
 
 

ક્રમ કાયયક્રમની તારીખ કાયયક્રમનો વળવય 
ાભાથીઓની 

શખં્યા 
ભાઈઓ બષનેો 

વળસ્તરણ વક્ષણ વનયામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 

૧ ૨૯-૦૧-૨૦૨૧ 
દેળભાાં વૌ પ્રથભ જૂનાગઢ કૃષ યષુનલવીટી દ્વાયા ઈનટુ ડીરવસ 
કોસની ળરૂઆત 

૩૬૦ - 

બેકરીાલા, જૂનાગઢ 

૨ 
૨૨-૦૧-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ:ફેકયીળાાના અભ્માસ્ક્રભ ષલળેની ભાહશતી અને 

ઘયગથ્થ ુયીતે ફેકયી લાનગીઓની ફનાલટ  

 
૫૬ 

શરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 
૩ ૦૮-૦૧-૨૦૨૧ પે્રયણા પ્રલાવ આત્ભા પ્રોજેક્ટ - લરવાડ - ૪૪ 
૪ ૧૨-૦૧-૨૦૨૧ પે્રયણા પ્રલાવ આત્ભા પ્રોજેક્ટ - લડોદયા ૯૧ - 
૫ ૧૯-૦૧-૨૦૨૧ પે્રયણા પ્રલાવ આત્ભા પ્રોજેક્ટ- દેલભષૂભ દ્વાયકા - ૩૭ 
૬ ૨૨-૦૧-૨૦૨૧ પે્રયણા પ્રલાવ આત્ભા પ્રોજેક્ટ - લરવાડ - ૪૩ 

૭ 
૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

યષુનલવીટી મરુાકાતે આલતા ખેડૂત બાઈઓ ફશનેો /ષલદ્યાથી અને 
મરુાકાતીઓને ભાગસદળસન 

૩૮૪ - 

૮ 
૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

ટેરીપોન દ્વાયા ભાગસદળસન 
૩૧૦ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાટ (ોરબદંર) 
૯ ૦૪-૦૧-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- દુધાા શઓુની ઘય ગથ્થ ુભાલજત  - ૧૩ 

૧૦ ૦૫-૦૧-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ- પ્રાન્ટેળન ાકોની ખેતી દ્ધષત (ગાભ-
ઈશ્વયીમા) 

૧૫ - 

૧૧ ૦૮-૦૧-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભતથા હપલ્ડ ડે(ચણા-GJG-6)(CFLD તારીભ) -
ષળમાળુ ાકોની આધષુનક ખેતી તાાંષિકતાઓ (ગાભ-ગોકયણ)  

૨૧ - 

૧૨ ૦૮-૦૧-૨૦૨૧ ડામાગ્નોસ્ક્ટીક ષલઝીટ- ગોકયણ ૦૫ - 
૧૩ ૧૧-૦૧-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ–પ તથા ફૂર ાકોભાાં મલુ્મ લધસન - ૨૩ 

૧૪ ૧૧-૦૧-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ-શઓુભાાં કૃષભનાળક દ્ધષત તથા કૃષિભ 
ફીજદાન (ગાભ- ઈશ્વયીમા) 

- ૧૬ 

૧૫ ૧૨-૦૧-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ–જભીનની પદ્રુતાની જાણલણી તથા 
જભીનનો નમનુો રેલાની દ્ધષત (ગાભ-લડલાા) 

- ૨૨ 

૧૬ ૧૪-૦૧-૨૦૨૧ ભકયવાંરાાંષત ષનષભતે ઘામર ક્ષીની વાયલાય  ૦૩ - 
૧૭ ૨૦-૦૧-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ – વાંગ્રહશત અનાજની જીલાતનુાં વ્મલસ્ક્થાન  - ૧૩ 
૧૮ ૨૧-૦૧-૨૦૨૧ ડામાગ્નોસ્ક્ટીક ષલઝીટ- યાતડા ૦૮ - 
૧૯ ૨૨-૦૧-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ – ફેકયી આઈટભની ફનાલટ (ગાભ-ગોકયણ) - ૫૬ 
૨૦ ૨૩-૦૧-૨૦૨૧ યારભ હદલવની ઉજલણી ૨૦ ૦૧ 
૨૧ ૨૬-૦૧-૨૦૨૧ પ્રજાવતાક હદલવની ઉજલણી ૧૭ - 

૨૨ ૨૮-૦૧-૨૦૨૧ 
ભશાનબુાલની કેન્ર મરુાકાત: ડો.લી.ી.ચોલહટમા,ભાન. કુરષતશ્રી 
તથા વાંળોધન ષનમાભકશ્રી,જુકૃય,ુ જુનાગઢ 

- - 

જાન્દ્યઆુરી-૨૦૨૧ દરમ્યાન થયે વળસ્તરણ વક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝક 

 



૨૩ ૩૦-૦૧-૦૨૧ ભશાત્ભા ગાાંધી ષનલાસણ હદલવ ષનષભતે ભશાત્ભાને ષુાાંજલર અસણ  ૧૮ - 

૨૪ 
૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

મરુાકાતીઓને ભાગસદળસન ૧૮ - 

૨૫ 
૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

FTC ખાતે રેકચય આલા (કુર- ૮ રેકચય) - ૬૫ 

૨૬ 
૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

જભીન તથા ાણીના નમનુાનુાં થૃ્થકયણ ૦૬ - 

૨૭ 
૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

પોન ય ખેડૂતોને ભાગસદળસન ૩૪ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેી 
૨૮ ૦૧-૦૧-૨૦૨૧ વોઇર શલે્થકાડસ જાગતૃતા ષળલફય (વ્માખાન) ૩૦ - 
૨૯ ૦૧-૦૧-૨૦૨૧ વોઇર શલે્થકાડસ જાગતૃતા ષળલફય (વ્માખાન) ૩૦ - 
૩૦ ૦૧-૦૧-૨૦૨૧ વોઇર શલે્થકાડસ જાગતૃતા ષળલફય, ઓપ કેમ્વ તારીભ(નલાણીમા ) ૩૦ - 
૩૧ ૦૧-૦૧-૨૦૨૧ વોઇર શલે્થકાડસ જાગતૃતા ષળલફય, ઓપ કેમ્વ તારીભ (કુલયગઢ ) ૩૨ - 
૩૨ ૦૨-૦૧-૨૦૨૧ લેષભિ કાંોસ્ક્ટ અને લેષભિ લોળ (સ્ક્ોન્વય તારીભ)  ૩૦ - 
૩૩ ૦૨-૦૧-૨૦૨૧ NFSM અંતગસત ખેડૂત મરુાકાત ૦૨ - 
૩૪ ૦૨-૦૧-૨૦૨૧ વોઇર શલે્થકાડસ જાગતૃતા ષળલફય, ઓપ કેમ્વ તારીભ (ખારય) ૩૦ - 
૩૫ ૦૨-૦૧-૨૦૨૧ વોઇર શલે્થકાડસ જાગતૃતા ષળલફય, ઓપ કેમ્વ તારીભ (ષલઠરયુ) ૩૦ - 

૩૬ ૦૨-૦૧-૨૦૨૧ 
વોઇર શલે્થકાડસ જાગતૃતા ષળલફય , ઓપ કેમ્વ તારીભ (ીઠા 
કોટડા) 

૫૦ - 

૩૭ ૦૨-૦૧-૨૦૨૧ વોઇર શલે્થકાડસ જાગતૃતા ષળલફય, ઓપ કેમ્વ તારીભ ( કયણુાંકી) ૩૦ - 

૩૮ ૦૪-૦૧-૨૦૨૧ 
વજીલ ખેતીભાાં યોગ જીલાત ષનમાંિણ , ઓન કેમ્વ તારીભ 
(કયજાા) 

૨૯ - 

૩૯ ૦૪-૦૧-૨૦૨૧ ષળમાળુ ાકોભાાં યોગ જીલાત ષનમાંિણ ( વ્માખ્માન)  ૩૧ - 
૪૦ ૦૭-૦૧-૨૦૨૧ હદલેરના ાકભાાં હપલ્ડ યીક્ષણ ૧૫ - 
૪૧ ૧૩-૦૧-૨૦૨૧ સકૂ્ષ્ભ  તત્લો નુાં ભશત્લ (સ્ક્ોન્વય તારીભ) ૩૨ - 

૪૨ ૧૩-૦૧-૨૦૨૧ 
વોઇર શલે્થકાડસ જાગતૃતા ષળલફય તેભજ કાવભાાં ગરુાફી ઈમનુાં 
ષનમાંિણ, ઓપ કેમ્વ તારીભ (ભષતયાા) 

૩૨ - 

૪૩ ૧૩-૦૧-૨૦૨૧ વોઇર શલે્થકાડસ જાગતૃતા ષળલફય (વ્માખ્માન) ૩૦ - 
૪૪ ૧૫-૦૧-૨૦૨૧ વોઇર શલે્થ કાડસ ની વભજ (સ્ક્ોન્વય તારીભ) ૩૦ - 
૪૫ ૧૬-૦૧-૨૦૨૧ સકૂ્ષ્ભ  તત્લો નુાં ભશત્લ (સ્ક્ોન્વય તારીભ) ૩૦ - 
૪૬ ૧૬-૦૧-૨૦૨૧ NFSM અંતગસત ખેડૂત મરુાકાત ૦૨ - 
૪૭ ૧૬-૦૧-૨૦૨૧ DAMU અંતગસત જાગતૃતા ષળલફય ૨૫  
૪૮ ૧૭-૦૧-૨૦૨૧ વોઇર શલે્થકાડસ જાગતૃતા ષળલફય (વ્માખ્માન) ૩૦ - 
૪૯ ૧૮-૦૧-૨૦૨૧ કાવ ભાાં ખાતય વ્મલસ્ક્થાન (સ્ક્ોન્વય તારીભ)  ૩૦ - 
૫૦ ૧૮-૦૧-૨૦૨૧ DAMU અંતગસત જાગતૃતા ષળલફય ૨૪  
૫૧ ૧૮-૦૧-૨૦૨૧ NFSM અંતગસત ખેડૂત મરુાકાત ૦૪ - 
૫૨ ૧૮-૦૧-૨૦૨૧ વોઇર શલે્થ કાડસ નો ઉમોગ (વ્માખ્માન) ૩૦ - 

૫૩ ૧૯-૦૧-૨૦૨૧ 
વોઇર શલે્થકાડસ જાગતૃતા ષળલફય ,  ઓપ કેમ્વ (સ્ક્ોન્વય તારીભ) 
( ળાખયુ) 

૩૨ - 



૫૪ ૨૦-૦૧-૨૦૨૧ વજીલ ખેતી અને વહટિહપકેળન (વ્માખ્માન)  ૩૦ - 
૫૫ ૨૦-૦૧-૨૦૨૧ DAMU અંતગસત જાગતૃતા ષળલફય ૧૨  
૫૬ ૨૦-૦૧-૦૨૧ NFSM અંતગસત ખેતય હદલવ ૧૫ - 
૫૭ ૨૨-૦૧-૨૦૨૧ ભહશન્રા Krish e Programme કાવભાાં ગરુાફી ઈમ (વ્માખ્માન) ૩૦ - 

૫૮ 
૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૧  

વ્શોટ્વ અ દ્વાયા હકવાન યથ , હકવાન લફર , રીરી ઇમનુાં      
ચણાભાાં ષનમિણ  

૧૨૦૦ - 

૫૯ 
૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૧  

પેવબકુ દ્વાયા ભાગસદળસન  હકવાન યથ ,હકવાન લફર , રીરી ઇમનુાં 
ષનમિણ 

૩૦૦ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 

૬૦ 
૬ થી ૮-૦૧-૨૧  ષળમાળુ ાકોભાાં વ ાંકલરત જીલાત ષનમાંિણ ષલમ ય ઓન  કેમ્વ 

તારીભ 
- ૩૦  

૬૧ ૦૬-૦૧-૨૧  ઘાણાના ાકભાાં ક્ષેિીમ હદલવ  ૧૨  ૧  

૬૨ 
૬-૦૧-૨૧  હકળાન ગોષઠી – ઘાણાના ાકભાાં યોગ અને જીલાતોનુાં જૈષલક 

ષનમાંિણ  
૨૬  ૧  

૬૩ ૦૭-૦૧-૨૧  ઘાણાના ાકભાાં ક્ષેિીમ હદલવ ૧૩  ૩  

૬૪ 
૦૭-૦૧-૨૧  ષળમાળુ ાકોભાાં વ ાંકલરત જીલાત ષનમાંિણ ષલમ ય ષલસ્ક્તયણ 

કામસકતાસઓની તારીભ  
૨૮  ૩  

૬૫ ૭-૦૧-૨૧  હકળાન ગોષઠી - જીરુાંના ાકભાાં યોગ અને જીલાતોનુાં જૈષલક ષનમાંિણ  ૧૩  ૩  

૬૬ 
૮-૦૧-૨૧   M Kisan ોટસર યથી ચણાના ાકભાાં જીલાત ષનમાંિણ અંગેની 

ભાહશતી આતો  ભેવેજ 
૬૮૬૯૦  ૮૯૯૦  

૬૭ 
૮-૦૧-૨૧   M Kisan ોટસર યથી જીરુાંના ાકભાાં ભોરોભવી અને થ્રીપ્વના 

ષનમાંિણ અંગેની ભાહશતી આતો  ભેવેજ 
૬૮૭૭૩  ૮૯૯૦  

૬૮ ૧૯-૧-૨૧  ઘઉં અને ચણાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ય ઓપ કેમ્વ તારીભ  ૧૩  - 

૬૯ 
૧૯-૧-૨૧ ાક ઉત્ાદન ય શલાભાન અને લાતાલયણની અવય ય ઓપ 

કેમ્વ તારીભ  
૧૦  - 

૭૦ ૧૯-૦૧-૨૧  ઘઉં અને ચણાના ાકભાાં ક્ષેિીમ હદલવ ૩૦  - 
૭૧ ૨૦-૦૧-૨૧  ચણાના ાકભાાં ક્ષેિીમ હદલવ ૧૧  -  
૭૨ ૨૦-૦૧-૨૧ ચણાની લૈજ્ઞાષનક ખેતી ષલમ ય ઓપ કેમ્વ તારીભ  ૧૪  -  

૭૩ 
૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

ઘાણા, ઘઉં, જીરુાં અને ચણાના ખેતયની લૈજ્ઞાષનકોની મરુાકાત – ૮  ૭૮  ૩  

૭૪ 
૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

કૃષને રગતા જુદાજુદા ષલમો ય વ્માખ્માન- ૧૧  ૧૯૯  ૪૪  

૭૫ 
૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

મરુાકાતીઓને ભાગસદળસન-૨૧  ૫૪  ૨  

૭૬ 
૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

ખેતીને રગતા ષલષલધ પ્રશ્નો અંગે ટેરીપોન દ્વાયા ભાગસદળસન ૪૨૭  ૪૧  

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાશર (સરેુન્દ્રનગર) 
૭૭ ૦૫-૦૧-૨૦૨૧ ખેડુત તારીભ – વયવાણા ૪૩ - 
૭૮ ૧૯-૦૧-૨૦૨૧ ક્ષેિીભ તારીભ કામસરભ – થાન ૨૧ - 
૭૯ ૨૭-૦૧-૨૦૨૧ પે્રયણા પ્રલાવ – આત્ભા ખેડા ૪૫ - 



૮૦ ૨૮-૦૧-૨૦૨૧ કેન્રીમ તારીભ કામસરભ ૦૪ ૨૧ 
કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીયા (રાજકોટ-I) 

૮૧ ૦૧-૦૧-૨૦૨૧ લેસ્ક્ટ ડીક્મ્ોઝય ની અગત્મતા અને તેનો ઉમોગ  ૨૮ - 
૮૨ ૦૧-૦૧-૨૦૨૧ ચણાના ાકભાાં ોણ વ્મલસ્ક્થાન ૨૫ - 
૮૩ ૦૧-૦૧-૨૦૨૧ ઘઉંના ાકભાાં ોણ વ્મલસ્ક્થાન ૩૦ - 

૮૪ ૦૨-૦૧-૨૦૨૧ 
ખેતી ાકભાાં મલુ્મ વદૃ્ધદ્ધની અગત્મતા તથા કેલી યીતે મલુ્મ વદૃ્ધદ્ધ 
કયલી 

૨૯ - 

૮૫ ૦૨-૦૧-૨૦૨૧ યષલ ાકોભાાં ોણ વ્મલસ્ક્થાન ૩૩ - 

૮૬ 
૦૨-૦૧-૨૦૨૧ ખેતી ાકભાાં મલુ્મ વદૃ્ધદ્ધની અગત્મતા તથા કેલી યીતે મલુ્મ વદૃ્ધદ્ધ 

કયલી 
૨૨ - 

૮૭ ૦૩-૦૧-૨૦૨૧ અગત્મના યષલ ાકો ભાાં ાક વયક્ષણ ૨૬ - 
૮૮ ૦૪-૦૧-૨૦૨૧ અગત્મના યષલ ાકો ભાાં ાક વયક્ષણ ૨૬ - 
૮૯ ૦૪-૦૧-૨૦૨૧ યષલ ાકોભાાં વજીલખેતીનુાં ભશત્લ ૨૪ - 
૯૦ ૦૫-૦૧-૨૦૨૧ અગત્મના યષલ ાકો ભાાં ાક વયક્ષણ ૩૧ - 
૯૧ ૦૭-૦૧-૨૦૨૧ યષલ ાકોભાાં વજીલખેતીનુાં ભશત્લ ૩૫ - 
૯૨ ૦૮-૦૧-૨૦૨૧ કઠો ાકોભાાં વજીલખેતી ૨૫ - 
૯૩ ૦૮-૦૧-૨૦૨૧ યષલ ાકોભાાં ોણ વ્મલસ્ક્થાન ૨૬ - 
૯૪ ૦૮-૦૧-૨૦૨૧ લેસ્ક્ટ ડીક્મ્ોસ્ક્ટ : ખેતી ાકોની અક્ષીય દલા  ૩૦ - 
૯૫ ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ ચણાના ાકોભાાં વજીલખેતી ૩૧ - 
૯૬ ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ ઘઉંના ાકની વજીલખેતી ૨૫ - 
૯૭ ૦૯-૦૧-૨૦૨૧ લેસ્ક્ટ ડીક્મ્ોસ્ક્ટ : ખેતી ાકોની અક્ષીય દલા  ૨૨ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ીલીયા (રાજકોટ - II) 

૯૮ ૦૪-૦૧-૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ- ળાકબાજી ાકો ભાાં યોગ જજલાત અને ખાતય 
વ્મલસ્ક્થાન 

૪૦ - 

૯૯ ૦૪-૦૧-૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- શુારન ભાાં દુધ ઉત્ાદન ન ુભશત્લ  ૨૨  

૧૦૦ ૦૫-૦૧-૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ- ષળમાળુ ળાકબાજી ાકોની લૈજ્ઞાષનક ખેતી 
દ્ધષત  

૩૫ - 

૧૦૧ ૦૫-૦૧-૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ-ડુાંગી અને રવણ ભાાં યોગ જજલાત ષનમાંિણ  ૩૫ ૧૫ 

૧૦૨ ૦૬-૦૧-૨૧ 
ઓન કેમ્વ તારીભ-ળાકબાજી ાકો ભાાં યોગ જજલાત અને ખાતય 
વ્મલસ્ક્થાન 

૪૦ - 

૧૦૩ ૦૬-૦૧-૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ષળમાળુ ાકો ભાાં યોગ જજલાત ષનમાંિણ   ૩૩ - 
૧૦૪ ૧૧-૦૧-૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ડુાંગી અને રવણ ભાાં યોગ જજલાત ષનમાંિણ  ૩૧ - 
૧૦૫ ૧૧-૦૧-૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ-ષળમાળુ ાકો ભાાં યોગ જજલાત ષનમાંિણ  ૩૫  
૧૦૬ ૧૨-૦૧-૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ-ષળમાળુાકોની લૈજ્ઞાષનક ખેતી દ્ધષત  ૩૦ 
૧૦૭ ૧૫-૦૧-૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ષળમાળુાકોની લૈજ્ઞાષનક ખેતી દ્ધષત ૫૫ - 
૧૦૮ ૧૮-૧-૨૧ ડામગ્નોવહટક ષલઝીટ-ચણાભાાં સકુાયો ૫ - 
૧૦૯ ૧૮-૧-૨૧  ક્ષેષિમ હદલવ-ચણાભાાં સકુાયાનુાં ષનમાંિણ  ૧૨  
૧૧૦ ૨૧-૦૧-૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ-શુારનભાાં શ ુોણની અગત્મતા  ૪૨  
૧૧૧ ૨૭-૦૧-૨૧ ડામગ્નોવહટક ષલઝીટ-ડુાંગીભાાં જાાંફરી ધાફાનાાં યોગ નુાં ષનમાંિણ ૧૦ - 

 



કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 
૧૧૨ ૦૨-૦૧-૨૦૨૧ સ્ક્લચ્છતા અબીમાન ૦૬ ૦૨ 
૧૧૩ ૦૪-૦૧-૨૦૨૧ વ્માખ્માન – ભવારા ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી અંગેની ભાહશતી ૮૦ - 
૧૧૪ ૦૫-૦૧-૨૦૨૧ ક્ષેિ ય ષનદાન – જીરૂભાાં સકુાયા અંગે ૦૫ - 

૧૧૫ ૦૬-૦૧-૨૦૨૧ 
જૈષલક ખાતયનો ભશત્તલ અને ઉમોગ અંગેની તારીભ (ઓન 
કેમ્વ) 

૪૩ - 

૧૧૬ ૦૭-૦૧-૨૦૨૧ યલી ાકભાાં ોણ વ્મલસ્ક્થા અંગેની તારીભ(ઓન કેમ્વ) ૫૦ - 
૧૧૭ ૦૭-૦૧-૨૦૨૧ વ્માખ્માન – જૈષલક ખાતયનો ભશત્તલ અને ઉમોગની ભાહશતી ૬૫ - 
૧૧૮ ૧૨-૦૧-૨૦૨૧ ક્ષેિ ય ષનદાન – ચણાભાાં સકુાયા અંગે ૦૬ - 
૧૧૯ ૧૨-૦૧-૨૦૨૧ કૃષ ગોષઠી - સ્ક્કીર ડેલરોભેન્ટ અને ભહશરા વળક્ક્તકયણ - ૦૮ 

૧૨૦ ૧૩-૦૧-૨૦૨૧ 
યલી ાકભાાં યોગ અને જીલાતનુાં ષનમાંિણ અંગેની તારીભ (ઓન 
કેમ્વ)  

૪૦ - 

૧૨૧ ૧૬-૦૧-૨૦૨૧ ક્ષેિ ય ષનદાન – જીરૂભાાં ચયભી અંગે ૦૫ - 
૧૨૨ ૧૬-૦૧-૨૦૨૧ કૃષ ગોષઠી - યલી ાકભાાં યોગ અને જીલાતનુાં ષનમાંિણ ૦૬ - 

૧૨૩ ૧૮-૦૧-૨૦૨૧ 
વાંગ્રહશત અનાજનુાં યોગ-જીલાત અને તેનુાં વ્મલસ્ક્થાન અંગેની 
તારીભ (ઓપ કેમ્વ) 

૩૦ - 

૧૨૪ ૧૯-૦૧-૨૦૨૧ ભવારા ાકની લૈજ્ઞાષનક ખેતી અંગેની તારીભ(ઓપ કેમ્વ) ૫૦ - 

૧૨૫ ૨૦-૦૧-૨૦૨૧ 
યલી ાકભાાં યોગ અને જીલાતનુાં ષનમાંિણ અંગેની તારીભ (ઓપ 
કેમ્વ) 

૫૪ - 

૧૨૬ ૨૦-૦૧-૨૦૨૧ કૃષ ગોષઠી - કુોણ અને તેન ુષનલાયણ  - ૦૮ 
૧૨૭ ૨૧-૦૧-૨૦૨૧ ક્ષેિ ય ષનદાન – શદયની ઓગેષનક ખેતી ૦૫ - 
૧૨૮ ૨૧-૦૧-૨૦૨૧ કૃષ ગોષઠી - જીરૂનાાં ાકભાાં યોગ અને જીલાતનુાં ષનમાંિણ ૦૫ - 

૧૨૯ ૨૩-૦૧-૨૦૨૧ 
વાંગ્રહશત અનાજનુાં યોગ - જીલાત અને તેનુાં વ્મલસ્ક્થાન અંગેની 
તારીભ (ઓપ કેમ્વ) 

૪૬ - 

૧૩૦ ૨૫-૦૧-૨૦૨૧ 
વાડીનાાં પોર છેડા કયલા અંગેની સ્ક્કીર ડેલરોભેન્ટ અંગેની તારીભ 
(ઓન કેમ્વ) 

- ૨૫ 

૧૩૧ ૦૧થી૩૧-૦૧-૨૦૨૧ વાહશત્મ ષલતયણ - ૨૫ 

૧૩૨ ૦૧થી૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 
પોન દ્વાયા ભાગસદળસન  –ખેડુત ફીર ૨૦૨૦ ની ભાહશતી , યોગ અને 
જીલાતનુાં ાકભાાં ષનમાંિણ, જભીનની પદ્રુતા અંગેની ભાહશતી ,  
કુોળણ અને તેન ુષનલાયણ, ભહશરા વળક્ક્તકયણ અંગેની ભાહશતી 

૩૦૬ ૧૭ 

૧૩૩ ૦૧થી૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

મરુાકાતીઓને ભાગસદળસન –ખેડુત ફીર ૨૦૨૦ ની ભાહશતી , યોગ 
અને જીલાતનુાં ાકભાાં ષનમાંિણ , જભીનની પદ્રુતા અંગેની 
ભાહશતી, કુોળણ અને તેન ુષનલાયણ , ભહશરા વળક્ક્તકયણ અંગેની 
ભાહશતી 

૭૬ ૦૫ 

કુ ાભાથીઓ (ભાઈઓ અને બષનેો) ૧૪૩૮૪૨ ૧૮૬૦૦ 

કુ ૧૬૨૪૪૨ 

 

 


