
 
 

ક્રમ કાયયક્રમની તારીખ કાયયક્રમનો વળવય 
ાભાથીઓની 

શખં્યા 
ભાઈઓ બષનેો 

વળસ્તરણ વક્ષણ વનયામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 
૧ ૦૪-૧૧-૨૦૨૦ દ્વિ-ભાસવક તારીભ  ૪૯ - 

શરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 
૨ ૨૭-૧૧-૨૦૨૦ ભહશરા ઓનરાઈન તારીભ - ૨૨૫  
૩ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન ૧૬૨ - 
૪ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ ટેરીપોન િાયા ભાગગદળગન ૨૩૦ - 

બેકરીાલા, જૂ.કૃ.ય.ુ જૂનાગઢ 

૫ ૨૭-૧૧-૨૦૨૦ 
ઓનરાઈન ભહશરા તારીભભાાં ફેકયીળાાના અભ્માસ્ક્રભ સલળેની 
ભાહશતી અને ઘયગથ્થ ુયીતે ફેકયીઓની ફનાલટ સલળેની ભાહશતી  

- 
૨૨૫ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાટ (ોરબદંર) 

૬ ૦૩-૧૧-૨૦૨૦ 
ઓન કેમ્વ તારીભ- ભયીભવારા અને ળાકબાજી ાકોભાાં 
આધસુનક તાાંત્રીક્તાઓ 

૨૧ - 

૭ ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ ઓન કેમ્વ તારીભ- ારત ુશઓુભાાં આયોગ્મ વ્મલસ્ક્થાન  ૨૧ - 

૮ ૦૬-૧૧-૨૦૨૦ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ- ભયીભવારા (ધાણા અને જીરુાં)ની 
ાકઉત્ાદન તથા વ્મલસ્ક્થાન ધ્ધસતઓ (ગાભ-લડાા)  

૧૫ ૦૩ 

૯ ૧૧-૧૧-૨૦૨૦ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ક્ષેત્રભાાં ાક સલસલધતા (ગાભ-ગોકયણ)  ૨૧ - 

૧૦ ૨૩-૧૧-૨૦૨૦ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ- શઓુભાાં યવીકયણનુાં ભશત્લ (ગાભ-
બોગવય) 

૧૪ - 

૧૧ ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ ફાંધાયણ હદલવની ઉજલણી  ૨૧ - 

૧૨ ૨૮-૧૧-૨૦૨૦ 
ઓનરાઈન લકગળો –Transforming Animal Husbandry 
Sector 

૦૫ - 

૧૩ ૦૬,૧૧,૨૩-૧૧-૨૦૨૦ 
નલા કૃસ અધીનીમન, ૨૦૨૦ તથા હકવાન યથ એ અંતગગત 
ભાહશતી  

૫૦ ૦૩ 

૧૪ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ ડામાગ્નોસ્ક્ટીક સલઝીટ ૩૮ - 
૧૫ ૦૧થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ ટેરીપોન િાયા ભાગગદળગન  ૪૭ - 
૧૬ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન ૧૮ - 

૧૭ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ જભીન તથા ાણીના નમનુાનુાં થૃ્થકયણ ૨૩ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેી 
૧૮ ૦૨-૧૧-૨૦૨૦ ભહશન્દ્રા કૃસ ઈ રોનન્દ્ચિંગ કામગરભ ૨૫ - 
૧૯ ૦૩-૧૧-૨૦૨૦ સલજડી ખાતે હપલ્ડ સલઝઝટ (FLD સલતયણ)  ૧૦  - 
૨૦ ૦૩-૧૧-૨૦૨૦ FLD સલતયણ ૧૦  - 
૨૧ ૦૬-૧૧-૨૦૨૦ ખેડુત ફીરની ભાહશતી ૨૦ - 
૨૨ ૦૭-૧૧-૨૦૨૦ યસલ ાકોની લૈજ્ઞાસનક ખેત દ્ધસત  ૧૯ - 

૨૩ ૦૯-૧૧-૨૦૨૦ 
NFSM પ્રોજેક્ટ અંતગગત હપલ્ડ સલઝઝટ અને હપલ્ડ ડે    (ગાભ: 
વરડી) 

૧૦  - 

નળેમ્બર-૨૦૨૦ દરમ્યાન થયે વળસ્તરણ વક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝક 

 



૨૪ ૦૯-૧૧-૨૦૨૦ 
ફાફયકોટના ફાજયાનુાં ીીલી એન્દ્ડ એપઆયભાાં યજીસ્ક્રેળન 
(હપલ્ડ મરુાકાત)  

૧૦ - 

૨૫ ૨૧-૧૧-૨૦૨૦ 
NICRA અને NFSM પ્રોજેક્ટ અંતગગત હપલ્ડ લીજીટ (ગાભ: 
કયજાા અને નેવડી) 

૦૫  - 

૨૬ ૨૫-૧૧-૨૦૨૦ હપલ્ડ સલઝઝટ(ગાભ: નલા ખીજડીમા અને ઇંગોયાા) ૦૫ - 

૨૭ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ પેવબકુ િાયા ભાગગદળગન ૩૨૬ - 

૨૮ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ વ્શાટ્વઅ િાયા ભાગગદળગન ૩૮૬ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 

૨૯ ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ 
M Kisan ોટગર યથી સળમાળુ ાકોના લાલેતયભાાં ફીજ 
ભાલજત અંગેની ભાહશતી આતો  ભેવેજ 

૬૮૫૦૨ ૯૧૮૦ 

૩૦ ૦૬-૧૧-૨૦૨૦ 
હકચન ગાડગનીંગ ય આંગણલાડી કામગકતાગ ફશનેોની ઓપ કેમ્વ 
તારીભ  

- ૯૫ 

૩૧ ૧૧-૧૧-૨૦૨૦ 
M Kisan ોટગર યથી કૃસ ઝફર એક્ટ-૨૦૨૦ અંગેની ભાહશતી 
આતો  ભેવેજ 

૬૮૭૩૬ ૮૯૫૨ 

૩૨ ૨૧-૧૧-૨૦૨૦ વજીલ ખેતીભાાં ાક વાંયક્ષણ ય ઓપ કેમ્વ તારીભ ૨૨ ૩ 
૩૩ ૨૧-૧૧-૨૦૨૦ એયાંડાના ાકભાાં ક્ષેત્રીમ હદલવ  ૨ ૫ 
૩૪ ૨૧-૧૧-૨૦૨૦ કાવભાાં કોટન ીહકિંગ એપ્રોનનુાં ડેભોન્દ્સ્ક્રેળન અને ચચાગ વબા - ૧૧ 
૩૫ ૨૨-૧૧-૨૦૨૦ સળમાળુ ાકોભાાં ખાતય વ્મલસ્ક્થાન ય ચચાગ વબા  ૧૨ - 

૩૬ ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ 
યોગ અને જીલતોના જૈસલક સનમત્રણ ભાટે જૈસલક દલાઓની 
ફનાલટ ય ઓપ કેમ્વ તારીભ  

૨૬ - 

૩૭ ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ સળમાળુ ાકોભાાં યોગ અને જીલાતના સનમાંત્રણ ય ચચાગ વબા  ૧૨ - 
૩૮ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ તલેુય, એયાંડા, અને કાવના ખેતયની લૈજ્ઞાસનકોની મરુાકાત  ૫૦ ૯ 
૩૯ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ કૃસને રગતા જુદાજુદા સલમો ય વ્માખ્માન ૬૦ ૧૦૦ 
૪૦ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન ૨૭ ૧ 
૪૧ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ ટેરીપોન િાયા ભાગગદળગન ૨૦૩ ૪૨ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાશર (સરેુન્દ્રનગર) 
૪૨ ૦૧-૧૧-૨૦૨૦ કેન્દ્રીમ તારીભ કામગરભ ૨૩ - 
૪૩ ૧૨-૧૧-૨૦૨૦ ય ુટયફુ રાઈલ પોન ઈન ોગ્રાભ-(ઘઉ અને ચણા) ૧૫૩ - 
૪૪ ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ ફાંધાયણ હદલવની ઉજલણી ૧૧ ૧૨ 
૪૫ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ ટેરીપોન રાયા ભાગગદળગન ૧૪૭ - 
૪૬ ૦૧ થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ કે.લી.કે ખાતે મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન ૫૭ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીયા (રાજકોટ-I) 
૪૭ ૦૪-૧૧-૨૦૨૦ આત્ભાની ખેડૂત તારીભભાાં રેકચય  ૧૫ ૨૫ 

૪૮ ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ આત્ભાની ખેડૂત તારીભભાાં રેકચય   ૨૭ - 

૪૯ ૦૬-૧૧-૨૦૨૦ 
સળમાળુ ાકોભાાં યોગ જીલાત સનમાંત્રણ સલમ ય ઓંન કેમ્વ 
તારીભ  

૧૭ - 

૫૦ ૦૬-૧૧-૨૦૨૦ સળમાળુ ાકોભાાં ઉત્ાદન સલમ ય ઓંન કેમ્વ તારીભ   ૧૬ - 
૫૧ ૧૦-૧૧-૨૦૨૦ માગલયણ કેન્દ્ર જવદણ િાયા મોજામેર લકગળોભાાં રેકચય  ૩૫ ૭ 

૫૨ ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ ફાંધાયણ હદલવની ઉજલણી ૧૦ ૨ 



કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ીલીયા (રાજકોટ - II) 
૫૩ ૦૪-૧૧-૨૦૨૦ એપ.એર.ડી.- ચણા (લેયાઈટર) (ાક વાંયક્ષણ) ૧૦  
૫૪ ૦૪-૧૧-૨૦૨૦ એપ.એર.ડી.- જીરૂ આઈ.ડી.એભ. (ાક વાંયક્ષણ) ૧૦  

૫૫ ૦૪-૧૧-૨૦૨૦ એપ.એર.ડી.- ઘઉં આઈ.એન.એભ.(ાક વાંયક્ષણ) ૧૦  
૫૬ ૦૪-૧૧-૨૦૨૦ ઓ.એપ.ટી.- ઘઉં આઈ.એન.એભ. (ાક વાંયક્ષણ)  ૦૩ - 
૫૭ ૦૪-૧૧-૨૦૨૦ તારીભ- સળમાળુ ાકો ભાાં યોગ-જીલાત સનમાંત્રણ ૩૦ - 

૫૮ ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ 
ડામગ્નોસ્ક્ટીક સલઝીટ -યીંગણ ભાાં પ અને ડુાંખ કોયી ખાનાય 
ઈમ(ાક વાંયક્ષણ) 

૦૫ - 

૫૯ ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ ડામગ્નોસ્ક્ટીક સલઝીટ-કોફીજ ભાાં શીયાફુદુ (ાક વાંયક્ષણ) ૦૫ - 

૬૦ ૧૦-૧૧-૨૦૨૦ તારીભ- સ્ક્લચ્છ દૂધ ઉત્ાદન ૨૦ - 
૬૧ ૧૯-૧૧-૨૦૨૦ એપ.એર.ડી.- યીંગણ આઈ.એન.એભ. (ફાગામત) ૧૦ - 

૬૨ ૧૯-૧૧-૨૦૨૦ એપ.એર.ડી.- ડુાંગી આઈ.એન.એભ.(ફાગામત) ૧૦ - 

૬૩ ૧૯-૧૧-૨૦૨૦ એપ.એર.ડી.-ટાભેટા આઈ.એન.એભ.(ફાગામત) ૦૮ ૦૨ 
૬૪ ૧૯-૧૧-૨૦૨૦ ઓ.એપ.ટી.- રવણ આઈ.એન.એભ. (ફાગામત) ૦૩ - 
૬૫ ૧૯-૧૧ -૨૦૨૦ તારીભ- ભહશરાઓઅને ફાકો ભાાં ોણ વ્મલસ્ક્થાન - ૨૦ 
૬૬ ૨૦-૧૧-૨૦૨૦ ડામગ્નોસ્ક્ટીક સલઝીટ- શભુાાં કૃસભ નો ઉરલ (શુારન) ૦૫ - 

૬૭ ૨૧-૧૧-૨૦૨૦ ડામગ્નોસ્ક્ટીક સલઝીટ- ડુાંગી ભાાં કાાંદાનો વડો(ફાગામત) ૦૫ - 

૬૮ ૨૧-૧૧-૨૦૨૦ ડામગ્નોસ્ક્ટીક સલઝીટ- ભયચી ભાાં સકુાયો (ફાગામત) ૦૪ - 

૬૯ ૨૧-૧૧-૨૦૨૦ તારીભ- ડુાંગી ાક ભાાં વ ાંકઝરત ોણ વ્મલસ્ક્થા ૨૦  
કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 

૭૦ ૦૫-૧૧-૨૦૨૦ દાડભનુાં જ્યવુ ફનાલલા અંગેની તારીભ(ઓનરાઇન) - ૨૬ 

૭૧ ૦૭-૧૧-૨૦૨૦ 
કુોણથી તકરીપો અને તેન ુસનલાયણ અંગેની ભાહશતી આતી 
તારીભ (ઓપ કેમ્વ) 

- ૨૭ 

૭૨ ૦૯-૧૧-૨૦૨૦ 
ઓગેસનક ળાકબાજી ઉગાડલાથી થતાાં પામદા અંગેની તારીભ 
(ઓનરાઇન) 

૧૫ ૧૧ 

૭૩ ૧૦-૧૧-૨૦૨૦ સ્ક્લચ્છતા અઝબમાન ૦૪ ૦૪ 
૭૪ ૧૧-૧૧-૨૦૨૦ હકવાન ગોષ્ઠી – ખેડુત ફીર ૨૦૨૦ અંગેની ભાહશતી ૦૭ - 
૭૫ ૧૩-૧૧-૨૦૨૦ લૈજ્ઞાસનકની ક્ષેત્ર મરુાકાત–ડુાંગીનાાં પાભગની મરુાકત ૦૬ - 

૭૬ ૧૫-૧૧-૨૦૨૦ 
ફીજની ભાલજત તથા યોગ અને જીલાતનુાં સનમાંત્રણ(ઓપ 
કેમ્વ) 

૨૬ - 

૭૭ ૨૨-૧૧-૨૦૨૦ 
હકવાન ગોષ્ઠી  -ભહશરા વળક્ક્તકયણ અને કુોણ તથા ખેડુત 
ફીર ૨૦૨૦ અંગેની ભાહશતી  

- ૦૮ 

૭૮ ૨૩-૧૧-૨૦૨૦ 
યલી ાકભાાં સવિંચાઇનુાં વ્મલસ્ક્થાનઅંગેની તારીભ (ઓન 
રાઇન) 

૨૭ - 

૭૯ ૨૪-૧૧-૨૦૨૦ 
હશભોગ્રોફીનની ખાભી અને તેન ુસનલાયણ અંગેની ભાહશતી 
આતી તારીભ (ઓનરાઇન)  

- ૨૭ 

૮૦ ૨૫-૧૧-૨૦૨૦ ચીરી વોવ ફનાલલા અંગેની તારીભ (ઓનરાઇન) - ૨૬ 

૮૧ ૨૫-૧૧-૨૦૨૦ 
હકવાન ગોષ્ઠી -યોગ અને જજલાતનુાં ાકભાાં સનમાંત્રણ  
તથા ખેડુત ફીર ૨૦૨૦ અંગેની ભાહશતી  

૦૯ - 

૮૨ ૨૬-૧૧-૨૦૨૦ ફાંધાયણ હદલવની ઉજલણી  ૦૬ ૦૨ 



૮૩ ૨૭-૧૧-૨૦૨૦ 
યલી ાકભાાં ાક વાંયક્ષણ અંગેની સલસ્ક્તયણકામગકયોની તારીભ 
(ઓન કેમ્વ)  

૪૫ - 

૮૪ ૨૮-૧૧-૨૦૨૦ 
કાવનાાં ાકભાાં યોગ અને જીલાતોનુાં સનમાંત્રણઅંગેની તારીભ 
(ઓન રાઇન) 

૨૮ - 

૮૫ ૦૧થી૩૦-૧૧-૨૦૨૦ લોટ્વ એ ભેવેજિાયા ભાહશતી ૨૭૫ ૧૨૫ 
૮૬ ૦૧થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ પોન િાયા ભાગગદળગન ૨૮ ૨૨ 
૮૭ ૦૧થી ૩૦-૧૧-૨૦૨૦ મરુાકાતીઓને ભાગગદળગન ૧૩૦ ૦૭ 

કુ ાભાથીઓ (ભાઈઓ અને બષનેો) ૧૪૦૪૮૮ ૧૯૨૦૭ 

કુ ૧૫૯૬૯૫ 
 

 


