
 
 

ક્રમ કાર્યક્રમની તારીખ કાર્યક્રમનો વિષર્ 
લાભાર્થીઓની 

સખં્ર્ા 
ભાઈઓ બહનેો 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વનર્ામકશ્રી ની કચેરી, જૂનાગઢ 

૧ ૦૫-૦૨-૨૦ 
તાલીમ અને મલુાકાત યોજના અંતર્ગત વિસ્તરણ 
અવિકારીઓની તાલીમ 

૧૮ - 

૨ ૧૬-૦૨-૨૦ 
સેન્ટર ઓફ કોમ્યવુનકેશન યોજના અંતર્ગત ખેડૂત તાલીમ 
કાયગક્રમ 

૫૦ ૨૨ 

૩ ૧૭-૦૨-૨૦ 
૧૫ દિિસીય સટીફીકેટ કોસગ "ઈન્ટીગૅ્રટેડ ન્યટુ્રીઅન્ટ 
મેનેજમેન્ટ ફોર ફટીલાઈઝર ડીલસગ" 

૬૦ ૧૫ 

૪ ૨૯-૦૨-૨૦ કૃવિ સરં્મ: ઇનોિેટીિ ફામગસગ મીટ ૯૦ ૧૬૦ 
સરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 

૫ ૦૫-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (ખેડૂત તાલીમ કેન્ર –છોટાઉિેપરુ) ૩૫  ૩૫  
૬ ૦૭-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (આત્મા પ્રોજેક્ટ- િડોિરા) - ૫૩ 

૭ 
૦૮-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (બાર્ાયત ખાત ુ – કરનાલ 

(હદરયાણા) 
૨૨ - 

૮ ૧૧-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (આત્મા પ્રોજેક્ટ- વશરોહી (રાજસ્થાન) ૪૦ - 
૯ ૧૪-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (એગ્રીકલ્ચર િેલફેર – રતલામ) ૨૨ ૨૮ 

૧૦ 
૧૪-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (લાઈફ સાયન્સ વિભાર્, 

બી.કે.એન.એમ.ય.ુ- ખાદડયા) 
૨૪ ૨૬ 

૧૧ ૧૭-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (આત્મા પ્રોજેક્ટ- રાજકોટ) - ૪૦ 
૧૨ ૧૮-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (એમ.એ.ઘોડાસરા –જૂનાર્ઢ) - ૧૧૫ 
૧૩ ૧૮-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (આત્મા પ્રોજેક્ટ- િલસાડ) - ૫૦ 
૧૪ ૧૯-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (આત્મા પ્રોજેક્ટ- દહિંમતનર્ર) ૫૦ - 

૧૫ 
૧૯-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (કો ઓપરેટીિ યનુીયન લી.– 

િેહરાદુન) 
૧૫ - 

૧૬ 
૧૯-૦૨-૨૦ કૃવિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી મહાવિદ્યાલય, જૂ.કૃ.ય.ુ, 

જૂનાર્ઢ દ્વારા કૃવિ ટેકનોલોજી અને મશીનરી વનિશગન    
મેળો - ૨૦૨૦ 

૧૯૮૦ ૧૫૫૪ 

૧૭ 
૧૯ થી ૨૦-૦૨-૨૦ રવિ પાકોની િૈજ્ઞાવનક ખેતી પધ્િવત વિિય પર ઓન કેમ્પસ 

તાલીમ કાયગક્રમ (વશક્ષણ અને સમાજ કલ્યાણ કેન્ર - 
અમરેલી) 

૬૩ - 

૧૮ ૨૪-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (આત્મા પ્રોજેક્ટ-તાપી) - ૫૦ 

૧૯ 
૨૬-૦૨-૨૦ મખુ્ય પાકોમા ં રોર્-જીિાતનુ ં સકંલલત વ્યિસ્થાપન વિિય 

પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ (જી.એસ.એફ.સી. - 
ભાિનર્ર) 

૪૩ ૦૦ 

૨૦ ૨૮-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (નાયબ ખેતી  વનયામક – ઉિયપરુ) ૫૦ - 
૨૧ ૨૯-૦૨-૨૦૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ કાયગક્રમ (ખેડૂત તાલીમ કેન્ર – ખેડ બ્રહ્મા)   ૨૦ ૧૪ 

ફેબ્રઆુરી- ૨૦૨૦ દરમ્ર્ાન ર્થરે્લ વિસ્તરણ વિક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝલક 

 



૨૨ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ ટેલીફોન દ્વારા માર્ગિશગન ૨૦૦ ૧૨૫ 
૨૩ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ મલુાકાતીઓને માર્ગિશગન   ૯૦ ૯૮ 

બેકરીિાળા, જૂ.કૃ.ય,ુ જુનાગઢ 

૨૪ ૦૬-૦૨-૨૦ 
બહનેોને બેકરી િાનર્ીઓન ુ વનિશગન (ર્ામ: મોટા 
કાજલીઆળા તા. જી. જૂનાર્ઢ) 

- ૪૬ 

૨૫ ૨૪-૦૨-૨૦ તાપી જીલ્લાના બહનેોને બેકરી િાનર્ીઓન ુવનિશગન - ૫૦ 
કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપટ (પોરબદંર) 

૨૬ ૧૦-૦૨-૨૦ 
ફળ અને ફૂલ પાકોમા ંમલૂ્યિિગન વિિય પર ઓન કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૧૯ - 

૨૭ ૧૨-૦૨-૨૦ 
ઓરે્વનક ઈનપટુ નુ ં ઉત્પાિન વિિય પર ઓન કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૧૯ - 

૨૮ ૨૪-૦૨-૨૦ NFSM(OS&OP) અંતર્ગત ખેડૂત તાલીમ કાયગક્રમ ૩૮ - 

૨૯ ૨૫-૦૨-૨૦ NFSM(OS&OP) અંતર્ગત ખેડૂત તાલીમ કાયગક્રમ ૩૬ - 

૩૦ ૨૬-૦૨-૨૦ NFSM(OS&OP) અંતર્ગત ખેડૂત તાલીમ કાયગક્રમ - ૨૨ 

૩૧ ૨૮-૦૨-૨૦ પશપુાલન વશલબર ૬૯ ૪૩ 

૩૨ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ જમીન તથા પાણીના નમનૂાનુ ંપથૃકરણ ૦૫ - 
કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેલી 

૩૩ 
૦૭-૦૨-૨૦ થી  
૦૭-૦૩-૨૦ 

ASCI સ્કીલ ઈન્ડીયા અંતર્ગત મશરૂમ ગ્રોિર તાલીમ (૨૦૦ 
કલાક) 

૧૯ ૦૧ 

૩૪ 
૦૭-૦૨-૨૦ થી  
૦૭-૦૩-૨૦ 

ASCI સ્કીલ ઈન્ડીયા અંતર્ગત એગ્રીકલ્ચર મશીનરી 
ડેમોન્સ્ટે્રટર તાલીમ (૨૦૦ કલાક) 

૧૮ ૦૨ 

૩૫ ૧૯-૦૨-૨૦ 
કૃવિ િૈજ્ઞાવનક દ્વારા નાના માડંિડા ર્ામે સોઇલ હલે્થ કાડગ 
વિિય પર વ્યાખ્યાન 

૩૬ - 

૩૬ ૧૯-૦૨-૨૦ 
કૃવિ િૈજ્ઞાવનક દ્વારા નિી પીપરીયા ર્ામે સોઇલ હલે્થ કાડગ 
વિિય પર વ્યાખ્યાન 

૮૫ - 

૩૭ ૧૯-૦૨-૨૦ 
ASCI સ્કીલ ઈન્ડીયા અંતર્ગત તાલીમાથીઓને જુનાર્ઢ 
ખાતે એક્સ્પોસર િીજીટ તથા કૃવિ ટેકનોલોજી અને મશીનરી 
વનિશગન મેળો - ૨૦૨૦ની મલુાકાતે 

૩૫ ૦૧ 

૩૮ ૨૮-૦૨-૨૦ 
ASCI સ્કીલ ઈન્ડીયા અંતર્ગત મશરૂમ ગ્રોિર 
તાલીમાથીઓને કે.િી.કે. સણોસરા મલુાકાત 

૧૫ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 

૩૯ ૦૧-૦૨-૨૦  
ઉનાળુ પાકોમા ં રોર્ અને જીિાતોનુ ં વનયતં્રણ વિિય પર 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૪૦ - 

૪૦ ૦૫-૦૨-૨૦ 
ડુરં્ળીની ખેતી પધ્િવત અને તેની જાળિણી પર ખેડૂત 
સેવમનાર  

૩૧૭  ૧૫૮  

૪૧ ૦૬ થી ૦૭-૦૨-૨૦  
ઉનાળુ તેલીબીયા પાકોની ખેતી પધ્િવત વિિય પર ઓફ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૪૮  -  

૪૨ ૧૫-૦૨-૨૦ તલ અને લસણના પાકમા ંક્ષેવત્રય દિિસ ૧૭ ૮ 

૪૩ ૧૭-૦૨-૨૦ 
જામનર્ર જજલ્લામા ં સજીિ ખેતી કરતા ખેડૂતો અને તેની 
માદહતી અંરે્ ચચાગ સભા 

૫૦  ૫૦  



૪૪ ૧૯-૦૨-૨૦  
મસાલા પાકોમા ં પ્રોસેવસિંર્ અને મલુ્ય વદૃ્ધિ દ્વારા ખેડૂતોની 
આિક િિારિા પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૩૪  ૨૮  

૪૫ ૧૯-૦૨-૨૦ સોઇલ હલે્થ કાડગની ઉપયોર્ીતા – જોદડયા  ૫૬  - 

૪૬ ૧૯-૦૨-૨૦ સોઇલ હલે્થ કાડગની ઉપયોર્ીતા – ધ્રોલ  ૧૨૦  - 

૪૭ ૧૯-૦૨-૨૦ સોઇલ હલે્થ કાડગની ઉપયોર્ીતા – લાલપરુ  ૨૫  - 

૪૮ ૧૯-૦૨-૨૦ સોઇલ હલે્થ કાડગની ઉપયોર્ીતા – દ્વારકા  ૩૩ ૧૦  

૪૯ ૧૯-૦૨-૨૦ સોઇલ હલે્થ કાડગની ઉપયોર્ીતા – ભાણિડ  ૩૫  ૧૦  

૫૦ ૧૯-૦૨-૨૦ સોઇલ હલે્થ કાડગની ઉપયોર્ીતા – કલ્યાણપરુ  ૪૩  ૪  

૫૧ ૨૪ થી ૨૬-૦૨-૨૦  
દૂિ ઉત્પાિન િિારિામાટે પોિકતત્િો અને ખોરાકની 
વ્યિસ્થાનુ ંમહત્િ વિિય પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

-  ૩૦  

૫૨ ૨૭-૦૨-૨૦ ચણાના પાક પર ક્ષેવત્રય દિિસ ૨૮  - 

૫૩ ૨૭ થી ૨૯-૦૨-૨૦  
રોજીંિા ખોરાકમા ંપોિકતત્િોનુ ંમહત્િ અને રસોઈની પ્રદક્રયા 
િરમ્યાન પોિકતત્િોને જાળિી રાખિા માટેની પિવતઓ પર 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

-  ૨૫  

૫૪ ૨૮-૦૨-૨૦  
પશપુાલનમા ંખોરાકની વ્યિસ્થા અને ચોખ્્ુ ંદૂિ ઉત્પાિનનુ ં
મહત્િ વિિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૪૬  40  

૫૫ ૨૯-૦૨-૨૦  
ઉનાળુ તલમા ં બીજ ઉત્પાિન વિિય પર ઓફ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૫  - 

૫૬ ૨૯-૦૨-૨૦ ખોરાકની ટેિોની સ્િાસ્્ય પર અસરની ચચાગ સભા - ૨૬  

૫૭ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ જુિા જુિા કાયગક્રમોમા ંકૃવિ િૈજ્ઞાવનકોના વ્યાખ્યાન  ૯૪૬  ૬૪૫  

૫૮ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ 
જીરંુ, ચણા, ઘઉં, લસણ, તલ અને દકચન ર્ાડગનીંર્ના  
પાકમા ંિૈજ્ઞાવનકોની ક્ષેત્ર મલુાકાત 

૬૯  ૨૧  

૫૯ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ મલુાકાતીઓને માર્ગિશગન ૨૫૫  ૧૬૩  

૬૦ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ ટેલીફોન દ્વારા માર્ગિશગન ૨૭૭  ૬૧  

૬૧ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ ઉનાળુ તલમા ંએફ.એલ.ડી.નુ ંવિતરણ ૨૮ - 

૬૨ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ શાકભાજી િીણિાના મીટન (મોજા)નુ ંવિતરણ - ૦૫ 
કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાસર (સરેુન્દ્રનગર) 

૬૩ ૧૧-૦૨-૨૦ 
બકરીપાલન કરતા માલિારીઓની પશ ુ આરોગ્યની ઓન 
કેમ્પસ તાલીમ 

૩૦ - 

૬૪ ૧૯-૦૨-૨૦ ખેડુત તાલીમ ૧૪૦ - 

૬૫ ૧૯-૦૨-૨૦ ખેડુત તાલીમ ૬૫ - 

૬૬ ૧૯-૦૨-૨૦ ખેડુત મેળૉ ૫૦ ૨૦ 

૬૭ ૨૪-૦૨-૨૦ બિંારણ દિિસની ઉજિણી ૧૬ ૦૭ 

૬૮ ૨૭-૦૨-૨૦ પે્રરણા પ્રિાસ (આત્મા પ્રોજેક્ટ – બોટાિ) ૨૫ - 

૬૯ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ ટેલીફોન દ્વારા માર્ગિશગન ૧૧૦ - 

૭૦ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ મલુાકાતીઓને માર્ગિશગન ૧૨૧ - 
  



કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીર્ા (રાજકોટ - I) 

૭૧ ૧૧-૦૨-૨૦ 
ર્ાભણ પશઓુમા ંસમતોલ આહાર વિિય પર ઓન કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૦ - 

૭૨ ૧૩-૦૨-૨૦ 
યોગ્ય દૂિ િોહન અને સફાઈ દ્વારા સ્િરછ દૂિ ઉત્પાિન 
વિિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૧ - 

૭૩ ૧૪-૦૨-૨૦ 
પોિકતત્િોની ખામીને લીિે ર્ાય અને ભેંસમા ં િાિંત્િની 
સમસ્યા વિિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૦ - 

૭૪ ૧૯-૦૨-૨૦ 
સોઇલ હલે્થ કાડગ ન ુ ંમહત્િ વિિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

૩૪ - 

૭૫ ૧૯-૦૨-૨૦ 
પડિરી, રાજકોટ, જસિણ અને વિિંછીયા તાલકુામા ં સોઇલ 
હલે્થ કાડગ ની ઉજિણી 

૨૫૦ ૫૮ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, પીપળીર્ા (રાજકોટ - II) 

૭૬ ૦૩-૦૨-૨૦  
પશપુાલન મા ંપશઆુહાર નુ ંમહત્િ વિિય પર ઓફ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૩૮ ૪૪ 

૭૭ ૦૬-૦૨-૨૦  
મસાલા પાકોં મા ં રોર્ જીિાત વનયતં્રણ વિિય પર ઓફ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૫૫ - 

૭૮ ૧૪ -૦૨-૨૦  ઓ.એફ.ટી./ એફ.એલ.ડી.ના વનિશગનોની મલુાકાત ૧૫ - 

૭૯ ૧૪-૦૨-૨૦  એફ.એલ.ડી. (તલ)નુ ંવિતરણ ૧૦ - 

૮૦ ૧૯-૦૨-૨૦ સોઇલ હલે્થકાડગ ડે સેલલબ્રેશન - મોટા સખપરુ ૬૫ - 

૮૧ ૧૯-૦૨-૨૦ સોઇલ હલે્થકાડગ ડે સેલલબ્રેશન - િેલાદરયા ૭૦ - 

૮૨ ૧૯-૦૨-૨૦ સોઇલ હલે્થકાડગ ડે સેલલબ્રેશન - રબારીકા ૪૦ -  

૮૩ ૧૯-૦૨-૨૦ સોઇલ હલે્થકાડગ ડે સેલલબ્રેશન - જૂની સાકંળી  ૪૨ -  

૮૪ ૨૦-૦૨-૨૦ ઓ.એફ.ટી./ એફ.એલ.ડી.ના વનિશગનોની મલુાકાત ૦૫ -  

૮૫ ૨૪-૦૨-૨૦ કોલોબ્રેટીિ તાલીમ તથા સવંિિાન દિિસ ઉજિણી     ૩૦ ૧૫ 

૮૬ ૨૪-૦૨-૨૦ દફલ્ડ વિઝીટ - ૦૫ 

૮૭ ૨૫-૦૨-૨૦ ઓ.એફ.ટી.ના વનિશગનોની મલુાકાત ૦૫ - 
કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 

૮૮ ૦૭-૦૨-૨૦ 
અનાજના ંજતંનુાશક સગં્રહ માટે વ્યિસ્થાપન અને સાિચેતી 
વિિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૫૬ - 

૮૯ ૧૧-૦૨-૨૦ 
પેસ્ટીસાઇડ્સનો યોગ્ય ઉપયોર્ વિિય પર ઓફ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૮૮ - 

૯૦ ૧૫-૦૨-૨૦ જમીનની ફળદ્રપુતા િિારિા અંરે્ની ઓફ કેમ્પસ તાલીમ  ૮૦ - 

૯૧ ૧૫-૦૨-૨૦ સોઇલ હલે્થ કાડગ દિિસની ઉજિણી ૮૦ - 

૯૨ ૧૯-૦૨-૨૦ સોઇલ હલે્થ કાડગ અંરે્ની ઓફ કેમ્પસ તાલીમ  ૨૧ ૦૭ 

૯૩ ૨૦-૦૨-૨૦ 
કોમ્્યટુર તથા આધવુનક ખેતી પધ્િવત વિિેની ઓન કેમ્પસ 
તાલીમ  

૩૨ ૧૪ 

૯૪ ૨૦-૦૨-૨૦ કૃવિ ર્ોષ્ઠી (મદહલા સશક્ક્તકરણ) - ૩૯ 

૯૫ ૨૫-૦૨-૨૦ રૂરલ ક્રાફ્ટ અને માકેટીંર્ વિિેની ઓન કેમ્પસ તાલીમ   ૧૫ ૨૫ 

૯૬ ૨૮-૦૨-૨૦ જમીન અને પાણીના પરીક્ષણનુ ં મહત્િ વિિય પર ઓફ ૮૦ - 



કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 
૯૭ ૨૫-૦૨-૨૦ કૃવિ ર્ોષ્ઠી (સોઇલ હલે્થ કાડગની ઉપયોર્ીતા) ૧૫ - 

૯૮ ૨૫-૦૨-૨૦ ઓ.એફ.ટી./ એફ.એલ.ડી.ના વનિશગનોની મલુાકાત ૦૫ - 

૯૯ ૨૬-૦૨-૨૦ કૃવિ ર્ોષ્ઠી (આધવુનક ખેતી અંરે્ની માદહતી) ૧૫ - 

૧૦૦ ૨૮-૦૨-૨૦ કૃવિ ર્ોષ્ઠી (આધવુનક ખેતી અંરે્ની માદહતી) ૧૭ - 

૧૦૧ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ સાદહત્ય વિતરણ ૭૧ ૩૪ 

૧૦૨ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ ટેલીફોન દ્વારા માર્ગિશગન ૩૮ ૧૭ 

૧૦૩ ૦૧ થી ૨૯-૦૨-૨૦ મલુાકાતીઓને માર્ગિશગન ૮૦ ૪૬ 

કુલ લાભાર્થીઓ (ભાઈઓ અને બહનેો) ૭૭૨૮ ૪૧૬૫ 

કુલ ૧૧૮૯૩ 

 

 


