
 
 

ક્રમ કાયયક્રમની તારીખ કાયયક્રમનો વળવય 
ાભાથીઓની 

શખં્યા 
ભાઈઓ બષનેો 

વળસ્તરણ વક્ષણ વનયામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 
૧ ૨૭-૦૪-૨૦૨૧ ઓનરાઈન- ખયીપ પલૂવ ભોવભી તારીભ કામવળાા ૪૫ - 

શરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 

૨ 
૦૧થી ૩૦-૦૪-૨૦૨૧ યનુનલવીટી મરુાકાતે આલતા ખેડૂત બાઈઓ ફશનેો / નલદ્યાથી અને 

મરુાકાતીને ભાગવદળવન 
૭૪ - 

૩ ૦૧થી ૩૦-૦૪-૨૦૨૧ ટેરીપોન દ્વાયા ભાગવદળવન ૧૦૪ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાટ (ોરબદંર) 

૪ ૦૬-૦૪-૨૦૨૧ 
નાીમેયભાાં વપેદ ભાખીનો વલે(ગાભ-ભાધલપયુ) 
આંફાભાાં ઉત્ાદન અંગેનો વલે (ગાભ-ખાંબાા, બફરેશ્વય)  

૧૪ - 

૫ ૦૭-૦૪-૨૦૨૧ 
આંફાભાાં ઉત્ાદન અંગેનો વલે (ગાભ-ખાંબાા, આળીમાાટ, 
શનભુાનગઢ) 

૧૨ - 

૬ ૧૨-૦૪-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ- શઓુભાાં યવીકયણનુાં ભશત્લ (ગાભ-
આદદતયા) 

- ૨૨ 

૭ ૦૧થી ૩૦-૦૪-૨૦૨૧ મરુાકાતીઓને ભાગવદળવન ૦૭ - 
૮ ૦૧થી ૩૦-૦૪-૨૦૨૧ જભીન તથા ાણીના નમનુાનુાં પથૃ્થકયણ ૧૨ - 
૯ ૦૧થી ૩૦-૦૪-૨૦૨૧ પોન ય ખેડૂતોને ભાગવદળવન ૧૨ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેી 
૧૦ ૦૩-૦૪-૨૦૨૧ સ્ોંવય તારીભ ફીજ નનગભ  ૬૭ - 
૧૧ ૦૯-૦૪-૨૦૨૧ ઈન્પટુ ડીરય તારીભાથીઓ ની તારીભ  ૩૬ - 
૧૨ ૨૯-૦૪-૨૦૨૧ જ વાંચમની તારીભ  ૨૫ - 
૧૩ ૦૮-૦૪-૨૦૨૧ પીલ્ડ નલબઝટ, પ્રોજેકટ વલે ૦૫ - 
૧૪ ૦૧થી ૩૦-૦૪-૨૦૨૧ વ્શાટ્વ અ દ્વાયા ભાગવદળવન ૧૨૦૦ - 
૧૫ ૦૧થી ૩૦-૦૪-૨૦૨૧ પેવબકુ દ્વાયા ભાગવદળવન ૩૦૦ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 
૧૬ ૦૧-૦૪-૨૧    ઈમ્્રીભેન્ટ ડેભોન્સ્રેળન  3૧   - 
૧૭ ૦૧-૦૪-૨૧   ઈનપટુ ડીરવવની તારીભભાાં જુદાજુદા નલમો ય વ્માખ્માન- ૨  3૧  - 
૧૮ ૦૮-૦૪-૨૧  ઈનપટુ ડીરવવની તારીભભાાં જુદાજુદા નલમો ય વ્માખ્માન- ૨ ૨૯  - 
૧૯ ૦૧થી ૩૦-૦૪-૨૦૨૧ મરુાકાતીઓને ભાગવદળવન  ૧૫  - 
૨૦ ૦૧થી ૩૦-૦૪-૨૦૨૧ ખેતીને રગતા નલનલધ પ્રશ્નો અંગે ટેરીપોન દ્વાયા ભાગવદળવન ૧૨૨  ૩૨ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાશર (સરેુન્દ્રનગર) 

૨૧ 
૦૫-૦૪-૨૦૨૧ યાલે નલધાથીઓની તારીભ (ફાગામત ોબરટેકનીક કોરેજ, નકૃય,ુ 

નલવાયી અને યીમા) 
૩૨ ૩૧ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીયા (રાજકોટ-I) 
૨૨ ૦૧-૦૪-૨૦૨૧ એગ્રો ઈનપટુ ડીરવવ તારીભ  ૪૫ - 
૨૩ ૦૭-૦૪-૨૦૨૧ એગ્રો ઈનપટુ ડીરવવ તારીભ ૪૫ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ીલીયા (રાજકોટ - II) 
૨૪ ૦૬-૦૪-૨૧ ડામગ્નોસ્ટીક નલઝીટ- શઓુભાાં લ ાંધ્મત્લ ૦૨ - 

એવિ-૨૦૨૧ દરમ્યાન થયે વળસ્તરણ વક્ષણ િવવૃતઓની ઝક 

 



૨૫ ૦૬-૦૪-૨૧ ડામગ્નોસ્ટીક નલઝીટ- શભુાાં કૃનભનો ઉદ્રલ (શુારન) ૦૩ - 
૨૬ ૦૬-૦૪-૨૧ ડામગ્નોસ્ટીક નલઝીટ- ફાગામતી ાક વાંફાંનધત નનયીક્ષણ (ૈમા) ૦૭ - 
૨૭ ૦૯-૦૪-૨૧  ઓન રાઈન તારીભ- નવવયી ભેનેજભેન્ટ  ૨૫ - 
૨૮ ૧૨-૦૪-૨૧  ક્ષેનિમ નલઝીટ- તર ક્ષેનિમ મરુાકાત ૦૨ - 
૨૯ ૧૨-૦૪-૨૧ ક્ષેનિમ નલઝીટ- રુટ યોટ યોગથી ીડાતા ઉનાળુ તર ૦૩ - 
૩૦ ૧૫-૦૪-૨૧ ક્ષેનિમ નલઝીટ- નલા જન્ભેરા લાછયડાભાાં કોરોસ્રભ ખલડાલવુાં ૦૩ - 
૩૧ ૧૫-૦૪-૨૧ ક્ષેનિમ નલઝીટ- શઓુભાાં લ ાંધ્મત્લ ૦૪ ૦૧ 

૩૨ 
૨૨-૦૪-૨૧ ડામગ્નોસ્ટીક નલઝીટ- ફાગામતી ાક વાંફ ાંનધત વભસ્માઓના 

વભાધાન (તયબચુ) 
૦૭ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 
૩૩ ૦૫-૦૪-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ફીજ ભાલજત દ્વાયા યોગ-જીલાત નનમાંિણ  ૩૬ - 
૩૪ ૧૨-૦૪-૨૦૨૧ તયબચૂ અને ટેટીના ાકોભાાં દપલ્ડ નલઝીટ (ગાભ-ફગથા)  ૦૫ - 

૩૫ ૧૫-૦૪-૨૦૨૧ અડદના ાકભાાં દપલ્ડ નલઝીટ (ગાભ-ગોયખીજદડમા) ૧૦ - 

૩૬ ૨૩-૦૪-૨૦૨૧ ઉનાળુ ફાજયાના ાકભાાં દપલ્ડ નલઝીટ (ગાભ-અભયેરી)  ૦૫ - 

૩૭ ૨૭-૦૪-૨૦૨૧ ઉનાળુ તર ાકભાાં દપલ્ડ નલઝીટ (ગાભ-ધયભપયુ)  ૦૪  

૩૮ 
૦૧થી ૩૦-૦૪-૨૦૨૧ પોન દ્વાયા ભાગવદળવન –યોગ અને જીલાતનુાં ાકભાાં નનમાંિણ , 

જભીનની પદ્રુતા અંગેની ભાદશતી ,  
૫૦ - 

કુ ાભાથીઓ (ભાઈઓ અને બષનેો) ૨૪૨૯ ૮૬ 

કુ ૨૫૧૫ 

 

 


