
 
 

ક્રમ કાયયક્રમની તારીખ કાયયક્રમનો વળવય 
ાભાથીઓની 

શખં્યા 
ભાઈઓ બષનેો 

વળસ્તરણ વક્ષણ વનયામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 

૧ ૦૨-૧૧-૨૦૨૧ 
જૂનાગઢ કૃષ યષુનલષવિટી, જૂનાગઢ દ્રાયા નદંાણા ખાતે ખેડૂત ષળફીય 
મોજાઈ  

૧૭૦ ૭૫ 

૨ ૧૯થી૨૧-૧૧-૨૦૨૧ 
જૂનાગઢ કૃષ યષુનલષવિટી, જૂનાગઢ અને સ્ાર્ક ભીડડમા, 
અભદાલાદના વયુરં્ત ઉક્રભે અને આત્ભાનાં  વશમોગ થી એગ્રી 
ગજુયાત એક્ષ્ો-૨૦૨૧ કૃષ ભેાનુ ંઆમોજન ર્યલાભા ંઆલેર  

૮૩૩૦ ૫૧૧૧ 

શરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 

૩ 
૨૪-૧૧-૨૦૨૧ એર્ ડદલવીમ તારીભ- દાશોદ જીલ્રાના વદગરુૂ વસં્થાના 

ર્ભકચાયી/અષધર્ાયીશ્રીઓ 
૩૨ - 

૪ 
૦૧થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ યષુનલવીટી મરુાર્ાતે આલતા ખેડૂત બાઈઓ ફશનેો/ષલદ્યાથી અને 

મરુાર્ાતીઓને ભાગકદળકન 
૮૬ - 

૫ ૦૧થી૩૧-૧૧-૨૦૨૧ ટેરીપોન દ્વાયા ભાગકદળકન ૨૪૦ - 

બેકરી ાલા, જૂનાગઢ 

૬ 
૧૨-૦૮-૨૦૨૧ થી 
૨૪-૧૧-૨૦૨૧ 

૧૫ અઠલાડીમાનો પ્રભાણત્ર અભ્માવક્રભ 
૦૭ ૦૯ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાટ (ોરબદંર) 
૭ ૧૦-૧૧-૨૦૨૧ ઓન રે્મ્વ તારીભ –યષલ ાર્ોભા ંવરં્લરત યોગ-જીલાત ષનમતં્રણ  ૨૪ - 

૮ ૧૩-૧૧-૨૦૨૧ 
ભશાનબુાલોની રે્લીરે્ મરુાર્ાત: 
ડો.ી.એભ.ચૌશાણ, વળંોધન ષનમાભર્શ્રી તથા  
ડો. રે્.ફી.યભાય, વશ- વળંોધન ષનમાભર્શ્રી, જુકૃય,ુ જુનાગઢ  

- - 

૯ ૧૬-૧૧-૨૦૨૧ 
ઓપ રે્મ્વ તારીભ –યલિત લાતાલયણભા ંાદંડાલાા ળાર્બાજીની 
ખેતી  

- ૧૬ 

૧૦ ૨૬-૧૧-૨૦૨૧ ફધંાયણ ડદલવની ઉજલણી ૧૨ - 

૧૧ ૩૦-૧૧-૨૦૨૧ 
ઓપ રે્મ્વ તારીભ – ખેત ભડશરાઓ, વગબાક, ફાર્ો તથા 
ડર્ળોયીઓ ભાટે ોર્ આશાય  

- ૩૦ 

૧૨ ૦૧ થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ જભીન – ાણીના નમનુાનુ ંપથૃ્થર્યણ ૦૮ - 
૧૩ ૦૧ થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ પોન ય ખેડૂતોને ભાગકદળકન ૩૩ - 
૧૪ ૦૧ થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ ખેડૂતોની રે્લીરે્ મરુાર્ાત ૦૯ - 
૧૫ ૦૧ થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ FLD ષલતયણ:IDM –ડુગંી ૧૦ - 
૧૬ ૦૧ થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ FLD ષલતયણ: Imroved var. – ઘઉં (GW-451) ૧૦ - 
૧૭ ૦૧ થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ FLD ષલતયણ: Imroved var.– ળાર્બાજી ાર્ો - ૫૦ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેી 

૧૮ 
૦૧-૧૧-૨૦૨૧ ઓપ રે્મ્વ તારીભ:  ોણ અને ડર્ચન ગાડકષનિંગ દ્વાયા ઘયેલુ ંખાદ્ય 

સયુિા તથા એપએરડી ષલતયણ (ડર્ચન ગાડકષનિંગ)  
- ૨૫ 

નળેમ્બર-૨૦૨૧ દરમ્યાન થયે વળસ્તરણ વક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝક 

 



૧૯ ૦૧-૧૧-૨૦૨૧ આત્ભા અલાડક લેયીડપરે્ળન 0૬ - 

૨૦ ૦૯-૧૧-૨૦૨૧ 
ઓપ રે્મ્વ તારીભ:  જેન્ડય ભેઈન સ્ટ્સ્િષભિંગ થ્ર ૂ SHGs તથા 
એપએરડી ષલતયણ (ડર્ચન ગાડકષનિંગ) 

- ૨૫ 

૨૧ ૧૦-૧૧-૨૦૨૧ 
ઓપ રે્મ્વ તારીભ: ભાનલ આયોગ્મભા ંોર્ અનાજની ભષૂભર્ા 
તથા એપએરડી ષલતયણ (ડર્ચન ગાડકષનિંગ) 

- ૨૫ 

૨૨ ૧૦-૧૧-૨૦૨૧ ઓપ રે્મ્વ તારીભ: ડયન્યએૂફર ઇનજીનુ ંખેત ય ઉમોગ  - ૨૫    

૨૩ ૧૧-૧૧-૨૦૨૧  
ભાન. રે્ફીનેટ ભતં્રી શ્રી યાઘલજી ટેર , કૃષ , શુારન અને ગૌ 
વલંધકન, ગજુયાતની રે્લીરે્, અભયેરી ખાતે મરુાર્ાત  

૩૫  ૦૨  

૨૪ ૧૨-૧૧-૨૦૨૧ ઓન રે્મ્વ તારીભ: ઈનપટુ ડીરય તારીભ  ૬૨ - 
૨૫ ૧૩-૧૧-૨૦૨૧  ર્યજાા ખાતે ડપલ્ડ ષલજીટ ૨૦  - 
૨૬ ૧૫-૧૧-૨૦૨૧  પ્રાકૃષતર્ ખેતી ષળફીય: વ્માખ્માન ૨૦૦ ૫૦ 

૨૭ ૧૭-૧૧-૨૦૨૧ 
ઓપ રે્મ્વ તારીભ:ખેડૂત ભડશરાઓ ભાટે ર્ાભ ફોઝ ર્ભ 
ર્યલાનીતર્નીર્ તથા એપએરડી ષલતયણ (ડર્ચન ગાડકષનિંગ)  

- ૨૩ 

૨૮ ૧૮-૧૧-૨૦૨૧  ઓપ રે્મ્વ તારીભ:ડર્ચન ગાડકન (સખુપયુ) ૧૫ - 
૨૯ ૨૧-૧૧-૨૦૨૧  એગ્રી એક્ષ્ોં-૨૦૨૧ની મરુાર્ાત ૦૮ - 
૩૦ ૨૨-૧૧-૨૦૨૧ ઓન રે્મ્વ તારીભ: ઈનપટુ ડીરય તારીભ  ૬૨ - 
૩૧ ૨૬-૧૧-૨૦૨૧ ઓન રે્મ્વ તારીભ: ઈનપટુ ડીરય તારીભ  ૬૨ - 
૩૨ ૨૬-૧૧-૨૦૨૧ ઓપ રે્મ્વ તારીભ: આછાદંનના પામદા  ૦૯  ૧૩  
૩૩ ૨૯-૧૧-૨૦૨૧ ઓન રે્મ્વ તારીભ: ઈનપટુ ડીરય તારીભ  ૬૨ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 
૩૪ ૦૧-૧૧- ૨૦૨૧  ઓપ રે્મ્વ તારીભ- સકુ્ષ્ભ ષમત દ્ધષતનુ ંભેનેજભેન્ટ અને વબંા  ૩૬  - 
૩૫ ૦૧-૧૧- ૨૦૨૧  ચચાક વબા- સકુ્ષ્ભ ષમત દ્ધષતના પામદા  ૩૬  - 
૩૬ ૦૯-૧૧- ૨૦૨૧  RAWEP પ્રોગ્રાભ અંતગકત ષલદ્યાથીઓને તારીભ  ૦૨  ૦૧  

૩૭ 
૧૦-૧૧- ૨૦૨૧  લૈજ્ઞાષનર્ોની ખેડૂતોના ખેતય ય મરુાર્ાત –જીરંુ અને ચણાના 

ાર્ભા ંષલઝીટ 
૧૧  ૦૨  

૩૮ 
૧૧-૧૧- ૨૦૨૧ ઓન રે્મ્વ તારીભ- વજીલખેતીભા ંવરં્લરત યોગ અને જીલાત 

ષનમતં્રણ 
- ૫૭  

૩૯ ૧૧-૧૧- ૨૦૨૧ ડપલ્ભ ળો- વજીલખેતીનુ ંભશત્લ ષલમ ય   ૦૨  ૫૮  

૪૦ 
૧૨,૧૩-૧૧- ૨૦૨૧  એક્વોઝય ષલઝીટ- ઈનપટુ ડીરવકની ડશભતનગય ખાતે ફામય ક્રો 

વામન્વ રં્ની અને યોમર ઇઝયામર નવકયીની મરુાર્ાત   
૭૯  - 

૪૧ 
૨૩-૧૧- ૨૦૨૧  ઓપ રે્મ્વ તારીભ- ાર્ ઉત્ાદનભા ંભેજય અને સકુ્ષ્ભ 

ોક્ત્ત્લોનુ ંભશત્લ  
૪૨  - 

૪૨ ૨૩-૧૧- ૨૦૨૧  ચચાક વબા- પ્રલાશી ખાતયોનો ઉમોગ અને પામદો  ૪૨  -  
૪૩ ૦૧થી૩૦-૧૧- ૨૦૨૧  કૃષને રગતા જુદા જુદા ષલમો ય વ્માખ્માન- ૩   ૭૯  ૧૧૮  
૪૪ ૦૧થી૩૦-૧૧- ૨૦૨૧  મરુાર્ાતીઓને ભાગકદળકન ૫૦  ૫૮  
૪૫ ૦૧થી૩૦-૧૧- ૨૦૨૧  ખેતીને રગતા ષલષલધ પ્રશ્નો અંગે ટેરીપોન દ્વાયા ભાગકદળકન  ૧૯૯  ૩૮  
૪૬ ૦૧થી૩૦-૧૧- ૨૦૨૧  ઘઉંના ાર્ભા ંGW-૪૬૩ લેયામટીના એપ.એર.ડી  ૦૮  ૦૨  
૪૭ ૦૧થી૩૦-૧૧- ૨૦૨૧  ચણાના ાર્ભા ંન્યિુીમન્ટ ભેનેજભેન્ટ ય એપ.એર.ડી  ૪૫  ૦૫  
૪૮ ૦૧થી૩૦-૧૧- ૨૦૨૧  PICS ફેગ નો સ્ટોયેજ યનો ઓ.એપ.ટી  ૦૫  - 



કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાશર (સરેુન્દ્રનગર) 
૪૯ ૧૨-૧૧-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીરય તારીભ ૩૯ ૦૧ 
૫૦ ૧૮-૧૧-૨૦૨૧ ખેડુત તારીભ સયેુન્દ્રનગય ૧૫ ૧૦ 
૫૧ ૨૩-૧૧-૨૦૨૧ ય.ુરે્. ટીભે રે્.લી.રે્ નાના ર્ાધંાવયની લીઝીટ ૦૪ ૦૩ 
૫૨ ૨૫-૧૧-૨૦૨૧ એપ.ટી.વી. સયેુન્દ્રનગય - ૫૮ 
૫૩ ૦૧થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ ટેરીપોન દ્રાયા ભાગકદળકન ૨૯૭ - 
૫૪ ૦૧થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ રે્.લી.રે્ ખાતે મરુાર્ાતીઓને ભાગકદળકન ૭૧ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીયા (રાજકોટ-I) 
૫૫ ૦૧-૧૧-૨૦૨૧ એપ એર ડી ચણા- જીજેજી-૫(નુ) ૫૦ - 
૫૬ ૦૧-૧૧-૨૦૨૧ એપ એર ડી ચણા- જીજેજી-૫(એટીર્) ૫૦ - 
૫૭ ૦૧-૧૧-૨૦૨૧ એપ એર ડી ચણા- જીજેજી-૬(ીરે્લીલામ)                     ૨૦ - 
૫૮ ૦૧-૧૧-૨૦૨૧ એપ એર ડી ચણા- જીજેજી-૬(એનએપએવભ) ૫૦ - 
૫૯ ૦૧-૧૧-૨૦૨૧ એપ એર ડી ચણા- જીજેજી-૬(રે્લીરે્)   ૧૦ - 
૬૦ ૦૨-૧૧-૨૦૨૧ એપ એર ડી જીરંુ-જીવી ૪  ૧૫ - 
૬૧ ૦૨-૧૧-૨૦૨૧ એપ એર ડી ધઉં  (જી ડબ્લલ્ય ુ૪૫૧) ૨૦ - 
૬૨ ૧૧-૧૧- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ડડરવક તારીભ ૪૩ ૦૧ 
૬૩ ૧૨-૧૧- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ડડરવક તારીભ ૪૦ - 
૬૪ ૧૩-૧૧-૨૦૨૧ ળાર્બાજીના ધરંુ  ૨૫૦ ૨૫૦ 
૬૫ ૧૫-૧૧- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ડડરવક એક્ષ્ોઝય ષલઝીટ ૩૭ ૦૧ 
૬૬ ૧૬-૧૧- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ડડરવક એક્ષ્ોઝય ષલઝીટ ૩૯ - 
૬૭ ૨૫-૧૧- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ડડરવક તારીભ  ૪૨ ૦૧ 
૬૮ ૨૬-૧૧- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ડડરવક તારીભ ૪૬ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ીલીયા (રાજકોટ - II) 
૬૯ ૧૫-૧૧- ૨૦૨૧ તારીભ- શુારનભા ંગણુલત્તા યકુ્ત ચાયાનુ ંભશત્લ  ૩૫ - 
૭૦ ૧૬-૧૧- ૨૦૨૧ તારીભ- ળાર્બાજી ાર્ોભા ંઘરુ ઉછેય તથા તેની જાણલણી ૩૫ - 
૭૧ ૧૬-૧૧- ૨૦૨૧ પ્રથભ શયોના ષનદળકન- ટાભેટા લેયાઈટર-જી.ટી-૬ ૧૧ ૦૩ 
૭૨ ૧૮-૧૧- ૨૦૨૧ ડામગ્નોસ્ટ્સ્ટર્ ષલઝીટ-ર્ાવના ાર્ભા ંભોરો- ભયચીનો ઉદ્રલ  ૦૩ - 
૭૩ ૧૮-૧૧- ૨૦૨૧ તારીભ-જીરૂ અને ધાણાના ાર્ભા ંયોગ-જીલાત ષનમતં્રણ  ૨૭ - 
૭૪ ૧૮-૧૧- ૨૦૨૧ પ્રથભ શયોના ષનદળકન- જીરૂ(આઈ.ડી.એભ)  ૧૦ - 
૭૫ ૧૮-૧૧- ૨૦૨૧ ઓન પાભક ટેસ્ટીંગ-ઘઉ(આઈ એન એભ)  ૦૩ - 
૭૬ ૧૯-૧૧-૨૦૨૧ ડામગ્નોસ્ટ્સ્ટર્ ષલઝીટ-ગામભા ંઆચનો યોગ  ૦૨ - 
૭૭ ૨૨-૧૧- ૨૦૨૧ ડામગ્નોસ્ટ્સ્ટર્ ષલઝીટ-ધાણાના ાર્ભા ંસરુ્ાયો  ૦૪ - 
૭૮ ૨૨-૧૧-૨૦૨૧ ડામગ્નોસ્ટ્સ્ટર્ ષલઝીટ-ચણાના ાર્ભા ંસરુ્ાયો ૦૩ - 
૭૯ ૨૨-૧૧-૨૦૨૧ પ્રથભ શયોના ષનદળકન- ચણા લેયાઈટર (જી.જી-૬)  ૧૦ - 
૮૦ ૨૩-૧૧- ૨૦૨૧  તારીભ-ળાર્બાજી ાર્ોભા ંપ્રાકૃષતર્કૃષ ૩૫ - 
૮૧ ૨૩-૧૧- ૨૦૨૧  યીંગણ લેયાઈટર (જી.જે.ફી-૩) ૦૯ ૦૧ 
૮૨ ૨૩-૧૧- ૨૦૨૧  ઘઉ(આઈ એન એભ) ૧૦ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 
૮૩ ૦૮-૧૧-૨૦૨૧ ડપલ્ડ ષલલઝટ-જાભપ- શડભતીમા ૦૨ - 



૮૪ ૧૭-૧૧-૨૦૨૧ રે્સ્ટ્ન્દ્રમ તારીભ –ષળમાળુ ાર્ભા ંોણ વ્મલસ્થા  ૩૦ - 

૮૫ ૧૮-૧૧-૨૦૨૧ 
ઓન રાઇન તારીભ–ળાર્બાજી ાર્ ની નલી જાત અને તેના ગણુો 
ષલળે જાણર્ાયી  

૧૦૦ - 

૮૬ ૨૧-૧૧-૨૦૨૧ એગ્રી ગજુયાત એક્ષ્ો-૨૦૨૧ ભા ંશાજયી ૦૪ - 
૮૭ ૨૩-૧૧-૨૦૨૧ િેષત્રમ તારીભ –પ્રાકૃષતર્ ખેતી  ૫૯ - 
૮૮ ૨૩-૧૧-૨૦૨૧ ડપલ્ડ ષલલઝટ-એયંડા- ભાથર્ ૧૪ - 

૮૯ 
૨,૧૨,૧૯,૨૬-૧૧-

૨૦૨૧ 
એગ્રો ઈનપટુ ડીરય તારીભ ર્ોક ૫૦ - 

૯૦ ૨૬-૧૧-૨૦૨૧ બાયતીમ  ફધંાયણ ડદલવ ની ઉજલણી –ભોયફી ૫૦ - 
૯૧ ૧થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ જર ળક્ક્ત અલબમાન અંતગકત ષલષલધ પ્રવષૃત  ૧૧ ૦૧ 

૯૨ ૧થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ 
પોન દ્વાયા ભાગકદળકન–ચણા અને જીરંુ ના લફમાયણ તેભજ લાલેતય , 
પ અને ળાર્બાજી ાર્નુ ંલાલેતય લગેયે  અંગેની ભાડશતી  

૧૧૫ - 

૯૩ ૧થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ 
મરુાર્ાતી ને ભાગકદળકન–ચણા અને જીરંુ ના લફમાયણ  તેભજ 
િામર્ોડભાક લગેયે  અંગેની ભાડશતી 

૧૨ - 

૯૪ ૧થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ એપ.એર.ડી. – જીરંુ- જીવી-૫ ૧૦ - 
૯૫ ૧થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ એપ.એર.ડી. –ધાણા- ગ.ુ ૩ ૦૩ - 
૯૬ ૧થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ એપ.એર.ડી. –રવણ-ગ.ુ ૫ ૦૨ - 
૯૭ ૧થી૩૦-૧૧-૨૦૨૧ જભીન અને ાણી નમનૂા ચર્ાવણી  ૧૧ - 

કુ ાભાથીઓ (ભાઈઓ અને બષનેો) ૧૧,૯૫૬ ૬,૧૪૮ 
કુ ૧૮,૧૦૪ 

 


