
 
 

ક્રમ કાર્યક્રમની તારીખ કાર્યક્રમનો વિષર્ 

લાભાર્થીઓની 

સખં્ર્ા 

ભાઈઓ બહનેો 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વનર્ામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 

૧ ૦૩-૧૦-૧૯ ગ્રીનહાઉસ તાલીમના તાલીમાર્થીઓનો પ્રમાણપત્ર એનાયત કાયયક્રમ ૪૦ ૦૦ 

સરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 

૨ 
૩ ર્થી ૫-૧૦-૧૯ ખેતી અને પશ ુપાલન વિષય પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ (આત્મા 

પ્રોજેક્ટ–સાબરકાાંઠા) 
- ૫૦ 

૩ ૪-૧૦-૧૯ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, રાજકોટ (પે્રરણા પ્રિાસ) ૩૦  - 
૪ ૪-૧૦-૧૯ નોડલ ટે્રનીંગ ઇસ્ટીટયટુ, માનિ કલ્યાણ માંડળ , રાજકોટ (પે્રરણા પ્રિાસ) ૨૫ - 

૫ 
૯ ર્થી ૧૧-૧૦-૧૯ આધવુનક િૈજ્ઞાવનક ખેતી પધ્ધવત વિષય પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ 

(આત્મા પ્રોજેક્ટ–સાબરકાાંઠા) 
૪૭ - 

૬ ૯-૧૦-૧૯ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, ગાાંધીનગર (પે્રરણા પ્રિાસ) ૩૯ - 
૭ ૧૦-૧૦-૧૯ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર– રાજકોટ (પે્રરણા પ્રિાસ) ૩૦ ૩૦ 
૮ ૧૦-૧૦-૧૯ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, ગાાંધીનગર (પે્રરણા પ્રિાસ) - ૩૫ 

૯ 
૧૦-૧૦-૧૯ ગ્રામ વિદ્યા અનસુ્નાતક કેન્દ્ર, લોક ભારતી સણોસરા, જી.ભાિનગર (પે્રરણા 

પ્રિાસ) 
૧૮ - 

૧૦ 
૧૦-૧૦-૧૯ ખેતી, પશ ુપાલન અનેગહૃ વિજ્ઞાન વિષય પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ 

કાયયક્રમ (ઇફકો – જુનાગઢ) 
- ૪૫ 

૧૧ ૧૫-૧૦-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-આણાંદ (પે્રરણા પ્રિાસ) - ૫૦ 
૧૨ ૧૭-૧૦-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ- સાબરકાાંઠા (પે્રરણા પ્રિાસ) - ૫૩ 
૧૩ ૧૭-૧૦-૧૯ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર– રાજકોટ (પે્રરણા પ્રિાસ) ૩૫ ૩૦ 

૧૪ 
૧૮-૧૦-૧૯ બાગાયત અને ગહૃ વિજ્ઞાન વિષય પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ 

(ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર– જુનાગઢ) 
- ૩૬  

૧૫ ૧૮-૧૦-૧૯ સ્ટેટ હોટીકલ્ચર ડીપાટય મેન્દ્ટ –અજમેર(રાજ.) (પે્રરણા પ્રિાસ) ૩૮ - 
૧૬ ૧૮-૧૦-૧૯ ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર– સરેુન્દ્રનગર (પે્રરણા પ્રિાસ) - ૩૬ 
૧૭ ૧૯-૧૦-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-ઊંઝા (પે્રરણા પ્રિાસ) ૫૨ - 
૧૮ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ ટેલીફોન દ્વારા માગયદર્યન ૨૩૦  - 
૧૯ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ કૃવષ મેળો –કમ-પ્રદર્યન (ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ ગ્રાઉન્દ્ડનટ રીસચય –જૂનાગઢ) ૮૦૦ ૭૦૦ 

૨૦ 
૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ યવુનિસીટી મલુાકાતે આિતા ખેડૂત ભાઈઓ બહનેો-વિદ્યાર્થી અને 

મલુાકાતીને માગયદર્યન (મલુાકાતીઓને માગયદર્યન) 
૭૨ ૧૦૦ 

બેકરી િાળા, જૂનાગઢ 

૨૧ ૧૦-૧૦-૧૯  
જુનાગઢના બહનેોને બેકરી િાનગીઓન ુવનદર્યન પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ 

કાયયક્રમ 
- ૪૫ 

૨૨ ૧૮-૧૦-૧૯ 
સરુેંરનગરના બહનેોને બેકરી િાનગીઓન ુવનદર્યન પર ઓન કેમ્પસ 

તાલીમ કાયયક્રમ 
- ૩૬ 

ઓકટોબર– ૨૦૧૯ દરમ્ર્ાન ર્થરે્લ વિસ્તરણ વિક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝલક 

 



કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપટ 

૨૩ ૦૧-૧૦-૧૯ 
મરીમસાલા અને ર્ાકભાજી પાકોની આધવુનક તાાંત્રીક્તાઓ વિષય પર 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ 

૦૫ ૧૧ 

૨૪ 
૦૨-૧૦-૧૯ ગાાંધી જયાંતી વનવમતે રેલીનુાં આયોજન; નકુ્કડ નાટકનુાં આયોજન; ફીટ 

ઇન્દ્ડીયા મિુમેન્દ્ટ અંતગયત દોડ સ્પધાય 
૪૫ ૩૦ 

૨૫ ૦૩-૧૦-૧૯ 
રવિ પાકોમાાં સ ાંકલલત રોગ-જીિાત વનયાંત્રણ વિષય પર ઓન કેમ્પસ 
તાલીમ કાયયક્રમ 

૧૫ ૦૧ 

૨૬ ૭ ર્થી ૧૧-૧૦-૧૯ ટેકનોલોજી વિકની ઉજિણી ૧૨૨ ૧૦૮ 

૨૭ ૧૪-૧૦-૧૦૧૯ 
વિવિધ પાકોમાાં ધરુાં વ્યિસ્ર્થાપન પદ્ધવત વિષય પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ 
કાયયક્રમ 

૧૭ ૦૨ 

૨૮ ૧૫-૧૦-૧૯ મહહલા હકસાન હદિસની ઉજિણી ૦૦ ૮૪ 
૨૯ ૧૧ ર્થી ૧૮-૧૦-૧૯ ખેડૂતોની મલુાકાત ૫૯ ૭૮ 

૩૦ ૧૬-૧૦-૧૯ 
ગાભણ પશનુી સાંભાળ અને વિયાણ પશનુી સાંભાળ વિષય પર ઓફ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ 

૦૦ ૨૨ 

૩૧ ૧૮-૧૦-૧૯ 
ઘાસચારા પાકમાાં ઉત્પાદનની આધવુનક તાાંત્રીક્તાઓ વિષય પર ઓન 
કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ 

૧૫ ૦૦ 

૩૨ ૨૨-૧૦-૧૯ ફટીલાઈઝર અિેરનેસ પ્રોગ્રામ ૫૧ ૫૨ 

૩૩ ૨૩-૧૦-૧૯ 
મરીમસાલા પાકોનુાં ખેતી અને વ્યિસ્ર્થાપન વિષય પર ઓફ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયયક્રમ 

૦૦ ૧૯ 

૩૪ 
૨૪-૧૦-૧૯ 

રવિ પાકોમાાં સ ાંકલલત રોગ-જીિાત વનયાંત્રણ વિષય પર ઓફ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયયક્રમ 

૫૭ ૦૦ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાસર 

૩૫ ૦૨-૧૦-૧૯ સ્િચ્છતા હી સેિા હદિસ (ખાસ કાયયક્રમ) ૧૦ ૧૦ 

૩૬ ૦૪-૧૦-૧૯ ગજુરાત રાજ્ય બીજ નીગમ લીમીટેડ (ઈન સવિિસ તાલીમ) 30 00 

૩૭ ૦૫-૧૦-૧૯ જૈવિક અને રાસાયણીક દિાઓર્થી જીરુ પાકમાાં રોગ જીિાત વનયાંત્રણ પર 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ 

૨૫ ૦૦ 

૩૮ ૧૧-૧૦-૧૯ જૈવિક ખાતરો અને જ ાંતનુાર્કોનુાં ખેતીમાાં મહત્િ વિષય પર ઓફ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયયક્રમ 

૨૫ ૦૦ 

૩૯ ૧૪-૧૦-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-આંણદ (પે્રરણા પ્રિાસ) ૦૦ ૪૮ 

૪૦ ૧૫-૧૦-૧૯ મહહલા કૃવષ હદિસની ઉજિણી ૦૪ ૩૪ 

૪૧ ૧૬-૧૦-૧૯ ઘાસચારા પાક્ની ઉત્પાદનની પધ્ધધ્ધ્તઓ વિષય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયયક્રમ 

૧૫ ૦૭ 

૪૨ ૧૬-૧૦-૧૯ વિશ્વ ખાધ હદિસ (આત્મા પ્રોજેક્ટ ચોટીલા સારે્થ)  ૭૨ ૦૦ 

૪૩ ૧૬-૧૦-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-મહસેાણા (જીલ્લા બહાર પ્રિાસ) ૫૦ ૦૦ 

૪૪ ૧૭-૧૦-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-સાયલા (જીલ્લા અંદરની તાલીમ) ૭૪ ૦૦ 

૪૫ ૧૯-૧૦-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-સાબરકાાંઠા (પે્રરણા પ્રિાસ) ૦૦ ૫૦ 

૪૬ ૧૯-૧૦-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-િઢિાણ (જીલ્લા અંદરની તાલીમ) ૦૦ ૬૭ 

૪૭ ૨૨-૧૦-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ- ચડુા, ચોટીલા, ર્થાન, લલિંબડી અને સાયલા (િૈજ્ઞાવનક 
ગોષ્ઠી અને ફટીલાઈઝર અિેરનેસ પ્રોગ્રામ) 

૧૦૩ ૦૦ 



૪૮ ૨૩-૧૦-૧૯ આત્મા પ્રોજેક્ટ-ર્થાન (જીલ્લા અંદરની તાલીમ) ૬૩ ૧૧ 

૪૯ ૨૪-૧૦-૧૯ જૈવિક અને રાસાયણીક દિાઓર્થી જીરુ પાકમાાં રોગ જીિાત વનયાંત્રણ પર 
ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ 

૧૫ ૨૦ 

૫૦ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ ટેલીફોન દ્વારા માગયદર્યન ૧૨૯ ૦૦ 

૫૧ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ મલુાકાતીઓને માગયદર્યન ૨૫૭ ૦૦ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીર્ા 

૫૨ ૧૮-૧૦-૧૯ 
ખરિા મોિા રોગ અને તેનુાં વનયાંત્રણ વિષય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયયક્રમ 

૧૪ - 

૫૩ ૧૯-૧૦-૧૯ 
રશ્ય શ્રાવ્ય જાહરેાત દ્વારા મસટાઈસીસ રોગ વિરે્ની જાગતૃતા વિષય પર 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ 

૨૫ - 

૫૪ ૨૨-૧૦-૧૯ 
જ ાંગલ ખાતા સારે્થ સાંયકુ્ત તાલીમ વિષય પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ 
કાયયક્રમ 

૪૪ - 

૫૫ ૨૩-૧૦-૧૯ મગફળીનુાં મલૂ્યવદૃ્ધદ્ધ વિષય પર ઓન કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ - ૨૧ 
૫૬ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ ટેલીફોન દ્વારા માગયદર્યન ૧૦૫ - 
૫૭ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ મલુાકાતીઓને માગયદર્યન - ૧૨૯ 
૫૮ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ હફલ્ડ ડે (મગફળી) ૮૭ ૧૧ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 

૫૯ ૨-૧૦-૧૯   
વર્યાળુ પાકોમાાં સ ાંકલલત રોગ અને જીિાત વનયાંત્રણ વિષય પર ઓફ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ 

૪૮  ૦  

૬૦ ૯-૧૦-૧૯  સાંકલલત ખાતર વ્યિસ્ર્થાપન (હકર્ાન ગોષ્ઠી) ૩૦  ૦  
૬૧ ૧૧-૧૦-૧૯ રોગ અને જીિાતોનુાં જૈવિક વનયાંત્રણ (ક્ષેવત્રય હદિસ) ૨૮   - 

૬૨ ૧૧-૧૦-૧૯  
વર્યાળુ પાકોમાાં સ ાંકલલત રોગ અને જીિાત વનયાંત્રણ દ્વારા ખેડૂતોની આિક 
બમણી કરિી વિષય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ 

૮૬  ૩  

૬૩ ૧૧-૧૦-૧૯  રોગ અને જીિાતોનુાં જૈવિક વનયાંત્રણ (ચચાય સભા) ૮૮  ૩  
૬૪ ૧૪ ર્થી ૧૯-૧૦-૧૯  ટેકનોલોજી સપ્તાહ (ખાસ હદિસોની ઉજિણી) ૨૧૧  ૬૦૦  

૬૫ ૧૪-૧૦-૧૯  
કૃવષ પેદાર્ોમાાં મલુ્યિધયન કરી ખેડૂતોની આિક બમણી કરિી વિષય પર 
ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ 

૦  ૫૦  

૬૬ ૧૫-૧૦-૧૯   મહહલાઓનો ખેતીમાાં ફાળો અને આવર્થિક રીતે પગભર ર્થિાના પગલાઓ 
(હકર્ાન ગોષ્ઠી) 

૫૧  ૯૩  

૬૭ ૧૫-૧૦-૧૯  મહહલા હકર્ાન હદિસ (ખાસ હદિસોની ઉજિણી) ૫૧  ૯૩  

૬૮ ૧૮-૧૦-૧૯  
પશ ુપાલનમા દુધ ઉત્પાદન િધારિા તર્થા રોગ વનયાંત્રણ માટે પોષક 
તત્િોની તર્થા ખોરાક વ્યિસ્ર્થાપન ની અગત્યતા વિષય પર ઓફ કેમ્પસ 
તાલીમ કાયયક્રમ 

૧૫ ૧૧૧  

૬૯ ૨૨-૧૦-૧૯  મસાલા પાકોમાાં મલુ્યવદૃ્ધદ્ધ વિષય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયયક્રમ ૦  ૬૩  
૭૦ ૨૨-૧૦-૧૯   ખાતરોનો કાયયક્ષમ ઉપયોગ (ચચાય સભા)   ૦  ૬૩  

૭૧ ૨૨-૧૦-૧૯  લોધ્ધન્દ્ચગ પ્રોગ્રામ-ફહટિલાઇઝર એપ્લીકેર્ન અિનેર્ પ્રોગ્રામ  
(સ્પેર્ીયલ પ્રોગ્રામ) 

૧૮૬  ૯૩  

૭૨ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ વ્યાખ્યાન -૧૯ (વ્યાખ્યાન) ૫૦૨  ૧૩૦૭  



૭૩ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ 
કપાસ અને મગફળીના પાકમાાં તેમજ સજીિ ખેતી કરતા ખેડૂતના 
ખેતરની મલુાકાત (િૈજ્ઞાવનકોની ક્ષેત્ર મલુાકાત -૧૫) 

૫૮  ૫  

૭૪ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ ટેલીફોન દ્વારા માગયદર્યન ૪૧૦  ૭૨  
૭૫ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ મલુાકાતીઓને માગયદર્યન ૨૪૨  ૨૪૭  

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 
૭૬ ૧૫-૧૦-૧૯ મહહલા હકસાન હદિસની ઉજિણી  ૧૦ ૧૦૦ 

૭૭ 
૨૨-૧૦-૧૯ ખેડુતો માટે ખાતરનો યોગ્ય ઉપયોગ –  જાગવૃત કાયયક્રમ અને એગ્રો 

ફોરેસ્ટ્રી યોજના અંતગયત તાલીમ કાયયક્રમ  

૭૦ ૩૧ 

૭૮ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ મલુાકાવતઓને માગયદર્યન ૧૪૭ ૫૧ 

૭૯ ૧ ર્થી ૩૧-૧૦-૧૯ ફોન દ્વારા માગયદર્યન ૬૧ ૧૧ 

કુલ લાભાર્થીઓ (ભાઈઓ અને બહનેો) ૫૨૮૩ ૫૦૫૭ 

કુલ ૧૦૩૪૦ 
 

 


