
 
 

ક્રમ કાયયક્રમની તારીખ કાયયક્રમનો વળવય 
ાભાથીઓની 

શખં્યા 
ભાઈઓ બષનેો 

વળસ્તરણ વક્ષણ વનયામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 
૧ ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ વલશ્વ જભીન દદલવ અંતગગત ખેડૂત વળબફય-તડકા ીીમા ૨૫ - 
૨ ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ વલશ્વ જભીન દદલવ અંતગગત ખેડૂત વળબફય-લડાર ૨૩ - 
૩ ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ તારીભ અને મરુાકાત મજના અંતગગત દ્વિ-ભાવવક તારીભ કામગક્રભ ૫૦ - 

શરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 
૪ ૨૧-૧૨-૨૦૨૦ પે્રયણા પ્રલાવ- શદયમાણા  ૮૦ - 
૫ ૨૯-૧૨-૨૦૨૦ પે્રયણા પ્રલાવ- આત્ભા પ્રજકેટ, લરવાડ  ૪૦ - 
૬ ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ પે્રયણા પ્રલાવ -શટીકલ્ચય ડીાટગ ભેન્ટ – ધાય (એભ.ી.) ૧૨ - 

૭ 
૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી    
૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

યવુનલવીટીની મરુાકાતે આલતા ખેડૂત બાઈઓ-ફશને/વલદ્યાથીઓ 
અને મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન 

૩૬૪ 
- 

૮ 
૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી    
૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

ટેરીપન િાયા ખેડૂતને ભાગગદળગન  
૨૮૦ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાટ (ોરબદંર) 
૯ ૦૧-૧૨-૨૦૨૦ ઓન કેમ્વ તારીભ- યવલ ાકભાાં વ ાંકબરત યગ-જીલાત વનમાંત્રણ ૧૧ ૦૫ 

૧૦ ૦૨-૧૨-૨૦૨૦ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ- ગાબણ શઓુની ભાલજત તથા નલજાત 
શનુી વાય-વાંબા (ગાભ-ઈશ્વયીમા) 

૧૮ ૦૨ 

૧૧ ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ વલશ્વ જભીન સ્લાસ્્મ દદલવની ઉજલણી ૨૨ - 

૧૨ ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ  - યવલ ાકભાાં વ ાંકબરત યગ-જીલાત વનમાંત્રણ 
(ગાભ-ખાટ) 

- ૨૨ 

૧૩ ૦૭-૧૨-૨૦૨૦ ઓપ કેમ્વ તારીભ-શઓુભાાં ખાણ વ્મલસ્થાન (ગાભ-ભકય)  - ૨૩ 

૧૪ ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ  તથા દપલ્ડ ડે (ચણા-GJG-6)  (CFLD તારીભ) 
- કઠ ાકની ખેતીભાાં આધવુનક તાાંત્રીક્તાઓ (ગાભ-બગવય)  

૩૦ - 

૧૫ ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ 
ઓન કેમ્વ તારીભ – સ્લચ્છ દૂધ ઉત્ાદન તથા દુધા શઓુભાાં 
ભસ્ટાઈટીવનુાં વ્મલસ્થાન 

- ૧૪ 

૧૬ ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ ડામાગ્નસ્ટીક વલઝીટ- બગવય ૦૮ - 
૧૭ ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ ડામાગ્નસ્ટીક વલઝીટ- છત્રાલા ૦૬ - 
૧૮ ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ ઓન કેમ્વ તારીભ –વભતર આશાયની વાંદગી  - ૨૭ 

૧૯ ૨૧-૧૨-૨૦૨૦ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ– ાાંદડા લાા ળાકબાજીની યબિત ખેતી (ગાભ 
– કુણલદય) 

૨૩ - 

૨૦ ૨૧-૧૨-૨૦૨૦ ડામાગ્નસ્ટીક વલઝીટ- આદદત્માણા ૦૧ - 
૨૧ ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ ઓન કેમ્વ તારીભ – ભયચીભાાં આધવુનક ાક ઉત્ાદન ૨૩ - 
૨૨ ૨૩-૧૨-૨૦૨૦ દકવાન દદલવની ઉજલણી ૧૩ ૧૪ 

૨૩ ૨૫-૧૨-૨૦૨૦ 
PM-KISAN મજનાનુાં જીલાંત પ્રવાયણ તથા દકવાન અને વલજ્ઞાન 
દદલવની ઉજલણી 

૭૨ ૩૧ 

૨૪ ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ કૃવ પ્રદળગન અંતગગત કૃવ સ્ટર (ગાભ-ભજીલાણા)  ૪૩ - 

ડીશેમ્બર-૨૦૨૦ દરમ્યાન થયે વળસ્તરણ વક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝક 

 



૨૫ ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ ડામાગ્નસ્ટીક વલઝીટ- ભજીલાણા ૦૫ - 

૨૬ ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ –ગબગલતી ભદશરાઓ, ફાક, ધાત્રી ભાતાઓ 
તથા નલજાત વળશ ુભાટે ોષ્ટટક આશાય (ગાભ-ારખડા) 

- ૩૫ 

૨૭ 
૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન ૨૩ - 

૨૮ 
૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

FTC ખાતે લૈજ્ઞાવનક િાયા વ્માખ્માન ૧૨૮ ૨૬૯ 

૨૯ 
૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી      
૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

જભીન તથા ાણીના નમનુાનુાં  ૃ્ થકયણ ૦૮ - 

૩૦ 
૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી   
૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

પન ય ખેડૂતને ભાગગદળગન ૫૩ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેી 
૩૧ ૦૨-૧૨-૨૦૨૦ NFSM અંતગગત ખેડૂત મરુાકાત ૦૩ - 
૩૨ ૦૩-૧૨-૨૦૨૦ એપએરડી વલઝીટ ૧૫ ૦૩ 
૩૩ ૦૫- ૧૨-૨૦૨૦ જભીન આયગ્મ ત્રક (વ્માખ્માન) ૩૦ - 

૩૪ 
૦૮-૧૨-૨૦૨૦ તેરફીમા ાકની લૈજ્ઞાવનક ખેત દ્ધવત (ઓપ કેમ્વ તારીભ 

કામગક્રભ) 
૨૯ - 

૩૫ ૦૯-૧૨-૨૦૨૦ ઓપ કેમ્વ તારીભ કામગક્રભ, ભાાંગલાા - ૧૭ 
૩૬ ૦૯-૧૨-૨૦૨૦ MGMG અંતગગત ખેડૂત મરુાકાત ૦૯ - 
૩૭ ૧૦-૧૨-૨૦૨૦ દપલ્ડ વલઝીટ ૧૭ ૦૫ 
૩૮ ૧૧-૧૨-૨૦૨૦ નાની ફચત િાયા ભદશરા વળક્ક્તકયણ (ઓપ કેમ્વ તારીભ કામગક્ર ) - ૩૫ 
૩૯ ૧૧-૧૨-૨૦૨૦ MGMG અને NFSM અંતગગત તારીભ  (વ્માખ્માન) - ૩૩ 

૪૦ 
૧૪-૧૨-૨૦૨૦ SHGs ગ્રુ િાયા  ભદશરાઓન વલકાવ (ઓપ કેમ્વ તારીભ 

કામગક્રભ, ફાફાયુ) 
- ૪૩ 

૪૧ ૧૪-૧૨-૨૦૨૦ લાનસ્વતક દલા ફનાલલાની યીત (વ્માખ્માન) ૫૦ - 

૪૨ ૧૪-૧૨-૨૦૨૦ 
ડુાંગીભાાં યગ જીલાત વનમાંત્રણ અને વઇર શલે્થ  કાડગ જાગતૃતા 
(ઓપ કેમ્વ તારીભ કામગક્રભ , ગીદયમા) 

૩૦ - 

૪૩ 
૧૪-૧૨—૨૦૨૦ કાવભાાં ગરુાફી ઈમ અને પર આવભિલભગન ુાં વનમાંત્રણ 

(વ્માખ્માન) 
- ૩૦ 

૪૪ 
૧૪-૧૨-૨૦૨૦ કાવભાાં ગરુાફી ઈમ અને પર આવભિલભગન ુાં વનમાંત્રણ 

(વ્માખ્માન) 
- ૩૬ 

૪૫ ૧૪-૧૨-૨૦૨૦ પાભગય ફીર (ઓપ કેમ્વ તારીભ કામગક્રભ) ૬૭ - 
૪૬ ૧૪-૧૨-૨૦૨૦ જૈવલક ખાતયન ઉમગ અને બરાભણ (વ્માખ્માન) - ૬૦ 

૪૭ ૧૫-૧૨-૨૦૨૦ 
વળમાળુ ાકભાાં યગ જીલાત વનમાંત્રણ અને વઇર શલે્થ  કાડગ 
જાગતૃતા(ઓપ કેમ્વ તારીભ કામગક્રભ) 

૩૦ - 

૪૮ ૧૫,૧૭-૧૨-૨૦૨૦ લૉકેળનર ટે્રવનિંગ પ્રગ્રાભ ઓન ફેકયી પ્રડ્કક્ટવગ - ૫૬ 
૪૯ ૧૫-૧૨-૨૦૨૦ વઇર શલે્થ કાડગન ઉમગ (વ્માખ્માન) ૩૦ - 
૫૦ ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ મલુ્મ લધગન (વ્માખ્માન) - ૩૦ 
૫૧ ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ વદૃ્ધાલસ્થા ભાટે વાંતરુન આશાય (વ્માખ્માન) - ૩૨ 

૫૨ ૧૭ -૧૨-૨૦૨૦ 
ચણાભાાં વાંકબરત જીલાત વનમાંત્રણ અને વઇર શલે્થ  કાડગ જાગતૃતા 
(ઓપ કેમ્વ તારીભ કામગક્રભ , લાાંદકમા) 

૩૦ - 



૫૩ ૧૭-૧૨-૨૦૨૦ વજીલ ખેતી અને વદટિદપકેળન (વ્માખ્માન) ૬૦ - 

૫૪ 
૧૭-૧૨-૨૦૨૦ કાવભાાં ગરુાફી ઈમ અને પર આવભિલભગન ુાં વનમાંત્રણ 

(વ્માખ્માન) 
- ૨૬ 

૫૫ 
૧૭-૧૨-૨૦૨૦ કાવભાાં ગરુાફી ઈમ અને પર આવભિલભગન ુાં વનમાંત્રણ 

(વ્માખ્માન) 
- ૩૨ 

૫૬ ૧૭-૧૨-૨૦૨૦ 
યાવામબણક ખાતયન કામગિભ ઉમગ અને જભીન, ાણી 
થૃક્કયણ (વ્માખ્માન) 

- ૬૦ 

૫૭ ૧૮-૧૨-૨૦૨૦ આલક ફભણી કયલાની પ્રવવૃિઓ - ૫૭ 
૫૮ ૧૮-૧૨-૨૦૨૦ બફમાયણને ટ આલાનુાં ભશત્લ (સ્ન્વય ટે્રવનિંગ) ૩૫ - 
૫૯ ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ વજીલ ખેતીભાાં યગ જીલાત વનમાંત્રણ (વ્માખ્માન , ફયડી) ૫૦ - 
૬૦ ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ ભાકેટ ઇન્ટેરીજન્વ વલે ભાગગદળગન (ઓપ કેમ્વ તારીભ કામગક્રભ) ૫૧ - 
૬૧ ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ વજીલ ખેતી (ઓપ કેમ્વ તારીભ કામગક્રભ) ૩૪ - 
૬૨ ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ DAMU અંતગગત જાગવૃત કામગક્રભ, ફયડી  ૫૧ - 

૬૩ ૨૧ -૧૨-૨૦૨૦ 
વજીલ ખેતીભાાં જીલાત વનમાંત્રણ (ઓપ કેમ્વ તારીભ કામગક્રભ , 
દેલીમા) 

૩૧ - 

૬૪ ૨૧-૧૨-૨૦૨૦ ઓપ કેમ્વ તારીભ કામગક્રભ , ફાફાયુ - ૩૬ 

૬૫ ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ 
ઘઉં અને ચણાભાાં વાંકબરત જીલાત વનમાંત્રણ (ઓપ કેમ્વ તારીભ 
કામગક્રભ, કયજાા) 

૩૨ - 

૬૬ ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ ચણાની GJG – 6 લેયામટીન દપલ્ડ-ડે ૩૨ - 
૬૭ ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ NFSM અંતગગત ઓન કેમ્વ તારીભ   ૧૮ - 
૬૮ ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ ઉધગ વાશવવકતા વલે ભાગગ દળગન ( સ્ન્વય  ટે્રવનિંગ) ૩૦ - 
૬૯ ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ જૈવલક ખાતય, વરાય ાલય અને ફામગેવ  (વ્માખ્માન) ૬૦ - 
૭૦ ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ નલા યગુભાાં ભાદશતીના સ્ત્રતન ઉમગ વ્માખ્માન ૩૦ - 

૭૧ ૨૩-૧૨-૨૦૨૦ 
યવલ ાકભાાં વ ાંતબુરત ખાતય વ્મલસ્થાન (ઓપ કેમ્વ તારીભ 
કામગક્રભ) 

૩૫ - 

૭૨ ૨૫-૧૨-૨૦૨૦ દકવાન દદલવની ઉજલણી ૨૪૦ ૧૫૦ 
૭૩ ૨૫-૧૨-૨૦૨૦ ીએભ-દકવાન વભાન વનવધ ખેડૂત વભેરન ૩૦૦ ૯૦ 
૭૪ ૨૮-૧૨-૨૦૨૦ વઇર શલે્થ કાડગ અને ળીમાળુ ાકભા ાકભાાં વ ાંયિણ ૩૦ - 
૭૫ ૨૯-૧૨-૨૦૨૦ નલા યગુભાાં ભાદશતીના સ્ત્રતન ઉમગ (વ્માખ્માન) - ૩૦ 
૭૬ ૨૯-૧૨-૨૦૨૦ NFSM અંતગગત તારીભ ( સ્ન્વય  ટે્રવનિંગ) ૩૦ - 
૭૭ ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ NFSM અંતગગત તારીભ ( સ્ન્વય  ટે્રવનિંગ) ૩૦ - 
૭૮ ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ મલુ્મ લધગન (વ્માખ્માન) - ૩૦ 
૭૯ ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ વજીલ ખેતી (વ્માખ્માન) - ૩૦ 
૮૦ ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ વઇર શલે્થકાડગ અને ભધભાખી ઉછેય ૩૨ - 

૮૧ 
૧૬-૧૨-૨૦૨૦ થી    
૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

સ્લચ્છતા ખલાદડમાની ઉજલણી ૧૫૦ ૧૮૨ 

૮૨ 
૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી    
૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

ઘઉં અને ચણાની નલી જાત , દકવાન બફર , વ્શટ્વ અ િાયા 
ભાગગદળગન 

૧૨૦૦ - 

૮૩ 
૦૧-૧૨-૨૦૨૦ થી   
૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

ઘઉં અને ચણાની નલી જાત, દકવાન બફર (પેવબકુ િાયા ભાગગદળગન) ૩૦૦ - 



કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 

૮૪ 
૦૩-૧૨-૨૦૨૦ શુારનભાાં નીયણ અને ચાયાનુાં વ્મલસ્થાન ય ઓપ કેમ્વ 

તારીભ 
- ૬૦ 

૮૫ ૦૪-૧૨-૨૦૨૦ કાવના ાકભાાં િેત્રીમ દદલવ ૧૦૬ - 
૮૬ ૦૪-૧૨-૨૦૨૦ વળમાળુ ાકભાાં યગ અને જીલાત વનમાંત્રણ ય ચચાગ વબા  ૨૬ - 

૮૭ 
૦૫-૧૨-૨૦૨૦ િાયીમ જભીન સધુાયણા અને તેભાાં ખાતય વ્મલસ્થાન ય ઓપ 

કેમ્વ તારીભ 
૭૫ - 

૮૮ 
૦૫-૧૨-૨૦૨૦ ાક ઉત્ાદનભાાં મખુ્મ અને સકુ્ષ્ભ કતત્લનુાં ભશત્લ વલમ ય 

ઓપ કેમ્વ તારીભ 
૯૧ - 

૮૯ ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ વલશ્વ જભીન સ્લાસ્્મ દદલવની ઉજલણી ૨૧૫ - 

૯૦ 
૦૯-૧૨-૨૦૨૦ શઓુભાાં જલા ભતા વાભાન્મ યગ અને તેની વાયલાય ય ઓપ 

કેમ્વ તારીભ  
- ૪૮ 

૯૧ ૧૧-૧૨-૨૦ M Kisan ટગર યથી શલાભાન અંગેની ભાદશતી આત  ભેવેજ ૬૮૭૪૦ ૮૯૫૪ 

૯૨ 
૧૧-૧૨-૨૦૨૦ M Kisan ટગર યથી વળમાળુ ાકભાાં જીલાત વનમાંત્રણ  અંગેની 

ભાદશતી આત  ભેવેજ 
૬૮૭૩૨ ૮૯૩૧ 

૯૩ 
૧૧-૧૨-૨૦૨૦ M Kisan ટગર યથી ચણાના ાકભાાં વાંકબરત જીલાત વનમાંત્રણ  

અંગેની ભાદશતી આત  ભેવેજ 
૬૮૫૦૦ ૯૧૮૦ 

૯૪ 
૧૬-૧૨-૨૦૨૦ સકુ્ષ્ભ વમત ધ્ધવત િાયા ાણીનુાં વ્મલસ્થાન ય ઓપ કેમ્વ 

તારીભ 
૨૪ - 

૯૫ ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ નવગયી ભેનેજભેન્ટ ય ઓન કેમ્વ તારીભ  ૧૪ ૧૬ 
૯૬ ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ દકળાન ગટઠી- ઘઉંના ાકભાાં લાતાલયણની અવય  ૭૨ - 
૯૭ ૨૧ થી૨૩-૧૨-૨૦૨૦ વલવલધ પ્રકાયની ફેકયીની ફનાલટ ય ઓન કેમ્વ તારીભ - ૩૦ 
૯૮ ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ દકળાન ગટઠી- જીરુાંના ાકભાાં લાતાલયણની અવય ૩૨ - 
૯૯ ૨૩-૧૨-૨૦૨૦ દકવાન દદલવની ઉજલણી ૮૭ ૦૧ 
૧૦૦ ૨૪-૧૨-૨૦૨૦ જીરુાંના ાકભાાં િેત્રીમ દદલવ ૧૬ - 
૧૦૧ ૨૪-૧૨-૨૦૨૦ દકળાન ગટઠી- કમ્સ્ટ ખાતય અને નેડે કમ્સ્ટ  ૨૪ - 
૧૦૨ ૨૮-૧૨-૨૦૨૦ દકળાન ગટઠી- નવગયી ભેનેજભેન્ટ ૯૯ - 
૧૦૩ ૨૮-૧૨-૨૦૨૦ જૈવલક ખાતયની ફનાલટ અને તેન ઉમગ  - ૩૦ 
૧૦૪ ૨૫-૧૨-૨૦૨૦ ગડુ ગલનગવ ડેની ઉજલણી ૨૩૫ ૨૦૦ 
૧૦૫ ૨૩-૧૨-૨૦૨૦ દકવાન દદલવની ઉજલણી ૮૭ ૦૧ 

૧૦૬ 
૧૬-૧૨-૨૦૨૦ થી      
૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

સ્લચ્છતા ખલાદડમાની ઉજલણી ૫૪૧ ૨૫૭ 

૧૦૭ 
૦૧ થી ૩૧-૧૨- 

૨૦૨૦  
તલેુય, એયાંડા, ચણા, જીરુાં અને કાવના ખેતયની લૈજ્ઞાવનકની 
મરુાકાત  

૧૭૪ - 

૧૦૮ 
૦૧ થી ૩૧-૧૨-

૨૦૨૦ 
મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન  ૪૬ ૪૯ 

૧૦૯ 
૦૧ થી ૩૧-૧૨-

૨૦૨૦ 
કૃવને રગતા જુદાજુદા વલમ ય વ્માખ્માન  ૮૨૯ ૧૮૯ 

૧૧૦ 
૦૧ થી ૩૧-૧૨-

૨૦૨૦ 
ખેતીને રગતા વલવલધ પ્રશ્ન અંગે ટેરીપન િાયા ભાગગદળગન ૩૫૬ ૪૩ 



કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાશર (સરેુન્દ્રનગર) 
૧૧૧ ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ જભીન વલશ્વ દદલવ – નલાગાભ ૨૭ ૦૯ 
૧૧૨ ૦૭-૧૨-૨૦૨૦ ટેબરપવનક કન્પયન્વ – કે.લી.કે નાના કાાંધાવય  ૬૩ - 
૧૧૩ ૧૬-૧૨-૨૦૨૦ ટેબરપવનક કન્પયન્વ – કે.લી.કે નાના કાાંધાવય ૪૩ - 
૧૧૪ ૧૮-૧૨-૨૦૨૦ િેત્રીભ તારીભ કામગક્રભ – યાભદેલગઢ  ૩૨ - 
૧૧૫ ૧૮-૧૨-૨૦૨૦ િેત્રીભ તારીભ કામગક્રભ – કયભડ ૨૦ - 
૧૧૬ ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ કીળાન ગટઠી – ચટીરા ૫૭ ૨૧ 
૧૧૭ ૨૩-૧૨-૨૦૨૦ દકવાન દદલવ અને શુારન તારીભ – કે.લી.કે નાના કાાંધાવય ૨૦ ૧૧ 
૧૧૮ ૨૪-૧૨-૨૦૨૦ કન્ઝયભુય દદલવ – કે.લી.કે નાના કાાંધાવય ૧૧ ૧૨ 

૧૧૯ ૨૫-૧૨-૨૦૨૦ 
ી.એભ. દકવાન (રાઈલ) ટેરીકાસ્ટ તથા દકવાન અને વલજ્ઞાન 
દદલવ – એ.ી.એભ.વી (ચટીરા) 

૨૬૦ ૧૨૭ 

૧૨૦ ૨૮-૧૨-૨૦૨૦ કેન્રીમ કામગક્રભ - ગશૃ વલજ્ઞાન – ફેકયી તારીભ  - ૫૮ 
૧૨૧ ૨૯-૧૨-૨૦૨૦ ટેબરપવનક કન્પયન્વ – કે.લી.કે નાના કાાંધાવય ૪૫ - 
૧૨૨ ૧૬ થી૩૧-૧૨-૨૦૨૦ સ્લછતા ખલાડીમાની ઉજલણી ૩૯૧ ૨૩૯ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીયા (રાજકોટ-I) 
૧૨૩ ૫-૧૨-૨૦૨૦ વલશ્વ જભીન દદલવની ઉજલણી ૫૩ ૦૨ 
૧૨૪ ૧૭-૧૨-૨૦૨૦ કૃવ કામદાની જાણકાયી ભાટે ખેડૂત વાંભેરન ૪૦ - 
૧૨૫ ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ ખેડૂત તારીભભાાં રેકચય ડીરીલડગ ૪૧ - 
૧૨૬ ૨૩-૧૨-૨૦૨૦ દકળાન દદલવની ઉજલણી ૬૧ ૧૧ 
૧૨૭ ૨૪-૧૨-૨૦૨૦ વળમાાભાાં શઓુની વાય વાંબા ૧૯ - 
૧૨૮ ૨૫-૧૨-૨૦૨૦ ખયલા ભલાવા અને તેનુાં વનમત્રણ - ૧૭ 
૧૨૯ ૨૫-૧૨-૨૦૨૦ દકળાન અને વલજ્ઞાન  દદલવની ઉજલણી ૧૯ ૦૭ 

૧૩૦ ૨૫-૧૨-૨૦૨૦ 
ભાનનીમ લડાપ્રધાનશ્રીના દકળાન વમ્ભાન વનવધ મજના અંતગગત 
કામગક્રભનુાં વીધુાં પ્રવાયણ 

૨૧ ૦૭ 

૧૩૧ ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ વળલણની વ્મલવામરિી તારીભ - ૪૦ 
૧૩૨ ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ બ્યટુી ારગયની વ્મલવામરિી તારીભ - ૨૫ 
૧૩૩ ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ ગખરાના ગાભે ચણાની દપલ્ડ વલઝીટ - ૦૪ 
૧૩૪ ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ કરાવય ગાભે દકચન ગાડગનના એપ એર ડી ની વલઝીટ - ૦૫ 
૧૩૫ ૧૬ થી૩૧-૧૨-૨૦૨૦ સ્લછતા ખલાડીમાની ઉજલણી ૮૧ ૨૧ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ીલીયા (રાજકોટ - II) 
૧૩૬ ૦૨-૧૨-૨૦૨૦  સ્લચ્છ દૂધ ઉત્ાદન ય તારીભ ૨૦ - 
૧૩૭ ૦૨-૧૨-૨૦૨૦  વળમાળુ ળાકબાજી ાકની લૈજ્ઞાવનક ખેતી દ્ધવત ય તારીભ  ૨૦ - 
૧૩૮ ૦૩-૧૨-૨૦૨૦  ડામગ્નસ્ટીક વલઝીટ-શભુાાં કૃવભન ઉરલ (શુારન) ૦૫ - 
૧૩૯ ૦૪-૧૨-૨૦૨૦  ડામગ્નસ્ટીક વલઝીટ-ચણાભાાં સકુાય ૦૫ - 
૧૪૦ ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ જભીન સ્લાસ્્મ દદલવ ઉજલણી  ૨૮ - 
૧૪૧ ૦૮-૧૨-૨૦૨૦  ચણાભાાં સકુાયાનુાં વનમાંત્રણ  ૧૦ - 
૧૪૨ ૧૮-૧૨-૨૦૨૦  શ ુણની અગત્મતા  ૨૪ - 
૧૪૩ ૨૩-૧૨-૨૦૨૦ દકળાન દદલવ ઉજલણી ૩૪ - 
૧૪૪ ૨૩-૧૨-૨૦૨૦ ડામગ્નસ્ટીક વલઝીટ-ડુાંગીભાાં જાાંફરી ધાફાનાાં યગનુાં વનમાંત્રણ  ૦૫ - 
૧૪૫ ૨૪-૧૨-૨૦૨૦ વળમાળુાકની લૈજ્ઞાવનક ખેતી દ્ધવત  ૩૦ - 



કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 

૧૪૬ ૦૨-૧૨-૨૦૨૦ 
વ્માખ્માન – ઓનરાઇન તારીભભાાં કઇ યીતે જડાવ ુતે અંગેની 
ભાદશતી 

૧૦ ૨૭ 

૧૪૭ ૦૪-૧૨-૨૦૨૦ વ્માખ્માન – ઓનરાઇન ખેડુત ફીર ૨૦૨૦ની ભાદશતી ૩૨ ૨૪ 
૧૪૮ ૦૫-૧૨-૨૦૨૦ વલશ્વ જભીન દદલવની ઉજલણી ૫૨ - 

૧૪૯ ૦૬-૧૨-૨૦૨૦ 
જૈવલક ખેતીનુાં ભશત્લ અને ભાદાંડ  વલમ ય ઓપ કેમ્વ તારીભ 
કામગક્રભ  

૩૧ - 

૧૫૦ ૦૭-૧૨-૨૦૨૦ 
જૈવલક ખાતયનુાં ભશત્લ અને ઉમગ વલમ ય ઓનરાઈન  
તારીભ કામગક્રભ 

૫૨ - 

૧૫૧ ૦૭-૧૨-૨૦૨૦ વ્માખ્માન – ઓનરાઇન કુણ વનલાયણ અંગે ભાગગદળગન ૦૪ ૨૪ 

૧૫૨ ૦૮-૧૨-૨૦૨૦ 
ગાડગનીંગ એન્ડ સ્ટાાંડડાગઇઝેળન  વલમ ય ઓનરાઈન  તારીભ 
કામગક્રભ 

૧૦ ૧૬ 

૧૫૩ ૧૦-૧૨-૨૦૨૦ વલદડમ ળ – દકચન ગાડગનીંગ  ૧૫ ૧૭ 
૧૫૪ ૧૧-૧૨-૨૦૨૦ લેફીનાય – પાભગવગ એક્ટ ૭૦ ૧૨ 
૧૫૫ ૧૫-૧૨-૨૦૨૦ િેત્ર ય વનદાન – જીરૂ ૦૫ - 
૧૫૬ ૧૫-૧૨-૨૦૨૦ િેત્ર ય વનદાન – ભયચા ૦૭ - 

૧૫૭ ૧૯-૧૨-૨૦૨૦ 
વાંગ્રદશત જીલાત વનમાંત્રણનાાં વવધ્ધાાંત વલમ ય ઓનરાઈન  
તારીભ કામગક્રભ 

૫૨ - 

૧૫૮ ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ વલદડમ ળ – દાડભનુાં જ્યવુ ફનાલલા અંગે - ૨૫ 
૧૫૯ ૨૪-૧૨-૨૦૨૦ ચણાભાાં ાક વાંયિણ વલમ ય ઓનરાઈન તારીભ કામગક્રભ ૭૫ - 
૧૬૦ ૨૪-૧૨-૨૦૨૦ લેફીનાય – પાભગવગ એક્ટ ૮૦ ૧૨ 
૧૬૧ ૨૪-૧૨-૨૦૨૦ નેળનર કન્ઝયભુય દદલવની ઉજલણી (ઓનરાઇન) ૨૦૦ ૧૨૦ 
૧૬૨ ૨૫-૧૨-૨૦૨૦ દકવાન અને વલજ્ઞાન દદલવની ઉજલણી ૩૮૮ ૧૮૭ 
૧૬૩ ૨૫-૧૨-૨૦૨૦ ીએભ પ્રગ્રાભ – ીએભ દકવાન વમ્ભાન વનધી  ૧૨૮ ૧૦૨ 

૧૬૪ ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ 
ફીજની ભાલજત તથા યગ અને જીલાતનુાં વનમાંત્રણ  વલમ ય 
ઓનરાઈન કેમ્વ તારીભ કામગક્રભ 

૩૧ - 

૧૬૫ ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ જૈવલક ખેતીનુાં ભશત્લ વલમ ય ઓન કેમ્વ તારીભ કામગક્રભ ૨૬ - 

૧૬૬ 
૦૩,૦૭,૧૫,૨૨,૨૮ 
અને ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ 

કૃવ ગટઠી ૬૭ ૨૪ 

૧૬૭ ૧૬ થી૩૧-૧૨-૨૦૨૦ સ્લચ્છતા ખલાડીમાની ઉજલણી ૯૯ ૧૨૫ 
૧૬૮ ૦૧ થી૩૧-૧૨-૨૦૨૦ વાદશત્મ વલતયણ ૨૦૦ ૧૦ 
૧૬૯ ૦૧ થી૩૧-૧૨-૨૦૨૦ ટેરીપન િાયા ભાગગદળગન ૭૩ ૩૫ 
૧૭૦ ૦૧ થી૩૧-૧૨-૨૦૨૦ મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન ૨૦૦ ૧૦ 

કુ ાભાથીઓ (ભાઈઓ અને બષનેો) ૨૧૭૦૭૫ ૩૦૯૨૦ 

કુ ૨૪૭૯૯૫ 

 

 


