
 
 

ક્રમ કાર્યક્રમની તારીખ કાર્યક્રમનો વિષર્ 
લાભાર્થીઓની 

સખં્ર્ા 
ભાઈઓ બહનેો 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વનર્ામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 

૧ ૧૩થી૧૫-૦૯-૨૦૨૧ 
જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ ખાતે પ્રગષતશીલ ખેડૂતોની 
તાલીમ યોજાઈ 

૪૨ - 

૨ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ 

જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી ખાતે ઈનપટુ ડીલસસ કોિસના એક વિસના   
"સટીફીકેટ કોિસ ઓન પેસ્ટીસાઈડ મેનેજમેન્ટ" કોિસની બેચના 
પ્રમાણપત્ર ષવતરણ કાયસક્રમ ડો. એચ.એમ. ગાજીપરા, ષવસ્તરણ 
ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી,ના વરદ હસ્તે રાખવામાાં આવેલ    

૧૫૦ - 

૩ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ 
જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ ખાતે જૂનાગઢ તાલકુાના 
ખડપીપળી ગામના પ્રગષતશીલ ખેડૂતોની તાલીમ યોજાઈ 

૪૨ - 

૪ ૫થી૬-૧૦-૨૦૨૧ 
જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી ખાતે ઈનપટુ ડીલસસ કોિસ ‘સટીફીકેટ કોિસ 
ઓન પેસ્ટીસાઈડ મેનેજમેન્ટ’ કોિસની ત્રીજી બેચની શરૂઆત 
કરાવતા માન. કુલપષતશ્રી, પ્રો.(ડૉ.) નરેન્ર કુમાર ગોંટટયા સાહબે 

૭૬૮ - 

૫ ૧૩થી૧૪-૧૦-૨૦૨૧ 
જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી, જૂનાગઢ હઠેળ તાલીમ અને મલુાકાત 
યોજનાાં અંતગસત રષવ પવૂસ મોસમી તાલીમ કાયસશાળા યોજાઈ 

૫૫ - 

૬ ૨૧થી૨૨-૧૦-૨૦૨૧ 
જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી ખાતે "મધમાખી પાલનની તાલીમ"ની 
શરૂઆત કરાવતા માન. કુલપષતશ્રી, પ્રો.(ડૉ.) નરેન્ર કુમાર ગોંટટયા 
સાહબે 

૫૦ - 

સરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 
૭ ૦૩-૦૯-૨૦૨૧ એક ટદવસીય તાલીમ- આત્મા પ્રોજેક્ટ, તાપી ૩૯ - 

૮ ૨૨થી૨૪-૦૯-૨૦૨૧ 
ત્રણ ટદવસીય તાલીમ- ગજુરાત સ્ટેટ ફટીલાઈઝસસ એન્ડ કેમીકલ્સ 
લી.- વડોદરા 

૪૬ - 

૯ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ એક ટદવસીય તાલીમ- સી.એસ.પી.સી. – તળાજા ૩૩ - 
૧૦ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ એક ટદવસીય તાલીમ- આત્મા પ્રોજેક્ટ, નવસારી - ૪૭ 

૧૧ ૨૮થી૨૯-૦૯-૨૦૨૧ 
બે ટદવસીય તાલીમ- આગાખાન ગ્રામ સમથસન કાયસક્રમ (ભારત), 
વાાંકાનેર 

- ૧૫ 

૧૨ 
૦૧થી૩૧-૦૯-૨૦૨૧ યષુનવસીટી મલુાકાતે આવતા ખેડૂત ભાઈઓ બહનેો/ષવદ્યાથી અને 

મલુાકાતીઓને માગસદશસન 
૪૩૯ 

- 

૧૩ ૦૧થી૩૧-૦૯-૨૦૨૧ ટેલીફોન દ્વારા માગસદશસન ૨૬૦ - 
૧૪ ૧૧થી૧૨-૧૦-૨૦૨૧ બે ટદવસીય તાલીમ- આત્મા પ્રોજેક્ટ –કચ્છ-ભજુ ૩૭ - 
૧૫ ૨૦-૧૦-૨૦૨૧ એક ટદવસીય તાલીમ- આત્મા પ્રોજેક્ટ –કચ્છ-ભજુ - ૫૪ 

૧૬ 
૦૧થી૩૧-૧૦-૨૦૨૧ યષુનવસીટી મલુાકાતે આવતા ખેડૂત ભાઈઓ બહનેો/ષવદ્યાથી અને 

મલુાકાતીઓને માગસદશસન 
૪૩૯ 

- 

૧૭ ૦૧થી૩૧-૧૦-૨૦૨૧ ટેલીફોન દ્વારા માગસદશસન ૨૬૦ - 
 

સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર-૨૦૨૧ દરમ્ર્ાન ર્થરે્લ વિસ્તરણ વિક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝલક 

 



બેકરી િાળા, જૂનાગઢ 
૧૮ ૧૨ થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧ ૧૫ અઠવાડીયાનો પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ ૦૭ ૧૪ 
૧૯ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧  ૧૫ અઠવાડીયાનો પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ ૦૭ ૦૯ 
૨૦ ૨૧-૧૦-૨૦૨૧ બેકરી વાનગીન ુનીદશસન તથા માટહતી - ૫૦ 
૨૧ ૨૯-૧૦-૨૦૨૧ બેકરી વાનગીન ુનીદશસન તથા માટહતી - ૨૭ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપટ (પોરબદંર) 
૨૨ ૦૪-૦૯-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ – પશપુાલનમાાં ઘાસચારા વ્યવસ્થાપન  - ૨૪ 

૨૩ ૧૩-૦૯-૨૦૨૧ 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ –જમીન પોિણ વ્યવસ્થાપન અને નમનુો 
લેવાની પદ્ધષત  

- ૨૪ 

૨૪ ૧૫-૦૯-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ –સાંગ્રટહત અનાજમાાં જીવાત વ્યવસ્થાપન  - ૨૯ 
૨૫ ૧૫-૦૯-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ –દુધાળા પશઓુની માવજત ૧૯ - 

૨૬ ૧૭-૦૯-૨૦૨૧ 

પોિણમાહ અંતગસત પોિણ વાટટકા તથા વ્રકુ્ષા રોપણ કાયસક્રમ 
 સીડ પેકેટ વહચેણી- ૧૦૦ 
 ફળપાકોના રોપની વહચેણી – ૮૦૦ (જામફળ, લીંબ,ુ 

સીમારુબા) 

૫૩ 
 
 

૯૬ 
 
 

૨૭ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ –રક્ષક્ષત ખેતી (ગ્રીનહાઉસ, નેટ હાઉસ, ટનલ) ૧૭ - 
૨૮ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ ડાયગ્નોસ્ટીક ષવઝીટ –કપાસ ૦૪ - 

૨૯ ૨૭-૦૯-૨૦૨૧ 
સટીફીકેટ કોિસ ફોર પેસ્ટીસાઇડ ડીલસસ અંતગસત ટડલસસને પ્રમાણપત્ર 
ષવતરણ કાયસક્રમ 

૩૦ - 

૩૦ ૨૭થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧ ટેકનોલોજી વીકની ઉજવણી ૧૭૫ ૮૦ 

૩૧ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ 
લાઈવ વેબકાસ્ટ – પ્રધાનમાંત્રીની ખેડૂતો તથા વૈજ્ઞાષનકો સાથે 
વાતચીત 

૯૨ ૦૨ 

૩૨ ૦૧થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧ 

પોિણમાહ ઉજવણી અંતગસત 
 તાલીમ 
 પોિણ વાટટકા બનાવવી 
 વાનગી સ્પધાસન ુાં આયોજન 

- ૭૪ 

૩૩ ૦૭થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧ FTC, લેકચર - ૭૮ 
૩૪ ૦૧થી૩૧-૦૯-૨૦૨૧ ફોન પર ખેડૂતોને માગસદશસન ૩૧ - 
૩૫ ૦૧થી૩૧-૦૯-૨૦૨૧ ખેડૂતોની કેવીકે મલુાકાત ૦૯ - 
૩૬ ૦૧થી૩૧-૦૯-૨૦૨૧ વોટ્સએપ દ્વારા ખેડૂતોને ઉપયોગી માટહતી આપવી ૧૦૫ - 
૩૭ ૦૧-૧૦-૨૦૨૧ FTC, લેકચર ૨૫ ૧૩ 
૩૮ ૦૫-૧૦-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ –ખરીફ પાકોમાાં સ ાંકક્ષલત રોગ-જીવાત ષનયાંત્રણ ૨૯ - 
૩૯ ૦૬-૧૦-૨૦૨૧ ATMA, લેકચર ૭૮ - 
૪૦ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ કોલોબ્રેટીવ તાલીમ ૧૨ ૪૧ 
૪૧ ૦૮-૧૦-૨૦૨૧ ATMA, લેકચર ૫૨ - 

૪૨ ૧૧-૧૦-૨૦૨૧ 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ –મસાલા તથા શાકભાજી પાકોમાાં નવીનતમ 
ખેતી પદ્ધષત 

૨૯ - 

૪૩ ૧૩-૧૦-૨૦૨૧ ડાયગ્નોસ્ટીક ષવઝીટ –પશપુાલન ૦૨ - 
૪૪ ૧૩-૧૦-૨૦૨૧ FTC, લેકચર ૨૫ ૧૩ 



૪૫ ૧૫-૧૦-૨૦૨૧ મટહલા ટકસાન ટદવસની ઉજવણી - ૨૫ 
૪૬ ૧૪-૧૦-૨૦૨૧ કોલોબ્રેટીવ તાલીમ ૧૦ ૪૦ 
૪૭ ૧૬-૧૦-૨૦૨૧ ષવશ્વ આહાર ટદવસની ઉજવણી - ૨૪ 
૪૮ ૨૦-૧૦-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ –સાયલેજ વ્યવસ્થાપન ૨૦ ૦૦ 

૪૯ ૨૦-૧૦-૨૦૨૧ 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ –જમીન ફળદ્રપુતા વ્યવસ્થાપન અને જમીનનો 
નમનુો લેવાની પદ્ધષત  

૧૬ ૦૯ 

૫૦ ૨૦-૧૦-૨૦૨૧ ટકસાન મેલા (BPCLના સહકાર થી) ૩૫ - 
૫૧ ૨૨-૧૦-૨૦૨૧ કોલોબ્રેટીવ તાલીમ ૧૦ ૪૦ 

૫૨ ૨૭-૧૦-૨૦૨૧ 
મહાનભુાવોની કેવીકે મલુાકાત: પ્રો. (ડો.) નરેન્ર કુમાર ગોંટટયા, 
માન. કુલપષતશ્રી, જુકૃય,ુ જુનાગઢ 

- - 

૫૩ ૦૨થી૩૧-૧૦-૨૦૨૧ સ્વચ્છતા પખવાડીયાની ઉજવણી ૨૩૬ ૬૫ 
૫૪ ૦૧થી૩૧-૧૦-૨૦૨૧ જમીન – પાણીના નમનુાનુાં પથૃ્થકરણ ૦૧ - 
૫૫ ૦૧થી૩૧-૧૦-૨૦૨૧ ફોન પર ખેડૂતોને માગસદશસન ૨૯ - 
૫૬ ૦૧થી૩૧-૧૦-૨૦૨૧ ખેડૂતોની કેવીકે મલુાકાત ૧૧ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેલી 
૫૭ ૦૧-૦૯-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- જૈષવક ખાતરોનો ઉપયોગ અને ભલામણ  ૨૧ - 
૫૮ ૦૧-૦૯-૨૦૨૧ ઉદ્યોગસાહષસકતા તાલીમ  ૩૮ - 
૫૯ ૦૧-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: તેલીક્ષબયાાં પાકોમાાં સ ાંકક્ષલત રોગ જીવાત ષનયાંત્રણ ૩૮ - 
૬૦ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ એફ એલ ડી ષવઝીટ કેરીયા નાગસ ૧૦ - 
૬૧ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ NMOOP, ATIC FLD ષવજીટ ૦૬ - 
૬૨ ૦૩-૦૯-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીલર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ ૬૧ - 

૬૩ 
૦૪-૦૯-૨૦૨૧ ટફલ્ડ ડે: કુવરગઢ ખાતે મગફળીની જી જે જી -૨૨ વેરાયટી અને 

તલની જી ટી-૪ નબરની વેરાયટી  
૨૦ - 

૬૪ ૦૪-૦૯-૨૦૨૧ એફએલડી ષવક્ષઝટ (ટકચન ગાડસ ષનિંગ) - ૧૦ 
૬૫ ૦૪-૦૯-૨૦૨૧ NMOOP, ATIC FLD ષવજીટ ૧૨ - 
૬૬ ૦૬-૦૯-૨૦૨૧ NMOOP, ATIC FLD ષવજીટ ૦૮ - 
૬૭ ૦૬-૦૯-૨૦૨૧ એફ એલ ડી ષવઝીટ: મોટા અન્કટડયા, પ્રતાપપરા, દહીડા  ૧૫ - 
૬૮ ૦૮-૦૯-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીલર ઓન કેમ્પસ તાલીમ    ૬૧ ૦૧ 
૬૯ ૦૮-૦૯-૨૦૨૧ વન મહોત્સવ  ૧૧૦ ૨૦ 
૭૦ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: સકુ્ષ્મ ષપયત પધ્ધ્્ત તથા ડે્રનેજ ષસસ્ટમ   - 48 
૭૧ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ ટકશોરાવસ્થા ની છોકરીઓ માટે આહાર (વ્યાખ્યાન) - ૪૮ 
૭૨ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: સજીવ ખેતીમાાં જૈષવક રોગ જીવાત ષનયત્રણ  ૦૨ ૪૬ 
૭૪ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન:વાનસ્પષતક દવાના ઉપયોગ  ૦૨ ૪૬ 
૭૫ ૧૫-૦૯-૨૦૨૧   વ્યાખ્યાન: જળ સાંરક્ષ્ણ તથા સકુ્ષ્મ ષપયત પધ્ધ્્ત ૫૧ ૧૦ 
૭૬ ૧૫-૦૯-૨૦૨૧   માનવ આરોગ્યમાાં પોિક અનાજ ની ભષૂમકા (વ્યાખ્યાન) ૫૦ ૧૧ 

૭૭ ૧૫-૦૯-૨૦૨૧   
ઓન કેમ્પસ તાલીમ: બાગાયતી તેમજ ખરીફ તેલીક્ષબયાાં પાકોની 
ખેતી પદ્ધષત અને સાંકક્ષલત રોગ જીવાત ષનયત્રણ   

૫૦  ૧૧  

૭૮ ૧૫-૦૯-૨૦૨૧   NMOOP, ATIC FLD ષવજીટ ૦૭  -  
૭૯ ૧૬-૦૯-૨૦૨૧   વ્યાખ્યાન: કૃષિમા આધષુનક સાધનો  ૫૫ - 
૮૦ ૧૬-૦૯-૨૦૨૧   ઓન કેમ્પસ તાલીમ: જ ાંતનુાશક દાવાઓનો કાયસક્ષમ  ઉપયોગ    ૫૫ - 



૮૧ ૧૭-૦૯-૨૦૨૧ માનવ આરોગ્યમાાં પોિક અનાજની ભષૂમકા  ૦૫ ૪૮ 
૮૨ ૧૭-૦૯-૨૦૨૧ પોિણ વાટીકા મહાઅક્ષભયાન અને વકૃ્ષારોપણ  ૬૧ ૫૩ 
૮૩ ૧૭-૦૯-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ: ઈનપટુ ડીલર  ૬૧ ૦૧ 
૮૪ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ: સજીવ ખેતી  ૨૭ - 
૮૫ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: ખરીફ પાકોની મખુ્ય જીવાતો અને ષનયાંત્રણ  ૨૭ - 
૮૬ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: જળ સાંચય તથા સૌર ઉજાસનો ઉપયોગ  ૨૭ - 
૮૭ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ: ઇનકમ જનરેશન એક્ક્ટષવટીસ ફોર ફામસ વમુને  ૨૭ - 
૮૮ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: ખરીફ પાકોની મખુ્ય જીવાતો અને ષનયાંત્રણ  ૨૭ - 

૮૯ 
૨૦-૦૯-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: જળ શક્ક્ત તથા ગ્રીન હાઉસ અને નેટ-  

હાઊસમા રોપા ઉત્પાદન 
- ૩૭ 

૯૦ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: ઇનકમ જનરેશન એક્ક્ટષવટીસ ફોર ફામસ વમેુન  - ૩૪ 
૯૧ ૨૧થી૨૨-૦૯-૨૦૨૧ સ્પોન્સરડતાલીમ: ફળ અને શાકભાજીનુાં મલૂ્ય વધસન  - ૫૦ 
૯૨ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧  ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: તેલીક્ષબયાાં પાકોમાાં સાંકક્ષલત રોગ જીવાત ષનયાંત્રણ   ૫૫ - 
૯૩ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧  વ્યાખ્યાન: તેલીક્ષબયાાં પાકોમાાં સ ાંકક્ષલત રોગ જીવાત ષનયાંત્રણ   ૫૫ - 
૯૪ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧  NMOOP, ATIC FLD ષવજીટ ૦૨ - 
૯૫ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧  ઉદ્યોગ સાહષસકતા તાલીમ  ૫૮ - 
૯૬ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧  વ્યાખ્યાન: મગફળી અને કપાસમાાં રોગ જીવાત ષનયાંત્રણ   ૫૮ - 
૯૭ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧  NMOOP, ATIC FLD ષવજીટ ૦૮ - 
૯૮ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ: શાકભાજીના મલૂ્ય વધસન  - ૩૪ 

૯૯ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ 
વ્યાખ્યાન: ૭ માાં સેમેસ્ટરનાાં રાવેના ષવદ્યાથીઓને  કેષવકે ની કયે 
પ્રણાલી ષવિે માટહતગાર કયાસ  

૩૦ - 

૧૦૦ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ જલવાય-ુ સટહષ્ળુ કૃષિ તકનીકો એવમ પ્ધષતઓ કા વ્યાપક અક્ષભયાન ૩૪ ૩૧ 

૧૦૧ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ: જળ શક્ક્ત તથા ગ્રીન હાઉસ અને નેટ હાઊસ 
મા રોપા ઉત્પાદન  

૩૪ 3ર 

૧૦૨ ૨૯-૦૯-૨૦૨૧ 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ: જળ શક્ક્ત તથા બાગાયત્ત પાકો માટે મષશનટરઝ અને 
ટુલ્સ ગ્રીન હાઉસ અન ેનટે હાઊસમા રોપા ઉત્પાદન  ૧૮ ૨૭ 

૧૦૩ ૨૯-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: પોિણ વાટટકા  ૨૦ ૩૦ 
૧૦૪ ૨૯-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: અબસન હોટીકલ્ચર ૩૫ ૧૫ 

૧૦૫ ૨૯-૦૯-૨૦૨૧ 
વ્યાખ્યાન: ૭ માાં સેમેસ્ટરનાાં રાવેના ષવદ્યાથીઓને  ઓગસનીક ફાષમિંગ 
અને  મધમાખી પાલન  

૩૦ - 

૧૦૬ ૨૯-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: સજીવ ખેતીમાાં રોગ જીવાત ષનયાંત્રણ  - ૩૨ 
૧૦૭ ૨૯-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: સાંકક્ષલત પોિણ વ્યવસ્થાપન   - ૩૦ 
૧૦૮ ૩૦-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: કેષવકેની સમજ તથા જળ સાંચયની પધ્ધ્્તઓ 30 - 
૧૦૯ ૩૦-૦૯-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: પોિણ વાટટકા અને તેલક્ષબયાપાકોમાાં મલૂ્ય વધસન  ૩૪ - 
૧૧૦ ૧૪થી૧૮-૦૯-૨૦૨૧ ટેકનોલોજી વીકની ઊજવણી ૨૩૪ ૫૭ 
૧૧૧ ૧ થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧  ખેડુતોને માગસદશન ૩૯૫ ૭૫ 
૧૧૨ ૧ થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧  મોબાઈલ એગ્રો એડવાયઝરી  ૩૯૫૫  -  

૧૧૩ ૦૧-૧૦-૨૦૨૧ 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ: ગ્રીન હાઉસ તથા નેટ હાઉસમાાં રોપા ઉછેર 
તથા જળ શક્ક્ત 

- ૩૦ 

૧૧૪ ૦૪-૦૫-૧૦-૨૦૨૧ સ્પોન્સરડ તાલીમ: ફળ અને શાકભાજીનુાં મલૂ્ય વધસન  - ૫૦ 



૧૧૫ ૦૪-૧૦-૨૦૨૧ NMOOP, ATIC FLD ષવજીટ ૧૨ - 
૧૧૬ ૦૪-૧૦-૨૦૨૧ ટફલ્ડ ડે: મગફળીની જી. જે. જી. -૨૨ વેરાયટી  ૦૯ - 
૧૧૭ ૦૪-૧૦-૨૦૨૧ NMOOP, ATIC FLD ષવજીટ ૧૨ - 
૧૧૮ ૦૪-૧૦-૨૦૨૧ ટફલ્ડ ડે: મગફળીની જી. જે. જી. -૨૨ વેરાયટી  ૦૯ - 
૧૧૯ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ NMOOP, ATIC FLD ષવજીટ ૧૮ - 
૧૨૦ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ ટફલ્ડ ડે: મગફળીની જી. જે. જી. -૨૨ વેરાયટી  ૨૦ - 
૧૨૧ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ NMOOP, ATIC અંતગસત FLD ષવજીટ ૧૮ - 
૧૨૨ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ ટફલ્ડ ડે: મગફળીની જી. જે. જી. -૨૨ વેરાયટી  ૨૦ - 
૧૨૩ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન:પ્રાકૃષતક ખેતી   ૪૨ - 
૧૨૪ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન:પ્રાકૃષતક ખેતી   ૪૨ - 
૧૨૫ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન:પોિણ વાટટકા  ૨૦ ૩૦ 
૧૨૬ ૦૮-૧૦-૨૦૨૧ પ્રાકૃષતક ખેતી તથા જળ શક્ક્ત: ઓફ કેમ્પસ તાલીમ - ૨૫ 
૧૨૭ ૦૮-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન:મટહન્રા ખાતે ખરીફ પાકોમાાં રોગ જીવાત ષનયાંત્રણ   ૨૦ ૧૫ 
૧૨૮ ૦૮-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન:મટહન્રા ખાતે ખેતીની ષવષવધ પદ્ધષતઓ  ૨૦ ૧૫ 
૧૨૯ ૦૮-૧૦-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: પ્રાકૃષતક ખેતી  - ૨૫ 
૧૩૦ ૦૯-૧૦-૨૦૨૧ પાક નકુશાની સવે ૫૫ - 
૧૩૧ ૧૧-૧૦-૨૦૨૧ લીક્ષલયા તાલકુામાાં સવેની કામગીરી ૩૫ - 
૧૩૨ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ લાઠી તાલકુામાાં ભારે વરસાદને કારણે અસરગ્રસ્ત પાકોનુાં સવેક્ષણ ૬૦ - 
૧૩૩ ૧૩-૧૦-૨૦૨૧ બગસરા તાલકુામાાં ભારે વરસાદને લીધ ેપાકોન ેથયેલ નકુશાનનો સવ ે ૨૨ ૦૩ 
૧૩૪ ૧૩-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન:ષનિંદામણ દવાઓનુાં વગીકરણ  ૬૮ - 
૧૩૫ ૧૪-૧૦-૨૦૨૧ પ્લાસ્ટીક મલચનો ઉપયોગ તથા જળ શક્ક્ત: ઓફ કેમ્પસ તાલીમ - ૩૨ 
૧૩૬ ૧૫-૧૦-૨૦૨૧ મટહલા ટકસાન ટદવસની ઉજવણી - ૪૮ 
૧૩૭ ૧૫-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: મીલેટનો ભોજન માાં ઉપયોગ તથા જળ શક્ક્ત - ૪૮ 
૧૩૮ ૧૫-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: કઠોળ પાકોનુાં મલૂ્યવધસન, મટહલા ટકસાન ટદવસ   - ૪૮ 
૧૩૯ ૧૬-૧૦-૨૦૨૧ વલ્ડસ ફૂડ ડે - ૫૦ 
૧૪૦ ૧૬-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન:આરોગ્ય માટે આહાર પોિણ ની માટહતી, વલ્ડસ ફૂડ ડે  - ૫૦ 
૧૪૧ ૧૬-૧૦-૨૦૨૧ પાક નકુશાની સવે ૪૫ - 
૧૪૨ ૨૦-૧૦-૨૦૨૧ ધારી તાલકુામાાં સવેની કામગીરી ૪૫ - 
૧૪૩ ૨૧-૧૦-૨૦૨૧ અમરેલી તાલકુામાાં ભારે વરસાદને કારણ ેઅસરગ્રસ્ત પાકોનુાં સવેક્ષણ - ૩૪ 

૧૪૪ ૨૧-૧૦-૨૦૨૧ 
અમરેલી અને કુાંકાવાવ તાલકુામાાં ભારે વરસાદને લીધે પાકોને 
થયેલ નકુશાનના સવેની કામગીરી 

૫૭ ૦૭ 

૧૪૫ ૨૨-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: પેકેજીંગ અને લેબલનુાં મહત્વ  ૬૪ - 
૧૪૬ ૨૬-૧૦-૨૦૨૧ કપાસ અને ટદવેલા પાકમાાં એફએલડી ષવઝીટ ૨૦ - 
૧૪૭ ૨૮-૧૦-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: પોસ્ટ હાવેસટ ટેકનોલોજી તથા જળ શક્ક્ત - ૨૦ 
૧૪૮ ૨૯-૧૦-૨૦૨૧ લેબોરેટરીની મલુાકાત   ૬૪ - 
૧૪૯ ૩૦-૧૦-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: વમેુન એંડ ચાઇલ્ડ કેર  - ૨૦ 
૧૫૦ ૩૦-૧૦- ૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: પોિણ અન ેટકચન ગાડસષનિંગ દ્વારા ઘરેલુાં ખાદ્ય સરુક્ષા  - ૨૦ 
૧૫૧ ૩૦-૧૦- ૨૦૨૧ NFSM અંતગસત ઑન કેમ્પસ તાલીમ ૪૦ - 
૧૫૨ ૩૦-૧૦- ૨૦૨૧ રષવ પાકોમાાં પોિણ વ્યવસ્થાપન લેકચર (એનએફએસએમ) ૪૦ - 
૧૫૩ ૩૦-૧૦- ૨૦૨૧ ઑફ કેમ્પસ તાલીમ: NFSM અંતગસત CFLD ટડક્સ્િબ્યશૂન  ૧૦ ૧૨ 



૧૫૪ ૩૦-૧૦- ૨૦૨૧ ઑફ કેમ્પસ તાલીમ:ટરન્યએુબલ એનજી સોસસ તથા જળ શક્ક્ત  ૧૦ ૧૨ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 
૧૫૫ ૦૪-૦૯-૨૦૨૧  ખેડૂત મટહલાઓની એફ.ટી.સી સાથે કોલોબ્રેટીવ તાલીમ  - ૩૦  

૧૫૬ 
૦૭-૦૯-૨૦૨૧  ષવસ્તરણ કાયસકતાસઓની તાલીમ-ખેતીમાાં ઉત્પાદન ખચસ ઘટાડવા 

માટેની સ્પેશીયલ નવી ટેકનોલોજી  
૩૧  ૦૪  

૧૫૭ 
૧૭-૦૯-૨૦૨૧  ડાયગ્નોક્સ્ટક ષવઝીટ: મગફળીના પાકમાાં વૈજ્ઞાષનકોની ખેડૂતોના 

ખેતર પર મલુાકાત  
૧૦  -  

૧૫૮ 
૧૭-૦૯-૨૦૨૧  એફ.એલ.ડી ષવઝીટ: ટકચન ગાડસનીંગના પ્લોટમાાં વૈજ્ઞાષનકોની 

ખેડૂતોના ખેતર પર મલુાકાત 
-  ૦૬  

૧૫૯ 
૧૭-૦૯-૨૦૨૧ ખાસ ટદવસની ઉજવણી- પોિણ વાટટકા મહા અક્ષભયાન અને િી 

પ્લાન્ટેશન પ્રોગ્રામ  
૭૮  ૩૪  

૧૬૦ ૧૭-૦૯-૨૦૨૧  ટકશાન ગોષ્ળઠી –ન્યિુી ગાડસન અને વકૃ્ષોનુાં મહત્વ  ૭૮  ૩૪  
૧૬૧ ૧૭-૦૯-૨૦૨૧  ઓફ કેમ્પસ તાલીમ- સજીવ ખેતીમાાં રોગ અને જીવાતનુાં ષનયાંત્રણ  ૮૮  ૦૬  

૧૬૨ 
૧૮-૦૯-૨૦૨૧  ઓન કેમ્પસ તાલીમ- ફળો, શાકભાજી અને અન્ય કૃષિ પેદાશોમાાં 

મલૂ્યવદૃ્ધદ્ધ  
- ૫૫  

૧૬૩ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧  ટફલ્મ શો- કૃષિ પેદાશોમાાં મલૂ્યવદૃ્ધદ્ધ ષવિય પર  ૦૩  ૫૭  

૧૬૪ 
૨૦-૦૯-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- ખરીફ પાકમાાં સાંકક્ષલત રોગ અને જીવાત 

ષનયાંત્રણ  
૯૬  - 

૧૬૫ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧  ટફલ્મ શો- રોગ અને જીવાતના નમનૂાઓ ષવિે  ૧૦૨  ૦૨  
૧૬૬ ૨૦થી૨૪-૦૯-૨૦૨૧  ખાસ ટદવસની ઉજવણી- ટેક્નોલોજી સપ્તાહ  ૨૩૮  ૨૮૨  
૧૬૭ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧  ઓન કેમ્પસ તાલીમ- ફળો અને શાકભાજી દ્વારા ઇમ્યષુનટી વધારવી  - ૯૬  
૧૬૮ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧  ટફલ્મ શો- સમતોલ આહાર અને પોિણની સમજ આપતો ષવડીયો   ૦૭  ૯૮  
૧૬૯ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ એક્સ િેઈની સાંમેલન- ઈનપટુ ડીલસસ  33  - 

૧૭૦ 
૨૨-૦૯-૨૦૨૧  પાકનુાં ષનદશસન – ક્રોપ કાફેટ એટરયામાાં ખેડૂત મટહલાઓને મગફળી, 

કપાસ, મગ, તલ વગેરે પાકોની જુદી જુદી જાતોનુાં ષનદશસન  
૦૬  ૯૯  

૧૭૧ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧  ટફલ્મ શો- સમતોલ આહાર અને પોિણની સમજ આપતો ષવડીયો   ૦૬  ૯૯  
૧૭૨ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧  ઓન કેમ્પસ તાલીમ- નસસરી મેનેજમેન્ટ  -  ૯૮  

૧૭૩ 
૨૩-૦૯-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ- ચોમાસુાં પાકમાાં વધ ુવરસાદ બાદ પાકમાાં 

લેવાની થતી કાળજી  
૪૧  -  

૧૭૪ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ ચોમાસુાં પાકોની વૈજ્ઞાષનક ખેતી પદ્ધષત  ૪૭  ૫૩  
૧૭૫ ૨૪-૦૯-૨૦૨૧  ઓન કેમ્પસ તાલીમ- સજીવ ખેતીમાાં સાંકક્ષલત જીવાત ષનયાંત્રણ ૬૬  ૨૮  
૧૭૬ ૨૪-૦૯-૨૦૨૧  ટફલ્મ શો- ગલુાબી ઈયળના ષનયાંત્રણ ષવિય પર  ૭૦  ૨૯  
૧૭૭ ૦૧થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧ કૃષિને લગતા જુદા જુદા ષવિયો પર વ્યાખ્યાન-૧૯     ૮૧૭  ૮૩૭  
૧૭૮ ૦૧થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧ મલુાકાતીઓને માગસદશસન ૧૮૮  ૨૯૭  
૧૭૯ ૦૧થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧ ખેતીને લગતા ષવષવધ પ્રશ્નો અંગે ટેલીફોન દ્વારા માગસદશસન ૩૨૯  ૩૭  
૧૮૦ ૦૧થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧ FLD – કપાસ  ૨૧  ૦૪  

૧૮૧ 
૦૬-૧૦- ૨૦૨૧  ઓફ કેમ્પસ તાલીમ-બાયો ફટટિલાઇઝરનો ઉપયોગ અને કમ્પોસ્ટીંગ 

દ્વારા ખેતરના કચરાનુાં ખાતર  
૧૦  -  

૧૮૨ 
૦૬-૧૦- ૨૦૨૧  મગફળીના પાકમાાં ષવઝીટ વૈજ્ઞાષનકોની ખેડૂતોના ખેતર પર 

મલુાકાત  
૧૫  - 



૧૮૩ 
૧૨-૧૦- ૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- સજીવખેતીમાાં સાંકક્ષલત રોગ અને જીવાત 

ષનયાંત્રણ 
- ૬૯  

૧૮૪ 
૧૫-૧૦- ૨૦૨૧ વૈજ્ઞાષનકોની ખેડૂતોના ખેતર પર મલુાકાત -ટકચન ગાડસનીંગના 

પ્લોટમાાં ષવઝીટ 
૦૧  ૦૯  

૧૮૫ 
૧૫-૧૦- ૨૦૨૧ ટકશાન ગોષ્ળઠી –ન્યિુી ગાડસનનુાં ત ાંદુરસ્તીમાાં મહત્વ અને વકૃ્ષોનુાં 

મહત્વ 
૦૧  ૫૪  

૧૮૬ ૧૫-૧૦- ૨૦૨૧  ખાસ ટદવસની ઉજવણી -મટહલા ટકશાન ટદવસની ઉજવણી  ૦૧  ૫૪  
૧૮૭ ૧૬-૧૦- ૨૦૨૧  ખાસ ટદવસની ઉજવણી -વડસ ફૂડ ડે ની ઉજવણી  ૦૨  ૫૬  

૧૮૮ 
૧૬-૧૦- ૨૦૨૧  ઓફ કેમ્પસ તાલીમ- ટકચન ગાડસનમાાં જૈષવક પદ્ધષતથી રોગ અને 

જીવાતનુાં ષનયાંત્રણ 
- ૫૩  

૧૮૯ ૨૦-૧૦- ૨૦૨૧  ખેડૂત સેમીનાર – સજીવ ખેતી પર  ૨૮  ૨૦૧  
૧૯૦ ૨૦-૧૦- ૨૦૨૧ ખેડૂત સેમીનાર- મગફળીમાાં સાંકક્ષલત પોિણ વ્યવસ્થાપન  ૧૦૬  ૧૭  
૧૯૧ ૨૦-૧૦- ૨૦૨૧ ચચાસ સભા –  ટકચન ગાડસનમાાં કામગીરીની પ્ધષતઓ  ૦૨  ૩૧  

૧૯૨ 
૨૦-૧૦- ૨૦૨૧ ડાયગ્નોક્સ્ટક ષવઝીટ: મગફળીના પાકમાાં વૈજ્ઞાષનકોની ખેડૂતોના 

ખેતર પર મલુાકાત 
૧૩  -  

૧૯૩ ૨૨-૧૦- ૨૦૨૧  ઓન કેમ્પસ તાલીમ- બેકરી ઉદ્યોગ દ્વારા મટહલા શસ્ક્તીકરણ -  ૫૩  
૧૯૪ ૨૨-૧૦- ૨૦૨૧  ટફલ્મ શો- કૃષિ પેદાશોમાાં મલૂ્યવદૃ્ધદ્ધ ષવિય પર - ૫૩  

૧૯૫ 
૨૫-૧૦- ૨૦૨૧  ષવદ્યાથીઓને તાલીમ -સજીવ ખેતીના ફાયદા અને ખેતીમાાં 

કેષમકલની નકુશાનકારક અસરો  
૧૩૭  ૫૨  

૧૯૬ ૦૧થી૩૧-૧૦-૨૧ કૃષિને લગતા જુદા જુદા ષવિયો પર વ્યાખ્યાન-૧૪     ૩૯૭  ૭૪૬  
૧૯૭ ૦૧થી૩૧-૧૦-૨૧ મલુાકાતીઓને માગસદશસન ૫૨  ૬૧  
૧૯૮ ૦૧થી૩૧-૧૦-૨૧ ખેતીને લગતા ષવષવધ પ્રશ્નો અંગે ટેલીફોન દ્વારા માગસદશસન ૨૩૫ ૫૩  
૧૯૯ ૦૧થી૩૧-૧૦-૨૧ FLD – અજમા  ૧૦  - 
૨૦૦ ૦૧થી૩૧-૧૦-૨૧ FLD – ચીકોરી  ૦૫  ૦૫  

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાસર (સરેુન્દ્રનગર) 
૨૦૧ ૦૨-૦૯-૨૦૨૧ કેન્રીય તાલીમ - પાક સાંરક્ષણ ૧૭ ૦૮ 
૨૦૨ ૦૮-૦૯-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીલર કોિસ : પ્રમાણપત્ર ષવતરણ ૪૯ ૦૧ 
૨૦૩ ૧૨-૦૯-૨૦૨૧ ટેક્ષલફોષનક કોન્ફરન્સ - ૫૩ 
૨૦૪ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ કોલોબ્રોટીવ તાલીમ – આગાખાન સાંસ્થા સાયલા ૧૪૭ - 
૨૦૫ ૧૬-૦૯-૨૦૨૧ સ્પોન્સરડ તાલીમ – FTC – સરેુન્રનગર ૫૪ - 
૨૦૬ ૧૭-૦૯-૨૦૨૧ પોિણવાટીકા મહાઅક્ષભયાન અને વકૃ્ષારોપણ ૨૦૨૧ ૨૧ ૬૭ 
૨૦૭ ૨૦થી૨૪-૦૯-૨૦૨૧ ટેકનોલોજી વીક ૨૦૨૧ ૨૨૦ ૧૩૭ 
૨૦૮ ૨૪-૦૯-૨૦૨૧ સ્પોન્સરડ તાલીમ – આત્મા પ્રોજેકટ- નવસારી - ૬૦ 
૨૦૯ ૨૭-૦૯-૨૦૨૧ સ્પોન્સરડ તાલીમ – આત્મા પ્રોજેકટ- થાનગઢ ૮૭ - 
૨૧૦ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્ર મોદીના કૃષિ ષવિયક કાયસક્રમનુાં જીવત પ્રસારણ ૨૦ ૧૦૭ 
૨૧૧ ૦૨-૧૦-૨૦૨૧ રાવે ષવધાથીની તાલીમ ૨૦ - 
૨૧૨ ૦૬-૧૦-૨૦૨૧ સ્વચ્છતા કમ્પેઈન ૦૩ ૨૪ 
૨૧૩ ૧૫-૧૦-૨૦૨૧ મટહલા કૃષિ ટદવસ ૦૩ ૨૧ 
૨૧૪ ૧૬-૧૦-૨૦૨૧ ષવશ્વ ખાધ ટદવસ ૦૪ ૩૫ 



૨૧૫ ૨૫-૧૦-૨૦૨૧ કેન્રીય તાલીમ કાયસક્રમ ૨૬ - 
૨૧૬ ૩૦-૧૦-૨૦૨૧ કેન્રીય તાલીમ કાયસક્રમ ૩૦ - 
૨૧૭ ૦૧થી૩૧-૧૦-૨૦૨૧ ટેલીફોન રારા માગસદશસન ૨૩૧ - 
૨૧૮ ૦૧થી૩૧-૧૦-૨૦૨૧ કે.વી.કે ખાતે મલુાકાતીઓને માગસદશસન ૧૮૭ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીર્ા (રાજકોટ-I) 
૨૧૯ ૦૩-૦૯-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- પાણીની પાકમાાં મહત્તમ ઉપયોગીતા ૩૦ - 
૨૨૦ ૦૪-૦૯-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- રેન વોટર હાવેસ્ટીંગ  ૫૪ - 
૨૨૧ ૦૭-૦૯-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીલસસ તાલીમ ૪૦ - 
૨૨૨ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીલસસ તાલીમ ૪૨ - 
૨૨૩ ૧૩થી૧૮-૦૯-૨૦૨૧ ટેકનોલોજી વીકની ઉજવણી ૫૦૭ ૧૭૫ 
૨૨૪ ૧૪-૦૯-૨૦૨૧ લોષધકા તાલકુાની અષતવકૃ્ષ્ળટ સવે માટેની કામગીરી ૨૧ - 
૨૨૫ ૧૬-૦૯-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીલસસ તાલીમ ૪૦ - 
૨૨૬ ૧૭-૦૯-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીલસસ તાલીમ ૪૨ - 
૨૨૭ ૧૭-૦૯-૨૦૨૧ પોિણ માસની ઉજવણી - ૩૦ 

૨૨૮ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ એફ.એલ.ડી.: બાયપાસ પ્રોટીન, બાયપાસ ફેટ ૫૦ - 

૨૨૯ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- પશઓુમાાં આફરો અને તેની સારવાર ૧૬ - 
૨૩૦ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ- પોસ્ટ હાવેસ્ટ ટેકનોલોજી ૧૫ - 
૨૩૧ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧ ટફલ્ડ-ડે- મગફળી ૧૩ - 
૨૩૨ ૨૨-૦૯-૨૦૨૧ ફળ ઝાડ રોપા ષવતરણ ૪૦ - 
૨૩૩ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ લેકચર ડીલીવડસ- તલની વૈજ્ઞાષનક ખેતી ૩૫ - 
૨૩૪ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ લેકચર ડીલીવડસ- મગફળીની વૈજ્ઞાષનક ખેતી ૩૫ - 
૨૩૫ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ લાઈવ વબેકાસ્ટ – પ્રધાનમાંત્રીની ખડેૂતો તથા વૈજ્ઞાષનકો સાથે વાતચીત ૧૬૯ ૧૮ 
૨૩૬ ૨૮-૦૯-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીલસસ તાલીમ ૩૮ - 
૨૩૭ ૨૯-૦૯-૨૦૨૧ ફળ ઝાડ રોપા ષવતરણ ૧૦ - 
૨૩૮ ૦૧-૧૦- ૨૦૨૧ નેશનલ પેન્શન ડે - ૩૨ 
૨૩૯ ૧થી૩-૧૦- ૨૦૨૧ રાવે ષવદ્યાથીનીઓની તાલીમ - ૫૨ 
૨૪૦ ૦૪-૧૦- ૨૦૨૧ ખેડૂત તાલીમ કેન્ર- આત્મા કચ્છ ૫૦ - 
૨૪૧ ૦૫-૧૦- ૨૦૨૧ ખેડૂત તાલીમ કેન્ર- આત્મા સરેુન્રનગર ૫૮ - 
૨૪૨ ૦૬-૧૦- ૨૦૨૧ સ્વચ્છતા ઉજવણી  ૩૦ ૪૮ 
૨૪૩ ૧૨-૧૦- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ટડલસસ તાલીમ ૪૪ - 
૨૪૪ ૧૪-૧૦- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ટડલસસ તાલીમ ૩૬ - 
૨૪૫ ૧૪-૧૦- ૨૦૨૧ પાકૃષતક ખેતી- લોષધકા - ૩૫ 
૨૪૬ ૧૫-૧૦- ૨૦૨૧ મટહલા ટકસાન ટદવસ  - ૩૦ 
૨૪૭ ૧૬-૧૦- ૨૦૨૧ ષવશ્વ ફૂડ દીવસ ૩૫ - 
૨૪૮ ૨૦-૧૦- ૨૦૨૧ ખેડૂત તાલીમ કેન્ર- આત્મા જામનગર - ૩૫ 
૨૪૯ ૨૧-૧૦- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ટડલસસ તાલીમ ૪૨ - 
૨૫૦ ૨૨-૧૦- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ટડલસસ તાલીમ ૩૯ - 
૨૫૧ ૨૨-૧૦- ૨૦૨૧ પાકૃષતક ખેતી- કોટડાસાાંગાણી - ૩૫ 
૨૫૨ ૨૫-૧૦- ૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- રબી પાકોમાાં પાક સરક્ષણ ૧૩ ૧૪  



૨૫૩ ૨૬-૧૦- ૨૦૨૧ ખેડૂત તાલીમ કેન્ર- આત્મા સરેુન્રનગર  ૧૭ ૧૮ 
૨૫૪ ૨૭-૧૦- ૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ-પશઓુ માાં ખરવા મોવાસા અને તેનો અટકાવ ૧૫ ૧૫ 
૨૫૫ ૨૮-૧૦- ૨૦૨૧ પાકૃષતક ખેતી- પડધરી - ૩૫ 
૨૫૬ ૨૮-૧૦- ૨૦૨૧ ખેડૂત તાલીમ કેન્ર- સરેુન્રનગર - ૫૮ 
૨૫૭ ૨૮-૧૦- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ટડલસસ તાલીમ ૪૮ - 
૨૫૮ ૨૯-૧૦- ૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- ખતેપદેાસો મા પ્રોસષેસિંગ થી મલૂ્યવૅદૃધીકરન ૨૩ - 
૨૫૯ ૨૯-૧૦- ૨૦૨૧ ખડેૂત તાલીમ કેન્ર-  જામનગર  - ૩૦  
૨૬૦ ૨૯-૧૦- ૨૦૨૧  ઈનપટુ ટડલસસ તાલીમ ૪૬ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, પીપળીર્ા (રાજકોટ - II) 
૨૬૧ ૦૪-૦૯- ૨૦૨૧  ડાયગ્નોક્સ્ટક ષવઝીટ- ડુાંગળીમાાં સકુારનુાં ષનયાંત્રણ  ૧૫ - 
૨૬૨ ૦૪-૦૯- ૨૦૨૧  તાલીમ-શાકભાજી પાકોમાાં રોગજીવત ષનયાંત્રણ ૩૦ - 
૨૬૩ ૦૬-૦૯- ૨૦૨૧ તાલીમ-પશઓુમાાં રસીકરણનુાં મહત્વ  ૨૮ - 
૨૬૪ ૦૬-૦૯- ૨૦૨૧  ઓન ફામસ ટેસ્ટીંગ- દૂધ આપતીભેસમાાંબાયપાસ ફેટનુાં મહત્વ ૨૦ - 
૨૬૫ ૦૭-૦૯- ૨૦૨૧ મરચીમાાં ફુગજન્ય રોગો નુાં ષનયાંત્રણ  ૩૦ - 
૨૬૬ ૧૨-૦૯- ૨૦૨૧  ટફલ્ડ ડે- જી. જે. જી- ૩૨ – મગફળી ૧૮ - 
૨૬૭ ૧૨-૦૯- ૨૦૨૧  તાલીમ-રોગ જીવાતનુાં જૈષવક ષનયાંત્રણ  ૨૩ - 
૨૬૮ ૧૪-૦૯- ૨૦૨૧ ડાયગ્નોક્સ્ટક ષવઝીટ-કપાસમાાં પેરા વીલ્ટ ૦૪ - 
૨૬૯ ૧૭-૦૯- ૨૦૨૧  પોિણ વાટટકા મહા અક્ષભયાન અને વકૃ્ષારોપણ કાયસક્રમ  ૧૫ ૫૦ 
૨૭૦ ૧૭,૨૯-૦૯-૨૦૨૧ માન. પ્રધાનમાંત્રીશ્રીની ખેડૂતો તથા વૈજ્ઞાષનકો સાથે ચચાસ ૩૨ ૭૦ 
૨૭૧ ૧૭,૨૪-૦૯- ૨૦૨૧ વકૃ્ષારોપણ કાયસક્રમ ૦૨ ૮૫ 
૨૭૨ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ બાયપાસ ફેટનુાં મહત્વ ૨૦ - 
૨૭૩ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ બાયપાસ પ્રોટીનનુાં દૂધ ઉત્પાદનમાાં મહત્વ ૨૦ - 
૨૭૪ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ કેધ્ધલ્શયમ સપ્લીમેન્ટનુાં દૂધ ઉત્પાદનમાાં મહત્વ ૨૦ - 
૨૭૫ ૨૨-૦૯- ૨૦૨૧  ડાયગ્નોક્સ્ટક ષવઝીટ-મગફળીમાાં સફેદ ફુગ  ૦3 - 
૨૭૬ ૨૪-૦૯- ૨૦૨૧ ડાયગ્નોક્સ્ટક ષવઝીટ-આઉનોરોગ ૦૨ ૦૩ 
૨૭૭ ૨૪-૦૯- ૨૦૨૧  તાલીમ-પોિણ વાટટકા લાભો અને ઘરે બનાવેલુાં ખાતર - ૨૫ 
૨૭૮ ૨૭-૦૯- ૨૦૨૧  તાલીમ-બેકરીનીવાનગીયો - ૩૦ 
૨૭૯ ૨૭-૦૯- ૨૦૨૧ ડાયગ્નોક્સ્ટક ષવઝીટ- આઉનોરોગ ૦૫  - 
૨૮૦ ૩૦-૦૯- ૨૦૨૧ તાલીમ-મગફળીના દૂધનુાં પ્રદશસન અને ફાયદા - ૨૦ 

૨૮૧ 
૨૭-૯- ૨૦૨૧ થી  
૦૧-૧૦- ૨૦૨૧ 

ટેકનોલોજી વીક ની ઉજવણી  ૧૧૫ ૧૫૦ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 

૨૮૨ ૦૩-૦૯-૨૦૨૧ 
કેક્ન્રય તાલીમ –જ ાંતનુાશક દવાનો સલામત અને ષવવેક પવૂસક 
ઉપયોગ-ધરમપરુ 

૨૫ - 

૨૮૩ ૦૪-૦૯-૨૦૨૧ ક્ષેષત્રય ટદવસ ની ઉજવણી- કપાસ – સજ ાંનપર  ૨૨  - 
૨૮૪ 0૫-૦૯-૨૦૨૧ રાષત્ર સભા – નષસતપર   ૨૫ - 

૨૮૫ ૦૬-૦૯-૨૦૨૧ કેક્ન્રય તાલીમ (આત્મા સાથ ેસયુાંક્ત)– SAU દ્વારા બહાર પડેલ શાકભાજી 
પાક ની નવી જાત અને તનેા ગણુો ષવશ ેજાણકારી  

33 - 

૨૮૬ ૦૮-૦૯-૨૦૨૧ ક્ષષેત્રય તાલીમ –બાગાયતી પાકોમાાં સાંકક્ષલત રોગ-જીવાત ષનયાંત્રણ ૫૯ - 



૨૮૭ ૦૯-૦૯-૨૦૨૧ ક્ષેષત્રય તાલીમ –ચોમાસ ુપાકોમાાં રોગ-જીવાતનુાં જૈષવક ષનયાંત્રણ  ૩૯ - 

૨૮૮ 
૧૩-૦૯-૨૦૨૧ Monitoring of breeder seed production of Sesame variety GJT-

5 by Dr. Akabari, Asstt. Res. Sci. ARS  Amreli at KVK, Morbi  
૦૩ - 

૨૮૯ ૧૫-૦૯-૨૦૨૧ કેક્ન્રય તાલીમ –શાકભાજીનુાં ધરુવાટડયુાં બનાવવાની  પ્ધષત  ૪૩ - 

૨૯૦ ૧૫-૦૯-૨૦૨૧ ગરુડા એરોસ્પસે ક્ષલષમટેડ ચનેાઈ દ્વારા કેષવકે મોરબી ખાત ે એગ્રોડ્રોન દ્વારા 
મગફળીના પાકમાાં ફૂગનાશક સ્પ્રેનુાં ષનદશસન  ૫૫ ૦૨ 

૨૯૧ ૧૫-૦૯-૨૦૨૧ ક્ષેષત્રય ટદવસની ઉજવણી- અડદ ૪૫ - 
૨૯૨ ૧૬-૦૯-૨૦૨૧ કેક્ન્રય તાલીમ –સાંગ્રટહત અનાજમાાં જીવાતનુાં ષનયાંત્રણ  ૩૫ - 
૨૯૩ ૧૭-૦૯-૨૦૨૧ કેક્ન્રય તાલીમ - ટકચન ગાડસન દ્વારા ઘરેલ ુખાધ સરુક્ષા - ૩૨ 
૨૯૪ ૧૭-૦૯-૨૦૨૧ કેક્ન્રય તાલીમ –રષવ ઋતમુાાં શાકભાજી બીજ ઉત્પાદન  ૫૮ - 
૨૯૫ ૧૭-૦૯-૨૦૨૧ Poshan Vatika Mahabhiyan & Tree Plantation Campaign ૧૪૦ ૩૪ 
૨૯૬ ૧૮-૦૯-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર પર ષનદાન – કેળ  ૦૩ - 

૨૯૭ ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ કૃષિ ષવજ્ઞાન કેન્ર મોરબી ખાત ેરીલાયન્સ ફાઉન્ડેશન અન ેકૃષિ ષવજ્ઞાન 
કેન્રના સાંયકુ્ત ઉપક્રમ ે ઓટડયો કોન્ફરન્સ  

૯૫ - 

૨૯૮ ૨૧-૦૯-૨૦૨૧ ક્ષષેત્રય તાલીમ –ક્ષલક્ક્વડ, ટફનાઇલ અન ેસાબનુી બનાવટ દ્વારા આવક 
મળેવવી  

- ૩૦ 

૨૯૯ 
૨૧-૦૯-૨૦૨૧ Monitoring of breeder seed of sesamum variety GJT 5 by Dr. 

S. P. Kachhadia, Dr. Madaria, Dr. Akabari at KVK  Morbi 
૦૭ - 

૩૦૦ ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ ક્ષષેત્રય તાલીમ – પરજીવી અન ેપરભક્ષી ષમત્ર ટકટકોનો જીવાત ષનયાંત્રણમાાં 
ફાળો  ૪૧ - 

૩૦૧ ૨૪-૦૯-૨૦૨૧ ક્ષેષત્રય તાલીમ – ષશયાુ પાક ઉત્પાદન ની તાંત્રીક્તા ૨૯ - 
૩૦૨ ૨૪-૦૯-૨૦૨૧ એફ.એલ.ડી.મલુાકાત– અડદ  ૦૨ - 
૩૦૩ ૨૫-૦૯-૨૦૨૧ કેક્ન્રય તાલીમ - સાંગ્રટહત અનાજમાાં જીવાતનુાં ષનયાંત્રણ  ૪૧ - 

૩૦૪ 
૨૮-૦૯-૨૦૨૧ Farmers Scientists interaction programme and Live PM 

interface meeting with farmers 
૨૦૨ - 

૩૦૫ ૧થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧ પોિણ માહની ઉજવણી અંતગસત ષવષવધ પ્રવષૃત (૫) ૨૦૫ ૮૨ 
૩૦૬ ૧થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧ જલ શક્ક્ત અક્ષભયાન અંતગસત ષવષવધ પ્રવષૃત ૩૦૫ ૨૭ 

૩૦૭ ૧થી૩૦-૦૯-૨૦૨૧ 
ફોન દ્વારા માગસદશસન– ચોમાસ ુ પાકમાાં રોગ અન ેજીવાતનુાં ષનયાંત્રણ, 
ડુાંગળી ના બીજ, ચોમાસ ુપાકમાાં ષપયત અન ેરોગ જીવાત ષનયાંત્રણ વગેરે  
અંગેની માટહતી 

૩૫૦ - 

૩૦૮ ૦૧થી૩૧-૦૯-૨૦૨૧ 
મલુાકાતી ને માગસદશસન– 
િાયકોડ્ર્મા ક્યારે અપાય, મગફળી પીળાશ, કપાસના પાકની માવજત , 
પશઓુષન માવજત વગેરે  અંગેની માટહતી 

૧૩૨ ૦૩ 

૩૦૯ ૦૧-૧૦-૨૦૨૧ 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ: ગ્રીન હાઉસ તથા નટે હાઉસમાાં રોપા ઉછેર તથા જળ 
શક્ક્ત - ૩૦ 

૩૧૦ ૦૪થી૦૫-૧૦-૨૦૨૧ સ્પોન્સરડ તાલીમ: ફળ અને શાકભાજીનુાં મલૂ્ય વધસન  - ૫૦ 
૩૧૧ ૦૪-૧૦-૨૦૨૧ NMOOP, ATIC FLD ષવજીટ ૧૨ - 
૩૧૨ ૦૪-૧૦-૨૦૨૧ ટફલ્ડ ડે: મગફળી ની જીજેજી -૨૨ વેરાયટી  ૦૯ - 
૩૧૩ ૦૪-૧૦-૨૦૨૧ NMOOP, ATIC FLD ષવજીટ ૧૨ - 
૩૧૪ ૦૪-૧૦-૨૦૨૧ ટફલ્ડ ડે: મગફળી ની જીજેજી -૨૨ વેરાયટી  ૦૯ - 
૩૧૫ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ NMOOP, ATIC FLD ષવજીટ ૧૮ - 



૩૧૬ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ ટફલ્ડ ડે: મગફળી ની જી જે જી -૨૨ વેરાયટી  ૨૦ - 
૩૧૭ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ NMOOP, ATIC અંતગસત FLD ષવજીટ ૧૮ - 
૩૧૮ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ ટફલ્ડ ડે: મગફળી ની જી જે જી -૨૨ વેરાયટી  ૨૦ - 
૩૧૯ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: પ્રાકૃષતક ખેતી   ૪૨ - 
૩૨૦ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: પ્રાકૃષતક ખેતી   ૪૨ - 
૩૨૧ ૦૭-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: પ્રાકૃષતક ખેતી   ૨૦ ૩૦ 
૩૨૨ ૦૮-૧૦-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: પ્રાકૃષતક ખેતી તથા જળ શક્ક્ત:  - ૨૫ 
૩૨૩ ૦૮-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: ખરીફ પાકોમાાં રોગ જીવાત ષનયાંત્રણ   ૨૦ ૧૫ 
૩૨૪ ૦૮-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: ખેતીની ષવષવધ પદ્ધષતઓ  ૨૦ ૧૫ 
૩૨૫ ૦૮-૧૦-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: પ્રાકૃષતક ખેતી  - ૨૫ 
૩૨૬ ૦૯-૧૦-૨૦૨૧ પાક નકુશાની સવે ૫૫ - 
૩૨૭ ૧૧-૧૦-૨૦૨૧ લીક્ષલયા તાલકુામાાં સવેની કામગીરી ૩૫ - 
૩૨૮ ૧૨-૧૦-૨૦૨૧ લાઠી તાલકુામાાં ભારે વરસાદને કારણે અસરગ્રસ્ત પાકોનુાં સવેક્ષણ ૬૦ - 
૩૨૯ ૧૩-૧૦-૨૦૨૧ ભારે વરસાદ ને લીધે પાકોન ેથયેલ નકુશાન નો સવ ેબગસરા તાલકુામાાં ૨૨ ૦૩ 
૩૩૦ ૧૩-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: ષનિંદામણ દવાઓનુાં વગીકરણ  ૬૮ - 
૩૩૧ ૧૪-૧૦-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: પ્લાસ્ટીક મલચનો ઉપયોગ તથા જળ શક્ક્ત  - ૩૨ 
૩૩૨ ૧૫-૧૦-૨૦૨૧ મટહલા ટકસાન ટદવસ  - ૪૮ 
૩૩૩ ૧૫-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: મીલેટનો ભોજનમાાં ઉપયોગ તથા જળ શક્ક્ત - ૪૮ 
૩૩૪ ૧૫-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: કઠોળ પાકોનુાં મલૂ્યવધસન, મટહલા ટકસાન ટદવસ   - ૪૮ 
૩૩૫ ૧૬-૧૦-૨૦૨૧ વલ્ડસ ફૂડ ડે - ૫૦ 
૩૩૬ ૧૬-૧૦-૨૦૨૧ વલ્ડસ ફૂડ ડે: આરોગ્ય માટે આહાર પોિણની માટહતી  - ૫૦ 
૩૩૭ ૧૬-૧૦-૨૦૨૧ પાક નકુશાની સવે ૪૫ - 
૩૩૮ ૨૦-૧૦-૨૦૨૧ ધારી તાલકુામાાં સવેની કામગીરી ૪૫ - 
૩૩૯ ૨૧-૧૦-૨૦૨૧ અમરેલી તાલકુામાાં ભારે વરસાદને કારણ ેઅસરગ્રસ્ત પાકોનુાં સવેક્ષણ - ૩૪ 

૩૪૦ ૨૧-૧૦-૨૦૨૧ 
ભારે વરસાદ ને લીધ ે પાકોન ે થયલે નકુશાન નો સવ ે અમરેલી અને 
કુાંકાવાવ તાલકુામાાં ૫૭ ૦૭ 

૩૪૧ ૨૨-૧૦-૨૦૨૧ વ્યાખ્યાન: પેકેજીંગ અને લેબલનુાં મહત્વ  ૬૪ - 
૩૪૨ ૨૬-૧૦-૨૦૨૧ એફએલડી ષવઝીટ: કપાસ અને ટદવેલા પાક  ૨૦ - 
૩૪૩ ૨૮-૧૦-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: પોસ્ટ હાવેસટ ટેકનોલોજી તથા જળ શક્ક્ત  - ૨૦ 
૩૪૪ ૨૯-૧૦-૨૦૨૧ લેબોરેટરીની મલુાકાત   ૬૪ - 
૩૪૫ ૩૦-૧૦-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: વમેુન એંડ ચાઇલ્ડ કેર - ૨૦ 
૩૪૬ ૩૦-૧૦-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: પોિણ અન ેટકચન ગાડસષનિંગ દ્વારા ઘરેલુાં ખાદ્ય સરુક્ષા  - ૨૦ 
૩૪૭ ૩૦-૧૦- ૨૦૨૧ ઑન કેમ્પસ તાલીમ: NFSM અંતગસત  ૪૦ - 
૩૪૮ ૩૦-૧૦- ૨૦૨૧ રષવ પાકોમાાં પોિણ વ્યવસ્થાપન લેકચર (એનએફએસએમ) ૪૦ - 
૩૪૯ ૩૦-૧૦- ૨૦૨૧ NFSM અંતગસત CFLD ટડક્સ્િબ્યશૂન અને ઑફ કેમ્પસ તાલીમ ૧૦ ૧૨ 
૩૫૦ ૩૦-૧૦- ૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ: ટરન્યએુબલ એનજી સોસસ તથા જળ શક્ક્ત  ૧૦ ૧૨ 

કુલ લાભાર્થીઓ (ભાઈઓ અને બહનેો) ૨૦,૨૨૦ ૮,૫૫૪ 

કુલ ૨૮,૭૭૪ 
 


