
 
 

ક્રમ કાર્યક્રમની 

તારીખ કાર્યક્રમનો વિષર્ 
લાભાર્થીઓની 

સંખ્ર્ા 
ભાઈઓ બહેનો 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વનર્ામકશ્રી ની કચેરી, જૂનાગઢ 

૧ ૭-૧૨-૧૯ કૃભકોના એરિયા મેનેજિ તથા રિલ્ડ સ્ટાિની િીવ્ય ુમીટીંગ - ૧૨૦ 

૨ ૨૧-૧૨-૧૯ સેન્ટિ ઓિ કોમ્યનુનકેશન યોજના અંતગગત બેકિી તાલીમ કાયગક્રમ ૩૦ - 

૩ ૨૩-૧૨-૧૯ વડાલ ગામે ખેડૂત રિનની ઉજવણી ૪૫ - 
સરદાર સ્મૃવત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 

૪ ૫-૧૨-૧૯  નશયાળુ પાકોની વૈજ્ઞાનનક ખેતી પધ્ધનત નવષય પિ ઓન કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ (અંબજુા સીમેન્ટ િાઉન્ડેશન બી.સી.આઈ. પ્રોજેક્ટ -બગસિા) 

૨૭  - 

૫ ૧૦-૧૨-૧૯  નશયાળુ તેલીબબયાાં પાકોની વૈજ્ઞાનનક ખેતી પધ્ધનત નવષય પિ ઓન 
કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ (અંબજુા સીમેન્ટ િાઉન્ડેશન બગસિા) 

૪૬  -  

૬ ૧૬ થી૧૭-૧૨-૧૯ ખેતી,પશપુાલન,ગહૃ નવજ્ઞાન અને બાગાયત નવષય પિ ઓન કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ (આત્મા પ્રોજેક્ટ–બોટાિ) 

- ૩૫  

૭ ૪-૧૨-૧૯ અરુ્ ગન સ્કુલ-ધોિાજી (પે્રિણા પ્રવાસ) ૩૫ ૨૮ 

૮ ૯-૧૨-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ- જોધપિુ (પે્રિણા પ્રવાસ) ૪૫  - 

૯ ૧૦-૧૨-૧૯ ખેડૂત તાલીમ કેન્ર – નવસાિી (પે્રિણા પ્રવાસ) ૩૫  ૩૫  

૧૦ ૧૩-૧૨-૧૯ ખેડૂત તાલીમ કેન્ર-પાટણ (પે્રિણા પ્રવાસ) ૩૫  - 

૧૧ ૧૮-૧૨-૧૯ ન્ય ુબેસ્ટ હાઈ સ્કુલ- રૂ્નાગઢ (પે્રિણા પ્રવાસ) ૯૦ ૭૫ 

૧૨ ૧૯-૧૨-૧૯ ખેડૂત તાલીમ કેન્ર- િાજકોટ (પે્રિણા પ્રવાસ) ૩૦  ૩૦  

૧૩ ૨૦-૧૨-૧૯ મિિનીશ ખેતી નનયામક (તાલીમ) આણાંિ (પે્રિણા પ્રવાસ) ૩૫  ૩૫  

૧૪ ૨૦-૧૨-૧૯ ઈનપટુ ડીલિ (પે્રિણા પ્રવાસ) ૨૩  - 

૧૫ ૨૦-૧૨-૧૯ િેવાયત સોની મરહલા માંડળ ,રૂ્નાગઢ (પે્રિણા પ્રવાસ) - ૭૦  

૧૬ ૨૦-૧૨-૧૯ ખેડૂત તાલીમ કેન્ર –પાટણ (પે્રિણા પ્રવાસ) - ૩૭  

૧૭ ૨૦-૧૨-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ- ડુાંગિપિુ (પે્રિણા પ્રવાસ) ૪૨  - 

૧૮ ૨૩-૧૨-૧૯ ભાિતી નવદ્યાપીઠ –પનેુ (પે્રિણા પ્રવાસ) ૮ ૧૦ 

૧૯ ૩૦-૧૨-૧૯ એસ.બી.આઈ. - રૂ્નાગઢ (પે્રિણા પ્રવાસ) - ૪૦  

૨૦ ૩૦-૧૨-૧૯ શ્રી એમ-વી-ઘેલાણી કન્યા નવદ્યાલય – ભાણવડ (પે્રિણા પ્રવાસ) ૯૦ ૭૨ 

૨૧ ૧ થી ૩૧-૧૨-૧૯ ટેલીિોન દ્વાિા માગગિશગન ૨૪૦ ૬૦ 

૨૨ ૧ થી ૩૧-૧૨-૧૯ મલુાકાતીઓને માગગિશગન   ૯૨ ૧૦૬ 
બેકરી િાળા, જૂનાગઢ 

૨૩ ૧૬-૧૨-૧૯  
બોટાિ જીલ્લાના બહનેોને બેકિી વાનગીઓન ુનનિશગનનો ઓન કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

- ૩૨ 

૨૪ ૧૭-૧૨-૧૯  
બહનેોને બેકિી વાનગીઓન ુનનિશગનનો ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ  
(ગામ : કોયલીતા-જી- રુ્નાગઢ) 

- ૭૨ 

વિસેમ્બર – ૨૦૧૯ દરમ્ર્ાન ર્થર્લે વિસ્તરણ વિક્ષણ પ્રિૃવતઓની ઝલક 

 



૨૫ ૨૧-૧૨-૧૯  
રુ્નાગઢના બહનેોને બેકિી વાનગીઓન ુનનિશગનનો ઓન કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

-   ૧૨૦ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપટ 
૨૬ ૯-૧૨-૧૯ પશઓુમાાં ચાિા વ્યવસ્થાપન નવષય પિ ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ - ૨૯ 

૨૭ ૧૬-૧૨-૧૯ 
િળ અને શાકભાજીમાાં પરિિક્ષણ નવષય પિ ઓિ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

- ૨૮ 

૨૮ ૯ થી ૧૬-૧૨-૧૯ વોકેશનલ તાલીમ – સેન્રીય ખાતિ બનાવવાની પદ્ધનત  ૧૫ - 
૨૯ ૫-૧૨-૧૯ નવશ્વ સ્વાસ્્ય રિવસ ૫૬ - 
૩૦ ૧૨-૧૨-૧૯  ખેડૂતોની કેવીકે મલુાકાત - ૨૦ 
૩૧ ૨૦-૧૨-૧૯ ખેડૂતોની કેવીકે મલુાકાત ૬૨ - 
૩૨ ૨૦-૧૨-૧૯ વૈજ્ઞાનનકનુાં વ્યાખ્યાન - ૫૮ 
૩૩ ૨૧-૧૨-૧૯ ગલુાબી ઈયળ જાગરૂકતા અબભયાન ૧૨ ૧૭ 
૩૪ ૨૩-૧૨-૧૯ રકસાન રિવસ ૨૩ - 
૩૫ ૨૫-૧૨-૧૯ રકસાન અને નવજ્ઞાન રિવસ ૨૭ ૧૦ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરલેી 

૩૬ ૦૨-૧૨-૧૯ ખેડૂતોના ખેતિ પિ ડાયગ્નોસ્ટીક નવબિટ ૦૭ - 
૩૭ ૦૨-૧૨-૧૯ એનએિએસએમ અંતગગત પ્રથમ હિોળ ના નનિશગન ની મલુાકાત ૧૦ - 

૩૮ ૦૩-૧૨-૧૯ ખેડૂતોના ખેતિ પિ ડાયગ્નોસ્ટીક નવબિટ ૧૬ - 

૩૯ ૦૫-૧૨-૧૯ સોઇલ હલે્થ કાડગ નવષે મારહતી નવષય પિ વ્યાખ્યાન ૧૦૦ - 

૪૦ ૦૫-૧૨-૧૯ નવશ્વ જમીન રિવસની ઉજવણી ૧૨૦ - 
૪૧ ૧૦-૧૨-૧૯ એનએિએસએમ પ્રથમ હિોળ ના નનિશગન અને રિલ્ડ ડે (ચણા) ૧૨ - 
૪૨ ૧૩-૧૨-૧૯ એનએિએસએમ અંતગગત પ્રથમ હિોળ ના નનિશગન ૧૦ - 
૪૩ ૧૩ -૧૨-૧૯ સજીવ ખેતી નવષે જાગતૃા નવષય પિ વ્યાખ્યાન ૩૨ - 

૪૪ ૧૩-૧૨-૧૯ 
જમીન પ ૃ્ થકુિણ માટે જમીનના નમનૂા લેવાની પધ્ધનત નવષય પિ 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૩૪ - 

૪૫ ૧૬-૧૨-૧૯ ખેડૂતોના ખેતિ પિ ડાયગ્નોસ્ટીક નવબિટ ૦૭ - 
૪૬ ૧૭-૧૨-૧૯ ખેડૂતોના ખેતિ પિ ડાયગ્નોસ્ટીક નવબિટ ૦૭ - 

૪૭ ૧૭-૧૨-૧૯ 
િનવ પાકોની વૈજ્ઞાનનક ખેતી પદ્ધનત નવષય પિ ઓિ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

૮૦ - 

૪૮ ૧૭-૧૨-૧૯ 
નશયાળુ પાકોમાાં ચનૂસયા પ્રકાિની જીવાતનુાં નનયાંત્રણ નવષય પિ ઓિ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૭ - 

૪૯ ૨૦-૧૨-૧૯ િનવ પાકોમાાં સ ાંતબુલત પોષણ વ્યવસ્થાપન નવષય પિ વ્યાખ્યાન ૫૦ - 
૫૦ ૨૦-૧૨-૧૯ રિલ્ડ ડે તથા રિલ્ડ નવબિટ ૧૫ - 
૫૧ ૨૦-૧૨-૧૯ બાંધાિણ રિવસની ઉજવણી ૬૦ - 
૫૨ ૨૧-૧૨-૧૯ રિલ્ડ ડે તથા રિલ્ડ નવબિટ ૧૨ - 

૫૩ ૨૨-૧૨-૧૯ 
વમીબેડ બનાવવાની િીત અને માઇક્રો સેનવિંગની તાલીમ નવષય પિ 
ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૩૫ ૩૫ 



૫૪ ૨૩-૧૨-૧૯ 
ઘઉં અને ચણામાાં સાંકબલત જીવાત નનયાંત્રણ નવષય પિ ઓિ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૬૦ - 

૫૫ ૨૫-૧૨-૧૯ 
જય રકસાન જય નવજ્ઞાન રિવસ અંતગગત “આઇસીટી ની તાલીમ” નવષય 
પિ ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૬૦ - 

૫૬ ૨૫-૧૨-૧૯ નશયાળુ પાકોમાાં જૈનવક જ ાંતનુાશકોનો ઉપયોગ નવષય પિ વ્યાખ્યાન ૬૦ - 
૫૭ ૨૫-૧૨-૧૯ જય રકસાન જય નવજ્ઞાન રિવસની ઉજવણી ૬૦ - 
૫૮ ૧૬ થી૩૧-૧૨-૧૯ સ્વચ્છતા પખવારડયા ૩૨૦ ૩૦ 
૫૯ ૧ થી ૩૧-૧૨-૧૯ મલુાકાતીઓને માગગિશગન ૬૫ ૬ 
૬૦ ૧ થી ૩૧-૧૨-૧૯ ટેલીિોન દ્વાિા માગગિશગન ૨૮૦ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 
૬૧ ૧-૧૨-૧૯ મખુ્ય પોષક તત્વો અને સકૂ્ષ્મ પોષક તત્વોનુાં પાક ઉત્પાિનમાાં મહત્વ  ૪૬  ૨૨  
૬૨ ૫-૧૨-૧૯ િનવ પાકોમાાં સ ાંકબલત પોષણ વ્યવસ્થાપન ૩૨  -  
૬૩ ૫-૧૨-૧૯ નવશ્વ જમીન રિવસ ૩૨ - 

૬૪ ૬-૧૨-૧૯ સજીવ ખેતી પિ સેનમનાિ ૧૮૦ ૯૭ 

૬૫ ૧૨-૧૨-૧૯ ખોિાકની ટેવોની સ્વાસ્્ય પિ અસિ અને અસિકાિક પદ્ધનતઓ ૩૫ ૩૫ 

૬૬ ૧૬-૧૨-૧૯ યનુનવસીટી દ્વાિા કિવામાાં આવેલ રુ્િી રુ્િી ભલામણો ૩૫ - 

૬૭ ૧૦ થી૧૬-૧૨-૧૯ 
ભાાંભિા પાણી મત્સ્ય પ્રવનૃિ િવાિા વદૃ્ધદ્ધ : િીંગા ઉછેિ : ઉછેિ, ખોિાક, 
વ્યવસ્થાપન, િોગો અને તેને અટકાવવાના ઉપાયો  

૩૨  - 

૬૮ ૨૨-૧૨-૧૯ કેવીકે દ્વાિા કિવામાાં આવેલ કામગીિી અને ખેડૂતો દ્વાિા અપનાવેલ 
ટેકનોલોજી 

૪૨ ૮ 

૬૯ ૨૨-૧૨-૧૯ 
િનવ પાકોમાાં િોગ અને જીવાતોનુાં જૈનવક નનયાંત્રણ દ્વાિા ખેડૂતોની આવક 
બમણી કિવાના ઉપાયો  

૪૨  ૮  

૭૦ ૪ થી ૨૪-૧૨-૧૯ 
BRS નવધાથીઓની અગ્રોનોમી અને િામગ મેનેજમેન્ટને લગતી પ્રવનૃતઓ 
પિ તાલીમ  

૪  - 

૭૧ ૨૬-૧૨-૧૯ શાકભાજી પાકોમાાં સ ાંકબલત જીવાત નનયાંત્રણ  ૨૫  ૩૫  
૭૨ ૩0-૧૨-૧૯ કઠોળ  પાકોમાાં નીંિણ વ્યવસ્થાપનની પધ્ધનતઓ  ૨૮  -  
૭૩ ૩૧-૧૨-૧૯ જીરુાં અને ચણાના પાકમાાં સ ાંકબલત િોગ અને જીવાત નનયાંત્રણ ૩૮  -  

૭૪ ૨૫-૧૨-૧૯ કપાસના પાકમા જૈનવક ખાતિ, જૈનવક રકટનાશકની અગત્યતા તથા તેના 
ઉપયોગો 

૬ ૫ 

૭૫ ૧૬ થી૩૧-૧૨-૧૯ સ્વચ્છતા પખવાડા ૧૪૨ ૪૫ 

૭૬ ૧ થી ૩૧-૧૨-૧૯ વ્યાખ્યાન -૧૫ ૫૩૧ ૧૧૬ 

૭૭ ૧ થી ૩૧-૧૨-૧૯ કપાસ અને મગિળીના પાકમાાં ખેતિની મલુાકાત ૪૩ ૪ 

૭૮ ૧ થી ૩૧-૧૨-૧૯ મલુાકાતીઓને માગગિશગન ૧૬૬ ૩૫ 

૭૯ ૧ થી ૩૧-૧૨-૧૯ ટેલીિોન દ્વાિા માગગિશગન ૪૮૦ ૪૬ 

૮૦ ૧ થી ૩૧-૧૨-૧૯ મત્સ્ય પાલન-૧ ૩ - 

૮૧ ૧ થી ૩૧-૧૨-૧૯ 
પ્રથમ હિોળના નનિશગનો ઘઉં – ૪ હ-ે, જીરુાં-૪ હ-ે, ધાણા -૪ હ,ે અજમા-
૪ હ-ે કોટન પીરકિંગ એપ્રોન -૨ હ-ે 

 
૪૦ ૫ 



કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 

૮૨ ૦૫-૧૨-૧૯ નવશ્વ જમીન રિવસની ઉજવણી ૩૦ - 
૮૩ ૦૭-૧૨-૧૯ લોહતત્વની ઉણપ અને તેના ઉપાયો અંગે ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ - ૩૦ 
૮૪ ૧૧-૧૨-૧૯ મશીન વકગ અને હને્ડ વકગ માટે ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ - ૩૦ 
૮૫ ૨૦-૧૨-૧૯ સોઇલ હલે્થ કાડગની ઉપયોગીતા અંગે ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ ૧૬ ૨૦ 
૮૬ ૨૩-૧૨-૧૯ બાંધાિણીય રિવસની ઉજવણી ૨૦ ૨૩ 
૮૭ ૨૪-૧૨-૧૯ ખેતી અને પશપુાલન પિ કૃનષ ગોષ્ઠી ૦૪ ૦૩ 
૮૮ ૨૫-૧૨-૧૯ રકસાન અને નવજ્ઞાન રિવસની ઉજવણી ૩૩ - 
૮૯ ૨૭-૧૨-૧૯ િાડમની વૈજ્ઞાનનક ખેતી અંગે ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ ૨૨ - 

૯૦ ૩૧-૧૨-૧૯ 
સકુ્ષ્મ નપયત પધ્ધનતની કૌશલ્યવધગન નવષય પિ ઓિ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

૩૬ - 

૯૧ ૧૬ થી૩૧-૧૨-૧૯ સ્વચ્છતા પખવાડીયાની ઉજવણી ૬૫૫ ૯૩૫ 
૯૨ ૧ થી ૩૧-૦૭-૧૯ ટેલીિોન દ્વાિા માગગિશગન ૪૫ ૦૮ 
૯૩ ૧ થી ૩૧-૦૭-૧૯ મલુાકાતીઓને માગગિશગન ૫૯ ૩૫ 

કુલ લાભાર્થીઓ (ભાઈઓ અને બહેનો) ૫૫૮૪ ૨૭૫૫ 

કુલ ૮૩૩૯ 

 

 


