම්පළ ෙගොඩදුව යාය

ෙප.ව. 09.30
ෙප.ව. 08.30

2. පළතුරු කප්පාදු වැඩසටහන
1. කපුෙහම්පළ ෙගොඩදුව යාය අස්වැද්දීෙම් වප්
මගුල් උත්සවය ගරු කෘෂිකම අමාත්ය දුමින්ද
දිසානායක මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන්
පැවැත්වීම. එම උත්සවෙය්දී පතිලාභීන් ෙවත
කෘෂි. උපකරණ ෙබදා දීම.

2. ඇල්පිටිය අවිත්තාව නාලන්දාව ම.වි.

ෙප.ව. 09.30

2. පළතුරු පැල ෙක්ෂ්ත සංස්ථාපන වැඩසටහන

3. ඌරල කෘෂි. උපෙද්ශක ෙකොටස
1. බද්ෙදගම කෘෂි. උපෙද්ශක ෙකොටස

ෙප.ව. 09.30

3. පළතුරු පැල ෙක්ෂ්ත සංස්ථාපන වැඩසටහන

2. අම්බලන්ෙගොඩ කෘෂි. උපෙද්ශක
ෙකොටස

ෙප.ව. 09.30

1. ලබුදුව රජෙය් ෙගොවිපල ෙවත කාබනික
නිෂ්පාදන ලබා ගැනීෙම් වැඩපිළිෙවල යටෙත් එම
නිෂ්පාදන එකතු කිරීෙම් මධ්යස්ථාන ආරම්භ
කිරීම.
2. මී මැසි පාලන ෙක්ෂ්ත වැඩසටහන

ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංගාමය

2017 ඔක්ෙතෝම්බර් මස 05 - 12 වන දින දක්වා සිදු කරන වැඩසටහන
දිස්තික්කය- මාතර
දිනය

ෙත්මා දිනය

වැඩසටහන පැවැත්ෙවන ස්ථානය

ඔක්ෙතෝම්බර් 05

ආගමික දිනය

ඔක්ෙතෝබර් 06

අධ්යාපන දිනය

මාතර දිස්තික්කෙය් ෙගොවිජන ෙසේවා
මධ්යස්ථාන 22
මාතර අධ්යාපන කලාපය

ෙප.ව.8.00

ඔක්ෙතෝබර් 07

ෙගොවි දිනය

නිෙයෝජ්ය කෘෂිකම අධ්යක්ෂ කාර්යාලය

ෙප.ව.9.30

වී වගා ෙගොවීන් දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන

ඔක්ෙතෝබර් 08

කඹුරුපිටිය ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානය

ෙප.ව.9.30

කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය දිරිගැන්වීම
සදහා කෘෂි උපකරණ ලබාදීම

ඔක්ෙතෝබර් 09

කාබනික
ෙපොෙහොර
පවර්ධන දිනය
දියවර දිනය

අකුරුස්ස දියලෙප් අමුණ

ෙප.ව.10.00

පුරන් කුඹුරු සමාරම්භක උත්සවය

ඔක්ෙතෝබර් 10

ෙගොවිජන දිනය

දියගහ රත්නපාල විහාරස්ථානය
හක්මණ මහජන ෙපොළ
අකුරැස්ස මහජන ෙපොළ

ෙප.ව.9.00

ෙබෝග සායන වැඩසටහන් පැවැත්වීම

ඔක්ෙතෝබර් 11

රාජ්ය ෙසේවක
දිනය

මාතර ෙපොලිස් අධිකාරි කාර්යාලය

ෙප.ව.9.30

රාජ්ය ආයතන ෙගවතු සමාරම්භක උත්සවය

ඔක්ෙතෝබර් 12

ව්යවසායකත්ව
දිනය

නූෙප් පැරණි ඕලන්ද අෙලවි මධ්යස්ථානය

ෙප.ව.9.30

ව්යවසායක අෙලවි ෙපොළ

ෙතලිජ්ජවිල දිස්තික් පුහුණු මධ්යස්ථානය

පැවැත්ෙවන
ෙව්ලාව

වැඩසටහන
ආශිර්වාද ලබා ගැනීෙම් ආගමික වැඩසටහන්
පැවැත්වීම
පහවසර ශිෂ්යත්ව ළමුන් සදහා කෘෂි දැනුම
පිළිබද අත්පතිකා ලබාදීම

කෘෂි ව්යවසායකත්ව පුහුණුව

ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංගාමය
2017 ඔක්ෙතෝම්බර් මස 05 - 12 වන දින දක්වා සිදු කරන වැඩසටහන
දිස්තික්කය- හම්බන්ෙතොට
දිනය

ෙත්මා දිනය

ඔක්ෙතෝම්බර් 05

ආගමික දිනය

ඔක්ෙතෝම්බර් 06

ෙගොවි දිනය

වැඩසටහන පැවැත්ෙවන
ස්ථානය
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථාන 13

පැවැත්ෙවන
ෙව්ලාව

වීරකැටිය ෙගොවිජන ෙසේවා
මධ්යස්ථානය
රන්න බස් නැවතුම්පල

ෙප.ව.10.30

වැඩසටහන
ආශිර්වාද ලබා ගැනීෙම් ආගමික වැඩසටහන්

ෙප.ව.8.30

පතිලාභීන් ෙවත කෘෂි. උපකරණ ෙබදා දීම හා සපිරි
ෙගවතු සඳහා වගා මළු ලබාදීම
පැළ දන්සලක් පැවැත්වීම

අධ්යාපන දිනය

ෙබලිඅත්ත - ෙබලිගල්ල ක.
විද්යාලය

ෙප.ව.10.00

ශිෂ්යත්ව ෙගවත්ත - 2016 සඳහා තාග්ය හා සහතික
පධානය

කාබනික ෙපොෙහොර
පවර්ධන දිනය
ව්යවසායකත්ව
දිනය

මීගස්ආර

ෙප.ව.9.00

කාබනික වගා පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වීම.

අඟුණෙකොලපෑලැස්ස ෙගොවිජන
ෙසේවා මධ්යස්ථානය

ෙප.ව.9.00

කාෂි. පාදක කර්මාන්ත පදනම් කරගත් කෘෂි
ව්යවසායකයින් පුහුණු කිරීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක
කිරීම.

ඔක්ෙතෝම්බර් 10

ෙගොවිජන දිනය

යාය වැඩසටහන

ෙප.ව.9.00

ෙමොදරවාන කඩිගමුව යාය ෙක්ෂ්ත දිනය පැවැත්වීම.
මීගජගහ ජදුර ෙගො.විජන ෙසේවා බල පෙද්ශෙය්
ආකමණිකශීලී ශාඛ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

ඔක්ෙතෝම්බර් 11

රාජ්ය ෙසේවක දිනය

ෙප.ව.9.00

විදුලිබල මංඩල කාර්යාල පරිශ ෙගවතු ආශිත පළතුරු
පැල ෙරෝපණය

ඔක්ෙතෝම්බර් 12

දියවර දිනය

නිෙයෝජ්ය කෘෂිකම අධ්යක්ෂ
කාර්යාලය
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂ
කාර්යාල
තංගල්ල පා.ෙල්කම් ෙකොටස

ෙප.ව.9.00

ආකමණිකශීලී ශාඛ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

ඔක්ෙතෝම්බර් 08
ඔක්ෙතෝම්බර් 09

