
 
 

ક્રમ કાયયક્રમની તારીખ કાયયક્રમનો વળવય 
ાભાથીઓની 

શખં્યા 
ભાઈઓ બષનેો 

વળસ્તરણ વક્ષણ વનયામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 
૧ ૧૩-૦૫-૨૦૨૧ ઓનરાઈન ખેડૂત તારીભ  ૧૨૦ - 
૨ ૧૧થી૧૩-૦૫-૨૦૨૧ એગ્રોપોયેસ્ટ્રી મોજના શઠે ઓનરાઈન તારીભ  ૩૦ - 

શરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 

૩ 
૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ યનુનલવીટી મરુાકાતે આલતા ખેડૂત બાઈઓ ફશનેો /નલદ્યાથી અને 

મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન 
૯૪ - 

૪ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ ટેરીપોન દ્વાયા ભાગગદળગન ૨૪૦ - 
કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાટ (ોરબદંર) 

૫ ૨૦-૦૫-૨૦૨૧ ભધભાખી દદલવની ઉજલણી અંતગગત લેબફનાયનુું આમોજન  ૫૪ ૧૫ 

૬ ૨૪-૦૫-૨૦૨૧ 
ઓન કેમ્વ તારીભ – ભગપી તથા કાવના ાકભાું ાક 
ઉત્ાદનની આધનુનક તાુંત્રીક્તાઓ તથા વુંકબરત ોણ 
વ્મલસ્ટ્થાન 

૧૨ - 

૭ ૨૫-૦૫-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- ળાકબાજી ાકોભાું ધરુું ઉછેય  ૧૨ - 
૮ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ જભીન તથા ાણીના નમનુાનુું થૃ્થકયણ ૦૩ - 
૯ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ m-kishan ોટગર યથી ખેડૂતોને ભેવેજ ૧૧૪ - 
૧૦ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ પોન ય ખેડૂતોને ભાગગદળગન ૩૭ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેી 
૧૧ ૦૭-૦૫-૨૦૨૧ જ ળક્ક્ત અંતગગત તારીભ  - ૨૫  
૧૨ ૧૩-૦૫-૨૦૨૧ જ ળક્ક્ત અંતગગત તારીભ ૨૬  ૦૫  
૧૩ ૨૦-૦૫-૨૦૨૧ નલશ્વ ભધભાખી દદલવ તથા જ ળક્ક્ત અંતગગત તારીભ  ૨૧  ૧૦  
૧૪ ૨૩-૦૫-૨૦૨૧ નલશ્વ દૂધ દદલવ તથા જ ળક્ક્ત અંતગગત તારીભ ૧૪  ૧૩  
૧૫ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ પીલ્ડ નલબઝટ, પ્રોજેકટ વલે ૩૬૮  ૭૩  
૧૬ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ વ્શાટ્વ અ દ્વાયા ભાગગદળગન ૧૨૦૦ ૪૮  
૧૭ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ પેવબકુ દ્વાયા ભાગગદળગન ૩૦૦ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 

૧૮ 
૦૪-૦૫-૨૧  M- kisan ોટગર યથી આભચયૂ ાલડય ફનાલલાની ભેથડ અંગેનો 

ભેવેજ  
૬૮૭૦૦   ૮૯૯૦  

૧૯ 
૦૪-૦૫-૨૧  M- kisan ોટગર યથી જ વુંચમ અને કૃનભાું ાણીનો કામગક્ષભ 

ઉમોગ અંગેની ભાદશતી આતો ભેવેજ  
૬૮૭૨૨  ૮૯૯૦  

૨૦ ૧૨-૦૫-૨૧  ઓનરાઈન તારીભ- ખયીપ વીઝન લેૂની તૈમાયી  ૨૮  ૧૮  
૨૧ ૧૨-૦૫-૨૧  કેયીભાું મલૂ્મવદૃ્ધિ નલમ ય ચચાગવબા  ૨૫  ૦૮  
૨૨ ૧૪-૦૫-૨૧  ઓનરાઈન તારીભ- કેયીનુું પ્રોવેવીંગ અને મલૂ્મવદૃ્ધિ  - ૩૭  
૨૩ ૧૪-૦૫-૨૧  ખયીપ વીઝન લેૂ કયલાના થતા ખેતી કામો ય ચચાગ વબા  - ૨૫  
૨૪ ૧૬-૦૫-૨૧  M- kisan ોટગર યથી લાલાઝોડાની જાણકાયી આતો ભેવેજ  ૬૮૭૨૩  ૮૯૯૦  
૨૫ ૧૯-૦૫-૨૧  દપલ્ડ નલઝીટ-તર   ૦૫  - 

મે-૨૦૨૧ દરમ્યાન થયે વળસ્તરણ વક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝક 

 



૨૬ 
૨૦-૦૫-૨૧  ઓનરાઈન તારીભ- નલશ્વ ભાખી દદલવ નનનભતે ભધભાખી ઉછેય ય 

તારીભ  
૩૦  ૦૪  

૨૭ ૨૦-૦૫-૨૧  ખાવ દદલવની ઉજલણી - નલશ્વ ભધભાખી દદલવ  ૩૦  ૦૪  
૨૮ ૨૨-૦૫-૨૧  દપલ્ડ નલઝીટ- વયગલો, ખાયેક અને રીંબનુા ખેતયની મરુાકાત  ૧૪  - 
૨૯ ૨૨-૦૫-૨૧  ડામગ્નોસ્ટ્ટીક નલઝીટ- આંફા અને ૈમા  ૦૭  -  
૩૦ ૨૮-૦૫-૨૧  લૈજ્ઞાનનકોની ખેડૂતોના ખેતય ય મરુાકાત   ૦૮  - 
૩૧ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ કૃનને રગતા જુદા જુદા નલમો ય વ્માખ્માન  ૮૮  ૬૩  
૩૨ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન  ૧૮  -  
૩૩ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ ખેતીને રગતા નલનલધ પ્રશ્નો અંગે ટેરીપોન દ્વાયા ભાગગદળગન ૧૯૮  ૩૭  

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાશર (સરેુન્દ્રનગર) 
૩૪ ૨૭-૦૫-૨૦૨૧ જળક્ક્ત અબબમાન - ૨૦ 
૩૫ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન  ૪૨ - 
૩૬ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ ખેતીને રગતા નલનલધ પ્રશ્નો અંગે ટેરીપોન દ્વાયા ભાગગદળગન ૭૪૬ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીયા (રાજકોટ-I) 
૩૭ ૨૦-૦૫-૨૧  નલશ્વ ભધભાખી દદલવની ઉજલણી ૨૫ -  
૩૮ ૨૬-૦૫-૨૦૨૧ વ્માખ્માન- કાવના ાકભાું વુંકબરત ોણ વ્મલસ્ટ્થાન  ૯૧ - 
૩૯ ૨૭-૦૫-૨૦૨૧ ઓનરાઈન તારીભ-ઓગેનનક તારીભ ૯૧ - 
૪૦ ૨૭-૦૫-૨૦૨૧ ઈનટુ ડીરવગને તારીભ ૨૫  
૪૧ ૨૮-૦૫-૨૦૨૧ ઓનરાઈન તારીભ- એગ્રો ફામોડામોલવીટી ૭૫ - 
૪૨ ૨૮-૦૫-૨૦૨૧ વ્માખ્માન- કાવના ાકભાું વ ુંકબરત જીલાતનુું નનમુંત્રણ  ૬૭ - 
૪૩ ૨૮-૦૫-૨૦૨૧ વ્માખ્માન- કાવના ાકભાું ાણીનો ભશત્તભ ઉમોગ  ૭૮ - 
૪૪ ૩૧-૦૫-૨૦૨૧ ઓનરાઈન તારીભ- જભીન અને જનુું વ ુંયક્ષણ  ૧૫ - 
૪૫ ૩૧-૦૫-૨૦૨૧ પ્રથભ શયોના નનદળગન- ભગપીના બફમાયણનુું નલતયણ  ૪૦ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ીલીયા (રાજકોટ - II) 
૪૬ ૦૪-૦૫-૨૧ ક્ષેનત્રમ મરુાકાત- તરના ાકભાું  ૦૫ - 
૪૭ ૦૬-૦૫-૨૧ ડામગ્નોસ્ટ્ટીક નલઝીટ- રુટ યોટ યોગ તરના ક્ષેત્રની મરુાકાત ૦૭ - 
૪૮ ૧૩-૦૫-૨૧ ક્ષેનત્રમ મરુાકાત-શભુાું આચનો યોગ  ૦૫ - 
૪૯ ૧૮-૦૫-૨૧ ડામગ્નોસ્ટ્ટીક નલઝીટ- શઓુભાું સ્ટ્લાસ્ટ્થ્મની નુઃપ્રાપ્તત ૦૪ - 
૫૦ ૧૯-૦૫-૨૧ પ્રથભ શયોના નનદળગન- ભગપી બફમાયણનુું નલતયણ  ૩૫ - 
૫૧ ૨૦-૦૫-૨૧  નલશ્વ ભધભાખી દદલવની ઉજલણી ૨૦ - 
૫૨ ૨૬-૦૫-૨૧ તારીભ-શુારનભાું કૃત્રીભ ફીજદાનનુું ભશત્લ ૧૨ ૦૮ 
૫૩ ૨૬-૦૫-૨૧ પ્રથભ શયોના નનદળગન- ફાગામતી ાક ૩૩ - 
૫૪ ૨૬ થી ૨૮-૦૫-૨૧  પ્રથભ શયોના નનદળગન- દકચન ગાડગન ભાટે ળાકબાજીના ફીજ - ૩૦ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 
૫૫ ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર ય નનદાન – અડદ ૦૨ - 
૫૬ ૧૦-૦૫-૨૦૨૧ ખેડૂત નભદટિંગ – ઉનાળુ ાક, અભયેરી  ૦૬ - 
૫૭ ૧૨-૦૫-૨૦૨૧ દકળાન ગોષ્ઠી – જર ળક્ક્ત અબબમાન , નવીતય  ૦૭ - 
૫૮ ૧૨-૦૫-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર ય નનદાન – દાડભ ૦૨ - 

૫૯ ૧૭-૦૫-૨૦૨૧ 
કેન્દ્રિમ તારીભ- ચોભાસ ુાકોભાું યોગ અને જીલાત ભાટે ફીજ 
ભાલજત  

૧૨ - 



૬૦ ૧૯-૦૫-૨૦૨૧ કચેયી તેભજ ખેડૂત ઘયની આવાવ સ્ટ્લચ્છતા અબીમાન ૦૭ ૦૨ 
૬૧ ૨૦-૦૫-૨૦૨૧ નલશ્વ ભધભાખી દદલવની ઉજલણી  ૫૧ ૦૨ 
૬૨ ૧૮થી૨૫-૦૫-૨૦૨૧ વકૃ્ષના યોાનુું નલતયણ ૨૫  
૬૩ ૨૭-૦૫-૨૦૨૧ કચેયીની આજુફાજુ વકૃ્ષનુું લાલેતય ૦૭ - 

૬૪ ૨૭-૦૫-૨૦૨૧ 
એન.જી.ઓ ( Development Support Center, Ahmedabad) વાથે 
નભદટિંગ 

૦3 - 

૬૫ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ ભગપી જીજેજજ – ૩૨ના એપ.એર.ડી. ૧૦ - 
૬૬ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ IPM ભગપીનો OFT ૦૩ - 

૬૭ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ 
પોન દ્વાયા ભાગગદળગન –ઉનાળુ ાકભાું યોગ અને જીલાતનુું નનમુંત્રણ , 
ફીજ ભાલજત , ચોભાસ ુાકનુું બફમાયણ , જભીનની પદ્રુતા 
અંગેની ભાદશતી 

૧૦૭ - 

૬૮ ૦૧થી૩૧-૦૫-૨૦૨૧ 
મરુાકાતીને ભાગગદળગન–ઉનાળુ ાકભાું યોગ અને જીલાતનુું નનમુંત્રણ , 
ફીજ ભાલજત , ચોભાસ ુાકનુુંન ુ ું બફમાયણ , જભીનની પદ્રુતા , 
દાડભભાું યોગ જીલાત લગેયે  અંગેની ભાદશતી  

૨૭ - 

કુ ાભાથીઓ (ભાઈઓ અને બષનેો) ૨૧૦૯૨૬ ૨૭૪૧૭ 

કુ ૨૩૮૩૪૩ 

 

 


