
 
 

ક્રમ કાયયક્રમની 

તારીખ કાયયક્રમનો વળવય 
ાભાથીઓની 

શંખ્યા 
ભાઈઓ બષેનો 

વળસ્તરણ વક્ષણ વનયામકશ્રી ની કચેરી, જૂનાગઢ 
૧ ૦૩-૦૬-૧૯ ૨૫ભો લષા વલજ્ઞષન વયવંલષદ ૧૫૫ ૦૨ 

૨ ૨૪-૦૬-૧૯ 
ડીપ્રોભષં ઇન એગ્રીકલ્ચયર વલીવીવ પોય ઈનુટ ડીરવાનષ એક લાનષ 

કોાની અંવતભ યીક્ષષ 
૩૦૬ ૧૩૫ 

3 ૨૫ થી ૨૬-૦૬-૧૯ તષરીભ અને ભુરષકષત મોજનષ અંતગાત ૂલા ખયીપ તષરીભ કષમાક્રભ ૩૮ ૦૩ 

શરદાર સ્મૃવત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 

૪ ૦૪-૦૬-૧૯ 
ખેડૂત તષરીભ કેન્દ્ર, યષજકોટનષ ખેડૂત બષઈઓ ભષટે કષવની લૈજ્ઞષવનક ખેતી 

ધ્ધવત વલમ ય ઓન કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ  
૨૭ - 

૫ ૦૪-૦૬-૧૯ 
ખેડૂત તષરીભ કેન્દ્ર, યષજકોટનષ ફશેનો ભષટે ફષગષમત અને ગૃશ વલજ્ઞષન 

વલમ ય ઓન કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ 
- ૩૦ 

૬ ૧૧-૦૬-૧૯ 
યષજકોટ જીલ્રષનષ જતેુય ખષતે ફેકયી ફનષલટ વલમ ય ઓપ કેમ્વ 

તષરીભ કષમાક્રભ 
- ૪૭ 

૭ ૨૭-૦૬-૧૯ પે્રયણષ પ્રલષવ કષમાક્રભ (શ્રી વયદષય ટેર કન્દ્મષ છષત્રષરમ, જુનષગઢ) ૨૬ ૪૪ 

૮ ૨૮-૦૬-૧૯ પે્રયણષ પ્રલષવ કષમાક્રભ (શ્રી વયદષય ટેર કન્દ્મષ છષત્રષરમ, જુનષગઢ) ૪૭ ૪૦ 

૯ ૨૯-૦૬-૧૯ પે્રયણષ પ્રલષવ કષમાક્રભ (શ્રી વયદષય ટેર કન્દ્મષ છષત્રષરમ, જુનષગઢ) - ૬૨ 

૧૦ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ 
મુવનલવીટી ભુરષકષતે આલતષ ખેડૂત બષઈઓ, ફશેનો/વલદ્યષથી અને 

ભુરષકષતીને ભષગાદળાન 
૭૨૫ ૨૫૦ 

૧૧ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ખેડૂતોને ટેરીપોન દ્વષયષ ભષગાદળાન ૨૬૦ - 

બેકરી ાલા, જૂનાગઢ 

૧૨ ૦૩ થી ૦૭-૦૬-૧૯ ફેકયી ળષષ ખષતે ફશેનો ભષટેનો અઠલષડીક ઓન કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ - ૧૭ 

૧૩ ૧૦ થી ૧૪-૦૬-૧૯ ફેકયી ળષષ ખષતે ફશેનો ભષટેનો અઠલષડીક ઓન કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ - ૧૮ 

૧૪ ૧૧-૦૬-૧૯ 
યષજકોટ જીલ્રષનષ જતેૂય ખષતે ફશેનોને ફેકયી લષનગીઓનો વનદળાન 

કષમાક્રભ  
- ૩૪ 

૧૫ ૧૭ થી ૨૧-૦૬-૧૯ ફેકયી ળષષ ખષતે ફશેનો ભષટેનો અઠલષડીક ઓન કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ - ૧૭ 

૧૬ ૨૭-૦૬-૧૯ 
જૂનષગઢ જીલ્રષનષ ભેંદયડષ તષરુકષનષ ગઢષી ગષભે ફશેનોને ફેકયી 

લષનગીઓનો વનદળાન કષમાક્રભ 
- ૩૧ 

૧૭ ૨૭-૦૬-૧૯ 
જૂનષગઢ જીલ્રષનષ ભષખીમષષ ગષભનષ ફશેનોને ફેકયી ળષષ ખષતે ફેકયી 

તષરીભ કષમાક્રભ 
- ૩૦ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાટ 

૧૮ ૦૮-૦૬-૧૯ 
ડો.ી.એભ.ચૌશષણ, કુરવવચલશ્રી, જૂ.કૃ.મુ., જૂનષગઢ કૃવ વલજ્ઞષન કેન્દ્ર, 

ખષટ (ોયફંદય)ની ભુરષકષતે - - 

૧૯ ૨૪-૦૬-૧૯ ળુઓભષં યોગ વનમંત્રણનષ ઉષમો વલમ ય ઓન કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ ૨૪ ૦૨ 

૨૦ ૨૫-૦૬-૧૯ 
ખેત ભવશરષઓની ડરજયી દુય કયલષ ભષટેની ધ્ધવતઓ અને વકચન ગષડેનીગં 

વલમ ય ઓપ કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ 
- ૨૬ 

૨૧ ૨૫-૦૬-૧૯ 
ખેડૂત તષરીભ કેન્દ્ર, ોયફંદય ખષતે કૃવ વળવફયભષં કૃવ વલજ્ઞષન કેન્દ્ર, 

ખષટનષ લૈજ્ઞષવનકનું વ્મષખ્મષન 
- ૫૮ 

૨૨ ૨૬-૦૬-૧૯ કૃવષકોભષ ંભુલ્મ લૃવધ્ધ વલમ ય ઓન કેમ્વ ખેડૂત તષરીભ કષમાક્રભ - ૨૮ 

૨૩ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ખેડૂતોને ટેરીપોન દ્વષયષ ભષગાદળાન ૩૧ - 

૨૪ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ જભીન અને ષણીનષ નભનૂષનું થૃકયણ ૦૫ - 
 

જૂન – ૨૦૧૯ દરમ્યાન થયે વળસ્તરણ વક્ષણ પ્રળૃવતઓની ઝક 

 



 
 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાશર 

૨૫ ૦૩-૦૬-૧૯ 
ળુઓભષં આલતષ યોગો અને તેનષ વનમંત્રણ વલમ ય ઓપ કેમ્વ તષરીભ 

કષમાક્રભ ૩૩ - 

૨૬ ૧૩-૦૬-૧૯ 
દુધષષ ળુઓની ભષલજત અને વ્મલસ્થષન વલમ ય ઓન કેમ્વ 

તષરીભ કષમાક્રભ 
- ૨૦ 

૨૭ ૧૫-૦૬-૧૯ 
ભગપી ષકની આધુનીક ખેતી ધ્ધવત વલમ ય ઓન કેમ્વ તષરીભ 

કષમાક્રભ ૩૦ ૨૫ 

૨૮ ૧૯-૦૬-૧૯ એપ.ટી.વી, વુયને્દ્રનગય આમોવજત ખેડૂત તષરીભ કષમાક્રભ ૪૭ - 

૨૯ ૨૧-૦૬-૧૯ આંતયયષષ્ટીમ મોગ વદલવની ઉજલણી ૨૨ ૨૭ 

૩૦ ૨૪ થી ૨૫-૦૬-૧૯ કોશેઝન પષઉન્દ્ડેળન ટરસ્ટ અને કે.લી.કે. નષનષ કષંધષવય દ્વષયષ વંમુક્ત ખેડૂત 

તષરીભ કષમાક્રભ ૧૪૭ - 

૩૧ ૨૬-૦૬-૧૯ આત્મષ પ્રોજકે્ટ, વુયને્દ્રનગય (વષમરષ) આમોવજત જીલ્રષ અંદયની તષરીભ ૨૬ ૨૪ 

૩૨ ૨૭-૦૬-૧૯ આત્મષ પ્રોજકે્ટ, વુયને્દ્રનગય (થષનગઢ) આમોવજત જીલ્રષ અંદયની તષરીભ ૧૦૭ ૧૧ 

૩૩ ૨૮-૦૬-૧૯ આત્મષ પ્રોજકે્ટ, વુયને્દ્રનગય (ચુડષ) આમોવજત જીલ્રષ અંદયની તષરીભ - ૫૪ 

૩૪ ૨૯-૦૬-૧૯ આત્મષ પ્રોજકે્ટ, વુયને્દ્રનગય (લઢલષણ) આમોવજત જીલ્રષ અંદયની તષરીભ ૨૧ ૮૩ 

૩૫ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ટેરીપોન દ્વષયષ ભષગાદળાન ૬૬૩ - 

૩૬ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ભુરષકષતીઓને ભષગાદળાન ૬૫૯ ૨૧૭ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીયા 
૩૭ ૧૨-૦૬-૧૯ ચોભષવષભષં ળુઓની કષજી વલમ ય ઓન કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ ૨૦ - 

૩૮ ૧૨-૦૬-૧૯ 
ચોભષવુ ષકોભષં યોગ અને જીલષતોનું વનમંત્રણ વલમ ય ઓન કેમ્વ 

તષરીભ કષમાક્રભ 
૩૦ - 

૩૯ ૧૨-૦૬-૧૯ 
ઓછી ભશેનતે ફશેનોને ખેતી અને ઘયકષભ વલમ ય ઓન કેમ્વ તષરીભ 

કષમાક્રભ 
- ૨૦ 

૪૦ ૧૨-૦૬-૧૯ 
ભગપીનષ ષકભષં વંકવરત જીલષત અને યોગ વ્મલસ્થષન વલમ ય ઓન 

કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ 
૨૬ ૧ 

૪૧ ૧૩-૦૬-૧૯ 
ભગપીનષ ઉત્ષદન ભષટેની વુધષયરે ખેત ધ્ધવતઓ અંગે ઓન કેમ્વ 

તષરીભ કષમાક્રભ 
૨૩ - 

૪૨ ૧૪-૦૬-૧૯ 
વુધષયરે ખેત ઓજાયો અને ભળીનયી ની વંદગી , જાલણી, અને તેનો 

ઉમોગ વલમ ય ઓન કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ 
૨૩ - 

૪૩ ૧૯-૦૬-૧૯ પે્રયણષપ્રલષવ–આત્મષ પ્રોજકે્ટ, વુયને્દ્રનગય ૫૮ - 

૪૪ ૧૯-૦૬-૧૯ 
ખયીપ ષકોનું લષલેતયની ભષવશતી અને ભષગાદળાન વલમ ય ટેવરવલઝન 

ટોક કષમાક્રભ 
- - 

૪૫ ૨૦-૦૬-૧૯ 
લયવષદનષ ષણીનું એકત્રીકયણ અને તેની ષક ઉત્ષદન ભષટે કષમાક્ષભ 

ઉમોગ વલમ ય ઓપ કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ 
૫૧ - 

૪૬ ૨૧-૦૬-૧૯ 
લયવષદ નષ ષણી નો વંગ્રશ અને બૂગબા જ વંચમ ભષટેની ધ્ધવતઓ અંગે 

ઓપ કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ 
૪૧ - 

૪૭ ૨૬-૦૬-૧૯ પે્રયણષપ્રલષવ–આત્મષપ્રોજકે્ટ, વુયને્દ્રનગય ૫૮ - 

૪૮ ૨૬-૦૬-૧૯ વભમવય લષલેતય અગત્મતષ વલમ ય ટેવરવલઝન ટોક - - 

૪૯ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ભગપી ષકનષ અને વકચન ગષડાનનષ એપ.એર. ડી. ઈનુટ ૧૧૦ ૫૩ 

૫૦ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ટેરીપોન દ્વષયષ ભષગાદળાન ૧૫૦ - 

૫૧ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ભુરષકષતીઓને ભષગાદળાન ૩૫ ૬ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ીલીયા 

૫૨ ૧૨-૦૬-૧૯ 
ખયીપ ષકોભષં વંકવરત યોગ જીલષત વનમંત્રણ વલમ ય ઓન કેમ્વ 

તષરીભ કષમાક્રભ 
૨૬ - 



૫૩ ૧૨-૦૬-૧૯ ભગપીનષ ષકભષં પ્રથભ શયોનષ વનદળાન ભષટેનષ ઈનુટનું વલતયણ  ૨૬ - 

૫૪ ૧૩-૦૬-૧૯ 
કષવનષ ષકભષ ંઆઇ.ી.એભ. ભષટેનષ પ્રથભ શયોનષ વનદળાન ભષટેનષ 

ઈનુટનું વલતયણ 
૫૨ - 

૫૫ ૧૩-૦૬-૧૯ 
કષવ અને ભગપીનષ ષકભષં વંકવરત યોગ જીલષત વનમંત્રણ વલમ ય 

ઓન કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ 
૫૨ - 

૫૬ ૧૯-૦૬-૧૯ 
ળુઓભષં થતષ પ્રજનન અંગેનષ યોગોની જાણકષયી અને તેનષ વનમત્રણ 

વલમ ય ઓપ કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ 
૩૯ - 

૫૭ ૨૪-૦૬-૧૯ ળષકબષજી ષકો ભષં ધરં ઉછેય વલમ ય લૈજ્ઞષવનકનુ ંવ્મષખ્મષન ૨૫ - 

૫૮ ૨૪-૦૬-૧૯ કષવ અને ભગપીભષં વંકવરત યોગ જીલત વનમંત્રણ વલમ ય ઓપ 

કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ ૩૪ - 

૫૯ ૨૫-૦૬-૧૯ 
ઘયરંુે ખોયષક વરષભતી ભષટે ઘય આંગણે ળષકબષજીનું ભશત્લ વલમ ય ઓપ 

કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ - ૫૯ 

૬૦ ૨૬-૦૬-૧૯ 
ળુષરનભષં યવીકયણ અને કૃભીનષવકનષ ભશત્લ વલમ ય ઓપ કેમ્વ 

તષરીભ કષમાક્રભ 
- ૩૫ 

૬૧ ૨૬-૦૬-૧૯ ઘયગથ્થુ પ્રલૃવિઓ અને કષમા બષયણ ઘટષડલષની તકનીકોભષં કષમા વયતષ 

વલમ ય ઓપ કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ 
- ૪૩ 

૬૨ ૨૬-૦૬-૧૯ ભયચીનષ ષકભષ ંધરૂ ઉછેયની ખેડૂતનષ ખેતય ેભુરષકષત ૫ - 

૬૩ ૨૭-૦૬-૧૯ 
ઘયગથ્થુ પ્રલૃવિઓ અને કષમા બષયણ  ઘટષડલષની તકનીકોભષ ંકષમા વયતષ 

વલમ ય ઓપ કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ 
- ૩૦ 

૬૪ ૨૭-૦૬-૧૯ વકચન ગષડાનીગંને રગતષ પ્રથભ શયોનષ નીદળાનનષ ઈનુટનું વલતયણ - ૩૦ 

૬૫ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ટેરીપોન દ્વષયષ ભષગાદળાન ૬૬૫ - 

૬૬ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ભુરષકષતીઓને ભષગાદળાન ૫૫ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 

૬૭ ૩૧-૦૫-૧૯ વજીલ ખેતી ય વકળષન ગોષ્ઠી કષમાક્રભ ૪૦ - 
૬૮ ૩૧-૦૫-૧૯ વીગંચ અને ઝષંખય ગષભોભષંભષં ફષજયષનષ ખેતયની ભુરષકષત ૫ - 

૬૯ 
૩૦-૦૫-૧૯ થી   

૦૧-૦૬-૧૯ 

ઓગેવનક ઉત્ષદકો અને ગુણલતષવબય ફીજ ઉત્ષદકોની કૌળલ્મ વલકષવ 

તષરીભનષ તષરીભષથીઓનો પે્રયણષ પ્રલષવ   
૪૦ - 

૭૦ ૧૦-૦૬-૧૯ 
તીડ અને તેનું વનમંત્રણ વલમ ય વલસ્તયણ કષમાકતષાઓની ઓપ કેમ્વ 

તષરીભ કષમાક્રભ 
૩૦ - 

૭૧ ૧૧-૦૬-૧૯ 
તીડ અને તેનું વનમંત્રણ વલમ ય વલસ્તયણ કષમાકતષાઓની ઓન કેમ્વ 

તષરીભ કષમાક્રભ 
૪૪ ૧ 

૭૨ ૧૧-૦૬-૧૯ ફીજ ભષલજત ય વપલ્ભ ળો કષમાક્રભ ૪૧ ૩ 

૭૩ ૧૧ થી ૧૨-૦૬-૧૯ ભગપી ફીજ ઉત્ષદન ધ્ધવત વલમ ય ઓન કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ  ૪૧ ૩ 

૭૪ ૧૨-૦૬-૧૯ ભગપી ષકનષ પ્રથભ શયો વનદળાનભષં વફજ વલતયણ ૭૨ ૩ 

૭૫ ૨૭ થી ૨૯-૦૬-૧૯ કમ્ોવષઇટ વપળ કલ્ચય વલમ ય ઓપ કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ - ૩૫ 

૭૬ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ટેરીપોન દ્વષયષ ભષગાદળાન ૯૩૩ ૩૮ 

૭૭ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ભુરષકષતીઓને ભષગાદળાન ૧૫૪ ૪૨ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેી 

૭૮ ૧૨-૦૬-૧૯ 
અભયરેી જીલ્રષનષ વનષી ગષભ ેજી.જી.આય.વી. અને કે.લી.કે. અભયરેીનો 

વંમુક્ત તષરીભ કષમાક્રભ  
૪૫ - 

૭૯ ૧૨-૦૬-૧૯ 
અભયરેી જીલ્રષનષ ફયલષષ ફષલળી ગષભે જી.જી.આય.વી. અને કે.લી.કે. 

અભયરેીનો વંમુક્ત તષરીભ કષમાક્રભ  
૫૦ - 

૮૦ ૨૪-૦૬-૧૯ પ અને ળષકબષજી ભષ ં ભૂલ્મલધાન વલમ ય ઓન કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ - ૭૫ 

૮૧ ૨૪-૦૬-૧૯ ઉદ્યોગ વષશવવકતષનો વલકષવ વલમ ય ઓપ કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ - ૪૪ 

૮૨ ૨૪-૦૬-૧૯ 
ખેડૂત તષરીભ કેન્દ્ર ખષતે કષવનષ ષકભષં વંતુવરત ોણ વ્મલસ્થષન અને 

વજીલ ખેતી વલમ ય લૈજ્ઞષવનકનું વ્મષખ્મષન 
- ૬૦ 

૮૩ ૩૦-૦૬-૧૯ અભયરેી જીલ્રષનષ ગષલડકષ ગષભે ળુઓ નષ સ્લષસ્થમ વંફંધી ભષવશતી ૧૯૦ ૫૫ 



અંગેનો ળું વષયલષય ભેષનું આમોજન 

૮૪ ૩૦-૦૬-૧૯ ભષવ ભીવડમષ નો ઉમોગ વલમ ય અભયરેી જીલ્રષ ગ્રષભ વેલક ભંડ અને 

કે.લી.કે. અભયરેીનો વંમુક્ત તષરીભ કષમાક્રભ  ૫૮ - 

૮૫ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ટેરીપોન દ્વષયષ ભષગાદળાન ૨૨ - 

૮૬ ૦૧ થી ૩૦-૦૬-૧૯ ભુરષકષતીઓને ભષગાદળાન ૦૬ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 

૮૭ ૦૩-૦૬-૧૯ ખેડુતનષં વદકયષ દીકયીઓ એગ્રીકલ્ચય વલમભષં કેવયમય ફનષલે – વલમ ય 

વજંોગ ન્દ્મુઝેયભષં રોકવપ્રમ રેખ 
- - 

૮૮ ૧૦-૦૬-૧૯ બષયત દેળનષં પ્રધષનભંત્રી ભોદી વષશેફે બીભ એ ૩૦-૧૨-૨૦૧૬નષં યોજ 

રોન્દ્ચ કયી - વલમ ય વજંોગ ન્દ્મુઝેયભષં રોકવપ્રમ રેખ 
- - 

૮૯ ૧૭-૦૬-૧૯ ળુષરનભષં ભવશરષઓનું શ્રેષ્ઠ મોગદષન - વલમ ય વજંોગ ન્દ્મુઝેયભષં 

રોકવપ્રમ રેખ 
- - 

૯૦ ૨૧-૦૬-૧૬ આંતયયષષ્ટર ીમ મોગ વદલવની ઉજલણી - ૨૫ 

૯૧ ૨૪-૦૬-૧૯ અનષજનો વંગ્રશ અને જાલણી કયલષ ભષટે ફશેનોએ ધ્મષનભષં યષખલષની 

ફષફતો - વલમ ય વજંોગ ન્દ્મુઝેયભષં રોકવપ્રમ રેખ 
- - 

૯૨ ૨૬-૦૬-૧૯ 
અનષજનષં જંતુનષળકનષં વંગ્રશ ભષટે વ્મલસ્થષન અને વષલચેતીઓ વલમ 

ય ઓપ કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ ૨૫ - 

૯૩ ૨૮-૦૬-૧૯ જભીન ચકષવણી અંગેની અગત્મતષ વલમ ય ઓપ કેમ્વ તષરીભ કષમાક્રભ ૩૫ - 

૯૪ ૨૯-૦૬-૧૯ 
બ્મુટીષરાય (આઇબ્રોનષં જુદષં-જુદષં ળેઇ અંગેની તષરીભ) – આલક 

ભેલલષની ઓન કેમ્વ તષરીભ 
- ૪૪ 

૯૫ ૨૯-૦૬-૧૯ 
આત્મષ પ્રોજકે્ટ, ભોયફી દ્વષયષ આમોવજત પષભા સ્કુર – કષવભષ ંોણ 

વ્મલસ્થષ ય કે.લી.કે. નષ લૈજ્ઞષવનકનું વ્મષખ્મષન  
૩૫ - 

કુ ાભાથીઓ (ભાઈઓ અને બષેનો) ૬૮૬૯ ૨૦૪૦ 

કુ ૮૯૦૯ 

 

 


