
 
 

ક્રભ કામયક્રભની તાયીખ કામયક્રભનો વલમ 
રાબાથીઓની 

વખં્મા 
બાઈઓ ફશનેો 

વયદાય સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 
૧ ૧૧-૦૨-૨૦૨૧ પે્રયણા પ્રલાવ આત્ભા પ્રોજેક્ટ –ફનાવકાઠા ૩૫ - 
૨ ૨૫-૦૨-૨૦૨૧ પે્રયણા પ્રલાવ આત્ભા પ્રોજેક્ટ –તાી ૪૬ - 

૩ 
૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ યનુનલવીટી મરુાકાતે આલતા ખેડૂત બાઈઓ ફશનેો / નલદ્યાથી અને 

મરુાકાતીને ભાગગદળગન 
૨૦૫ - 

૪ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ ટેરીપોન દ્વાયા ભાગગદળગન ૩૫૦ - 
કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાટ (ોયફદંય) 

૫ ૦૧-૦૨-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- ઓપ વીઝન ળાકબાજીની ખેતી  ૧૩ - 
૬ ૦૪-૦૨-૨૦૨૧ ઉદ્ઘાટન - વટીપીકેટ કોગ પોય ેસ્ટીવાઈડ ડીરગ  ૨૨ - 
૭ ૦૬-૦૨-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ભવારા ાકોની ખેતી- રવણ, ડુુંગી       ૧૦ - 
૮ ૧૧-૦૨-૨૦૨૧ FLD નલઝીટ (ડુુંગી– GJRO-11) (ઘઉં-GW-૪૬૩) ૦૩ - 
૯ ૧૭-૦૨-૨૦૨૧ લૈજ્ઞાનનક વરાશકાય વનભનતની ફેઠક ૪૫ ૧૫ 
૧૦ ૨૦-૦૨-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ– નળમાળુ ાકોભાું વ ુંકલરત ોણ વ્મલસ્થાન   ૧૨ - 

૧૧ ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ – વુંકલરત ોણ વ્મલસ્થાન અને વજીલ 
ખેતી  

૨૪ - 

૧૨ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન ૨૧ - 
૧૩ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ જભીન તથા ાણીના નમનુાનુું પથૃ્થકયણ ૧૭ - 

કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્ર, અભયેરી 
૧૪ ૦૫-૦૨-૨૦૨૧ ોસ્ટ શાલેસ્ટ ટેકનોરોજી અને મલૂ્મ લધગન  - ૨૦ 

૧૫ 
૦૬-૦૨-૨૦૨૧ ATIC અને NFSM પ્રોજેક્ટ અંતગગત અંફયલાા અને જવલુંતગઢ 

ગાભની નલલઝટ 
૧૨ ૦૫ 

૧૬ 
૦૮-૦૨-૨૦૨૧ OFT અંતગગત પાભગ તાલ અને કૂલાભાું રયચાજૉ નલમ ભાટેની 

ભારશતી ભેલી,કે.લી.કે.અભયેરી 
૦૧ - 

૧૭ 
૧૭-૦૨-૨૦૨૧ ATIC પ્રોજેક્ટ અંતગગત ફાઢ્ડા , યાભગઢ અને રિષ્નગઢ ગાભની 

નલલઝટ 
૧૫ - 

૧૮ ૧૭,૧૮-૦૨-૨૦૨૧ પો અને ળાકબાજીભાું મલૂ્મ લધગન - ૨૦ 
૧૯ ૧૯-૦૨-૨૦૨૧ ફેકયી લાનગીઓભાું મલૂ્મ લધગન - ૨૨ 

૨૦ ૨૦-૦૨-૨૦૨૧ 
પો અને ળાકબાજીભાું મલૂ્મ લધગન દ્વાયા  આલક ફભ ણી કયલાની  
પ્રવનૃિઓ 

- ૨૨ 

૨૧ ૨૨-૦૨-૨૦૨૧ SSK NGO,વભ્મો દ્વાયા નલલઝટ, કેલીકે, અભયેરી - ૦૩ 
૨૨ ૨૩-૦૨-૨૦૨૧ NFSM પ્રોજેક્ટ અંતગગત ચણાભાું યોગ જીલાત નનમુંત્રણ , ૩૦ - 
૨૩ ૨૩-૦૨-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ફામો ખાતયના ઉમોગ અને તેનુું ભશત્લ  ૭૫ - 
૨૪ ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ પાભગય નલલઝટ કેલીકે, અભયેરી ૪૫ - 

૨૫ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ 
વ્શાટ્વ અ દ્વાયા રકવાન યથ , રકવાન લફર , રીરી ઇમનુું ચણાભાું 
નનમુંત્રણ ભાગગદળગન 

૧૨૦૦ - 

પેબ્રઆુયી-૨૦૨૧ દયમ્માન થમેર વલસ્તયણ વળક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝરક 

 



૨૬ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ 
પેવબકુ દ્વાયા ભાગગદળગન  રકવાન યથ , રકવાન લફર , રીરી ઇમનુું 
નનમુંત્રણ 

૩૦૦ - 

કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્ર, જાભનગય 

૨૭ 
૦૧-૦૨-૨૧  ખેડૂત ભીટીંગ- શઓુને ફામ ાવ પેટ આલાથી દૂધ ય થતી 

અવય 
૦૫  ૦૫  

૨૮ 
૦૮-૦૨-૨૧  M Kisan ોટગર યથી ચણાના ાકભાું જીલાત નનમુંત્રણ અંગેની 

ભારશતી આતો  ભેવેજ 
૬૮૭૦૦  ૯૦૦૧  

૨૯ 
૦૮-૦૨-૨૧  M Kisan ોટગર યથી તરની જાતો અને લાલેતય અંગેની ભારશતી 

આતો  ભેવેજ 
૬૮૭૦૫  ૯૦૧૦  

૩૦ ૦૮-૦૨-૨૧ વામન્ટીપીક એડલાઇઝયી કનભટીની ભીટીંગ   

૩૧ 
૧૨-૦૨-૨૧   ઓપ  કેમ્વ તારીભ-લભીકમ્ોસ્ટ, નેડે કમ્ોસ્ટ અને કમ્ોસ્ટ 

જેલા જૈનલક ખાતયોની ફનાલટ  
33  ૧૭  

૩૨ 
૧૨-૦૨-૨૧   લભીકમ્ોસ્ટ, નેડે કમ્ોસ્ટ અને કમ્ોસ્ટના પે્રક્ટીકરનુું ભેથડ 

ડેભોન્સ્રેળન  
33  ૧૭  

૩૩ ૨૩-૦૨-૨૧  જીરુુંના ાકભાું ડામગનોસ્ટીક નલઝીટ  ૦૭  - 
૩૪ ૨૬-૦૨-૨૧  ખેતીભાું માુંનત્રકીકયણ ય એક્વ રેઈની વુંભેરન  ૪૮   -  
૩૫ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ ઘઉં અને ભેથીના ખેતયની લૈજ્ઞાનનકોની મરુાકાત ૧૭  ૦૪  
૩૬ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન ૫૪  ૦૧  
૩૭ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ કૃનને રગતા જુદાજુદા નલમો ય વ્માખ્માન ૩૩    ૧૭  
૩૮ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીરવગની તારીભભાું જુદાજુદા નલમો ય વ્માખ્માન ૩૫  -  
૩૯ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ ખેતીને રગતા નલનલધ પ્રશ્નો અંગે ટેરીપોન દ્વાયા ભાગગદળગન ૨૩૧  ૧૧  

કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાવય (સયેુન્દ્રનગય) 
૪૦ ૦૩-૦૨-૨૦૨૧ આત્ભા પ્રોજેકટ-અભદાલાદ ૪૨ - 
૪૧ ૦૪-૦૨-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીરય તારીભ ૩૯ ૦૧ 
૪૨ ૧૯-૦૨-૨૦૨૧ એક્વોઝય લીઝીટ (પે્રયણા પ્રલાવ) ૫૧ ૦૧ 
૪૩ ૨૩-૦૨-૨૦૨૧ ક્ષેત્રીમ તારીભ – નલાગાભ  ૧૩ ૦૭ 

કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્ર, તયઘડીમા (યાજકોટ-I) 
૪૪ ૧૦-૦૨-૨૦૨૧ લૈજ્ઞાનનક વરાશકાય વનભનતની ફેઠક ૩૫ ૦૫ 
૪૫ ૧૮-૦૨-૨૦૨૧ Participated in Annual Action Plan workshop of Gujarat - - 
૪૬ ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ ઉનાળુ ભગપીભાું ાણીનુું કામગક્ષભ વુંચારન ૩૫ - 
૪૭ ૨૫-૦૨-૨૦૨૧ ઉનાળુ તરભાું ાણીનુું કામગક્ષભ વુંચારન - ૪૬ 
 ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ ઉનાળુ ળાકબાજીભાટે સધુાયેર લાલેતય દ્ધનતઓ ૧૦ - 

કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્ર, ીીમા (યાજકોટ - II) 
૪૮ ૧૧-૦૨-૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- શુારનભાું શ ુઆશાયની અગત્મતા  ૨૦ ૨૦ 

૪૯ ૧૧-૦૨-૨૧  
ઓન કેમ્વ તારીભ- લેરાલાાળાકબાજી ાકોની લૈજ્ઞાનનક ખેતી 
દ્ધતી 

૩૦ - 

૫૦ ૧૫-૦૨-૨૧  ક્ષેનત્રમ રદલવ-ઘઉંભાું જૈનલક ખાતયનો ઉમોગ  ૧૨ - 
૫૧ ૧૬-૦૨-૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ભગપી વુંગ્રશભાું જીલત નનમુંત્રણ  ૩૦ - 
૫૨ ૧૮-૦૨-૨૧  ઓન કેમ્વ તારીભ- રકચેન ગાડેનનિંગનુું ભશત્લ - ૨૭ 
૫૩ ૨૨-૦૨-૨૧  ડામગ્નોસ્સ્ટક નલઝીટ-ડુુંગીભાું થ્રીપ્વ નનમુંત્રણ  ૦૫ - 



૫૪ ૨૨-૦૨-૨૧ ડામગ્નોસ્સ્ટક નલઝીટ-ડુુંગીભાું સ્ટેભ પામરભ યોગ ૦૩ - 
૫૫ ૨૩-૦૨-૨૧ ડામગ્નોસ્સ્ટક નલઝીટ-શભુાું કૃનભનો ઉદ્રલ (શુારન) ૦૨ - 

કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્ર, ભોયફી 
૫૬ ૦૧-૦૨-૨૦૨૧ ઉનાળુ ાકોની ખેતી ધ્ધનત- નલસ્તયણ કામગકયોની તારીભ ૩૮ ૦૭ 
૫૭ ૦૮-૦૨-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ-વોઇર અને લોટય ટેસ્ટીંગ અંગેની તારીભ  ૨૬ - 
૫૮ ૦૮-૦૨-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર ય નનદાન- ધયભપયુ ૦૩ - 
૫૯ ૦૮-૦૨-૨૦૨૧ કૃન ગોષ્ઠી- જીરૂનાું ાકભાું યોગ અંગે ૦૬ - 
૬૦ ૧૫-૦૨-૨૦૨૧ કૃન ગોષ્ઠી- રવણનાું ાકભાું યોગ જીલાત અંગે ૦૬ - 
૬૧ ૧૮-૦૨-૨૦૨૧ કૃન ગોષ્ઠી- સ્કીર ડેલરોભેન્ટ અને ભરશરા વળક્ક્તકયણ  - ૦૬ 
૬૨ ૧૯-૦૨-૨૦૨૧ કૃન ગોષ્ઠી- ડુુંગીનાું ાકભાું ફીજ ઉત્ાદન અંગે ૦૭ - 
૬૩ ૧૯-૦૨-૨૦૨૧ સ્લચ્છતા અબીમાન ૦૬ ૦૨ 
૬૪ ૨૦-૦૨-૨૦૨૧ કૃન ગોષ્ઠી- કુોણ અને તેન ુનનલાયણ  - ૦૬ 
૬૫ ૨૨-૦૨-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર ય નનદાન- જવાય  ૦૪ - 
૬૬ ૨૪-૦૨-૨૦૨૧ કૃન ગોષ્ઠી- તરની ઉનાળુ ાકોની જાતો અંગે ૦૫ - 
૬૭ ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર ય નનદાન- યીંગણાની ખેતી  ૦૨ ૦૩ 
૬૮ ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ રપલ્ભ/નલરડમો ળો-ઓનરાઇન ભાકેટીંગ  - ૩૯ 

૬૯ ૨૬-૦૨-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ- ગ્રાનભણ શસ્તકરા ઓનરાઇન આલક ભેલલા 
અંગેની તારીભ  

- ૩૯ 

૭૦ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ લોટ્વ એ ભેવેજ ૨૨૪૫ ૨૫ 
૭૧ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ વારશત્મ નલતયણ - ૦૬ 

૭૨ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ 
પોન દ્વાયા ભાગગદળગન –ખેડુત ફીર ૨૦૨૦ની ભારશતી , યોગ અને 
જીલાતનુું ાકભાું નનમુંત્રણ , જભીનની પદ્રુતા અંગેની ભારશતી , 
કુોળણ અને તેન ુનનલાયણ, ભરશરા વળક્ક્તકયણ અંગેની ભારશતી 

૪૬૦ ૧૮ 

૭૩ ૦૧થી૨૮-૦૨-૨૦૨૧ 
મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન –ખેડુત ફીર ૨૦૨૦ની ભારશતી, 
યોગ અને જીલાતનુું ાકભાું નનમુંત્રણ , ાકની જાતો અંગેની ભારશતી , 
કુોળણ અને તેન ુનનલાયણ, ભરશરા વળક્ક્તકયણ અંગેની ભારશતી 

૩૨ ૧૯ 

કુર રાબાથીઓ (બાઈઓ અને ફશનેો) ૧૪૩૫૪૯ ૧૮૪૬૭ 

કુર ૧૬૨૦૧૬ 

 

 


