
 
 

ક્રમ 
કાર્યક્રમની 

તારીખ 
કાર્યક્રમનો વિષર્ 

લાભાર્થીઓની 

સખં્ર્ા 

ભાઈઓ બહનેો 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વનર્ામકશ્રી ની કચેરી, જૂનાગઢ 

૧ ૨૮-૧૧-૧૯ ઈનપટુ ડીલર્સ તાલીમાર્થીઓનો પ્રમાણપત્ર એનાયત કાયસક્રમ ૪૦ - 

સરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 

૨ ૪ ર્થી ૬-૧૧-૧૯  ર્જીવખેતી વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ (આત્મા પ્રોજેક્ટ–
અરવલ્લી) 

૫૦ - 

૩ ૮-૧૧-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ - પાલી (પે્રરણા પ્રવાર્) ૪૫ - 

૪ ૧૧-૧૧-૧૯ ઈ-ડી-આઈ-ટી- – ગાાંધીનગર (પે્રરણા પ્રવાર્) - ૧૯ 

૫ ૧૫-૧૧-૧૯  આધવુનક વૈજ્ઞાવનક ખેતી પધ્ધવત વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ 
કાયસક્રમ (નાયબ ખેતી વનયામક – તાલીમ, સરેુન્દ્રનગર) 

૩૬  - 

૬ ૧૫-૧૧-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-વલર્ાડ (પે્રરણા પ્રવાર્) ૩૯ ૧૩ 

૭ ૧૯-૧૧-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-ઓડીસ્ર્ા (પે્રરણા પ્રવાર્) ૮ ૭ 

૮ ૧૯ ર્થી૨૦-૧૧-૧૯  આદર્સ પશ ુપાલન અને ગહૃ વવજ્ઞાન વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ 
કાયસક્રમ (આત્મા પ્રોજેક્ટ– આણાંદ) 

- ૪૭ 

૯ ૨૧-૧૧-૧૯ આધવુનક વૈજ્ઞાવનક ખેતી પધ્ધવત વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ 
કાયસક્રમ (આત્મા પ્રોજેક્ટ – મહરે્ાણા) 

૫૦  - 

૧૦ ૨૧-૧૧-૧૯ આધવુનક વૈજ્ઞાવનક ખેતી પધ્ધવત વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ 
કાયસક્રમ [આગાખાન ગ્રામ ર્મર્થસન કાયસક્રમ (ભારત) - ર્ાયલા] 

૩૧  

૧૧ ૨૧-૧૧-૧૯ અંબજુા ફાઉન્દ્ડેર્ન – વવર્ાવદર (પે્રરણા પ્રવાર્) - ૮૦ 

૧૨ ૨૧-૧૧-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-ખેડા (પે્રરણા પ્રવાર્) ૫૨  

૧૩ ૨૨-૧૧-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-તાપી (પે્રરણા પ્રવાર્) ૫૬  

૧૪ ૨૨-૧૧-૧૯ આધવુનક વૈજ્ઞાવનક ખેતી પધ્ધવત વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ 
કાયસક્રમ (જી-એચ-ર્ી-એલ- ફાઉન્દ્ડેર્ન- રાજુલા) 

૪૯  - 

૧૫ ૨૫-૧૧-૧૯  વર્યાળુપાકોની વૈજ્ઞાવનક ખેતી પધ્ધવત વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ 
કાયસક્રમ (નાયબ ખેતી વનયામક – તાલીમ-દાહોદ) 

૪૪ -  

૧૬ ૨૫-૧૧-૧૯ અંબજુા ફાઉન્દ્ડેર્ન –બગર્રા (પે્રરણા પ્રવાર્) - ૫૩ 

૧૭ ૨૫-૧૧-૧૯ વર્યાળુપાકોની વૈજ્ઞાવનક ખેતી પધ્ધવત વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ 
કાયસક્રમ (નાયબ ખેતી વનયામક – તાલીમ-દાહોદ) 

- ૪૬ 

૧૮ ૨૬-૧૧-૧૯  વર્યાળુતેલીબબયાાંપાકોની વૈજ્ઞાવનક ખેતી પધ્ધવત વવષય પર ઓન 
કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ (નાયબ ખેતી વનયામક – તાલીમ-ડીર્ા) 

૨૦ -  

૧૯ ૨૬-૧૧-૧૯ અંબજુા ફાઉન્દ્ડેર્ન – વવર્ાવદર (પે્રરણા પ્રવાર્) - ૭૦ 

૨૦ ૨૭-૧૧-૧૯ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર – બનાર્કાાંઠા (પે્રરણા પ્રવાર્) ૩૩  

૨૧ ૨૮-૧૧- ૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-બોટાદ (પે્રરણા પ્રવાર્) - ૧૭૫ 

નિેમ્બર – ૨૦૧૯ દરમ્ર્ાન ર્થરે્લ વિસ્તરણ વિક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝલક 

 



૨૨ ૨૮-૧૧- ૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-બાયડ (પે્રરણા પ્રવાર્) ૩૨ ૩૬ 

૨૩ ૨૯-૧૧-૧૯ આદર્સ પશપુાલન વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ (નાયબ 
ખેતી વનયામક – તાલીમ-બનાર્કાાંઠા) 

- ૩૩ 

૨૪ ૧ ર્થી ૩૦-૧૧-૧૯ મલુાકાતીઓને માગસદર્સન   ૭૪ ૯૦ 

૨૫ ૧ ર્થી ૩૦-૧૧-૧૯ ટેલીફોન દ્વારા માગસદર્સન ૧૨૦ ૧૬૦ 

બેકરી િાળા, જૂનાગઢ 

૨૬ ૦૭-૧૧-૧૯  
બહનેોને બેકરી વાનગીઓન ુવનદર્સન પર ઓફ કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ  

(ગામ : આદીતપરા તા- રાણાવાવ જી- પોરબાંદર)  
- ૪૫  

૨૭ ૧૪-૧૧-૧૯  
બહનેોને બેકરી વાનગીઓન ુવનદર્સન પર ઓફ કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ 

(ગામ : વીજાપરુ તા-જી- જુનાગઢ)  
- ૩૪ 

૨૮ ૨૦-૧૧-૧૯  
બહનેોને બેકરી વાનગીઓન ુવનદર્સન પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ 

(ગામ : ઊમરેઠ તા-જી- આણાંદ) 
- ૫૦ 

૨૯ ૨૭-૧૧-૧૯  
બહનેોને બેકરી વાનગીઓન ુવનદર્સન પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ 

(ગામ : જુનાગઢ) 
- ૪૦ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપટ 

૩૦ ૧૮-૧૧-૧૯ ડાયાગ્નોસ્ટીક વવઝીટ ૮ - 
૩૧ ૨૨-૧૧-૧૯ ડાયાગ્નોસ્ટીક વવઝીટ ૬ - 
૩૨ ૨૫-૧૧-૧૯ ડ્રજરી રીડકર્ન ટેકનોલોજી વવષય પર ઓફ કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ - ૨૬ 
૩૩ ૨૬-૧૧-૧૯ બાગાયત પાકો વવષે ખેડૂત વર્બબર ૮૪ - 

૩૪ ૨૮-૧૧-૧૯ રવવ પાક ઉત્પાદન પદ્ધવતઓ વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ ૨૨ - 
૩૫ ૧ ર્થી ૩૦-૧૧-૧૯ મલુાકાતીઓને માગસદર્સન   ૮૫ ૫૧ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીર્ા 
૩૬ ૨૨-૧૧-૧૯ ફફલ્ડ વવઝીટ (ગામ: ર્ાલપીપળીયા, તાલકુા: પડધરી) ૫ - 
૩૭ ૨૬-૧૧-૧૯ ફફલ્ડ વવઝીટ (ગામ: ભાડલા, તાલકુા: રાજકોટ) ૯ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, પીપળીર્ા 

૩૮ ૬-૧૧-૧૯ 
રવી પાકોમાાં ર્ ાંકબલત રોગ જીવાત વનયાંત્રણ વવષય પર ઓફ કેમ્પર્ 
તાલીમ કાયસક્રમ 

૪૨ ૦ 

૩૯ ૮-૧૧-૧૯ ઘઉંમાાં ર્ાંકબલત ખાતર વ્યવસ્ર્થાપન (ઓ.એફ.ટી.) ૩ ૦ 
૪૦ ૮-૧૧-૧૯ ચણાનુાં બબયારણ (વેરાયટલ) (એફ.એલ.ડી.) ૧૦ ૦ 
૪૧ ૮-૧૧-૧૯ જીરુાંમાાં ર્ ાંકબલત રોગવનયાંત્રણ (એફ.એલ.ડી.) ૧૦ ૦ 
૪૨ ૮-૧૧-૧૯ ઘઉંમાાં ર્ાંકબલત ખાતર વ્યવસ્ર્થાપન (ઓ.એફ.ટી.) ૧૦ ૦ 

૪૩ ૧૩-૧૧-૧૯ 
રવી પાકોની વૈજ્ઞાવનક ખેતી પધ્ધવત વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ 
કાયસક્રમ 

૩૩ ૦ 

૪૪ ૧૫-૧૧-૧૯ 
પશપુાલનમાાં ચારાનુાં વૈજ્ઞાવનક પધ્ધવતર્થી ર્ાચવણી વવષય પર ઓફ 
કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ 

૩૫ ૦ 

૪૫ ૧૬-૧૧-૧૯ પશપુાલનમાાં રર્ીકરણ વવષય પર ઓફ કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ ૩૫ ૦ 
૪૬ ૨૦-૧૧-૧૯ પશપુાલનમાાં દૂધ દોહવાની પધ્ધવતમાાં મફહલાઓના કાયસભાર ઘટાડવા ૦ ૩૦ 



અંગેની ઓફ કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ 
૪૭ ૨૦-૧૧-૧૯ વાછરડામાાં કૃવમનો ઉપરવ (ડાયગ્નોસ્ટીક વવઝીટ) ૦ ૨ 

૪૮ ૨૦-૧૧-૧૯ 
પશપુાલનમાાં દૂધ દોહવાની પદ્ધવત માાં મફહલાઓના કાયસભાર ઘટાડવા 
(એફ.એલ.ડી.) 

૦ ૫ 

૪૯ ૨૬-૧૧-૧૯ મર્ાલા પાકોમાાં રોગ વનયાંત્રણ વવષય પર ઓફ કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ ૨૮ ૦ 
૫૦ ૨૬-૧૧-૧૯ ડુાંગળીમાાં સકુારનુાં  વનયાંત્રણ (ડાયગ્નોસ્ટીક વવઝીટ) ૧૦ ૦  
૫૧ ૨૬-૧૧-૧૯ રીંગણનુાં બબયારણ (વેરાયટલ) (એફ.એલ.ડી.) ૧૦ ૦  
૫૨ ૨૬-૧૧-૧૯ લર્ણ આઈ.એન.એમ. (એફ.એલ.ડી.) ૧૦ ૦  

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેલી 
૫૩ ૬-૧૧-૧૯ એફએલડી મલુાકાત  ૪ ૦ 
૫૪ ૮-૧૧-૧૯ માકેટ ઈન્દ્ટેલીજન્દ્ર્ી વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ ૨૯ ૧૨ 
૫૫ ૧૧-૧૧-૧૯ કપાર્ના પાકમાાં જીવાત વનયાંત્રણ (ફફલ્ડ ડે) ૪ ૦ 
૫૬ ૧૩-૧૧-૧૯ એફએલડી અને ઓએફ ટી મલુાકાત ૫ ૧૫ 
૫૭ ૨૦-૧૧-૧૯ એફએલડી મલુાકાત ૫ ૦ 
૫૮ ૨૧-૧૧-૧૯ એફએલડી મલુાકાત ૯ ૦ 
૫૯ ૨૬-૧૧-૧૯ બાંધારણ ફદવર્ની ઉજવણી ૪ ૦ 
૬૦ ૨૭-૧૧-૧૯ ગહૃ વવજ્ઞાનમાાં મફહલાઓને તાલીમની જરૂફરયાત  ૩૩ ૩૦ 
૬૧ ૨૯-૧૧-૧૯ ફદવેલના પાકમાાં જીવાત વનયાંત્રણ  ૦ ૭૦ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 

૬૨ ૧૩ ર્થી૧૪-૧૧-૧૯    
વર્યાળુ પાકોની ખેતી પધ્ધવત(ચણા, જીરુાં,ઘઉં) વવષય પર ઓફ કેમ્પર્ 
તાલીમ કાયસક્રમ 

૨૫   ૦  

૬૩ ૧૪-૧૧-૧૯  
ડેરી ઉધોગમાાં વધ ુનફો મેળવવામાાં પશઓુની ઓલાદ, ખોરાક અને 
રહઠેાણની પર્ાંદગી અને તેનુાં મહત્વ વવષય પર ઓન કેમ્પર્ તાલીમ 
કાયસક્રમ 

0  ૪૭  

૬૪ ૨૨-૧૧-૧૯ 
ધાણા, જીરુાં,અને અજમા જેવા મર્ાલા પાકોની ઉત્પાદન ટેકનોલોજી 
વવષય પર ઓફ કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ 

૩૫ ૩૫  

૬૫ ૨૬ ર્થી૨૯-૧૧-૧૯  
ફીર્રીઝ ઉધોગમાાં કુદરતી સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરી કલ્ચર ટેકનીકર્થી ર્ી 
વીડ અને પલસ ફીર્નુાં ઉત્પાદન કરી વધારાની આવક મેળવવી વવષય 
પર ઓફ કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ 

0  ૩૭  

૬૬ ૨૬-૧૧-૧૯  
લોકેર્ન સ્પેવર્ફફકેર્ન ડઝસરી ફરડકર્ન ટેકનોલોજી વવષય પર ઓફ 
કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ 

0  ૫૧  

૬૭ ૨૮-૧૧-૧૯  મગફળીના પાકમાાં ક્ષેવત્રય ફદવર્ ૨૬  0  

૬૮ ૨૧-૧૧-૧૯  
રોજીંદા આહારમાાં પોષણનુાં મહત્વ અને ખોરાકની ટેવોની સ્વાસ્્ય પર 
અર્ર (ચચાસ ર્ભા) 

૩૦  ૨૫  

૬૯ ૨૨-૧૧-૧૯  રોગ અને જીવાતોનુાં જૈવવક વનયાંત્રણ (ફકર્ાન ગોષ્ઠી) ૨૦  0  
૭૦ ૨૧-૧૧-૧૯  જૈવવક ખાતરોનો ઉપયોગ (ચચાસ ર્ભા) ૨૯  0  
૭૧ ૨૬-૧૧-૧૯   બાંધારણીય ફદવર્  ૨  ૫૨  



૭૨ ૧ ર્થી ૩૦-૧૧-૧૯ વ્યાખ્યાન -૧૬ ૩૦૨    ૪૧૧  
૭૩ ૧ ર્થી ૩૦-૧૧-૧૯ કપાર્ અને મગફળીના પાકમાાં તેમજ OFTની  મલુાકાત ૨૮  0  

૭૪ ૧ ર્થી ૩૦-૧૧-૧૯ કપાર્ અને ડુાંગળીના પાકમાાં તેમજ ર્જીવ ખેતી કરતા ખેડૂતના 
ખેતરની મલુાકાત 

૫૨  ૨  

૭૫ ૧ ર્થી ૩૦-૧૧-૧૯ જુદા જુદા વવષયો પરના વવડીઓ  ૬૪  ૮૭  
૭૬ ૧ ર્થી ૩૦-૧૧-૧૯ મલુાકાતીઓને માગસદર્સન ૩૧૮  ૯૨  
૭૭ ૧ ર્થી ૩૦-૧૧-૧૯ ટેલીફોન દ્વારા માગસદર્સન ૩૬૨  ૩૭ 
૭૮ ૧ ર્થી ૩૦-૧૧-૧૯ ચણા- એફ.એલ.ડી. – ૨૦ હ.ે ના મટીરીયલનુાં વવતરણ ૪૯   ૧ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 

૭૯ ૦૮-૧૧-૧૯ 
ગલુાબી ઇયળના વનયાંત્રણની જાણકારી માટે જબલપરુ ગામમાાં ખેડુત 
વર્બબર કાયસક્રમ  

૧૬ - 

૮૦ ૦૮-૧૧-૧૯ 
રાર્ાયણીક દવાનો યોગ્ય ઉપયોગ વવષય પર ઓફ કેમ્પર્ તાલીમ 
કાયસક્રમ 

૫૨ - 

૮૧ ૦૯-૧૧-૧૯ પાકમાાં રોગ અને જીવાત વનયાંત્રણ અંગે ઓફ કેમ્પર્ તાલીમ કાયસક્રમ ૨૨ - 
૮૨ ૧૯-૧૧-૧૯ ગલુાબી ઇયળના વનયાંત્રણ ની જાણકારી માટે ફફલ્ડ વવઝીટ ૦૭ - 

૮૩ ૧૯-૦૭-૧૯ રોજગારલક્ષી તાલીમ પર વૈજ્ઞાવનકશ્રીનુાં વ્યાખ્યાન - આત્મા પ્રોજેક્ટ, 
મોરબી 

- ૨૨ 

૮૪ ૨૫-૧૧-૧૯ 
૨૭-૧૧-૧૯ 

પાકમાાં રોગ અને જીવાત વનયાંત્રણ અંગે અને ર્મતોલ આહાર વવષે 
માફહતી - ફકર્ાન ગોષ્ઠી 

૧૦ ૦૬ 

૮૫ ૨૫-૧૧-૧૯ બાંધારણ ફદવર્ ની ઊજવણી ૧૧૦ ૧૦ 
૮૬ ૧ ર્થી ૩૦-૧૧-૧૯ ટેલીફોન દ્વારા માગસદર્સન ૭૨ ૩૦ 
૮૭ ૧ ર્થી ૩૦-૧૧-૧૯ મલુાકાતીઓને માગસદર્સન ૭૬ ૪૪ 

કુલ લાભાર્થીઓ (ભાઈઓ અને બહનેો) ૩૦૩૪ ૨૨૨૮ 

કુલ ૫૨૬૨ 

 

 


