
 
 

ક્રમ કાર્યક્રમની તારીખ કાર્યક્રમનો વિષર્ 
લાભાર્થીઓની સખં્ર્ા 
ભાઈઓ બહનેો 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વનર્ામકશ્રી ની કચેરી, જૂનાગઢ 

૦૧ 
૦૪-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૨૦-૦૩-૨૦૨૦ 

૧૫ દિવસીય સર્ટીફીકેર્ટ કોસસ "ઈન્ર્ટીગૅ્રરે્ટડ ન્યટુ્રીઅન્ર્ટ 
મેનેજમેન્ર્ટ ફોર ફર્ટીલાઈઝર ડીલસસ" 

૫૪ ૦૧ 

૦૨ 
૧૧-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૧૭-૦૩-૨૦૨૦  

સજીવ ખેતી અંગેની તાલીમ  ૧૫ - 

૦૩ 
૧૬-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૧૭-૦૩-૨૦૨૦ 

મધમાખી ઉછેર પર બે દિવસીય તાલીમ કાયસક્રમ ૪૦ - 

૦૪ ૨૪-૦૬-૨૦૨૦ ખરીફ પવૂસ મોસમી/દ્વિમાસસક ઓનલાઈન તાલીમ કાયસક્રમ ૪૯ - 
૦૫ ૧૧-૦૮-૨૦૨૦ ઓનલાઈન તાલીમ િારા નાળયેરીનાાં ખેડૂતોને માગસિર્સન  ૮૦ - 
૦૬ ૨૧-૦૮-૨૦૨૦ ખેડૂતોને ઓનલાઈન તાલીમ િારા માગસિર્સન  ૧૪૫ ૩૫ 
૦૭ ૦૫-૦૯-૨૦૨૦ આજોઠા ગામે ખેડૂત સભા ૨૩૬ - 
૦૮ ૦૮-૦૯-૨૦૨૦ ઓનલાઈન ખેડૂત તાલીમ કાયસક્રમ ૧૦૫ ૧૫ 

૦૯ ૧૦-૦૯-૨૦૨૦ 
સામાજજક વનીકરણ સવભાગ િારા આયોજીત કાયસક્રમમાાં 
જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂનાગઢના વૈજ્ઞાસનકો િારા વ્યાખ્યાન 

૫૭ ૨૫ 

સરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 
૧૦ ૦૨-૦૩-૨૦૨૦ પે્રરણા પ્રવાસ (આત્મા પ્રોજેક્ર્ટ- નવસારી) ૫૦ - 
૧૧ ૦૨-૦૩-૨૦૨૦ પે્રરણા પ્રવાસ (આત્મા પ્રોજેક્ર્ટ- રાજકોર્ટ) ૫૦ - 

૧૨ ૦૩-૦૩-૨૦૨૦ 
પે્રરણા પ્રવાસ (શ્રીમતી આર.એસ.કાલરીયા પ્રાયમરી સ્કુલ, 
જૂનાગઢ) 

૧૭૮  

૧૩ ૦૬-૦૩-૨૦૨૦ પે્રરણા પ્રવાસ (ઇફકો – કચ્છ) ૪૦  

૧૪ ૦૭-૦૩-૨૦૨૦ 
પે્રરણા પ્રવાસ (ગજુરડા, રૂપાવર્ટી, ભાંડાદરયા પ્રાથાસમક ર્ાળા, 
ભાવનગર) 

૬૦ - 

૧૫ 
૦૭-૦૩-૨૦૨૦ આધસુનક વૈજ્ઞાસનક ખેતી પધ્ધસત સવષય પર ઓન કેમ્પસ 

તાલીમ કાયસક્રમ 
૫૦ - 

૧૬ ૧૩-૦૩-૨૦૨૦ પે્રરણા પ્રવાસ (સાપરુ પે સેન્ર્ટર-સાપરુ) ૫૫ - 

૧૭ ૧૩-૦૩-૨૦૨૦ 
પે્રરણા પ્રવાસ (સવવેકાનાંિ રીસર્સ એન્ડ ટે્રનીંગ ઇન્સ્ર્ટી.-
ભાવનગર) 

૨૨ - 

૧૮ ૧૩-૦૩-૨૦૨૦ 
પે્રરણા પ્રવાસ (સવવેકાનાંિ રીસર્સ એન્ડ ટે્રનીંગ ઇન્સ્ર્ટી.-
વલ્લભીપરુ) 

૨૫  

૧૯ ૧૮-૦૩-૨૦૨૦ પે્રરણા પ્રવાસ: આત્મા પ્રોજેક્ર્ટ- ચરુ(રાજસ્થાન) ૪૨ - 

૨૦ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

યસુનવસીર્ટી મલુાકાતે આવતા ખેડૂત ભાઈઓ બહનેો/સવદ્યાથી 
અને મલુાકાતીને માગસિર્સન 

૪૫૭ - 

૨૧ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોન િારા માગસિર્સન ૧૨૩૫ - 

૨૨ ૨૧-૦૭-૨૦૨૦ ગહૃ સવજ્ઞાન અને પશ ુપાલન (ઓનલાઈન મદહલા તાલીમ) - ૬૭ 

માચય-૨૦૨૦ ર્થી સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૦ દરમ્ર્ાન ર્થરે્લ વિસ્તરણ વિક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝલક 

 



૨૩ ૨૧-૦૮-૨૦૨૦ ઓન લાઈન ખેડૂત ભાઈઓ તાલીમ ૮૦ - 

૨૪ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

મલુાકાતીઓને માગસિર્સન ૧૪૪ ૫૧ 

૨૫ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોન િારા માગસિર્સન ૨૮૫ ૨૫ 

બેકરીિાળા, જૂ.કૃ.ય,ુજુનાગઢ 

૨૬ ૦૨-૦૩-૨૦૨૦ 
ગામ: કાથરોર્ટા તા. જી. અમરેલીના બહનેોને બેકરી 
વાનગીઓન ુસનિર્સન અંગેનો ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ 

- ૯૨ 

૨૭ ૦૩-૦૩-૨૦૨૦ 
ગામ: સમઢીયાળા તા. જી. જૂનાગઢના બહનેોને બેકરી 
વાનગીઓન ુસનિર્સન અંગેનો ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ 

- ૮૫ 

૨૮ ૦૫-૦૩-૨૦૨૦ 
ગામ: પે્રમપરા તા. જી. જૂનાગઢ.ના બહનેોને બેકરી 
વાનગીઓન ુસનિર્સન અંગેનો ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ 

- ૫૦ 

૨૯ ૨૧-૦૭-૨૦૨૦ 
બેકરીર્ાળાના અભ્યાસ્ક્રમ સવરે્ની માદહતી અને ઘરગથ્થ ુરીતે 
બેકરીઓની બનાવર્ટ અંગે ઓનલાઈન તાલીમ કાયસક્રમ 

- ૨૩ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપટ (પોરબદંર) 

૩૦ ૦૩-૦૩-૨૦૨૦ 
કૃસષ સવજ્ઞાન કેન્ર, ખાપર્ટ અને આત્મા પ્રોજેક્ર્ટ, પોરબાંિર િારા 
સાંયકુ્ત આયોજજત કૃસષમેળો પ્રિર્સન અને પાક પદરસાંવાિ 

૫૪૫ ૪૫૫ 

૩૧ ૦૪-૦૩-૨૦૨૦ 
ઓફ કેમ્પસ ટે્રનીંગ – પશઓુમાાં કૃસમ સનવારણ તથા કૃસિમ 
બીજિાન 

૨૧ - 

૩૨ ૦૯-૦૩-૨૦૨૦ 
ઓફ કેમ્પસ ટે્રનીંગ– ક્રોપ ડાયવષીફીકેર્ન, જમીન 
વ્યવસ્થાપન, જમીન પથૃ્થકરણની પદ્ધસત તથા જમીન 
પથૃ્થકરણનુાં મહત્વ 

૨૬ - 

૩૩ ૧૨-૦૩-૨૦૨૦ 
ઓન કેમ્પસ ટે્રનીંગ– સ્વચ્છ દૂધ ઉત્પાિન અને પશઓુમાાં 
મસ્ર્ટાઈર્ટીસ સનયાંિણ 

૨૧ - 

૩૪ 
૧૦-૦૪-૨૦૨૦ થી  
૨૭-૦૪-૨૦૨૦ 

આરોગ્ય સેત ુએપ નો પ્રસાર ૪૧૦ - 

૩૫ 
૧૩-૦૪-૨૦૨૦ થી  
૨૭-૦૪-૨૦૨૦ 

COVID-19 ના કારણેલૉકડાઉન સમયગાળા િરમ્યાન ખેડુતો 
અનેખેતીક્ષેિ મારે્ટમાગિસર્િકા 

૨૧૫ - 

૩૬ 
૧૯-૦૪-૨૦૨૦ થી  
૨૦-૦૪-૨૦૨૦ 

દકસાન રથ એપ નો પ્રસાર ૨૨૦ - 

૩૭ ૦૫-૦૬-૨૦૨૦ સવશ્વ પયાસવરણ દિવસ ઉજવણી ૧૯ ૦૬ 

૩૮ ૧૬-૦૬-૨૦૨૦ 
વેબબનારથી તાલીમ - ખરીફ પાકોમાાં સનિામણ સનયાંિણ તથા 
મખુ્ય ખરીફ પાકોમાાં બીજ ઉત્પાિન 

૨૧ - 

૩૯ ૨૧-૦૬-૨૦૨૦ સવશ્વ યોગ દિવસ ઉજવણી ૧૬ - 

૪૦ ૨૪-૦૬-૨૦૨૦ 
વેબબનારથી તાલીમ - મગફળી તથા કપાસ ઉત્પાિનની 
આધસુનક તાાંિીક્તાઓ 

૩૫ - 

૪૧ ૧૮-૦૭-૨૦૨૦ ડાયાગ્નોસ્ર્ટીક સવઝીર્ટ (ગામ-ઈશ્વરીયા) ૦૬ - 

૪૨ ૨૧-૦૭-૨૦૨૦ 
મગફળીમાાં સફેિ ફૂગનુાં સનયાંિણસવષય પર ઓફ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયસક્રમ (ગામ- રે્ટરી) 

૨૫ - 

૪૩ ૨૩-૦૭-૨૦૨૦ ડાયાગ્નોસ્ર્ટીક સવઝીર્ટ (ગામ- ખાપર્ટ) ૦૪ - 



૪૪ ૦૭-૦૮-૨૦૨૦ 
ઓફ કેમ્પસ ટે્રનીંગ - જમીન ફળદ્રપુતા વ્યવસ્થાપન અને 
માર્ટીનો નમનુો લેવાની પદ્ધસત 

૨૦ - 

૪૫ ૦૭-૦૮-૨૦૨૦ ઓફ કેમ્પસ ટે્રનીંગ - કૃસિમ બીજિાન ૨૧ - 
૪૬ ૦૮-૦૮-૨૦૨૦ ડાયાગ્નોસ્ર્ટીક સવઝીર્ટ (ગામ-બોખીરા) ૦૩ - 

૪૭ 
૦૯-૦૮-૨૦૨૦ બલરામ જયાંતી ઉજવણી તથાPM-KISAN કાયસક્રમનુાં લાઈવ 

વેબકાસ્ર્ટ 
૨૫ - 

૪૮ ૧૦-૦૮-૨૦૨૦ ડાયાગ્નોસ્ર્ટીક સવઝીર્ટ (ગામ-કોલીખડા) ૦૩ - 
૪૯ ૧૫-૦૮-૨૦૨૦ સ્વાતાંિતા દિવસની ઉજવણી ૦૭ - 

૫૦ 
૧૬-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૨૨-૦૮-૨૦૨૦ 

ગાજર ઘાસ જાગસૃત સપ્તાહ ૩૯ ૩૮ 

૫૧ ૧૭-૦૮-૨૦૨૦ ડાયાગ્નોસ્ર્ટીક સવઝીર્ટ (ગામ-પાાંડાવિર) ૦૩ - 

૫૨ ૨૪-૦૮-૨૦૨૦ 
ઓન કેમ્પસ ટે્રનીંગ - સવસવધ ખરીફ પાકોમાાં નસસરી 
વ્યવસ્થાપન 

૨૦ - 

૫૩ ૨૪-૦૮-૨૦૨૦ ડાયાગ્નોસ્ર્ટીક સવઝીર્ટ (ગામ-શ્રીનગર) ૦૬ - 

૫૪ ૨૯-૦૮-૨૦૨૦ 
માન. પ્રધાનમાંિી િારા ઝાાંસી કૃસષ સવશ્વસવધાલયના એડમીન 
બબલ્ડીંગના ઉદ્ઘાર્ટન પ્રસાંગનુાં લાઈવ વેબકાસ્ર્ટ 

૩૯ - 

૫૫ ૨૯-૦૮-૨૦૨૦ વેબબનાર–સવસ્તરણ પ્રવસૃતઓમાાં સોસર્યલ મીદડયાનો ઉપયોગ ૦૪ - 

૫૬ ૦૭-૦૯-૨૦૨૦ 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ- ખેતી કાયો કરતી મદહલાઓમાાં ડ્રજરી 
દુર કરવાના પદ્ધસતઓ (ગામ-ર્ોલીયાણા) 

- ૨૬ 

૫૭ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ- ગ્રામીણ મદહલાઓમાાં આવક સર્જન 
પ્રવસૃતઓ 

- ૧૯ 

૫૮ ૧૮-૦૯-૨૦૨૦ 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ- ર્ાકભાજી પાકોમાાં ધરુાં વાદડયુાં ઉછેરની 
પદ્ધસતઓ 

- ૨૩ 

૫૯ ૧૯-૦૯-૨૦૨૦ ઓન કેમ્પસ તાલીમ – પાલતુાં પશઓુમાાં રોગ સનયાંિણ ૨૧ - 

૬૦ ૨૧-૦૯-૨૦૨૦ 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ – સાંગ્રદહત અનાજમાાં જીવાત સનયાંિણ 
(ગામ-કડછ) 

૨૩ - 

૬૧ ૨૩-૦૯-૨૦૨૦ 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ – ખેડૂત મદહલાઓ, સગભાસઓ, બાળકો 
મારે્ટ સાંતબુલત આહાર (ગામ-ર્ોલીયાણા) 

- ૩૨ 

૬૨ ૨૩-૦૯-૨૦૨૦ ઓન કેમ્પસ તાલીમ – સજીવ ખેતી મારે્ટના ઘર્ટકોનુાં ઉત્પાિન - ૨૩ 
૬૩ ૨૪-૦૯-૨૦૨૦ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- સાયલેજ વ્યવસ્થાપન - ૨૨ 
૬૪ ૨૫-૦૯-૨૦૨૦ ઓન કેમ્પસ તાલીમ - ખેતી પાકોમાાં મલુ્યવધસન - ૨૨ 

૬૫ 

૦૭-૦૯-૨૦૨૦ 
થી ૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

પોષણ માહની ઉજવણી અંતગસત તાલીમ- સાંતબુલત પોષણની 
જરૂરીયાત 

 
- 

 
૩૨ 

૬૬ 
પોષણ માહની ઉજવણી અંતગસત કેવીકે ખાતે દકર્ન ગાડસન 
ડેમો બનાવેલ 

૦૪ ૦૪ 

૬૭ 
પોષણ માહની ઉજવણી અંતગસત આંગણવાડી મદહલાઓ તથા 
ખેડૂત મદહલાઓની તાલીમ 

- ૧૦૫ 

૬૮ 
પોષણ માહની ઉજવણી અંતગસત ન્યટુ્રી થાળી તૈયાર 
કરાવવામાાં આવેલ 

- ૧૪ 

૬૯ 
પોષણ માહની ઉજવણી અંતગસત પોષણ પર ર્ર્ાસ સ્પધાસન ુાં 
આયોજન 

૧૬ ૨૧ 



૭૦ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

જમીન તથા પાણીના નમનુાનુાં પથૃ્થકરણ ૧૧ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેલી 

૭૧ 
૦૭-૦૨-૨૦૨૦ થી 
૦૭-૦૩-૨૦૨૦ 

ASCI સ્કીલ ઈન્ડીયા અંતગસત મર્રૂમ ગ્રોવર તાલીમ(૨૦૦ 
કલાક) 

૧૯ ૦૧ 

૭૨ 
૦૭-૦૨-૨૦૨૦ થી 
૦૭-૦૩-૨૦૨૦ 

ASCI સ્કીલ ઈન્ડીયા અંતગસત એગ્રીકલ્ર્ર મર્ીનરી 
ડેમોન્સ્ટે્રર્ટર તાલીમ (૨૦૦ કલાક) 

૧૮ ૦૨ 

૭૩ ૦૨-૦૩-૨૦૨૦ લેક્ર્ર ઓન સોઇલ હલે્થ કાડસ (ગામ: નાના માાંડવડા ) ૩૬ - 

૭૪ ૦૪-૦૩-૨૦૨૦ 
ખેતરની મલુાકાત અંતગસત સફળ ખેડૂતની સફળ ગાથાનુાં 
વીદડઓ રેકોડીંગ 

૦૫ - 

૭૫ ૦૫-૦૩-૨૦૨૦ ખેતરની મલુાકાત અંતગસત પ્રથમ હરોળના સનિર્સન ૧૦ - 
૭૬ ૦૬-૦૩-૨૦૨૦ જૈસવક સનયાંિણની પદ્ધસતઓ ઉપર વ્યાખ્યાન ૩૫ - 
૭૭ ૦૬-૦૩-૨૦૨૦ સોઇલ હલે્થ કાડસ ઉપર વ્યાખ્યાન (હાથીગઢ) ૪૦ - 
૭૮ ૧૩-૦૩-૨૦૨૦ સોઇલ હલે્થ કાડસ (લેક્ર્ર, નાના માાંડવડા) ૪૨ - 
૭૯ ૧૬-૦૩-૨૦૨૦ ઓ.એફ.ર્ટી. આપેલા ખેડૂતોના ખેતરની મલુાકાત ૦૨ ૦૨ 

૮૦ 
૦૨-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૨૦ 

વ્હાટ્સઅપ િારા ઉનાળુ પાકોમાાં સપયત વ્યવસ્થાપન અંગે 
માગસિર્સન 

૧૦૦ - 

૮૧ 
૦૨-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૨૦ 

ફેસબકુ િારા ઉનાળુ પાકોમાાં સપયત વ્યવસ્થાપનનુાં માગસિર્સન ૨૨૦ - 

૮૨ 
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૪-૨૦૨૦ 

વ્હાટ્સઅપ િારા ઉનાળુ પાકોમાાં સપયત વ્યવસ્થાપનન ુ
માગસિર્સન 

૧૦૦ ૨૦ 

૮૩ 
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૪-૨૦૨૦  

ફેસબકુ િારા ઉનાળુ પાકોમાાં સપયત વ્યવસ્થાપનન ુમાગસિર્સન ૨૨૦ - 

૮૪ 
૦૧-૦૫-૨૦૨૦ થી  
૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

વ્હાટ્સઅપ િારા ઉનાળુ પાકોમાાં સપયત વ્યવસ્થાપન અંગે 
માગસિર્સન 

૩૦૦ ૨૦ 

૮૫ 
૦૧-૦૫-૨૦૨૦ થી  
૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

ફેસબકુ િારા ઉનાળુ પાકોમાાં સપયત વ્યવસ્થાપન 
અંગેમાગસિર્સન 

૨૦૦ - 

૮૬ 
૦૧-૦૫-૨૦૨૦ થી  
૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

ફેસબકુ િારા જમીનનુાં પથૃકરણન ુમાગસિર્સન ૧૩૦ ૫૦ 

૮૭ 
૦૧-૦૫-૨૦૨૦ થી  
૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

વ્હાટ્સઅપ િારા ર્ોમાસા પાકમાાં રોગ જીવાત સનયાંિણ મારે્ટ 
માગસિર્સન 

૬૫ ૧૦ 

૮૮ 
૦૧-૦૫-૨૦૨૦ થી  
૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોસનક માગસિર્સન ૩૫૫ - 

૮૯ ૦૫-૦૬-૨૦૨૦ 
એન.એફ.એસ.એમ. અંતગસત પ્રથમ હરોળના સનિર્સનનુાં 
સવતરણ (ખેતર ની મલુાકાતે) 

૧૪ ૦૨ 

૯૦ ૦૫-૦૬-૨૦૨૦ 
ATIC અંતગસત પ્રથમ હરોળના સનિર્સનનુાં સવતરણ (ખેતર ની 
મલુાકાતે) 

૧૪ ૦૨ 

૯૧ ૦૫-૦૬-૨૦૨૦ સવશ્વ પયાસવરણ દિવસ સનસમતે વકૃ્ષારોપણ કાયસક્રમન ુઅયોજન  ૧૮ ૦૨ 
૯૨ ૧૦-૦૬-૨૦૨૦ ખેતરની મલુાકાત અંતગસત મગફળી અને કપાસની માદહતી ૧૦ - 
૯૩ ૧૨-૦૬-૨૦૨૦ ખેતરની મલુાકાત અંતગસત મગફળી અને કપાસની માદહતી ૧૦ - 
૯૪ ૧૫-૦૬-૨૦૨૦ ખેતરની મલુાકાત અંતગસત મગફળી અને કપાસની માદહતી ૧૦ - 



૯૫ ૧૬-૦૬-૨૦૨૦ 
એન.એફ.એસ.એમ. અંતગસત પ્રથમ હરોળના સનિર્સનનુાં 
સવતરણ (ખેતરની મલુાકાતે) 

૫ ૦૨ 

૯૬ ૧૬-૦૬-૨૦૨૦ 
NMOOP અંતગસત પ્રથમ હરોળનાસનિર્સનનુાં સવતરણ 
(ખેતરની મલુાકાતે) 

૫ ૦૨ 

૯૭ ૧૮-૦૬-૨૦૨૦ 
આઇએનએમ િારા કપાસમાાં નીંિણ વ્યવસ્થાપન ઉપર 
વ્યાખ્યાન (ઓન લાઇન ઝૂમ એપ) 

૧૦૦ - 

૯૮ ૨૧-૦૬-૨૦૨૦ સવશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી (યોગ દિવસ) ૧૪ - 
૯૯ ૨૪-૦૬-૨૦૨૦ પીકેવીવાય મારે્ટ ખેડૂતો ની પસાંિગી ૨૦ - 

૧૦૦ 
૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 

તવેુરમાાં બીજ માવજત, ખેતરમાાં ઉંિરનુાં સનયિાંણ,ચસૂયા 
જીવાતોનુાં સનયિાંણ, જૈસવક ખાતરોની ઉપયોબગતા, ર્ોમાસુાં 
મગફળીમાાં મુાંડાન ુાં સનયિાંણ 

૩૪૫ - 

૧૦૧ 
૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 

ખેતરમાાં ઉંિરનુાં સનયિાંણ, જૈસવક ખાતરોની ઉપયોબગતા, 
ર્ોમાસુાં મગફળીમાાં મુાંડાન ુાં સનયિાંણ 

૬૫૦ - 

૧૦૨ 
૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોસનક માગસિર્સન ૧૨૩૦ - 

૧૦૩ ૦૧-૦૭-૨૦૨૦ 
પશ ુ પાલન કરતા ખેડૂતની આયાસ પ્રોજેકર્ટ મારે્ટ મલુાકાત 
(ખેતરની મલુાકાતે) 

૦૬ ૦૨ 

૧૦૪ ૧૫-૦૭-૨૦૨૦ 
એન.એફ.એસ.એમ. અંતગસત પ્રથમ હરોળના સનિર્સનની 
મલુાકાત (ખેતરની મલુાકાતે) 

૨૦ ૦૩ 

૧૦૫ ૧૬-૦૭-૨૦૨૦ 
એન.એફ.એસ.એમ. અંતગસત પ્રથમ હરોળના સનિર્સનની 
મલુાકાત (ખેતરની મલુાકાતે) 

૦૭ - 

૧૦૬ ૧૭-૦૭-૨૦૨૦ કઠોળપાકોની એફએલડી સવબઝર્ટ ૦૭ - 
૧૦૭ ૨૦-૦૭-૨૦૨૦ કોરોના મહામારી સવષય મદહલાઓમાાં જાગતૃતા 0 ૦૫ 

૧૦૮ ૨૮-૦૭-૨૦૨૦ 
આંબા અને સફેિ હળિરની જીવાત અને રોગ સનયિણ 
(ખેતરની મલુાકાતે) 

૧૪ - 

૧૦૯ ૨૯-૦૭-૨૦૨૦ પીકેવીવાય પ્રોજેકર્ટ અંતગસત સજીવ પ્લોર્ટની મલુાકાત  ૧૫ - 

૧૧૦ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૭-૨૦૨૦ 

દકર્ન ગાડસસનિંગ કીર્ટનુાં સવતરણ - ૨૦ 

૧૧૧ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૭-૨૦૨૦ 

વ્હાટ્સઅપ િારા ચસૂયા જીવાતોનુાં સનયિાંણ, જૈસવક ખાતરોની 
ઉપયોબગતા, ર્ોમાસુાં મગફળીમાાં મુાંડાન ુાં સનયિાંણ, મગફળીમાાં 
પીળાર્નુાં સનવારણન ુમાગસિર્સન 

૩૩૭ - 

૧૧૨ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૭-૨૦૨૦ 

ફેસબકુ િારા ચસૂયા જીવાતોનુાં  સનયિાંણ, વાતાવરણ લગતી 
માદહતી, કપાસમાાં સ ાંતબુલત પોસાણ વ્યવસ્થાપન અંગે 
માગસિર્સન 

૭૪૫ - 

૧૧૩ ૧૪-૦૮-૨૦૨૦ ખેતરની મલુાકાત ૧૨ ૦૨ 
૧૧૪ ૧૭-૦૮-૨૦૨૦ કે.વી.કે.ની આસપાસના સવસ્તારોની સફાઈ ૧૪ ૧૦ 
૧૧૫ ૧૮-૦૮-૨૦૨૦ ગાજર ઘાસ જાગસૃત સપ્તાહની ઉજવણી ૧૪ ૧૦ 
૧૧૬ ૧૯-૦૮-૨૦૨૦ NICRA પ્રોજેક્ર્ટ અંતગસત પ્રથમ હરોળના સનિર્સનની મલુાકાત ૦૭ - 
૧૧૭ ૨૫-૦૮-૨૦૨૦ NICRA પ્રોજેક્ર્ટ અંતગસત પ્રથમ હરોળના સનિર્સનની મલુાકાત ૦૫ - 
૧૧૮ ૨૭-૦૮-૨૦૨૦ ખેતરની મલુાકાત ૨૫ - 
૧૧૯ ૨૮-૦૮-૨૦૨૦ ખેતરની મલુાકાત ૧૦ - 



૧૨૦ ૨૮-૦૮-૨૦૨૦ NICRA પ્રોજેક્ર્ટ અંતગસત પ્રથમ હરોળના સનિર્સનની મલુાકાત ૨૦ - 
૧૨૧ ૨૮-૦૮-૨૦૨૦ કઠોળ પાકોની એફએલડી સવબઝર્ટ  ૦૭ - 

૧૨૨ ૨૯-૦૮-૨૦૨૦ 
રાણી લક્ષ્મીબાઈ કેન્રીય કૃસષ યસુનવસસિર્ટીના રૈ્ક્ષબણક અને 
વહીવર્ટી પદરસરન ુઉદ્ઘાર્ટનના ઓનલાઇન પ્રોગ્રામ 

૨૦ - 

૧૨૩ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

વ્હાટ્સઅપ િારા ચસૂયા જીવાતોનુાં સનયિાંણ, જૈસવક ખાતરોની 
ઉપયોબગતા, ર્ોમાસુાં મગફળીમાાં મુાંડાન ુાં સનયિાંણ, મગફળીમાાં 
પીળાર્નુાં સનવારણન ુમાગસિર્સન 

૨૫૭ - 

૧૨૪ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

ફેસબકુ િારા ચસૂયા જીવાતોનુાં સનયિાંણ, વાતાવરણ લગતી 
માદહતી, કપાસમાાં સ ાંતબુલત પોષણવ્યવસ્થાપનન ુમાગસિર્સન 

૪૮૦ - 

૧૨૫ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

રે્ટબલફોસનક માગસિર્સન ૧૦૪૫ - 

૧૨૬ ૦૩-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માહ અંતગસત નદુટ્રર્ન ગાડસસનિંગ, કીર્ન ગાડસસનિંગ અને 
ઈનક્મ જનરેર્ન ઉપર માદહતી 

- ૨૦ 

૧૨૭ ૦૩-૦૯-૨૦૨૦ FLD સવબઝર્ટ ઓન કીર્ેન ગાડસસનિંગ - ૦૬ 

૧૨૮ ૦૪-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માહ અંતગસત ન્યટુ્રી થાળી અને કીર્ેન ગાડસસનિંગ 
સવષય ઉપર માદહતી 

- ૧૮ 

૧૨૯ ૦૪-૦૯-૨૦૨૦ પોષણમાાં બાયો ફોદર્ટિફાઇડ જાતો પર તાલીમ કાયસક્રમ - ૧૮ 
૧૩૦ ૦૭-૦૯-૨૦૨૦ NMOOP યોજના અંતગસત ઓફ કેમ્પસ તાલીમ ૨૨ - 
૧૩૧ ૦૭-૦૯-૨૦૨૦ કપાસના પાકમાાં ગલુાબી ઇયળ અને તેનુાં સનયાંિણ ૨૨ - 
૧૩૨ ૦૪-૦૯-૨૦૨૦ FLD સવબઝર્ટ ઓન કીર્ન ગાડસસનિંગ - ૦૫ 
૧૩૩ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ પોષણ માહની ઉજ્વણી - ૮૫ 

૧૩૪ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માહ અંતગસત પૌષ્ટર્ટક આહારનુાં મહત્વ સવષય ઉપર 
વ્યાખ્યાન 

- ૮૫ 

૧૩૫ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માહ અંતગસત બાગાયત પાકોમાાં મલૂ્યવધસન સવષય 
ઉપર વ્યાખ્યાન 

- ૮૫ 

૧૩૬ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણમાાં બાયો ફોર્ટીફાઇડ જાતોનુાં માગસિર્સન સવષય ઉપર 
વ્યાખ્યાન 

- ૮૫ 

૧૩૭ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ 
મદહલા પોષણ પર SHG સમહૂન ુ મહત્વ સવષય ઉપર 
વ્યાખ્યાન 

- ૮૫ 

૧૩૮ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માહ અંતગસત મર્રૂમની અગત્યતા સવષય પર 
વ્યાખ્યાન 

- ૮૦ 

૧૩૯ ૨૧-૦૯-૨૦૨૦ કેસવકે સવષેનુાં માગસિર્સન અને કામગીરી ૦૩ - 

૧૪૦ ૨૧-૦૯-૨૦૨૦ 
ઓફ કેમ્પસ ટે્રસનિંગ અંતગસત કીર્ેન ગાડસસનિંગ અને નદુટ્રર્નલ 
િારા ખાદ્ય સરુક્ષા 

- ૩૪ 

૧૪૧ ૨૨-૦૯-૨૦૨૦ RAWEP અંતગસત સવધાથીઓને તાલીમ તેમજ મલુાકાત ૧૧ ૦૧ 
૧૪૨ ૨૩-૦૯-૨૦૨૦ RAWE સવદ્યાથીઓની સવબઝર્ટ - ૧૩ 
૧૪૩ ૨૪-૦૯-૨૦૨૦ ગોઢાાંવિર ખાતે BPKP નેર્રલ ફાસમિંગ અંતગસત મલુાકાત ૧૦ - 
૧૪૪ ૨૪-૦૯-૨૦૨૦ ઓંન લાઇન પ્રીસીજ્નલ ટે્રસનિંગ - - 

૧૪૫ ૨૮-૦૯-૨૦૨૦ 
તાલીમ તેમજ દફલ્ડ ડે: ખરીફ પાકોમાાં સ ાંકબલત રોગ જીવાત 
સનયાંિણ 

૩૧ - 

૧૪૬ ૨૮-૦૯-૨૦૨૦ RAWE સવદ્યાથીઓની સવબઝર્ટ - ૦૪ 



૧૪૭ ૨૮-૦૯-૨૦૨૦ વ્યાખ્યાન માસ મીદડયાના ઉપયોગ (દકસાન એપ) ૩૧ - 

૧૪૮ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

વ્હાટ્સઅપ િારા માગસિર્સન ૧૨૩ - 

૧૪૯ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

ફેસબકુ િારા માગસિર્સન ૩૨૬ - 

૧૫૦ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોસનક માગસિર્સન ૯૪૫ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 
૧૫૧ ૦૩-૦૩-૨૦૨૦ સજીવ ખેતી સવષય પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ ૨૯ - 

૧૫૨ ૦૩-૦૩-૨૦૨૦ 
વમી કમ્પોસ્ર્ટ પ્રોડક્ર્ન સવષય પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ 
કાયસક્રમ 

૨૫ ૦૧ 

૧૫૩ ૦૩-૦૩-૨૦૨૦ 
આત્મા પ્રોજેક્ર્ટની સાથે મળીને કૃસષમેળાનુાં આયોજન તેમજ 
પ્રિર્સનમાાં સ્ર્ટોલનુાં આયોજન 

૮૩૭ ૪૨૨ 

૧૫૪ ૧૬-૦૩-૨૦૨૦ પલસ પ્રોડક્ર્ન સવષય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ ૨૦ - 

૧૫૫ ૧૭-૦૩-૨૦૨૦ 
બહનેોને ર્ાકભાજીના હાવેસ્ર્ટીંગમાાં થતી તકલીફો પર ર્ર્ાસ 
સભા 

૦૧ ૦૮ 

૧૫૬ ૧૮-૦૩-૨૦ રોજજિંિા આહારમાાં પોષકતત્વોનુાં મહત્વ સવષય પર ર્ર્ાસ સભા - ૩૦ 

૧૫૭ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૨૦ 

વૈજ્ઞાસનકો િારા જુિાજુિા કાયસક્રમોમાાં વ્યાખ્યાનો  ૯૯૦ ૪૫૭ 

૧૫૮ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૨૦ 

જુિા જુિા પાકોમાાં વૈજ્ઞાસનકોની ખેડૂતના ખેતરની મલુાકાત  ૦૪ ૦૭ 

૧૫૯ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૨૦ 

મલુાકાતીઓને માગસિર્સન ૧૩૭ ૫૮ 

૧૬૦ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોન િારા માગસિર્સન ૩૩૦ ૩૦ 

૧૬૧ 
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૪-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોન િારા માગસિર્સન ૮૨૦ ૩૯ 

૧૬૨ 
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૪-૨૦૨૦ 

વોટ્સપ િારા આરોગ્ય સેત ુ એપ્લીકેર્ન ડાઉનલોડ કરવા 
બાબતે કોરોનાની જાગસૃત અંગેનો મેસેજ 

૩૯૮ ૧૭ 

૧૬૩ ૦૧-૦૫-૨૦૨૦ 
દકર્ાન ગોટઠી: ખરીફ પાકોના બીજ માવજત અને જમીનની 
તૈયારી 

૭૪ ૦૧ 

૧૬૪ ૦૫-૦૫-૨૦૨૦ 
mKisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: કોરોના વાયરસની જાગતૃી 
અંગે 

૬૭૬૪૫ ૧૦૦૭૧ 

૧૬૫ ૦૫-૦૫-૨૦૨૦ 
mKisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: ઉનાળુ પાકોમાાં સ ાંકબલત જીવાત 
સનયાંિણ સવષે 

૬૭૬૪૫ ૧૦૦૭૧ 

૧૬૬ ૧૬-૦૫-૨૦૨૦ 
કપાસમાાં ગલુાબી ઈયળનુાં સનયાંિણ સવષય પર ઓનલાઈન 
તાલીમ કાયસક્રમ  

૨૬ - 

૧૬૭ ૨૧-૦૫-૨૦૨૦ 
કપાસમાાં ગલુાબી ઈયળનુાં સનયાંિણ સવષય પર ઓનલાઈન 
તાલીમ કાયસક્રમ 

૨૧ - 

૧૬૮ 
૦૧-૦૫-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

વૈજ્ઞાસનકો િારા જુિાજુિા કાયસક્રમોમાાં વ્યાખ્યાનો  ૧૨૮ ૦૨ 



૧૬૯ 
૦૧-૦૫-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

જુિા જુિા પાકોમાાં વૈજ્ઞાસનકોની ખેડૂતના ખેતરની મલુાકાત  ૦૬ ૦૨ 

૧૭૦ 
૦૧-૦૫-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

પાક સનિર્સન: તલ જી.ર્ટી.-૫ વેરાયર્ટીનુાં પાક સનિર્સન ૦૪ ૦૨ 

૧૭૧ 
૦૧-૦૫-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

મલુાકાતીઓને માગસિર્સન ૩૪ - 

૧૭૨ 
૦૧-૦૫-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોન િારા માગસિર્સન ૭૯૬ ૩૯ 

૧૭૩ 
૦૧-૦૫-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

પ્રથમ હરોળનુાં સનિર્સન: ખરીફ મગફળી – ૧૦ હ.ે ૧૭ ૦૮ 

૧૭૪ ૧૯-૦૬-૨૦૨૦ 
ર્ર્ાસ સભા: તલ અને મગફળીના પાકમાાં ખાતર અને િવાનુાં 
આયોજન 

૧૭ 
 

- 

૧૭૫ ૧૯-૦૬-૨૦૨૦ પાક સનિર્સન: િાડમના પાકમાાં પાક સનિર્સન ૨૦ - 

૧૭૬ ૨૦-૦૬-૨૦૨૦ 
ખેડૂત મીર્ટીંગ: ર્ોમાસુાં પાકોમાાં રોગ અને જીવાત સનયાંિણ 
મારે્ટ  લેવાની થતી કાળજી 

૧૩ - 

૧૭૭ ૨૦-૦૬-૨૦૨૦ મેથડ ડેમોન્સ્ટે્રર્ન: ખારેકના ખેતરમાાં ફેરોમેન ટે્રપનુાં સનિર્સન ૧૩ - 
૧૭૮ ૨૧-૦૬-૨૦૨૦ સવશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી ૦૮ ૦૫ 

૧૭૯ 

૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 

m kisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: રણતીડના અગમર્ેતીના 
પગલા 

૬૭૨૨૯ ૧૦૫૦૦ 

૧૮૦ 
m kisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: મગફળીમાાં ફૂગના સનયાંિણ 
મારે્ટ 

૬૭૨૦૮ ૧૦૫૦૦ 

૧૮૧ 
m kisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: મગફળીનુાં  બબયારણ જુ.કૃ.ય ુ
ખાતેથી મળવા અંગે   

૧૬૦૦ - 

૧૮૨ 
૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 

જુિા જુિા પાકોમાાં વૈજ્ઞાસનકોની ખેડૂતના ખેતરની મલુાકાત ૪૨ - 

૧૮૩ 
૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 

મલુાકાતીઓને માગસિર્સન ૬૫ - 

૧૮૪ 
૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોન િારા માગસિર્સન ૧૦૧૫ ૪૭ 

૧૮૫ 
૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 

મગફળીમાાં GJG-22 અને GJG-32ના ઓ.એફ.ર્ટી ૦૩ - 

૧૮૬ ૦૧-૦૭-૨૦૨૦ 
મગફળીમાાં બીજ ઉત્પાિન સવષય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયસક્રમ 

૧૭ ૦૮ 

૧૮૭ ૨૧-૦૭-૨૦૨૦ 
m kisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: મગફળીમાાં મુાંડાઅને ફૂગના 
સનયાંિણ  

૬૮૫૦૩ ૯૨૦૦ 

૧૮૮ ૨૧-૦૭-૨૦૨૦ 
m kisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: કપાસમાાં ગલુાબી ઈયળના 
સનયાંિણ મારે્ટ ફેરોમેન ટે્રપના ઉપયોગ સવષે 

૬૮૫૦૩ ૯૨૦૦ 

૧૮૯ ૨૨-૦૭-૨૦૨૦ 
સ્ત્રી અને બાળકોની સાંભાળ સવષય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયસક્રમ 

- ૨૦ 

૧૯૦ ૨૨-૦૭-૨૦૨૦ મગફળીના પાકમાાં દફલ્ડ ડે ૦૪ ૧૧ 
૧૯૧ ૨૨-૦૭-૨૦૨૦ દકર્ાન ગોટઠી: દકર્ન ગાડસનીંગનુાં મહત્વ - ૧૮ 



૧૯૨ ૨૨-૦૭-૨૦૨૦ 
દકર્ાન ગોટઠી: એરાંડાનુાં વાવેતર કરતી વખતે ધ્યાનમાાં 
લેવાના પગલા 

૦૯ - 

૧૯૩ ૨૭-૦૭-૨૦૨૦ 
ર્ોમાસુાં પાકોમાાં રોગ અને જીવાતોનુાં જૈસવક સનયાંિણ સવષય 
પર ઓનલાઈન તાલીમ કાયસક્રમ 

૩૪ - 

૧૯૪ ૨૭-૦૭-૨૦૨૦ ર્ર્ાસ સભા: કપાસમાાં ગલુાબી ઈયળનુાં સનયાંિણ ૨૨ - 

૧૯૫ ૨૯-૦૭-૨૦૨૦ 
દકર્ન ગાડસનીંગ અને ન્યટુ્રીર્ન ગાડસનીંગથી ઘર આંગણ ે
સલામત પોષણ સવષય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ 

૦૯ ૨૩ 

૧૯૬ ૨૯-૦૭-૨૦૨૦ ર્ર્ાસ સભા: ર્ાકભાજીમાાંથી મળતા સવર્ટામીનો અને તેનુાં મહત્વ - ૧૮ 

૧૯૭ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

કૃસષને લગતા જુિાજુિા સવષયો પર વૈજ્ઞાસનકો િારા વ્યાખ્યાન ૧૪૨ ૭૫ 

૧૯૮ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

દકર્ન ગાડસનીંગ, મગફળી અને કપાસના ખેતરની મલુાકાત ૨૩ ૧૦ 

૧૯૯ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

મલુાકાતીઓને માગસિર્સન  ૯૮ - 

૨૦૦ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોન િારા માગસિર્સન ૬૩૧ ૪૩ 

૨૦૧ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

દકર્ન ગાડસનીંગના એફ.એલ.ડી - ૪૦ 

૨૦૨ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

સોલાર કુકરના એફ.એલ.ડી -  ૦૫ 

૨૦૩ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

એરાંડા(GCH-9) વેરાયર્ટી પર એફ.એલ.ડી ૨૦ - 

૨૦૪ ૦૫-૦૮-૨૦૨૦ 
તેલીબીયા પાકોમાાં સ ાંકબલત નીંિણ સનયાંિણ સવષય પર ઓફ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ 

૧૯ - 

૨૦૫ ૦૭-૦૮-૨૦૨૦ 
ડઝસરી રીડકર્ન રે્ટકનોલોજી સવષય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયસક્રમ 

૧૦ ૧૪ 

૨૦૬ ૦૭-૦૮-૨૦૨૦ દકર્ાન ગોટઠી: કપાસમાાં સાંકબલત જીવાત સનયાંિણ ૧૪ - 

૨૦૭ 
૦૭-૦૮-૨૦૨૦ & 
૨૯-૦૮-૨૦૨૦ 

મેથડ ડેમોન્સ્ટે્રર્ન: કપાસમાાં MDP વાપરવાની રીત ૧૮ ૧૪ 

૨૦૮ ૧૪-૦૮-૨૦૨૦ 
m kisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: વધ ુ વરસાિને કારણે 
મગફળીને થતી અસર અને ઉપાય 

૬૮૫૨૩ ૯૨૦૬ 

૨૦૯ 
૧૬-૦૮-૨૦૨૦ 

થી ૨૨-૦૮-૨૦૨૦ 
ગાજર ઘાસ જાગસૃત સપ્તાહની ઉજવણી ૦૮ ૧૪ 

૨૧૦ ૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 
કપાસમાાં ગલુાબી ઇયળનુાં સનયાંિણ સવષય પર ઓન કેમ્પસ 
તાલીમ 

૪૮ ૧૩ 

૨૧૧ ૩૧-૦૮-૨૦૨૦ ર્ર્ાસ સભા: દકર્ન ગાડસનીંગનુાં મહત્વ ૫૧ ૧૪ 
૨૧૨ ૩૧-૦૮-૨૦૨૦ ખેડૂત મીર્ટીંગ: કપાસમાાં ગલુાબી ઈયળની હાલની પદરસ્સ્થસત ૧૬ ૦૧ 

૨૧૩ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

કૃસષને લગતા જુિાજુિા સવષયો પર વૈજ્ઞાસનકો િારા વ્યાખ્યાન ૧૫૩ ૬૬ 

૨૧૪ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

મગફળી અને કપાસના ખેતરની મલુાકાત ૩૨ ૦૪ 



૨૧૫ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

મલુાકાતીઓને માગસિર્સન ૧૬૫ ૦૨ 

૨૧૬ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોન િારા માગસિર્સન ૯૬૨ ૩૮ 

૨૧૭ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

દકર્ન ગાડસનીંગના એફ.એલ.ડી - ૧૦ 

૨૧૮ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

કપાસમાાં IPM પર એફ.એલ.ડી ૨૪ ૦૧ 

૨૧૯ ૦૧-૦૯-૨૦૨૦ 
m kisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: મગફળીમાાં ફૂગના સનયાંિણ 
મારે્ટ 

૬૮૫૦૫ ૯૨૦૩ 

૨૨૦ ૦૨-૦૯-૨૦૨૦ m kisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: પોષણ અંગેની માદહતી - ૦૪ 
૨૨૧ ૦૨-૦૯-૨૦૨૦ m kisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: પોષણ અંગેની માદહતી ૬૮૫૦૩ ૯૨૦૦ 

૨૨૨ ૦૩-૦૯-૨૦૨૦ 
ખેડૂત મીર્ટીંગ: ર્ોમાસુાં પાકોમાાં રોગ અને જીવાત સનયાંિણ 
મારે્ટ  લેવાની થતી કાળજી 

૧૩ ૦૧ 

૨૨૩ ૦૮-૦૯-૨૦૨૦ 
m kisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: લોહીમાાં દહમોગ્લોબીન વધારવા 
મારે્ટનો આહારની માદહતી 

૬૮૫૦૩ ૯૨૦૦ 

૨૨૪ ૦૯-૦૯-૨૦૨૦ 
m kisan પોર્ટસલ પરથી મેસેજ: થ્રીપ્સ અને કથીરીના સનયાંિણ 
મારે્ટના ઉપાયો 

૬૮૫૧૩ ૯૨૦૩ 

૨૨૫ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ 
રોજીંિા આહારમાાં પોષણનુાં મહત્વ અને રસોઈ પ્રદક્રયા 
િરમ્યાન પોષકતત્વોનો નાર્ થતો અર્ટકાવવો સવષય પર 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ 

૦૭ ૪૫ 

૨૨૬ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ ખેડૂત સેમીનાર: પ્રાકૃસતક ખેતીમાાં ગાયનુાં મહત્વ ૧૦૮ ૨૮ 
૨૨૭ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ ર્ર્ાસ સભા: સર્યાળુ પાકોનુાં આયોજન ૩૫ ૫૦ 
૨૨૮ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ દફલ્મ ર્ો: ન્યટુ્રીર્ન ગાડસન પર ૦૭ ૪૫ 

૨૨૯ ૧૮-૦૯-૨૦૨૦ 
ન્યટુ્રીર્ન ગાડસનનુાં સમતોલ આહાર અને આપણી તાંદુરસ્તીમાાં 
મહત્વ સવષય પર ઓનલાઈન તાલીમ કાયસક્રમ 

- ૨૯ 

૨૩૦ ૧૮-૦૯-૨૦૨૦ ર્ર્ાસ સભા: લીલોતરી ર્ાકભાજીનુાં આપણા સ્વાસ્થ્યમાાં મહત્વ - ૨૯ 

૨૩૧ ૨૫-૦૯-૨૦૨૦ 
ન્યટુ્રીર્ન ગાડસનનુાં સમતોલ આહાર અને આપણી તાંદુરસ્તીમાાં 
મહત્વ સવષય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ 

- ૫૮ 

૨૩૨ ૨૬-૦૯-૨૦૨૦ ર્ર્ાસ સભા: સર્યાળુ પાકોનુાં આયોજન ૫૪ ૧૬ 

૨૩૩ ૨૮-૦૯-૨૦૨૦ 
દકર્ન ગાડસન િારા પોષણની સલામતી સવષય પર ઓફ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ 

- ૨૫ 

૨૩૪ 
૧૭-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૨૮-૦૯-૨૦૨૦ 

RAWEPના સવદ્યાથીઓની તાલીમ ૦૮ ૦૪ 

૨૩૫ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

રાટટ્રીય પોષણ માસની ઉજવણી ૨૯ ૨૪૦ 

૨૩૬ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

કૃસષ વૈજ્ઞાસનકોના વ્યાખ્યાન ૩૩૩ ૪૦૬ 

૨૩૭ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

 

વૈજ્ઞાસનકોની ક્ષેિ મલુાકાત ૦૯ - 



૨૩૮ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

મલુાકાતીઓને માગસિર્સન ૮૮ ૦૪ 

૨૩૯ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોન િારા માગસિર્સન ૫૮૭ ૫૧ 

૨૪૦ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

અજમાના પાકમાાં IPM પર એફ.એલ.ડી ૧૮ ૦૨ 

૨૪૧ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

ર્ાકભાજીના બબયારણની કીર્ટ અને દકનોવા સીડનુાં સવતરણ - ૧૦૦ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાસર (સરેુન્દ્રનગર) 
૨૪૨ ૦૭-૦૩-૨૦૨૦ પાક સાંરક્ષણ પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ ૨૨ - 
૨૪૩ ૦૩-૦૩-૨૦૨૦ ખેડુત  તાલીમ કેન્ર –સાબરકાઠા ૫૧ - 
૨૪૪ ૦૪-૦૩-૨૦૨૦ પોલીરે્ટકનીક ઈન એગ્રીકલ્ર્ર (ધારી) ૨૫ ૦૫ 

૨૪૫ 
૦૪-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૦૫-૦૩-૨૦૨૦ 

કૃસષ મેળૉ – સરેુન્રનગર ૧૩૨૦ ૧૧૨૭ 

૨૪૬ ૦૭-૦૩-૨૦૨૦ ખેડુત સાંવાિ – ર્ોર્ટીલા ૯૯૬ ૨૧૭ 
૨૪૭ ૦૮-૦૩-૨૦૨૦ આંતરરાટટ્રીય મહીલા િીવસ ૦૩ ૪૦ 
૨૪૮ ૧૩-૦૩-૨૦૨૦ પે્રરણાપ્રવાસ:આત્મા પ્રોજેક્ર્ટ, ઈન્િોર ૦૨ ૦૪ 
૨૪૯ ૧૭-૦૩-૨૦૨૦ પે્રરણા પ્રવાસ કાયસક્રમ ૧૬ ૦૪ 
૨૫૦ ૧૫-૦૫-૨૦૨૦ કૃસષ અને કોવીડ-૧૯ની અસરો પર ઓનલાઈન વેબીનાર ૧૨૭ - 
૨૫૧ ૦૯-૦૮-૨૦૨૦ આત્મ સનભસર કૃસષ (સવડીયો કોન્ફરન્સ) ૧૪ ૧૮ 

૨૫૨ ૧૪-૦૮-૨૦૨૦ 
કપાસના પાકમાાં રોગ અને જીવાત સનયાંિણ (ય ુર્ટયબુ લાઈવ 
ફોન ઈન પોગ્રામ) 

૪૪૮ - 

૨૫૩ ૨૫-૦૮-૨૦૨૦ 
મગફળી પાકમાાં રોગ જીવાત સનયાંિણ (ય ુર્ટયબુ લાઈવ ફોન 
ઈન પોગ્રામ) 

૩૨૮ - 

૨૫૪ ૨૯-૦૮-૨૦૨૦ 
ઈનોગે્રર્ન ઓફ એકેડમીક એન્ડ એડમીનીસ્ટે્રર્ટીવ બબલ્ડીગ 
ઓફ રાની લક્ષ્મી બાઈ સેન્ટ્રલ એગ્રીકલ્ર્રલ યસુનવસસીર્ટી 
(સવડીયો કોન્ફરન્સ) 

૨૫ ૧૪ 

૨૫૫ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોન રારા માગસિર્સન ૭૧૩ - 

૨૫૬ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

કે.વી.કે ખાતે મલુાકાતીઓને માગસિર્સન ૨૯૯ - 

૨૫૭ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

M-kisan Portal પરથી જુિા જુિા સવષય પર ખેડૂતોને 
માગસિર્સન મારે્ટના મેસેજ 

૯૬૬૬૨૦ - 

૨૫૮ ૦૯-૦૯-૨૦૨૦ 
કપાસના  પાક પોષણ વ્યવસ્થાપન (ય ુ ર્ટયબુ લાઈવ ફોન 
ઈન પોગ્રામ) 

૧૭૪ - 

૨૫૯ ૧૪-૦૯-૨૦૨૦ ઑફ કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ ૨૦ - 
૨૬૦ ૧૫-૦૯-૨૦૨૦ ઑફ કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ ૨૧ - 
૨૬૧ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ પોષણ-માહ ૨૦૨૦ ૦૪ ૬૩ 

૨૬૨ 
૧૪-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

રાવે સવધાથીની તાલીમ ૦૨ ૦૨ 



૨૬૩ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

રે્ટલીફોન રારા માગસિર્સન ૧૦૭ - 

૨૬૪ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

કે.વી.કે ખાતે મલુાકાતીઓને માગસિર્સન ૭૧ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીર્ા (રાજકોટ-I) 
૨૬૫ ૦૮-૦૩-૨૦૨૦ આંતરરાટટ્રીય મદહલા દિવસની ઉજવણી ૦૨ ૪૫ 
૨૬૬ ૧૨-૦૩-૨૦૨૦ ૧૭મી વૈજ્ઞાસનક સલાહકાર સસમસતની બેઠક ૦૩ ૨૧ 

૨૬૭ 
૨૨-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૧૭-૦૫-૨૦૨૦ 

આરોગ્ય સેત ુ એપની માદહતી સ્ર્ટાફ તેમજ ખેડૂતને મોકલી 
ડાઉનલોડ કરાવવી 

૧૮૯ ૦૩ 

૨૬૮ ૨૯-૦૩-૨૦૨૦ સ્થળ મલુાકાતથી માગસિર્સન ૦૩ - 

૨૬૯ 
૦૧-૦૪-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૪-૨૦૨૦ 

કેવીકે અને રીલાયન્સ ફાઉન્ડેર્નની મિિથી કોવીડ-૧૯ની 
સાવર્ેતી, આરોગ્ય સેત ુ એપ અંગેની જાણકારી અને 
યસુનવસીર્ટી િારા મગફળીના વેર્ાણ અંગેની માદહતી ફોન 
િારા જોડાયેલા ખેડૂતને ઓંડીઓં તેમજ રે્ટક્સ મેસેજ િારા 
જાણકારી આપેલ 

૨૩૫૦ ૧૫૦ 

૨૭૦ ૨૬-૦૫-૨૦૨૦ ખેતી અને પશ ુપાલન સવષય પર ઓડીઓ કોન્ફરન્સ ૪૫૩ - 
૨૭૧ ૨૭-૦૫-૨૦૨૦ ઉનાળુ પાકમાાં પાક સરક્ષણ ૧૯૧ - 
૨૭૨ ૧૦-૦૬-૨૦૨૦ નીક્રા સવલેજમાાં વકૃ્ષારોપણ કાયસક્રમ ૧૭ - 
૨૭૩ ૧૬-૦૬-૨૦૨૦ પાક સરક્ષણ સવષયની તાલીમ ૧૪ - 
૨૭૪ ૧૯-૦૬-૨૦૨૦ ખેતીમાાં પ્લાસ્ર્ટીકનો ઉપયોગ અંગેની તાલીમ ૧૭ - 

૨૭૫ 
૨૨-૦૬-૨૦૨૦ થી 
૨૪-૦૬-૨૦૨૦ 

કોર્ટન કનેક્ર્ટ સાથેનો વેબબનાર ૮૨ ૧૧ 

૨૭૬ ૨૫-૦૬-૨૦૨૦ પશ ુપાલનની તાલીમ ૨૫ - 

૨૭૭ 
૧૫-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૧૭-૦૭-૨૦૨૦ 

કોર્ટન કનેક્ર્ટ સાથેનો વેબબનાર ૮૫ ૦૫ 

૨૭૮ ૦૩-૦૮-૨૦૨૦ કોર્ટન કનેક્ર્ટ સાથેનો વેબબનાર ૧૪ - 

૨૭૯ ૨૫-૦૮-૨૦૨૦ 
જળસાંગ્રહની સ્સ્થસત િરસમયાન કૃસષસવષયક પગલાાં/ 
વ્યવહારઅંગેની તાલીમ 

૧૦ ૦૫ 

૨૮૦ 
૨૫-૦૮-૨૦૨૦ મગફળી અને કપાસમાાં સાંકબલત જીવત સનયાંિણઅંગેની 

તાલીમ 
૧૭ - 

૨૮૧ ૨૫-૦૮-૨૦૨૦ મગફળીમાાં સાંકબલત પોષણ વ્યવસ્થાઅંગેની તાલીમ ૧૫ ૦૫ 
૨૮૨ ૨૫-૦૮-૨૦૨૦ ગલુાબી ઈયળના સનયાંિણ મારે્ટના પગલાઅંગેની તાલીમ ૧૯ ૦૬ 

૨૮૩ ૨૯-૦૮-૨૦૨૦ 
મગફળી અને કપાસમાાં સાંકબલત જીવાત સનયાંિણ અંગેની 
તાલીમ 

૧૩ - 

૨૮૪ ૨૯-૦૮-૨૦૨૦ બાગાયતી પાકમાાં જીવાત સનયાંિણઅંગેની તાલીમ ૧૬ - 
૨૮૫ ૨૯-૦૮-૨૦૨૦ સવસવધ પાકમાાં સાંકબલત પોષણ વ્યવસ્થાઅંગેની તાલીમ ૧૬ ૦૪ 

૨૮૬ ૨૯-૦૮-૨૦૨૦ 
ર્ાકભાજી પાકમાાં સાંકબલત રોગ જીવત સનયાંિણ અંગેની 
તાલીમ 

૧૫ 
- 
 

૨૮૭ ૦૮-૦૯-૨૦૨૦ પોષણ અંગેની માદહતી અને દકર્ન ગાડસન સવરે્ની માદહતી ૦૩ ૩૭ 

૨૮૮ ૦૯-૦૯-૨૦૨૦ 
ખેડૂત મદહલા અને તરુણીને પોષણયકુ્ત આહારનુાં મહત્વ 
સવરે્ની તાલીમ  

- ૨૬ 



૨૮૯ ૧૦-૦૯-૨૦૨૦ 
ખેડૂત મદહલાને દકર્ન ગાડસનનુાં મહત્વની તાલીમ તેમજ 
ર્ાકભાજીના બબયારણ નુાં સવતરણ  

- ૨૦ 

૨૯૦ ૧૧-૦૯-૨૦૨૦ 
ગામડે ખેડૂત મદહલા અને તરુણીને પોષણ યકુ્ત આહારનુાં 
મહત્વ તેમજ રસોઈ બનાવવાની સવસવધ રીતોની જાણકારી 
પર તાલીમ  

- ૧૮ 

૨૯૧ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ આંગણવાડી વકેરની પોષણમાહની ઉજવણી અંતગસત તાલીમ  ૦૫ ૫૭ 
૨૯૨ ૨૫-૦૯-૨૦૨૦ ગામડે દકર્ન ગાડસન કરતા મદહલાને તાલીમ  ૦૨ ૫૧ 
૨૯૩ ૩૦-૦૯-૨૦૨૦ ખેતી પાકોમાાં મલુ્યવધૃ્ધીની તાલીમ - ૧૭ 
૨૯૪ ૩૦-૦૯-૨૦૨૦  દફલ્ડ –ડે ૧૯ ૦૩ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, પીપળીર્ા (રાજકોટ - II) 
૨૯૫ ૦૩-૦૩-૨૦૨૦ ખેડૂત સર્બબર-વેલાવાળાર્ાકભાજીમાાં રોગ જીવાત સનયાંિણ ૨૫ - 
૨૯૬ ૦૫-૦૩-૨૦૨૦ સ્વચ્છતા હી સેવા અંતગસત ઓફ કેમ્પસ તાલીમ - ૩૨ 

૨૯૭ ૦૮-૦૩-૨૦૨૦ 
અંતરરાટટ્રીય મદહલા દિવસની ઉજવણી અંતગસત ઓફ કેમ્પસ 
તાલીમ 

૧૦ ૫૫ 

૨૯૮ ૧૭-૦૩-૨૦૨૦ જમીન સ્વાસ્થ્ય દિવસ અંતગસત તાલીમ ૫૨ - 
૨૯૯ ૦૫-૦૫-૨૦૨૦ પ્રથમ હરોળના સનિર્સનનીમલુાકાત–ઉનાળુ તલ ૦૨ ૦૧ 
૩૦૦ ૨૧-૦૫-૨૦૨૦ પ્રથમ હરોળના સનિર્સનખરીફ મગફળી  ૦૭ - 

૩૦૧ 
૨૮-૦૫-૨૦૨૦ 

થી૩૦-૦૫-૨૦૨૦ 
ઓનલાઇન તાલીમ: દરસોસસ કન્ઝવેર્ન અને એનજી 
સેલ્ફદરલાયન્સ ર્ટકાઉ કૃસષ સવકાસ 

- - 

૩૦૨ ૩૦-૦૫-૨૦૨૦ 
ઓનલાઇન તાલીમ: પ્રાણી અને માનવ આરોગ્ય સધુારવા 
મારે્ટ પયાસવરણીય સાંરક્ષણ 

- - 

૩૦૩ ૦૮-૦૬-૨૦૨૦ 
ઓનલાઈન મીર્ટીંગ:તલ અને મગફળીના પાકમાાં રોગ 
જીવાત સનયાંિણ 

૧૭ - 

૩૦૪ ૦૮-૦૬-૨૦૨૦ 
ઓનલાઇન તાલીમ: ર્ાકભાજી પાકો માાં રોગ જજવાત 
સનયાંિણ 

૨૦ - 

૩૦૫ 
૧૩-૦૬-૨૦૨૦ 

થી૧૪-૦૬-૨૦૨૦ 
ઓનલાઇન તાલીમ: કૃસષમાાં કોવીડ-૧૯ પછી કૃસષઉદ્યોગમાાં 
મશુ્કેલીઓ અને તકો 

- - 

૩૦૬ ૧૭-૦૬-૨૦૨૦ ઓનલાઇન તાલીમ: પશઓુમાાં પશપુોષણ મહત્વ ૧૮ - 

૩૦૭ ૨૨-૦૬-૨૦૨૦ 
કોસવડ ૧૯ અનલોકડાઉન: હલે્થ અને આજીસવકા મારે્ટ 
જીવનરૈ્લી 

- - 

૩૦૮ ૨૯-૦૬-૨૦૨૦ 
ખરીફ એફ.એલ.ડી. ઈનપરુ્ટ ડીસ્ટ્રીબ્યરુ્ન(IPM, IDM, INM in 
Cotton and Groundnut) 

૫૩ ૦૩ 

૩૦૯ ૦૫-૦૭-૨૦૨૦ 
એફ.એલ.ડી. સવતરણ, આઇ.પી.એમ.- દરિંગણ તેમજ 
આઇ.એન.એમ.- ર્ટામેર્ટા 

૧૮ ૦૨ 

૩૧૦ ૧૫-૦૬-૨૦૨૦ 

ઓનલાઇન સવે પ્રોજેક્ર્ટ“ કોવીડ-૧૯ લોકડાઉન અવધી 
િરસમયાન ગજુરાત રાજ્યના સૌરાટટ્ર સવસ્તારમાાં જમવાની 
પધ્ધસત અને ભોજન ની રીતની પસિાંગી પરના પ્રભાવ 
પરનો અભ્યાસ” 

૮૬ ૩૪ 

૩૧૧ ૧૪-૦૭-૨૦૨૦ દકર્ન ગાડસનીંગ મારે્ટ બબયારણના પેકેર્ટનુાં સવતરણ - ૫૦ 
૩૧૨ ૨૧-૦૭-૨૦૨૦ ડાયાગ્નોસ્ર્ટીક સવઝીર્ટ (પશપુાલન) ૦૨ - 
૩૧૩ ૨૩-૦૭-૨૦૨૦ ઘેર્ટાાં અને બકરા માાં રસીકરણ કેમ્પ ૦૫ - 



૩૧૪ ૩૦-૦૭-૨૦૨૦ એફ.એલ.ડી. દફલ્ડ સવઝીર્ટ – કપાસ  ૦૧ - 

૩૧૫ ૦૪-૦૮-૨૦૨૦ 
પશઓુમાાં કૃસિમ બીજિાનનુાં મહત્વ અંતગસત ઓન કેમ્પસ 
તાલીમ 

૦૬ ૧૩ 

૩૧૬ ૦૯-૦૮-૨૦૨૦ આત્મસનભસર કૃસષ અબભયાન અંતગસત ઓન લાઈન વેબકાસ્ર્ટ ૦૬ ૧૫ 
૩૧૭ ૨૦-૦૮-૨૦૨૦ ડાયાગ્નોસ્ર્ટીક સવઝીર્ટ (કપાસ) ૨૧ - 
૩૧૮ ૨૯-૦૮-૨૦૨૦ એફ.એલ.ડી. સવતરણ (પશપુાલન) ૦૩ ૦૩ 

૩૧૯ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

પોષણ માહની ઉજવણી ૨૨ ૪૮૫ 

૩૨૦ ૦૮-૦૯-૨૦૨૦ પશુાંઓમાાં રસીકરણ અને કૃમીનાસકનુાં મહત્વ ૦૬ ૧૨ 
૩૨૧ ૧૦-૦૯-૨૦૨૦ ડાયગ્નોષ્સ્ર્ટક સવબઝર્ટ (પશપુાલન) ૦૨ - 
૩૨૨ ૧૧-૦૯-૨૦૨૦ પ્રથમ હરોળ સનિસર્ન (પશપુાલન) ૦૫ ૦૪ 
૩૨૩ ૧૧-૦૯-૨૦૨૦ ઘેર્ટા અને બકરામાાં રસીકરણનો કેમ્પ ૦૯ ૦૨ 
૩૨૪ ૧૪-૦૯-૨૦૨૦ દકર્ોરઅવસ્થાએ બહનેોમાાં પોષણનુાં મહત્વ ૧૬ - 

૩૨૫ ૧૫-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માહની ઉજવણી િરમ્યાન બાયોફોર્ટીફાઇડ પાકનો 
આહારમાાં મહત્વ અંગેની તાલીમ 

- ૩૨ 

૩૨૬ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ કે.વી.કે., પીપળીયા ખાતે પોષણમાહની ઉજવણી - ૪૮ 
૩૨૭ ૧૯-૦૯-૨૦૨૦ પશઓુમાાં પોષણની અગત્યતા અગેની તાલીમ - ૨૬ 
૩૨૮ ૧૯-૦૯-૨૦૨૦ દકર્ન ગાડસનીંગનુાં મહત્વ અગેની તાલીમ - ૨૮ 
૩૨૯ ૨૪-૦૯-૨૦૨૦ રાવે પ્રોગ્રામ અંતગસત વૈજ્ઞાસનક અને સવદ્યાથીઓ વચ્ર્ે સાંવાિ ૦૬ ૦૮ 
૩૩૦ ૨૫-૦૯-૨૦૨૦ રાવે પ્રોગ્રામ અંતગસત યસુનર્ટ મલુાકાત ૦૭ ૦૩ 
૩૩૧ ૨૮-૦૯-૨૦૨૦ દફલ્ડ સવબઝર્ટ (ગહૃ સવજ્ઞાન) - ૧૦ 
૩૩૨ ૨૮-૦૯-૨૦૨૦ રાવે પ્રોગ્રામ અંતગસત કેવીકેની મલુાકાત ૦૪ ૦૮ 
૩૩૩ ૨૯-૦૯-૨૦૨૦ પોષણમાહ ઉજવણી અંતગસત દકર્નગાડસનીગ કીર્ટનુાં સવતરણ - ૩૫ 

૩૩૪ ૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણમાહ ઉજવણી િરમ્યાન દકર્ોર અવસ્થાની છોકરીઓ 
િારા વેજીરે્ટબલ રાંગોલી સ્પધાસ 

- ૧૧ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 

૩૩૫ ૦૨-૦૩-૨૦૨૦ 
મગફળીનાાં પાક પર બાયો-ફર્ટીલાઇઝરનો યોગ્ય ઉપયોગ 
(ફામસસસ દફલ્ડ સ્કુલ) 

૧૯ - 

૩૩૬ ૦૪-૦૩-૨૦૨૦ જ ાંતનુાર્કનો યોગ્ય સાંગ્રહ ૧૮ - 
૩૩૭ ૦૬-૦૩-૨૦૨૦ ઘઉંની વૈજ્ઞાસનક ખેતી ૦૮ - 
૩૩૮ ૦૮-૦૩-૨૦૨૦ આંતરરાટટ્રીય મદહલા દિવસની ઊજવણી - ૫૬ 

૩૩૯ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૨૦ 

જ ાંતનુાર્ક િવાઓ, ખાતરો અને સમતોલ આહાર સવષે 
માદહતી 

૭૫ ૫૨ 

૩૪૦ ૧૩-૦૪-૨૦૨૦ COVID-19 જાગસૃત મારે્ટની માદહતી  ૫૮ ૩૯ 
૩૪૧ ૦૩-૦૫-૨૦૨૦ કોરોના સાંિભે આરોગ્યસેત ુએપ ડાઉનલોડ અંગે માદહતી ૫૧૫ ૨૨૫ 
૩૪૨ ૦૪-૦૫-૨૦૨૦ કોરોના વાયરસ િરમ્યાન ખેડુતોને કૃસષ અંગેની સલાહ ૦૫ - 

૩૪૩ ૧૧-૦૫-૨૦૨૦ 
કોરોના વાયરસ િરમ્યાન ઓનલાઇન સાંગ્રહીત અનાજનુાં 
જીવાત સનયાંિણ  

૭૦ - 

૩૪૪ ૧૪-૦૫-૨૦૨૦ 
 

વકૃ્ષારોપણ કાયસક્રમ 
 

૦૫ - 



૩૪૫ ૨૦-૦૫-૨૦૨૦  
કોરોના વાયરસ િરમ્યાન ઓનલાઇન મદહલાઓ અને બાળકો 
મારે્ટ પોષણ અંગેની તાલીમ 

૩૨ ૩૪ 

૩૪૬ ૨૧-૦૫-૨૦૨૦ 
કોરોના વાયરસ િરમ્યાન રોગપ્રસતકારક ર્ક્તી વધારવાનાાં 
ઉપાયો 

- ૦૮ 

૩૪૭ ૨૨-૦૫-૨૦૨૦ 
કોરોના વાયરસ િરમ્યાન ઓનલાઇન ખરીફ પાકોમાાં રોગ-
જીવાતનુાં સનયાંિણ 

૭૨ - 

૩૪૮ ૨૬-૦૫-૨૦૨૦ તીડ અંગે માદહતી તથા સનયાંિણની સલાહ ૭૫૬ - 

૩૪૯ ૨૮-૦૫-૨૦૨૦  
જીલ્લા જળસ્ત્રાવ સવકાસ એકમ – મોરબી સ્ર્ટાફજળ સાંર્ય 
અંગેની તાલીમ  

૧૬ - 

૩૫૦ 
૦૧-૦૫-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

બીજની પસાંિગી, બીજ માવજત, ખાતરની પસાંિગી તથા 
કોરોનાથી સાવધાની 

૨૦૦ ૧૮૫ 

૩૫૧ ૦૫-૦૬-૨૦૨૦ સવશ્વ પયાસવરણ દિવસની ઉજવણી (વકૃ્ષારોપણ)  ૦૫ ૦૨ 
૩૫૨ ૧૨-૦૬-૨૦૨૦ ઓનલાઇન પવુસ મોસમી સવસ્તરણ કાયાસત્મક તાલીમ  ૨૭ ૦૨ 

૩૫૩ ૨૦-૦૬-૨૦૨૦  
ઓનલાઇન મદહલાઓ અને બાળકો મારે્ટ પોષણ અંગેની 
તાલીમ 

- ૨૬ 

૩૫૪ ૨૧-૦૬-૨૦૨૦ સવશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી ૦૩ ૦૨ 
૩૫૫ ૨૫-૦૬-૨૦૨૦ મદહલાઓ અને બાળકો મારે્ટ પોષણ અંગેની માદહતી  - ૧૧ 
૩૫૬ ૨૬-૦૬-૨૦૨૦ મગફળીના પાકમાાં સપળાસ પડવાની સમસ્યા ૦૬ - 

૩૫૭ 
૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 

પોષણયકુ્ત આહાર, બબયારણનો સાંગ્રહ, હવામાન અંગેની 
માદહતી 

૨૨૫ ૨૫ 

૩૫૮ 
૦૧-૦૬-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 

પોષણયકુ્ત આહાર, બબયારણનો સાંગ્રહ, હવામાન અંગેની 
માદહતી 

૩૯ ૦૬ 

૩૫૯ ૦૩-૦૭-૨૦૨૦ ખેડુતોને હવામાન અંગેની માદહતી ૧૧ - 
૩૬૦ ૦૬-૦૭-૨૦૨૦ આવક મેળવવા મારે્ટની મદહલાઓને તાલીમ–માસ્ક બનાવવા - ૨૬ 
૩૬૧ ૧૩-૦૭-૨૦૨૦ જમીનની ફળદ્રપુતા વધારવા અંગે ખેડુતોને માદહતી  ૦૯ - 
૩૬૨ ૧૪-૦૭-૨૦૨૦ જુિા જુિા IPM મોડયલુ ની તાલીમ ૨૬ - 

૩૬૩ ૧૭-૦૭-૨૦૨૦ 
કોરોનાની મહામારી િરમ્યાન રોગપ્રસતકારર્સ્ક્ત વધારવા 
અંગેની મદહલાઓને માદહતી  

- ૧૨ 

૩૬૪ ૨૨-૦૭-૨૦૨૦ ફામસ મલુાકત ૦૬ - 
૩૬૫ ૨૩-૦૭-૨૦૨૦ મગફળીના વધૃ્ધ્ધ સવકાસ અર્ટકી જતા ફામસ મલુાકત  ૦૪ - 
૩૬૬ ૨૪-૦૭-૨૦૨૦ અનાજ ને યોગ્ય રીતે જાળવવા અંગેની મદહલાઓને તાલીમ - ૧૦ 

૩૬૭ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

સોઇલ સેમ્પલ રે્ટસ્ર્ટીંગ ૦૩ - 

૩૬૮ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

વોર્ટર સેમ્પલ રે્ટસ્ર્ટીંગ ૧૦ - 

૩૬૯ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

પોષણયકુ્ત આહાર , બબયારણ નો સાંગ્રહ, હવામાન અંગેની 
માદહતી 

૨૯૫ ૪૫ 

૩૭૦ 
૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

પોષણયકુ્ત આહાર, બબયારણ નો સાંગ્રહ, હવામાન અંગેની 
માદહતી 

૧૮ ૦૪ 

૩૭૧ ૦૭-૦૮-૨૦૨૦ 
 

ઓદફસની સફાઇ તથા સેસનર્ટરાઇઝેર્ન 
 

૦૪ ૦૪ 



૩૭૨ ૦૭-૦૮-૨૦૨૦ 
સામાજીક વનીકરણ સવભાગ િારા આયોજીર્ટ ૭૧માાં વન 
મહોત્સવની ઉજવણી 

૬૦ ૦૫ 

૩૭૩ ૨૫-૦૮-૨૦૨૦ કપાસ પાક અંગેની માદહતી ૦૯ - 
૩૭૪ ૨૬-૦૮-૨૦૨૦ કપાસમાં ગલુાબી ઇયળનુાં સનયાંિણ ૨૪ - 
૩૭૫ ૨૬-૦૮-૨૦૨૦ ગાજર ખાસ સનમુસલન સપ્તાહ ૦૫ - 

૩૭૬ ૨૭-૦૮-૨૦૨૦ 
મદહલાઓ અને બાળકો મારે્ટ પોષણયકુ્ત આહાર અંગેની 
માદહતી  

- ૩૦ 

૩૭૭ ૨૭-૦૮-૨૦૨૦ કપાસ પાક અંગેની માદહતી ૨૬ - 
૩૭૮ ૨૮-૦૮-૨૦૨૦ મખુ્યમાંિી ખેડુત સહાય યોજના કાયસક્રમ ૩૦૨ ૨૦૩ 

૩૭૯ ૨૯-૦૮-૨૦૨૦ 
રાણી લક્ષ્મીબાઇ સવશ્વ કૃસષ યસુનવસસિર્ટી – ઝાાંસી લોકાપસણ 
કાયસક્રમ (ઓનલાઇન) 

૨૧ ૨૯ 

૩૮૦ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

સોઇલ સેમ્પલ રે્ટસ્ર્ટીંગ ૧૧ - 

૩૮૧ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

વોર્ટર સેમ્પલ રે્ટસ્ર્ટીંગ ૧૯ - 

૩૮૨ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

પોષણયકુ્ત આહાર, બબયારણનો સાંગ્રહ, હવામાન અંગેની 
માદહતી 

૧૬૬ ૩૫ 

૩૮૩ 
૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૦૮-૨૦૨૦ 

પોષણયકુ્ત આહાર, બબયારણનો સાંગ્રહ, હવામાન અંગેની 
માદહતી 

૩૧ ૦૪ 

૩૮૪ ૦૧-૦૯-૨૦૨૦ પોષણ માસની ઉજવણી: સમતોલ આહાર અંગેની વ્યાખ્યા - ૫૩ 

૩૮૫ ૦૨-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માસની ઉજવણી: જુિા જુિા પોષક તત્વ અંગેની 
માદહતી 

- ૨૩ 

૩૮૬ ૦૩-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માસની ઉજવણી: સગભાસ મારે્ટ સમતોલ આહાર 
અંગેની માદહતી 

- ૩૩ 

૩૮૭ ૦૪-૦૯-૨૦૨૦ 
ઓગેસનક ઇનપરુ્ટનુાં ઉત્પાિન અને ઉપયોગ સવષય પર ઓફ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ 

૧૧ - 

૩૮૮ ૦૫-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માસની ઉજવણી: મદહલાઓ અને બાળકો મારે્ટ 
સમતોલ આહાર અંગેની માદહતી 

- ૨૨ 

૩૮૯ ૦૭-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માસની ઉજવણી: રે્ટરેસ ગાડસન બનાવવા અંગેની 
માદહતી 

- ૨૬ 

૩૯૦ ૦૮-૦૯-૨૦૨૦ પોષણ માસની ઉજવણી: કુપોષણ સનવારણ અંગેની માદહતી - ૨૮ 

૩૯૧ ૦૯-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માસની ઉજવણી: સગભાસ મારે્ટ કુપોષણ 
સનવારણ અંગેની માદહતી 

- ૩૦ 

૩૯૨ ૧૧-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માસની ઉજવણી: ન્યટુ્રીર્નલ ગાડડસન બનાવવા 
અંગેની માદહતી 

- ૧૧ 

૩૯૩ ૧૩-૦૯-૨૦૨૦ 
દકસાન ગોટઠી: જૂિા જુિા આઇપીએમ મોડયલુ 
સવષે માદહતી 

૧૨ - 

૩૯૪ ૧૪-૦૯-૨૦૨૦ ન્યટુ્રીર્નલ ગાડડસન બનાવવા મારે્ટ બબયારણ સવતરણ - ૦૯ 
૩૯૫ ૧૬-૦૯-૨૦૨૦ દકર્ન ગાડસનીંગ સવષય પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયસક્રમ ૦૮ ૪૧ 

૩૯૬ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ 
વ્યાખ્યાન: પ્રાકૃસતક ખેતી અને પ્રાકૃસતક કૃસષ કીર્ટ સહાય 
યોજના 

૨૩૬ ૬૪ 



૩૯૭ ૧૭-૦૯-૨૦૨૦ પોષણ માસની ઉજવણી અને બબયારણની કીર્ટનુાં સવતરણ ૧૦ ૪૧ 

૩૯૮ ૧૮-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માસની ઉજવણી: દહમોગ્લોબીન વધારવા અંગેની 
ખેડુત મદહલાઓને માદહતી 

- ૨૬ 

૩૯૯ ૨૧-૦૯-૨૦૨૦ 
સગભાસ મદહલાઓને પોષણ અંગે ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયસક્રમ 

- ૨૫ 

૪૦૦ ૨૩-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માસની ઉજવણી: સમતોલ આહાર 
રોગપ્રસતકારર્સ્ક્તમાાં વધારો કરે છે 

- ૨૮ 

૪૦૧ ૨૪-૦૯-૨૦૨૦ પોષણ માસની ઉજવણી: બાળકોમાાં કુપોષણ સનવારણ - ૩૧ 

૪૦૨ ૨૬-૦૯-૨૦૨૦ 
પોષણ માસની ઉજવણી: માતા અને બાળક બાંને મારે્ટ 
પોષણયકુ્ત આહર અંગેની સવગતવાર માદહતી 

- ૫૯ 

૪૦૩ ૨૮-૦૯-૨૦૨૦ પોષણ માસની ઉજવણી: દકર્ન ગાડસન - ૧૧ 
૪૦૪ ૨૯-૦૯-૨૦૨૦ પોષણ માસની ઉજવણી: સમતોલ આહાર - ૧૩ 

૪૦૫ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

ફોન િારા માગસિર્સન ૧૪૪ ૭૮ 

૪૦૬ 
૦૧-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૩૦-૦૯-૨૦૨૦ 

મલુાકાતીઓને માગસિર્સન ૫૬ ૪૩ 

કુલ લાભાર્થીઓ (ભાઈઓ અને બહનેો) ૧૭૫૪૦૫૭ ૧૧૫૧૦૩ 

કુલ ૧૮૬૯૧૬૦ 

 

 


