
 
 

ક્રમ કાર્યક્રમની તારીખ કાર્યક્રમનો વિષર્ 
લાભાર્થીઓની 

સખં્ર્ા 
ભાઈઓ બહનેો 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વનર્ામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 

૧ ૧૮-૦૨-૨૦૨૦ 
સેન્ટર ઓફ કોમ્યનુિકેશિ યોજિા અંતર્ગત ઓિ કેમ્પસ 
ખેડૂત તાલીમ કાયગક્રમ (ર્ામ. માળિયા હાટીિા) 

૩૦ - 

૨ 
૨૯-૦૧-૨૦ થી ૧૨-

૦૨-૨૦ 
ગ્રીિહાઉસ અિે િેટહાઉસ તાલીમ કાયગક્રમ ૫૦ - 

૩ ૨૮-૦૧-૨૦ 
જી.એિ.એફ.સી. અિે જૂ.કૃ.ય.ુ, જૂિાર્ઢિા સયંકુ્ત ઉપક્રમે 
ખેડૂત સભા (ર્ામ: કેવદ્રા) 

૫૩ - 

સરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 

૪ 
૩૦-૧૨-૧૯ થી     
૦૧-૦૧-૨૦  

કૃનિ અિે પશ ુપાલિ અંરે્િી આધનુિક વૈજ્ઞાનિક સમજ 
નવિય પર ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ (જી.એસ.એફ.સી.-
વડોદરા) 

૩૮ - 

૫ ૦૨-૦૧-૨૦ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર –મહસેાણા (પે્રરણા પ્રવાસ) ૩૫  ૩૫  

૬ 
૦૨-૦૧-૨૦ લડોદરા પ્રાથનમક શાિા- માિીયાહાટીિા જી. જૂિાર્ઢ 

(પે્રરણા પ્રવાસ) 
૩૦ ૨૬ 

૭ ૦૩ થી ૦૫-૦૧-૨૦  ‘’એડીએફ ટેક એક્ષ્પો ૨૦‘’ અમદાવાદ ૨૨૦૦ ૮૦૦ 
૮ ૦૪-૦૧-૨૦ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર- વ્યારા (પે્રરણા પ્રવાસ) ૫૮ ૫૦ 
૯ ૦૪-૦૧-૨૦ આત્મા પ્રોજેક્ટ- ખેડા (પે્રરણા પ્રવાસ) - ૫૪ 
૧૦ ૦૪-૦૧-૨૦ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર – સરુત (પે્રરણા પ્રવાસ) ૩૫ ૩૫ 
૧૧ ૦૮-૦૧-૨૦ ઇિપટુ ડીલસગ –આણદં(આ.કૃ.ય.ુ) (પે્રરણા પ્રવાસ) ૫૫ - 
૧૨ ૦૮-૦૧-૨૦ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર – રાજકોટ (પે્રરણા પ્રવાસ) ૩૦ ૩૦ 
૧૩ ૦૮-૦૧-૨૦ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર – રાજકોટ (બોરરયા) (પે્રરણા પ્રવાસ) ૩૦ ૩૦ 
૧૪ ૦૯-૦૧-૨૦ આત્મા પ્રોજેક્ટ- ખેડા (પે્રરણા પ્રવાસ) - ૫૨ 
૧૫ ૦૯-૦૧-૨૦ આયગ કન્યા નવદ્યાલય – જૂિાર્ઢ (પે્રરણા પ્રવાસ) ૩૩ ૪૦ 

૧૬ 
૦૯-૦૧-૨૦  પાકોિી આધનુિક વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધનત અંરે્ ઓિ કેમ્પસ 

તાલીમ કાયગક્રમ (અંબજુા નસમેન્ટ ફાઉન્ડેશિ- બર્સરા) 
૩૮ -  

૧૭ ૧૬-૦૧-૨૦ આત્મા પ્રોજેક્ટ- વલસાડ (પે્રરણા પ્રવાસ) - ૫૦ 
૧૮ ૧૭-૦૧-૨૦ બી.આર.એસ.કોલેજ, શારદાગ્રામ (પે્રરણા પ્રવાસ) - ૨૨ 
૧૯ ૧૭-૦૧-૨૦ આત્મા પ્રોજેક્ટ- બાડમેર(રાજસ્થાિ) (પે્રરણા પ્રવાસ) ૩૬ - 
૨૦ ૧૭-૦૧-૨૦ આત્મા પ્રોજેક્ટ-ભરૂચ (પે્રરણા પ્રવાસ) - ૫૨ 
૨૧ ૧૮-૦૧-૨૦ િાયબ બાર્ાયત નિયામક –છોટા ઉદેપરુ (પે્રરણા પ્રવાસ) ૫૪ -  

૨૨ 
૨૦ થી ૨૨-૦૧-૨૦  પાકોિી આધનુિક વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધનત અંરે્ ઓિ કેમ્પસ 

તાલીમ કાયગક્રમ (આત્મા પ્રોજેક્ટ-અમરેલી) 
૩૯ - 

૨૩ ૨૨-૦૧-૨૦  ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર – રાજપીપિા (પે્રરણા પ્રવાસ) ૪૦ ૫૦ 

૨૪ 
૨૩-૦૧-૨૦  બેકરી તાલીમ ઓફ કેમ્પસ કાયગક્રમ  

(ર્ામ: સરંભડા તા.-જી.અમરેલી) 
- ૩૮ 

જાન્દ્યઆુરી- ૨૦૨૦ દરમ્ર્ાન ર્થરે્લ વિસ્તરણ વિક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝલક 

 



૨૫ ૨૩-૦૧-૨૦ ખેડૂત ચચાગ સભા (ર્ામ: સરંભડા તા.-જી.અમરેલી) ૩૫ - 
૨૬ ૨૩-૦૧-૨૦  આત્મા પ્રોજેક્ટ– વલસાડ (પે્રરણા પ્રવાસ) ૧૬ ૩૪ 
૨૭ ૨૩-૦૧-૨૦  બી.આર.એસ. કોલેજ-શારદાગ્રામ (પે્રરણા પ્રવાસ) ૧૮ ૧૪ 
૨૮ ૨૩-૦૧-૨૦  સરકારી હાઈસ્કુલ, અર્તરીયા (ભાવિર્ર) (પે્રરણા પ્રવાસ) ૨૦ ૧૫ 

૨૯ 
૨૪-૦૧-૨૦  બી.આર.એસ. કોલેજ, ગ્રામ ભરતી, અમરાપરુ (પે્રરણા 

પ્રવાસ) 
૨૮ ૩૪ 

૩૦ ૨૪-૦૧-૨૦  ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર – ભરૂચ (પે્રરણા પ્રવાસ) ૫૨ - 

૩૧ 
૨૭ થી ૨૯-૦૧-૨૦  ખેતી, ગહૃ નવજ્ઞાિ અિે પશ ુપાલિ નવિય પર ઓિ કેમ્પસ 

તાલીમ કાયગક્રમ (આત્મા પ્રોજેક્ટ-તાપી) 
- ૫૮ 

૩૨ 
૨૯-૦૧-૨૦ બાર્ાયત અિે ગહૃ નવજ્ઞાિ નવિય પર ઓિ કેમ્પસ તાલીમ 

કાયગક્રમ (ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર – રાજકોટ) 
- ૩૦ 

૩૩ ૨૯-૦૧-૨૦  બી.આર.એસ.કોલેજ – બિાસકાઠંા (પે્રરણા પ્રવાસ) ૨૯ ૨૯ 
૩૪ ૨૯-૦૧-૨૦  ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર – રાજકોટ (પે્રરણા પ્રવાસ) - ૩૦ 
૩૫ ૩૧-૦૧-૨૦  બી.આર.એસ. કોલેજ-શારદાગ્રામ (પે્રરણા પ્રવાસ) ૧૫ ૧૩ 
૩૬ ૧ થી ૩૧-૦૧-૨૦ મલુાકાતીઓિે માર્ગદશગિ   ૧૮૭ ૧૦૦ 
૩૭ ૧ થી ૩૧-૦૧-૨૦ ટેલીફોિ દ્વારા માર્ગદશગિ ૧૭૦ ૧૩૦ 

બેકરીિાળા, જૂ.કૃ.ય,ુ જુનાગઢ 

૩૮ ૨૩-૦૧-૨૦૨૦ 
ર્ામ: સરંભડા. તા. જી. અમરેલીિા બહિેોિે બેકરી 
વાિર્ીઓન ુનિદશગિિો ઓફ કેમ્પસ કાયગક્રમ 

- ૩૨ 

૩૯ ૨૮-૦૧-૨૦૨૦ 
તાપી જીલ્લાિા બહિેોિે બેકરી વાિર્ીઓન ુનિદશગિ અંરે્િો 
ઓિ કેમ્પસ કાયગક્રમ 

- ૫૮ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપટ 

૪૦ ૦૪-૦૧-૨૦૨૦ 
શાકભાજી પાકોમા ંસકંળલત રોર્-જીવાત વ્યવસ્થાપિ નવિય 
પર ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ  

૦૮ ૨૧ 

૪૧ ૦૯-૦૧-૨૦૨૦ ડાયાગ્િોસ્ટીક નવઝીટ ૦૮ - 
૪૨ ૧૭-૦૧-૨૦૨૦ ડાયાગ્િોસ્ટીક નવઝીટ ૦૪ - 

૪૩ ૧૭-૦૧-૨૦૨૦ CFLD આપેલ ખેડૂતોિા ખેતરિી મલુાકાત ૦૭ - 

૪૪ ૧૮-૦૧-૨૦૨૦ ડાયાગ્િોસ્ટીક નવઝીટ ૦૭ - 

૪૫ ૧૮-૦૧-૨૦૨૦ CFLD આપેલ ખેડૂતોિા ખેતરિી મલુાકાત ૦૬ - 

૪૬ ૧૮-૦૧-૨૦૨૦ 
મખુ્ય પાકોમા ંજીવાતનુ ંજૈનવક નિયતં્રણ નવિય પર ઓફ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ  

૩૦ - 

૪૭ ૧૮-૦૧-૨૦૨૦ રફલ્ડ ડે [ચણા (GJG-3)] ૩૭ - 
૪૮ ૨૬-૦૧-૨૦૨૦ પ્રજાસતાક રદવસિી ઉજવણી ૪૩ ૨૨ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાસર 

૪૯ 
૦૨-૦૧-૨૦૨૦ જીરુ તથા ચણામા ંરોર્-જીવાત નિયત્રણ નવિય પર ઓફ 

કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 
૦૮ ૧૭ 

૫૦ ૦૩-૦૧-૨૦૨૦ આત્મા પ્રોજેક્ટ ખેડા (પે્રરણા પ્રવાસ) ૦૨ ૫૨ 
૫૧ ૧૧-૦૧-૨૦૨૦ પશપુાલિ નશળબર ૨૩૧ ૪૨ 

૫૨ ૧૭-૦૧-૨૦૨૦ પશપુાલિ નશળબર ૨૬૯ ૪૫ 



૫૩ 
૨૦-૦૧-૨૦૨૦ જીરુ તથા ચણામા ંરોર્-જીવાત નિયત્રણ નવિય પર ઓફ 

કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 
૧૮ ૦૨ 

૫૪ ૨૦-૦૧-૨૦૨૦ બધારણ રદવસ ૩૨ ૨૭ 
૫૫ ૨૧-૦૧-૨૦૨૦ ખેડુત તાલીમ કેન્દ્ર, િમગદા ૪૨ ૫૦ 
૫૬ ૨૮-૦૧-૨૦૨૦ ગ્લોબલ પોટેટો કોન્ક્લેવ-૨૦૨૦ ૨૬ ૨૦ 
૫૭ ૧ થી ૩૧-૦૧-૨૦ ટેલીફોિ દ્વારા માર્ગદશગિ ૧૧૧ - 

૫૮ ૧ થી ૩૧-૦૧-૨૦ મલુાકાતીઓિે માર્ગદશગિ ૮૯ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 
૫૯ ૦૧-૦૧-૨૦૨૦  નશયાળુ પાકોમા ંખાતર વ્યવસ્થાપિ (રાત્રી સભા) ૧૧૯   - 

૬૦ ૪-૦૧-૨૦  
નશયાળુ પાકોમા ંરોર્ અિે જીવાતોનુ ંનિયતં્રણ નવિય પર 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૬૦  - 

૬૧ ૨૧-૦૧-૨૦  
રોર્ અિે જીવાતોનુ ંજૈનવક નિયતં્રણ નવિય પર ઓફ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૫૪  - 

૬૨ ૨૨-૦૧-૨૦  
ખેડૂતોિી આવક બમણી કરવા માટે, મરહલાઓિી આવક 
વધારવા માટેિી નવનવધ પ્રવનૃતઓ પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

- ૩૦  

૬૩ ૨૩-૦૧-૨૦  
ખેડૂતોિી આવક બમણી કરવા માટે ફિો, શાકભાજી અિે 
અન્ય ખેત પેદાશોમા ંપ્રોસેનસિંર્ અિે મલૂ્યવદૃ્ધિ નવિય પર 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

-  ૨૫  

૬૪ ૨૨-૦૧-૨૦  રકચિ ર્ાડગિીંર્ પર ક્ષેનત્રય રદવસ - ૧૦  

૬૫ ૦૪-૦૧-૨૦   
પોિણનુ ં મહત્વ અિે આપણી અત્યારિી આહારિી ટેવોિી 
સ્વાસ્્ય પર અસર 

૫૬  ૫૫ 

૬૬ ૨૧-૦૧-૨૦  
નશયાળુ પાકોમા ં આવતા રોર્ અિે જીવાતિા પ્રશ્નો (ચચાગ 
સભા) 

૬૦   - 

૬૭ ૧ થી ૩૧-૦૧-૨૦ કૃનિ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા વ્યાખ્યાિ  ૧૪૦૧  ૯૫૩  

૬૮ ૧ થી ૩૧-૦૧-૨૦ 
અજમા, ચીકોરી, જીરંુ, ચણા અિે ધાણાિા પાકમા ંવૈજ્ઞાનિકો 
દ્વારા મલુાકાત 

૫૨  - 

૬૯ ૧ થી ૩૧-૦૧-૨૦ મલુાકાતીઓિે માર્ગદશગિ ૨૭૮  ૧૮૦  
૭૦ ૧ થી ૩૧-૦૧-૨૦ ટેલીફોિ દ્વારા માર્ગદશગિ ૩૦૦  ૩૯  
૭૧ ૧ થી ૩૧-૦૧-૨૦ જીરંુ અિે ધાણાિા પાકમા ંપ્રથમ હરોિિા નિદશગિો ૬૦ -  

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેલી 

૭૨ ૦૩-૦૧-૨૦ 
ખેતીમા ંપ્લાસ્સ્ટકિો ઉપયોર્ નવિય પર ઓફ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૧૨ ૨૬ 

૭૩ ૦૪-૦૧-૨૦ 
ઉદ્યોર્ સાહનસકતાિો નવકાસ નવિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

૩૫ - 

૭૪ ૦૪-૦૧-૨૦ એિએફએસએમ અંતર્ગત ચણા જીજી-૫ મા ંરફલ્ડ ડે ૧૭ - 
૭૫ ૧૧-૦૧-૨૦ િાિીયેરીમા ંજીવાત નિયતં્રણ (વૈજ્ઞાનિકનુ ંવ્યાખ્યાિ) ૧૫૦ - 

૭૬ ૨૦-૦૧-૨૦ 
ચણામા ંજીવાત નિયત્રણ નવિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

 
૧૦૩ - 



૭૭ ૨૦-૦૧-૨૦  
એિએફએસએમ અિે નિકરા પ્રોજેકટ અંતર્ગત કઠોિ 
પાકોમા ંજીવાત નિયતં્રણ નવિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

૧૦૩  - 

૭૮ ૨૦-૦૧-૨૦ એિએફએસએમ અંતર્ગત ચણા જીજી-૫ મા ંરફલ્ડ ડે ૨૫ - 

૭૯ ૨૧-૦૧-૨૦ 
નશયાળુ પાકોમા ંસતંળુલત પોિણ વ્યવસ્થાપિ નવિય પર 
ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૦ - 

૮૦ ૨૪-૦૧-૨૦  
તેલીબીયા પાકોમા ંજીવાત નિયતં્રણ (એિએફએસએમ 
ઓઇલસીડ અિે ઓઇલ પામ અંતર્ગત તાલીમ સ્પોન્સડગ ) 

૨૦ - 

૮૧ ૨૮-૦૧-૨૦  
ગ્લોબલ પોટેટો કોંકલેવ ૨૦૨૦ નુ ંજે.એ.ય.ુ મોટા ભડંારીયા 
કોલેજિા નવદ્યાથીઓિે લાઈવ ટેલીકાસ્ટ  

૧૮૦ - 

૮૨ ૨૮-૦૧-૨૦ ગ્લોબલ પોટેટો કોંન્કલેવ નુ ંજીવતં પ્રસારણ ૧૨૦ ૬૬ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 
૮૩ ૦૬-૦૧-૨૦ ટમેટાિા પાકમા ંવૈજ્ઞાનિકોિી ક્ષેત્ર મલુાકાત ૧૧ - 
૮૪ ૦૭-૦૧-૨૦ મરચાિા પાકમા ંવૈજ્ઞાનિકોિી ક્ષેત્ર મલુાકાત ૦૪ - 

૮૫ ૧૮-૦૧-૨૦ 
મર્ફિીિા ં પાક પર બાયો-ફટીલાઇઝરિો યોગ્ય ઉપયોર્ 
(ફામગસગ રફલ્ડ સ્કુલ) 

૪૯ - 

૮૬ ૧૮-૦૧-૨૦ વૈજ્ઞાનિકિી ક્ષેત્ર મલુાકાત ૧૧ - 

૮૭ ૨૧-૦૧-૨૦ 
બીજ મસાલા પાકોનુ ં મલુ્યવધગિ અિે બજાર વ્યવસ્થા 
નિકાસ લક્ષી ખેતી (સેમીિાર) 

૧૩૪ ૦૬ 

૮૮ ૨૩-૦૧-૨૦ ફટીલાઇઝસગ અિે કેનમકલ્સિો યોગ્ય ઉપયોર્ (ખેડુત નશળબર) ૫૯ - 

૮૯ ૨૪-૦૧-૨૦ 
જતંિુાશકિો યોગ્ય સગં્રહ નવિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

૩૪ - 

૯૦ ૨૫-૦૧-૨૦ જતંિુાશકિો યોગ્ય ઉપયોર્ (રફલ્ડ ડે) ૧૧ - 
૯૧ ૦૧ થી ૩૧-૦૧-૨૦ ટેલીફોિ દ્વારા માર્ગદશગિ ૧૨૫ ૩૨ 
૯૨ ૦૧ થી ૩૧-૦૧-૨૦ મલુાકાતીઓિે માર્ગદશગિ ૫૭ ૧૭ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીર્ા 
૯૩ ૮-૦૧-૨૦ મલુ્ય વદૃ્ધિનુ ંમહત્વ નવિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ ૨૩ - 

૯૪ ૮-૦૧-૨૦ 
બાિકો અિે તરૂણીમા ંપોિણ વ્યવસ્થાપિ નવિય પર ઓફ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

- ૧૨ 

૯૫ ૯-૦૧-૨૦ 
ળબિપરંપરાર્ત ઉજાગનુ ં ખેતીમા ં મહત્વ અિે તેિો ઉપયોર્ 
નવિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૫ - 

૯૬ ૯-૦૧-૨૦ 
આંબિાનુ ં મલુ્ય વદૃ્ધિ નવિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

- ૨૦ 

૯૭ ૧૦-૦૧-૨૦ 
ખેતીમા ં પ્લાસ્ટીકિો ઉપયોર્ નવિય પર ઓફ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૩ - 

૯૮ ૧૦-૦૧-૨૦ 
ફિ અિે શાકભાજી િી સાચવણી અિે નવનવધ બિાવટો 
નવિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

- ૨૩ 

૯૯ ૧૧-૦૧-૨૦ કૃનિ પ્રદશિગમા ંહાજરી ૪૫૦ ૨૧૧ 
૧૦૦ ૨૦-૦૧-૨૦ સનંવધાિ રદવસિી ઉજવણી ૩૫૦ ૧૦૦ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, પીપળીર્ા 



૧૦૧ ૦૫-૦૧-૨૦ લસણ આઈ.એિ.એમ. (ઓ.એફ.ટી.) ૩ - 

૧૦૨ ૦૬-૦૧-૨૦ 
શાકભાજી પાકોમા ંસકંળલત ખાતર વ્યવસ્થાપિ નવિય પર 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૩૫ - 

૧૦૩ ૧૫-૦૧-૨૦ લસણમા ંફૂર્જન્ય રોર્િો ઉપદ્રવ (ડાયગ્િોસ્ટીક નવઝીટ) ૫ - 

૧૦૪ ૧૬-૦૧-૨૦  
મસાલા પાકોમા ં રોર્ જીવાત નિયતં્રણ પર ઓિ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૯ - 

૧૦૫ ૨૨-૦૧-૦૨૦  
આમિાનુ ં મલૂ્યવધગિ નવિય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

- ૨૫ 

૧૦૬ ૨૩-૦૧-૨૦ વાછરડામા ંકૃનમિો ઉપદ્રવ (ડાયગ્િોસ્ટીક નવઝીટ) - ૨ 

૧૦૭ ૨૮-૦૧-૨૦  
પોટેટો કોન્કલેવ અિે પશ ુ આહારમા ં ખાણદાણનુ ં મહત્વ 
નવિય પર ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૩૭ - 

૧૦૮ ૨૮-૦૧-૨૦ ખેડૂતોિી એઝોલા યનુિટિી મલુાકાત ૩૭ - 

કુલ લાભાર્થીઓ (ભાઈઓ અને બહનેો) ૯૧૩૯ ૪૦૭૧ 

કુલ ૧૩૨૧૦ 

 

 


