
 
 

ક્રમ કાયયક્રમની તારીખ કાયયક્રમનો વળવય 
ાભાથીઓની 

શખં્યા 
ભાઈઓ બષનેો 

વળસ્તરણ વક્ષણ વનયામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 
૧ ૦૭-૦૬-૨૦૨૧ લષા વલજ્ઞષન રયવલંષદ ૨૦ - 
૨ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ દ્વિ- ભષવવક તષરીભ કષમાળષષ ૫૫ - 
૩ ૧૭-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન ભરશરષ તષરીભ - ૨૩ 

શરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 
૪ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ ઓન રષઈન  તષરીભ- ફષગષમત અને ફેકયી તષરીભ - ૪૬ 

૫ 
૦૧થી૩૦-૦૬-૨૦૨૧ યવુનલવીટી મરુષકષતે આલતષ ખેડૂત બષઈઓ ફશનેો /વલદ્યષથી અને 

મરુષકષતીઓને ભષગાદળાન 
૨૨૪ - 

૬ ૦૧થી૩૦-૦૬-૨૦૨૧ ટેરીપોન િષયષ ભષગાદળાન ૨૪૫ - 
બેકરી ાલા, જૂનાગઢ 

૭ ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન તષરીભ- ફેકયી ભષટેનો ભશીરષ તષરીભ કષમાક્રભ - ૪૫ 
કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાટ (ોરબદંર) 

૮ ૦૪-૦૬-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તષરીભ – ષરતુ ંશઓુભષ ંITK િષયષ યોગ વનમતં્રણ ૧૦ - 

૯ ૦૪-૦૬-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તષરીભ –ખયીપ ષકોભષ ંવકંલરત ોણ વ્મલસ્થષન  ૨૦ - 

૧૦ ૧૦-૦૬-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તષરીભ- શઓુભષ ંયોગ તથષ ોણ વ્મલસ્થષન  - ૧૦ 

૧૧ ૧૦-૦૬-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તષરીભ – ખેત ભરશરષઓભષ ંડ્રજયી દુય કયલષનષ ઉષમ  - ૧૯ 

૧૨ ૧૧-૦૬-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તષરીભ – ખેત ભરશરષઓ, ગબાલતીઓ, ફષકો તથષ 
રકળોયીઓ ભષટે ોણક્ષભ આશષય  

- ૧૯ 

૧૩ ૧૧-૦૬-૨૦૨૧ એક્ષ-ટે્રઈની વભેંરન - ૧૮ 

૧૪ ૧૮-૦૬-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તષરીભ – ભગપીભષ ંવપેદ ઘૈણનુ ંવકંલરત વનમતં્રણ  ૨૦ - 

૧૫ ૧૮-૦૬-૨૦૨૧ વતંલુરત ખષતય લયષળ વલળે લેલફનષય  ૨૭ ૦૯ 

૧૬ ૧૯-૦૬-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તષરીભ – ઓગેવનક પ ઉત્ષદન (ગષભ- ફખયરષ) ૨૨ - 

૧૭ ૨૧-૦૬-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તષરીભ – ફષગષમતી ષકોભષ ંમલુ્મ લધાન  - ૨૦ 

૧૮ ૨૩-૦૬-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તષરીભ – ખયીપ ષકોભષ ંયોગ-જીલષતનુ ંવકંલરત 
વનમતં્રણ  

૨૨ - 

૧૯ ૨૫-૦૬-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તષરીભ – અગત્મનષ ખયીપ ષકોભષ ંવનિંદષભણ વનમતં્રણ ૨૩ - 

૨૦ ૨૮-૦૬-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તષરીભ – મખુ્મ ખયીપ ષકોભષ ંફીજ ઉત્ષદન ૧૮ ૦૨ 
૨૧ ૦૧થી૩૦-૦૬-૨૦૨૧ પોન ય ખેડૂતોને ભષગાદળાન ૪૩ - 
૨૨ ૦૧થી૩૦-૦૬-૨૦૨૧ ખેડૂતોની કેલીકે મરુષકષત ૧૬ - 
૨૩ ૦૧થી૩૦-૦૬-૨૦૨૧ લોટ્વએ િષયષ ખેડૂતોને ઉમોગી ભષરશતી આલી ૭૫ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેી 
૨૪ ૦૧-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન તષરીભ- જળક્તત અલબમષન ૧૬  ૨૭  

જૂન-૨૦૨૧ દરમ્યાન થયે વળસ્તરણ વક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝક 

 



૨૫ ૦૧-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન લેફીનષય- વલશ્વ દૂધ રદલવ ૧૬  ૨૭  
૨૬ ૧૨-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન તષરીભ- જળક્તત અલબમષન ૧૦  ૧૫  
૨૭ ૧૮-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન તષરીભ- ખેતી ષકોભષ ંખષતયોનો કષમાક્ષભ ઉમોગ ૧૬  ૨૭  
૨૮ ૦૧થી૩૧-૦૬-૨૦૨૧ પીલ્ડ વલલઝટ, પ્રોજેકટ વલે ૨૩  ૦૯  
૨૯ ૦૧થી૩૧-૦૬-૨૦૨૧ વ્શષટ્વ અ િષયષ ભષગાદળાન ૧૨૦૦ ૪૮  
૩૦ ૦૧થી૩૧-૦૬-૨૦૨૧ પેવબકુ િષયષ ભષગાદળાન ૩૦૦ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 

૩૧ 
૧-૦૬-૨૧   ઓનરષઈન તષરીભ- શુષરનભષ ંદૂધ ઉત્ષદન લધષયલષ ભષટે 

ખોયષક અને ોણનુ ંભેનેજભેન્ટ   
૩૪  ૦૭  

૩૨ ૧-૦૬-૨૧  ખષવ રદલવની ઉજલણી – વલશ્વ દૂધ રદલવ ૩૪  ૦૭  
૩૩ ૫-૦૬-૨૧  રપલ્ડ વલઝીટ - રીંબ ુઅને ખષયેકનષ ખેતયની મરુષકષત  ૨૪  - 
૩૪ ૫-૦૬-૨૧  લૈજ્ઞષવનકોની ખેડૂતોનષ ખેતય ય મરુષકષત-૧  (નદંષણષ) ૧૧  ૦૧  

૩૫ 
૫-૦૬-૨૧ ખેડૂત ભીટીંગ- ખેતીથી મષાલયણને થતુ ંનકુળષન અટકષલલષનષ 

ઉષમો   
૧૪  ૦૨  

૩૬ ૫-૦૬-૨૧  ખષવ રદલવની ઉજલણી – વલશ્વ મષાલયણ રદલવ  ૪૩  ૧૮  

૩૭ 
૧૮-૦૬-૨૧   ઓનરષઈન તષરીભ- ખયીપ વીઝનનષ યોગ અને જીલષત વનમતં્રણ 

ભષટે આગોતરંુ આમોજન  અને ખષતયોનો કષમાક્ષભ ઉમોગ અંગે 
જાગતૃી કષમાક્રભ  

33  - 

૩૮ ૦૧થી૩૦-૦૬-૨૦૨૧ કૃવને રગતષ જુદષ જુદષ વલમો ય વ્મષખ્મષન-૩   ૧૧૦  ૧૦  
૩૯ ૦૧થી૩૦-૦૬-૨૦૨૧ મરુષકષતીઓને ભષગાદળાન  ૬૪  -  
૪૦ ૦૧થી૩૦-૦૬-૨૦૨૧ ખેતીને રગતષ વલવલધ પ્રશ્નો અંગે ટેરીપોન િષયષ ભષગાદળાન ૪૭૪  ૪૭  
૪૧ ૦૧થી૩૦-૦૬-૨૦૨૧ FLD - ભગપી  ૨૦  ૦૫  
૪૨ ૦૧થી૩૦-૦૬-૨૦૨૧ OFT – ભગપીભષ ંજુદી જુદી જાતો ય ઓ.એપ.ટી  ૦૩  - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાશર (સરેુન્દ્રનગર) 
૪૩ ૦૧-૦૬-૨૦૨૧ વલશ્વ દુધ રદલવ ૩૩ - 
૪૪ ૧૧-૦૬-૨૦૨૧ કેન્રીમ તષરીભ- ષક વયંક્ષણ ૧૬ ૦૪ 
૪૫ ૧૫-૦૬-૨૦૨૧ કેન્રીમ તષરીભ- ફષગષમત  ૦૪ ૧૭ 
૪૬ ૧૮-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન તષરીભ- ખષતયનો કષમાક્ષભ ઉમોગ ૨૭ - 
૪૭ ૨૩-૦૬-૨૦૨૧ કોરોબ્રેટીલ તષરીભ-આગષખષન (વષમરષ) ૨૪ ૨૦ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીયા (રાજકોટ-I) 
૪૮ ૦૧-૦૬-૨૦૨૧ વલશ્વ દુધ રદલવની ઉજલણી ૩૧ - 
૪૯ ૦૧-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન રેકચય- શઓુની ઓરષદો  ૩૦ - 
૫૦ ૦૧-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન રેકચય- શ ુોણ ૨૯ - 
૫૧ ૦૧-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન રેકચય- સ્લચ્છ દૂધ ઉત્ષદન ૨૭ - 
૫૨ ૦૫-૦૬-૨૦૨૧ વલશ્વ મષાલયણ રદલવની ઉજલણી ૫૦ - 
૫૩ ૦૫-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન તષરીભ- જભીનભષ ંષણી વગં્રશ ધ્ધવતઓ  ૨૮ - 
૫૪ ૦૫-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન તષરીભ- ચોભષસુ ંષકભષ ંયોગ અને જીલષત વનમતં્રણ  ૨૮ - 
૫૫ ૦૭-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન તષરીભ- ચોભષસુ ંષકનષ લષલેતયભષ ંખચા ઘટષડો  ૨૭ - 
૫૬ ૨૪-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન તષરીભ- ચોભષસુ ંષકભષ ંસધુષયેર ઓગેવનક પષવભિંગ  ૨૬ - 



કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ીલીયા (રાજકોટ - II) 
૫૭ ૦૧-૦૬-૨૦૨૧  ડષમગ્નોસ્સ્ટક વલઝીટ- શઓુભષં ગષીમષનો યોગ ૦૭ - 
૫૮ ૦૧-૦૬-૨૦૨૧ તષરીભ-શુષરન વ્મલવષમનુ ંભશત્લ  ૧૨ ૦૮ 
૫૯ ૦૨-૦૬-૨૦૨૧  તષરીભ-શઓુભષથંતષ યોગોનુ ંવનલષયણ અંગેની તષરીભ  ૨૦ - 
૬૦ ૦૯-૦૬-૨૦૨૧  પ્રથભ શયોનષ વનદળાન-રકચન ગષડાન ભષટે ળષકબષજીનષ ફીજ - ૨૦ 
૬૧ ૧૧-૦૬-૨૦૨૧  તષરીભ-ળષકબષજી ષકોભષ ંઘરુ ઉછેય અને તેની ભષલજત  ૩૦ - 
૬૨ ૧૧-૦૬-૨૦૨૧  તષરીભ-કષવભષ ંગરુષફી ઈમનુ ંવકંરીત વનમતં્રણ ૨૭ - 
૬૩ ૧૫-૦૬-૨૦૨૧ ડષમગ્નોસ્સ્ટક વલઝીટ-  ગરુષફભષં ખષતય વ્મલસ્થષન અને ભષલજત  ૦૩ - 
૬૪ ૧૫-૦૬-૨૦૨૧ ડષમગ્નોસ્સ્ટક વલઝીટ- ગરુષફનષ ષકભષ ંસકુષયો, કોશલષયો  ૦૩ - 
૬૫ ૧૫-૦૬-૨૦૨૧  ઓન પષભા ટેસ્ટીંગ- ટષભેટષલે(યષઇટર) ૦૩ - 
૬૬ ૧૭-૦૬-૨૦૨૧  ફેકયી તષરીભ - ૧૭ 
૬૭ ૧૮-૦૬-૨૦૨૧  ઓન પષભા ટેસ્ટીંગ- સમૂા કુકય ૦૧ ૦૨ 
૬૮ ૨૦-૦૬-૨૦૨૧  ઓન પષભા ટેસ્ટીંગ- ભગપી(IPM) ૦૩ - 
૬૯ ૨૦-૦૬-૨૦૨૧  પ્રથભ શયોનષ વનદળાન-કષવ(INM/IPM) ૧૨ ૦૩ 
૭૦ ૨૦-૦૬-૨૦૨૧ પ્રથભ શયોનષ વનદળાન-ભગપી(IPM/ IDM/ Variety) ૨૫ ૦૫ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 
૭૧ ૦૧-૦૬-૨૦૨૧ વલશ્વ દુધ રદલવની ઉજલણી ૨૮ ૦૧ 
૭૨ ૦૫-૦૬-૨૦૨૧ વલશ્વ મષાલયણ રદલવની ઉજલણી ૦૫ ૦૨ 
૭૩ ૦૫-૦૬-૨૦૨૧ ખેડૂત ભીટીંગ- જળક્તત અલબમષન ૦૬ - 
૭૪ ૦૭-૦૬-૨૦૨૧ રકળષન ગોષ્ઠી- ષણીનો કષમાક્ષભ ઉમોગ ૦૯ - 
૭૫ ૦૮-૦૬-૨૦૨૧ કચેયીની આજુફષજુ વકૃ્ષનુ ંલષલેતય તેભજ યોષ વલતયણ  ૧૫ ૦૫ 
૭૬ ૧૮-૦૬-૨૦૨૧ કેન્રીમ તષરીભ- ખષતયનો વભતોર ઉમોગ ૪૫ ૦૨ 
૭૭ ૧૮-૦૬-૨૦૨૧ ઓનરષઈન લેફીનષય- ખષતયનો કષમાક્ષભ ઉમોગ ૪૩ ૦૩ 
૭૮ ૨૧-૦૬-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર ય વનદષન- ભષટીનષ નમનૂષ કઈ યીતે રેલષ  ૦૫ - 
૭૯ ૨૧-૦૬-૨૦૨૧ વલશ્વ મોગષ રદલવની ઉજલણી ૦૬ ૦૨ 
૮૦ ૨૨-૦૬-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર ય વનદષન- ઉનષળં ષક ૦૪ - 
૮૧ ૨૨-૦૬-૨૦૨૧ કેન્રીમ તષરીભ- દુધભષ ંમલુ્મ વધૃ્ધ્ધ ૦૩ ૪૭ 
૮૨ ૦૧થી૩૦-૦૬-૨૦૨૧ જળક્તત અલબમષન અંતગાત વલવલધ કષભગીયી ૫૨ ૨૫ 

૮૩ ૦૧થી૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 
પોન િષયષ ભષગાદળાન –ઉનષળ ષકભષ ંયોગ અને જીલષતનુ ંવનમતં્રણ , 
ફીજ ભષલજત , ચોભષસ ુષકનુ ંલફમષયણ , જભીનની પદ્રુતષ 
અંગેની ભષરશતી 

૭૫ ૦૨ 

૮૪ ૦૧થી૩૧-૦૬-૨૦૨૧ 
મરુષકષતીને ભષગાદળાન–ઉનષળ ષકભષ ંયોગ અને જીલષતનુ ંવનમતં્રણ , 
ફીજ ભષલજત , ચોભષસ ુષકનુનં ુ ંલફમષયણ , જભીનની પદ્રુતષ , 
દષડભભષ ંયોગ જીલષત લગેયે  અંગેની ભષરશતી  

૦૭ - 

કુ ાભાથીઓ (ભાઈઓ અને બષનેો) ૪૧૧૪ ૬૪૬ 

કુ ૪૭૬૦ 

 


