
 
 

ક્રમ કાર્યક્રમની તારીખ કાર્યક્રમનો વિષર્ 
લાભાર્થીઓની 

સખં્ર્ા 
ભાઈઓ બહનેો 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વનર્ામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 

૧ ૦૯-૦૮-૨૦૨૧ 
જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી ખાતે "ઇન્ટીગે્રટેડ ન્યટુ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ 
ફોર ફટીલાઈઝર ડીલસસ" કોિસની સાતમી બેચની શરૂઆત કરાવતા 
માન. કુલપષતશ્રી, ડૉ. વી. પી. ચોવટટયા સાહબે 

૬૦ - 

૨ ૧૭-૦૮-૨૦૨૧ જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી ખાતે દ્વિમાષસક તાલીમ કાયસશાળા યોજાઈ ૭૫ - 

૩ ૨૬-૦૮-૨૦૨૧ 

જૂનાગઢ કૃષિ યષુનવષસિટી ખાતે "ઇન્ટીગે્રટેડ ન્યટુ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ 
ફોર ફટીલાઈઝર ડીલસસ" કોિસની સાતમી બેચના પ્રમાણપત્ર 
ષવતરણ કાયસક્રમ જુનાગઢના પ્રથમ નાગરીક શ્રી. ધીરુભાઈ ગોટહલ, 
મેયર, જુનાગઢના વરદ હસ્તે રાખવામાાં આવેલ     

૬૫ - 

સરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 
૪ ૨૩-૦૮-૨૦૨૧ પે્રરણા પ્રવાસ- માનવ ષવકાસ અને સાંશોધન  કેન્ર –અમદાવાદ ૪૦ - 

૫ 
૨૩-૦૮-૨૦૨૧ એક ટદવસીય તાલીમ- માનવ ષવકાસ અને સાંશોધન  કેન્ર – ગીર 

સોમનાથ 
૩૬ - 

૬ 
૨૪-૦૮-૨૦૨૧ એક ટદવસીય તાલીમ- માનવ ષવકાસ અને સાંશોધન  કેન્ર– 

જૂનાગઢ 
૨૬ - 

૭ 
૨૪-૦૮-૨૦૨૧ એક ટદવસીય તાલીમ- માનવ ષવકાસ અને સાંશોધન  કેન્ર– 

પોરબાંદર અને રાજકોટ 
૨૦ - 

૮ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ પે્રરણા પ્રવાસ- સ્વામીનારાયણ ષવદ્યામાંટદર  – જેતપરુ ૪૫ - 
૯ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ એક ટદવસીય તાલીમ - આત્મા પ્રોજેક્ટ –છોટાઉદેપરુ - ૩૯ 

૧૦ 
૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ યષુનવસીટી મલુાકાતે આવતા ખેડૂત ભાઈઓ બહનેો/ષવદ્યાથી અને 

મલુાકાતીઓને માગસદશસન 
૪૩૯ 

- 

૧૧ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ ટેલીફોન િારા માગસદશસન ૨૫૦ - 

બેકરી િાળા, જૂનાગઢ 

૧૨ 
૯ થી ૧૨-૦૮-૨૦૨૧ બેકરીશાળાના અભ્યાસ્ક્રમ ષવશેની માટહતી અને ઘરગથ્થ ુરીતે બેકરી 

વાનગીઓની બનાવટ 
૮૮ ૧૧ 

૧૩ ૧૨-૦૮-૨૦૨૧ ૧૫ અઠવાડીયાનો પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ ૦૭ ૧૪ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપટ (પોરબદંર) 

૧૪ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 
ડીગ્નીટરીઝ ષવઝીટ- ડો.એચ.એમ.ગાજીપરા, 
                     ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી, જુકૃય,ુ જુનાગઢ 

- - 

૧૫ ૦૬-૦૮-૨૦૨૧ 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ – મટહલાઓમાાં ઈ-માકેટ તથા સોષશયલ 
મીટડયા અંગે જાગરૂકતા  

- ૨૬ 

૧૬ ૦૬-૦૮-૨૦૨૧ મટહલા કૃષિ ટદવસની ઉજવણી ૦૩ ૭૩ 
૧૭ ૧૫-૦૮-૨૦૨૧ સ્વતાંત્રતા ટદવસની ઉજવણી ૪૫ ૨૧ 
૧૮ ૧૭-૦૮-૨૦૨૧ ડાયગ્નોસ્ટીક ષવઝીટ – પશપુાલન – (ગામ – આદીતપરા) ૦૧ ૦૨ 

ઓગસ્ટ-૨૦૨૧ દરમ્ર્ાન ર્થરે્લ વિસ્તરણ વિક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝલક 

 



૧૯ ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ – પાલતુાં પશઓુનુાં વ્યવસ્થાપન ૧૪ ૦૨ 
૨૦ ૧૬થી૨૨-૦૮-૨૦૨૧ ગાજરઘાસ જાગષૃત સપ્તાહ અંતગસત  ૪૧ ૧૦ 
૨૧ ૨૩-૦૮-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- ષવષવધ પાકોમાાં ધરૂવાટડયા વ્યવસ્થાપન  ૨૨ - 

૨૨ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ – ગાભણ પશઓુની માવજત તથા નવજાત 
બચ્ચાની સાંભાળ (ગામ – આદીતપરા) 

- ૧૦ 

૨૩ ૨૬-૦૮-૨૦૨૧ 
આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સવ અંતગસત “ખેડૂતો માટે પોિણ અને 
ખોરાક” કાયસક્રમની ઉજવણી 

૧૨૦ ૦૩ 

૨૪ ૨૪થી૨૫-૦૮-૨૦૨૧ FTC, લેકચર - ૮૭ 
૨૫ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ જમીન – પાણીના નમનુાનુાં પથૃ્થકરણ ૦૬ - 
૨૬ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ ફોન પર ખેડૂતોને માગસદશસન ૩૯ - 
૨૭ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ ખેડૂતોની કેવીકે મલુાકાત ૧૪ - 
૨૮ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ વોટ્સએપ િારા ખેડૂતોને ઉપયોગી માટહતી આપવી ૯૩ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેલી 
૨૯ ૦૨-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: આધષુનક ખેતીમાાં માટહતીનુાં સ્રોત અને તેનુાં મહત્વ - ૬૦ 
૩૦ ૦૨-૦૮-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- પ્રોસેષસિંગ અને મલૂ્યવધસન  - ૨૬ 
૩૧ ૦૨-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: પોિણ વાટટકા - ૩૪ 
૩૨ ૦૩-૦૮-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- ઉજાસના નવા સ્ત્રોત  - ૩૪ 
૩૩ ૦૬-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: પાકની મખુ્ય જીવાત ૬૧ ૦૧ 
૩૪ ૦૬-૦૮-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીલર ઓન કેમ્પસ તાલીમ ૬૧ ૦૧ 
૩૫ ૦૬-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: પાકની મખુ્ય જીવાત ૬૧ ૦૧ 
૩૬ ૦૭-૦૮-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ- કામ બોઝ કમ કરવાની તકનીકી  -  ૫૨  
૩૭ ૦૯-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: અનાજ સાંગ્રહની જીવાત અને ષનયાંત્રણ - ૩૨ 
૩૮ ૦૯-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: મધમાખીપાલન - ૨૮ 
૩૯ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ- ખરીફ કપાસમાાં સાંકલલત જીવાત ષનયાંત્રણ  ૨૫  -  

૪૦ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ- ગાય આધાટરત સેન્દ્ન્રય ખાતરો અને તેનુાં 
ઉપયોગ  

૧૨૨ - 

૪૧ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: પ્રાકૃષતક ખેતીમાાં સ ાંકલલત જીવાત ષનયાંત્રણ ૧૧૨  - 
૪૨ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- MIS તથા રેનવોટર હાવેસ્ટીંગ  - ૬૦ 
૪૩ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: કૃષિ માાં સેન્દ્ન્રય ખાતરો અને તેનુાં ઉપયોગ ૨૫ - 
૪૪ ૧૦-૦૮-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- કામ બોઝ કમ કરવાની તકનીક  - ૫૨ 
૪૫ ૧૨-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: ફળ તથા શાકભાજીમા પ્રોસેષસિંગ માટે મષશનરીઝ ૩૫ ૨૫ 
૪૬ ૧૨-૦૮-૨૦૨૧ લેક્ચર: વનસ્પષત દવાઓનુાં મહત્વ ૭૦ ૧૦ 
૪૭ ૧૨-૦૮-૨૦૨૧ લેક્ચર: શહરેીબાગાયત ષવકાસ 30 30 
૪૮ ૧૨-૦૮-૨૦૨૧ લેક્ચર: શહરેીબાગાયત ષવકાસ ૩૦  ૩૦  
૪૯ ૧૨-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: પોિણ વાટટકા ૩૫ ૨૫ 
૫૦ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- મલૂ્ય વધસન  - ૫૩ 
૫૧ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ ફીલ્ડ ષવલઝટ ૬૧ - 
૫૨ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- આવક વધારવાની પ્રવષૃિઓ  - ૫૩ 
૫૩ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ OFT ષવલઝટ ૦૬ - 
૫૪ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- જળ શક્ક્ત અલભયાન  - ૫૩ 



૫૫ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ લેક્ચર: તેલીબીયા પાકોમાાં ખાતર વ્યવસ્થાપન ૩૮ - 
૫૬ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ FLD ષવલઝટ ૦૪ - 
૫૭ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ FLD ષવલઝટ ૦૭ - 
૫૮ ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ ડાયગ્નોસ્ટીક ષવઝીટ,FLD  ષવલઝટ અંડર NFSM ૧૯ - 
૫૯ ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ ફીલ્ડ ષવલઝટ NMOOP ૨૧ - 
૬૦ ૧૬થી૨૧-૦૮-૨૦૨૧ પાથેષનયમ જાગષૃત સપ્તાહ ૧૦૦ ૫૩ 
૬૧ ૨૧-૦૮-૨૦૨૧ FLD ષવલઝટ ૦૫ - 
૬૨ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: સ્પે્રયર તથા ડસટરમા નોઝલ ષસલેકશન ૫૫ - 
૬૩ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- આવક વધારવાની પ્રવષૃિઓ  - ૩૬ 
૬૪ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ- સ્મોલ સ્કેલ પ્રોસેષસિંગ  - ૪૦ 
૬૫ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર:સ્પે્ર પાંપ ષવિય પ્રાયોલગક સમજણ ૬૧ - 
૬૬ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર:જલશક્ક્ત અલભયાન જાગતૃા - ૪૦ 
૬૭ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર:ટાઇપ ઓફ સ્પે્રયર એન્ડ ડસ્ટર ૬૧ ૦૧ 
૬૮ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ ઈનપટુ ડીલર ઓન કેમ્પસ તાલીમ ૬૧ ૦૧ 
૬૯ ૨૭-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર:સ્પે્રયર સાધનોનુાં કેલલબ્રેશન ૬૧ ૦૧ 
૭૦ ૨૬-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: ખેડુત ભાઇઓ તથા બહનેો માટે પોિણ યકુ્ત આહાર ૬૦ - 
૭૧ ૨૬-૦૮-૨૦૨૧ જલશક્ક્ત અલભયાન જાગતૃા ૬૦ - 
૭૨ ૨૬-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: સજીવ ખેતી અને તેનુાં મહત્વ ૬૦ - 
૭૩ ૨૬-૦૮-૨૦૨૧ લેકચર: પૌન્દ્ટટક આહારનુાં મહત્વ ૬૦ - 
૭૪ ૨૬-૦૮-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- ગાય આધાટરત ખાતરો અને ઉપયોગ  ૨૭ - 
૭૫ ૨૭-૦૮-૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ- ઈનપટુ ડીલર  ૬૧ ૦૧ 
૭૬ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ ખેડુતોને માગસદરશન ૦૭ - 
૭૭ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ મોબાઈલ એગ્રો એડવાયઝરી   ૩૯૫૫  - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 
૭૮ ૦૨-૦૮-૨૦૨૧ વૈજ્ઞાષનકોની ખેડૂતોના ખેતર પર મલુાકાત- ડે્રગનફ્રુટ (આનાંદપર) ૧૨  - 

૭૯ ૦૫-૦૮-૨૦૨૧ 
ડીગ્નીટરીઝ ષવઝીટ- ડો.એચ.એમ.ગાજીપરા, 
                     ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી, જુકૃય,ુ જુનાગઢ 

- - 

૮૦ 
૦૯-૦૮- ૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ- ફળ અને શાકભાજી પટરરક્ષણ અને કૃષિ 

પેદાશોમાાં મલૂ્યવદૃ્વિ  
- ૨૫  

૮૧ 
૧૪-૦૮- ૨૦૨૧ ખાસ ટદવસની ઉજવણી - ફોરેસ્ટ ષવભાગની સાથે મળીને વન 

મહોત્સવ પ્રોગ્રામની ઉજવણી  
૧૨૯  ૪૬  

૮૨ 
૧૪-૦૮- ૨૦૨૧ શ્રીમતી બીનાબેન કોઠારી, મેયરશ્રી, જામનગર મ્યષુનશીપલ 

કોપોરેશન, કેવીકેની મલુાકાત લીધેલ  
- - 

૮૩ 
૧૪-૦૮- ૨૦૨૧ શ્રી ષવજય ખરાડી (IAS), કષમશનરશ્રી, જામનગર મ્યષુનશીપલ 

કોપોરેશન, કેવીકેની મલુાકાતે આવેલ 
- - 

૮૪ 
૧૭-૦૮- ૨૦૨૧ ખેડૂત સેમીનાર- જૈષવક ખાતરો, પ્રવાહી ખાતરોની સમજ અને 

ખાતરોનો કાયસક્ષમ ઉપયોગ  
૨૬૯  ૧૮૨  

૮૫ ૧૮-૦૮- ૨૦૨૧ ટફલ્ડ ષવઝીટ – ટકચન ગાડસનીંગ  - ૧૨  
૮૬ ૧૮-૦૮- ૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ- ટકચન ગાડસનીંગ અને ન્યટુ્રીશન ગાડસનીંગ  ૦૨  ૧૮  
૮૭ ૧૯-૦૮- ૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ-કપાસ અને મગફળીની વૈજ્ઞાષનક ખેતી પધ્ધષત  ૧૫  -  



૮૮ ૧૯-૦૮- ૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ –તેલીલબયાાં પાકોમાાં ષનિંદણ ષનયાંત્રણ  ૧૦  -  

૮૯ 
૧૯-૦૮- ૨૦૨૧ ઓફ કેમ્પસ તાલીમ- ચોમાસુાં પાકોમાાં રોગ અને જીવાતોનુાં જૈષવક 

ષનયાંત્રણ  
૪૮  -  

૯૦ ૧૯-૦૮- ૨૦૨૧  વૈજ્ઞાષનકોની ખેડૂતોના ખેતર પર મલુાકાત- કપાસ, મગફળી  ૨૫  -  
૯૧ ૨૧-૦૮- ૨૦૨૧ ટફલ્ડ ષવઝીટ – મગફળીના પાકમાાં  ૦૪  -  
૯૨ ૨૧-૦૮- ૨૦૨૧  ડાયગ્નોન્દ્સ્ટક ષવઝીટ- તલના પાકમાાં  ૦૩  -  

૯૩ 
૨૬-૦૮- ૨૦૨૧ આઝાદીકા અમતૃ મહોત્સવ અંતગસત ફૂડ અને ન્યટુ્રીશન પર જાગતૃી 

કાયસક્રમ  
૪૫  - 

૯૪ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ કૃષિને લગતા જુદા જુદા ષવિયો પર વ્યાખ્યાન  ૨૫૯  ૭૯  
૯૫ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ મલુાકાતીઓને માગસદશસન ૧૦૨  ૦૧  
૯૬ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ ખેતીને લગતા ષવષવધ પ્રશ્નો અંગે ટેલીફોન િારા માગસદશસન ૨૮૬  ૪૦  
૯૭ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ FLD – ટકચન ગાડસનીંગ  - ૩૬  
૯૮ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ FLD – ટદવેલા (GCH-9) ૧૭  ૦૩  

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાસર (સરેુન્દ્રનગર) 
૯૯ ૦૭-૦૮-૨૦૨૧ ક્ષ્રેત્રીય તાલીમ -  પાક સાંરક્ષણ ૨૦ ૦૧ 
૧૦૦ ૦૭-૦૮-૨૦૨૧ ક્ષ્રેત્રીય તાલીમ – બાગાયત ૧૯ ૦૧ 
૧૦૧ ૦૭-૦૮-૨૦૨૧ ક્ષ્રેત્રીય તાલીમ - પાક સાંરક્ષણ ૧૯ ૦૧ 
૧૦૨ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ કેન્રીય તાલીમ - પાક સાંરક્ષણ - ૨૪ 
૧૦૩ ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ કેન્રીય તાલીમ - પાક સાંરક્ષણ  ૨૮ ૦૮ 
૧૦૪ ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ ક્ષ્રેત્રીય તાલીમ - પશપુાલન ૨૬ ૦૫ 
૧૦૫ ૨૫-૦૮-૨૦૨૧ કેન્રીય તાલીમ - પશપુાલન - ૩૧ 
૧૦૬ ૨૬-૦૮-૨૦૨૧ સ્પોન્સરડ તાલીમ – આત્મા પ્રોજેકટ- લીંબડી ૩૦ - 
૧૦૭ ૨૬-૦૮-૨૦૨૧ ટેલલફોષનક કોન્ફરન્સ - પાક સાંરક્ષણ ૫૪ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીર્ા (રાજકોટ-I) 
૧૦૮ ૦૫-૦૮- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ટડલસસ તાલીમ ૪૦ - 
૧૦૯ ૦૬-૦૮- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ટડલસસ તાલીમ ૪૨ - 
૧૧૦ ૧૨-૦૮- ૨૦૨૧ સેનટર ફોર એન્વાયરમેન્ટ એજુકેસન ૩૦ - 
૧૧૧ ૧૨-૦૮- ૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ - રબી પાકોમાાં સ ાંકલીત ખાતર વ્યવસ્થાપન ૩૨ - 
૧૧૨ ૧૭-૦૮- ૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ-રબી પાકોમાાં સ ાંકલીત જીવાતષનયાંત્રણ ૩૮ - 
૧૧૩ ૧૭-૦૮- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ટડલસસ તાલીમ ૩૮ - 
૧૧૪ ૧૮-૦૮- ૨૦૨૧ ઈનપટુ ટડલસસ તાલીમ ૪૨ - 
૧૧૫ ૨૧-૦૮- ૨૦૨૧ ઓન લાઈન તાલીમ- પાણી સાંગ્રહની પધ્ધષત  ૩૧ - 
૧૧૬ ૨૧-૦૮- ૨૦૨૧ ટહલ ઇન્દ્ન્ડયા લીમીટેડ  ૨૫૬ - 
૧૧૭ ૧૮થી૨૧-૦૮- ૨૦૨૧ પાથેનીયમ અવેરનેશ વીક ૭૪ - 
૧૧૮ ૨૪-૦૮- ૨૦૨૧ ઓન કેમ્પસ તાલીમ -ચોમાસામાાં પશ-ુસારસાંભાણ ૪૧ - 
૧૧૯ ૨૪-૦૮- ૨૦૨૧ આત્મા પ્રોજેક્ટ ૮૦ - 
૧૨૦ ૨૪-૦૮- ૨૦૨૧ એક્સપોઝર ષવઝીટ ૩૯ - 
૧૨૧ ૨૬-૦૮- ૨૦૨૧ ફૂડ અને ન્યટુ્રીશન ડે ૪૬ - 

 



કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, પીપળીર્ા (રાજકોટ - II) 
૧૨૨ ૦૯-૦૮- ૨૦૨૧ તાલીમ-આહારમાાં લીલા પાાંદડાવાળા શાકભાજીનુાં મહત્વ ૦૧ ૨૩ 
૧૨૩ ૧૧-૦૮- ૨૦૨૧ તાલીમ-પશ ુરસીકરણનુાં મહત્વ ૨૧ - 
૧૨૪ ૧૧-૦૮- ૨૦૨૧ તાલીમ-શાકભાજી પાકોમાાં જીવાતો અને રોગો ષનયાંત્રણ ૩૫ - 
૧૨૫ ૧૨-૦૮- ૨૦૨૧ તાલીમ-ખોરાક અને પોિણનુાં મહત્વ ૦૫ ૨૩ 
૧૨૬ ૧૬થી૨૨-૦૮- ૨૦૨૧ પાથેષનયમ જાગષૃત સપ્તાહ ની ઉજવણી  ૧૮ ૧૨ 
૧૨૭ ૨૬-૦૮- ૨૦૨૧ આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સવની ઉજવણી ૫૪ - 
૧૨૮ ૨૬-૦૮- ૨૦૨૧ ડાયગ્નોન્દ્સ્ટક ષવઝીટ- ડે્રગન ફળની સમસ્યાઓ ૦૬ - 
૧૨૯ ૨૬-૦૮- ૨૦૨૧ ડાયગ્નોન્દ્સ્ટક ષવઝીટ- ગાયમાાં ગાળીયાનો રોગ ૦૭ - 
૧૩૦ ૨૭-૦૮- ૨૦૨૧ દૂધાળા પશઓુ માટે ફરતા સ્ટેન્ડ અને સ્ટલૂનુાં ષવતરણ  - ૦૫ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 
૧૩૧ ૦૭-૦૮-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર પર ષનદાન – મગફળીમાાં પીળાશ ૦૪ - 
૧૩૨ ૦૭-૦૮-૨૦૨૧ ક્ષેષત્રય ટદવસ ની ઉજવણી ૨૧ - 

૧૩૩ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ 
ક્ષેષત્રય તાલીમ – ખરીફ પાકોમાાં આવતા રોગ-જીવાતનુાં જૈષવક 
ષનયાંત્રણ-હળવદ 

૬૪ - 

૧૩૪ ૧૩-૦૮-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર પર ષનદાન  ૦૨ - 

૧૩૫ 
૧૭-૦૮-૨૦૨૧ ડીગ્નીટરીઝ ષવઝીટ- ડો.એચ.એમ.ગાજીપરા, 

                     ષવસ્તરણ ષશક્ષણ ષનયામકશ્રી, જુકૃય,ુ જુનાગઢ 
- - 

૧૩૬ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર પર ષનદાન – મગફળી  ૦૩ - 

૧૩૭ 
૧૮-૦૮-૨૦૨૧ ષવસ્તરણ કાયસકરો ની તાલીમ - ખરીફ પાકોમાાં આવતા રોગ-

જીવાતનુાં ષનયાંત્રણ 
૧૮ - 

૧૩૮ ૧૮-૦૮-૨૦૨૧ ક્ષેષત્રય તાલીમ – શાકભાજીના ધરુાં નો ઉછેર-જબલપરુ  ૧૧૯ - 

૧૩૯ 
૨૨-૦૮-૨૦૨૧ ક્ષેષત્રય તાલીમ – આયનસની શરીરમાાં ખામી અને તેના માટે આહાર 

આયોજન  
- ૧૦ 

૧૪૦ ૧૬થી૨૨-૦૮-૨૦૨૧ પાથેનીયમ અવેરનેશ વીકની ઉજવણી  ૮૫૦ ૮૦ 
૧૪૧ ૨૩-૦૮-૨૦૨૧ ક્ષેષત્રય તાલીમ – સગભાસ બહનેો માટે આહાર આયોજન  - ૧૭ 
૧૪૨ ૨૩-૦૮-૨૦૨૧ ક્ષેષત્રય તાલીમ – બહનેોના સ્વથ્ય માટે પોિણકીય જાણકારી  - ૧૫ 
૧૪૩ ૨૩-૦૮-૨૦૨૧ એફ.એલ.ડી. મલુાકાત  - ૦૨ 
૧૪૪ ૨૪-૦૮-૨૦૨૧ કેન્દ્ન્રય તાલીમ– સાંકલલત જીવાત ષનયાંત્રણ જુદા જુદા આયામો ૬૬ - 

૧૪૫ 
૨૫-૦૮-૨૦૨૧ એફ.ટી.સી. સાથે સાંયકુ્ત તાલીમ- ટકચન ગાડસન િારા ઘરેલ ુખાધ 

સરુક્ષા 
- ૬૨ 

૧૪૬ ૨૬-૦૮-૨૦૨૧ આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સવ ની ઉજવણી ૪૯ ૦૬ 

૧૪૭ 
૧૨થી૨૬-૦૮-૨૦૨૧ વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ- જ્યટુ માાંથી ષવષવધ વસ્તનુી બનાવટ િારા 

આવક મેળવવી- હટરપર 
- ૩૦ 

૧૪૮ ૨૩થી૨૮-૦૮-૨૦૨૧ કૃષિ ટેક્નોલૉજી સપ્તાહ ની ઉજવણી  ૬૮ ૬૦ 
૧૪૯ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ જળ શક્ક્ત અલભયાન અંતગસત ષવષવધ કામગીરી ૨૩૭ ૧૨ 

૧૫૦ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ 
ફોન િારા માગસદશસન –ચોમાસ ુ પાકમાાં રોગ અને જીવાતનુાં 
ષનયાંત્રણ, ડુાંગળી ના બીજ, ચોમાસ ુપાકમાાં ષપયત અને રોગ જીવાત 
ષનયાંત્રણ વગેરે અંગેની માટહતી 

૭૫ - 



૧૫૧ ૦૧થી૩૧-૦૮-૨૦૨૧ 
મલુાકાતી ને માગસદશસન – ટ્રાયકોડ્ર્મા ક્યારે અપાય, મગફળી 
પીળાશ, કપાસના પાકની માવજત  વગેરે  અંગેની માટહતી 

૬૦ ૦૨ 

કુલ લાભાર્થીઓ (ભાઈઓ અને બહનેો) ૧૧,૧૦૦ ૨૦૦૩ 

કુલ ૧૩,૧૦૩ 

 


