
 
 

ડૉ .સી .કે .ટીંબડડયા 

 ઈ/ચા. વિસ્તરણ વિક્ષણ વિયામક 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વિયામકશ્રીિી કચરેી 
િિસારી કવૃિ યવુિિર્સિટી, િિસારી 
એરૂ ચાર રસ્તા, િિસારી - ૩૯૬ ૪૫૦ 
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જા.િ. િકૃય/ુ વિ.વિ.વિ./ ડી-૧/૧૦૬૭-૧૧૩૭/૨૦૨૨ િિસારી                                 તા.૨૫/૦૪/૨૦૨૨ 
 

 

પ્રવત,  

૧. ખેતી વિયામકશ્રી, ગજુરાત રાજ્ય, કૃવિ ભિિ, સેક્ટર-૧૦-એ, 'ચ' રોડ, ગાાંધીિગર      

૨. બાગાયત વિયામકશ્રી ગજુરાત રાજ્ય, કૃવિ ભિિ, સેક્ટર-૧૦-એ, 'ચ' રોડ, ગાાંધીિગર      

 વિિય: ખરીફ ઋતુ પૂિ ે(Pre Seasonal) િી કાયિિાળાિા આયોજિ બાબત... 

 સવિિય ઉપરોક્ત વિિય અન્િયે જણાિિાિુાં કે, ખેતી વિયામકશ્રીિી કચેરી મારફત ેચાલતી તાલીમ અિ ેમુલાકાત યોજિા 

હેઠળિા બ્રોડ બેઈજ એક્સટેન્િિ ટ્રિેીંગ પ્રોગ્રામ ૨૦૨૨-૨૩ અાંતગિત અવધકારીશ્રીઓ માટે ખરીફ ઋતુપૂિિેી કાયિિાળા            

તા. ૦૪-૦૫/૦૫/૨૦૨૨િા રોજ સિાર ે૧૦.૦૦ કલાકે એટીક કચરેી, િકૃયુ, િિસારી ખાતે રાખિામાાં આિેલ છે. ખાતાિા તમામ 

સાંબાંવધત અવધકારીશ્રીઓ માટે આ સાથે સામેલ સૂવચત કાયિક્રમ મુજબ આયોજિ કરેલ છે, તો તેમાાં આપિા તાબા હેઠળિા 

અવધકારીશ્રીઓ હાજર રહ ેતે માટ ેઘટતુાં થિા વિિાંતી છે. 

                                                                                                         

                                                                                 વિસ્તરણ વિક્ષણ વિયામક 

િકલ સવિિય રિાિા જાણ સારાં: 

(૧) સાંિોધિ વિયામકશ્રી, િિસારી કૃવિ યુવિિર્સિટી, િિસારી 

(૨) અવધક ખેતી વિયામકશ્રી(વિસ્તરણ), ગજુરાત રાજ્ય, કૃવિ ભિિ, સકે્ટર-૧૦'એ', 'ચ'રોડ, ગાાંધીિગર 

(૩) વિસ્તરણ વિક્ષણ વિયામકશ્રી, કૃવિ યુવિિર્સિટી, આણાંદ/જુિાગઢ/સરદાર કૃવિિગર. 

(૪) આચાયિશ્રી, િ. મ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય/ અસ્પી બાગાયત-િ-િિીય મહાવિદ્યાલય, િિસારી. 
 

િકલ જયભારત સહ રિાિા: 

(૧) સાંયુક્ત ખેતી વિયામકશ્રી, ઓલપાડી મહોલ્લો, લાલ બાંગલા પાસ,ે અઠિા લાઇન્સ, સુરત. 

(૨) સાંયુક્ત ખેતી વિયામકશ્રી(વિસ્તરણ), મોડલ ફામિ, એલેવબબક રોડ, િડોદરા. 

(૩) સાંયુક્ત બાગાયત વિયામકશ્રી, ઓલપાડી મહોલ્લો, લાલ બાંગલા પાસે, અઠિા લાઇન્સ, સુરત.  
 

િકલ રિાિા પ્રવત તાલીમાથીઓ તરફ 

(૧) વજલ્લા ખેતીિાડી અવધકારીશ્રી, વજલ્લા પાંચાયત, િિસારી/ સુરત/ િલસાડ/ આહિા(ડાાંગ)/ ભરચ/ રાજપીપળા (િમિદા)/ 

વ્યારા(તાપી). 

(૨) િાયબ ખેતી વિયામકશ્રી (વિસ્તરણ), િિસારી/સુરત/િલસાડ/આહિા(ડાાંગ)/ભરચ/તાપી/રાજપીપળા. 

(૩) િડરષ્ઠ િજૈ્ઞાવિક અિ ેિડાશ્રી, કૃવિ વિજ્ઞાિ કને્ર, વ્યારા (તાપી) /િઘઇ(ડાાંગ)/ િિસારી/ ડેડીયાપાડા (િમિદા)/ સુરત/ અાંભટેી, 

તા. કપરાડા, જી. િલસાડ/ મુ.પો.ચાસિડ, તા. િાલીયા, જી. ભરચ.                                                

પાછળ... 
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(૪) િાયબ ખેતી વિયામકશ્રી (તાલીમ), ખેડૂત તાલીમ કેન્ર, િિસારી/ બારડોલી(સુરત)/ પારડી(જી.િલસાડ)/ આહિા (ડાાંગ)/ 

ભરચ)/ વ્યારા(તાપી)/ રાજપીપડા(િમિદા)/ સેલિાસ (દાદરા િાગર હિેલી).                                       

(૫) િાયબ બાગાયત વિયામકશ્રી, સુરત/િલસાડ/િિસારી/તાપી/રાજપીપડા/ભરચ 

(૬) મદદિીિ ખેતી વિયામકશ્રી(વિસ્તરણ) તાલીમ અિ ેમુલાકાત યોજિા, વચખલી/ િાાંસદા/ ધરમપુર/ પારડી/ ઓલપાડ/ 

બારડોલી/ િાલોડ/ સોિગઢ(જી.તાપી)/ રાજપીપડા/ અાંકલેશ્િર. 

(૭) મદદિીિ ખેતી વિયામકશ્રી, ઇન્ડો જાપાિીઝ ફામિ, વ્યારા, સુરત. 

(૮) મદદિીિ ખેતી વિયામકશ્રી, ટી.સી.ડી. ફામિ, કીમ/બારડોલી/વચખલી. 

(૯) મદદિીિ ખેતી વિયામકશ્રી, બીજ ચકાસણી પ્રયોગિાળા, િિસારી. 

(૧૦) મદદિીિ ખેતી વિયામકશ્રી, જમીિ ચકાસણી પ્રયોગિાળા, બારડોલી/િાાંસદા/વ્યારા/પારડી/અાંકલેશ્િર. 

(૧૧) મદદિીિ ખેતી વિયામકશ્રી, ખાતર ચકાસણી પ્રયોગિાળા, બારડોલી. 

(૧૨) મદદિીિ ખેતી વિયામકશ્રી, આહિા (ડાાંગ).  

૨/- જાણ તથા તાલીમમાાં ઉપવસ્થત રહિેા સારાં. 

(૧૩) કાયિિાળામાાં વ્યાખ્યાિ આપિાર અવધકારીશ્રી/િજૈ્ઞાવિકશ્રીઓ તરફ જાણ તથા સમયસર હાજર રહેિા સારાં. 

 

રહઠેાણ વ્યિસ્થા માટ ેપ્રવત 

        મદદિીિ વિસ્તરણ વિક્ષણિાસ્રીશ્રી ( સાંકલિ), સરદાર સ્મૃવત કેન્ર, િકૃયુ, િિસારી.  

  ૨/-તાલીમ દરબયાિ િિા ડકસાિ ઘરમાાં ૬(છ) સીટિુાં આરક્ષણ આખિા સારાં. 
 

 

િોંધ:- કાયિિાળામાાં સાતેય વજલ્લાિા કૃવિ અિે બાગાયત ખાતાિા અહિેાલિી એક સૂરતા જળિાય તે હેતુથી અવધકારીશ્રીઓિ ે

િીચે દિાિવ્યા મુજબિી વિગતોિા અહેિાલ સાથ ેહાજર રહિેા વિિાંતી છે. 

 

અહિેાલ માટિેી વિગતો: 

(૧) આબોહિા (૬) યોજિાકીય કામગીરી 

(૨) િરસાદિો અહેિાલ  (૭) ડાયગ્િોવસ્ટક ટીમિી મુલાકાત 

(૩) િાિેતર વિસ્તાર (૮) પ્રેિિોટ 

(૪) રોગ જીિાત (૯) અન્ય 

(૫) ફાળિેલ વિદિિિો   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

તાલીમ અિ ેમલુાકાત યોજિા 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વિયામકશ્રીિી કચેરી, િિસારી કૃવિ યુવિિર્સિટી, િિસારી- ૩૯૬ ૪૫૦ 
 

    

 

તારીખ: ૦૪/૦૫/૨૦૨૨ થી ૦૫/૦૫/૨૦૨૨                                       સ્થળ: એટીક તાલીમ ખાંડ, િ.ક.ૃયુ., િિસારી 
  

તારીખ/ સમય  વિિય તાલીમ આપિાર 

તા. ૦૪/૦૫/૨૦૨૨ 
૧૦.૦૦થી ૧૦.૧૦ આિકાર અિે તાલીમિી અગત્યતા ડૉ. જી. બી. કાલરીયા,તાલીમ સહાયક (પા. સાં.),  

તા. અિ ેમ.ુ યોજિા, િકૃયુ, િિસારી   

૧૦.૧૦ થી ૧૧.૦૦ ખરીફ ડાાંગરિી ખતેી પધ્ધવત  ડૉ. પી. બી. પટેલ, સહ  સાંિોધિ િૈજ્ઞાવિક, 

 ચોખા સાંિોધિ કેન્ર, િકૃયુ, િિસારી   

૧૧.૦૦ થી ૧૨.૦૦ ખરીફ ઋતુમાાં સાંકવલત િીંદણ વિયાંરણ  ડૉ. એલ. કે. એરિાડીયા, સહ પ્રાધ્યાપક,  સસ્ય વિજ્ઞાિ 

વિભાગ, િ. મ. કૃવિ મહા., િકૃયુ, િિસારી        

૧૨.૦૦ થી ૧૩.૦૦ ખરીફ ઋતુમાાં દરીયાકાાંઠાિી ક્ષારગ્રસ્ત 
જમીિમાાં ખેતીિા મહત્િિા મદુ્દા  

ડૉ. પી. બી. પટેલ, સહ  સાંિોધિ િૈજ્ઞાવિક, જળ અિ ેજમીિ 

વ્યિસ્થાપિ સાંિોધિ એકમ, િકૃયુ, િિસારી   

૧૪.૦૦ થી ૧૫.૦૦ દવક્ષણ ગજુરાતિાાં અગત્યિા કઠોર 
પાકોિી ખેતી પધ્ધવત  

ડૉ. ડી. એ. ચૌહાણ, િોડલ ઓફીસસિ મેગાસીડ,  

કઠોળ સાંિોધિ કને્ર, િકૃયુ, િિસારી   

૧૫.૦૦ થી ૧૬.૦૦ બીટી કપાસિી િૈજ્ઞાવિક ખેતી પધ્ધવત  ડૉ. એમ. સી. પટેલ, સાંિોધિ િૈજ્ઞાવિક )કપાસ( ,  

મુખ્ય કપાસ સાંિોધિ કને્ર, િકૃયુ, સુરત 

૧૬.૦૦ થી ૧૭.૦૦ ખરીફ જુિારિી આધિુીક ખેતીિા 
મહત્િિા મદુ્દા 

ડૉ. બી. ક.ે દાિડા, સાંિોધિ િૈજ્ઞાવિક )જુિાર( ,  

મુખ્ય જુિાર સાંિોધિ કેંર, િકૃયુ, સુરત 

તા. ૦૫/ ૫/ ૨૦૨૨ 
૯.૦૦ થી ૧૦.૦૦ દવક્ષણ ગજુરાતિાાં મુખ્ય ચોમાસ ુ

પાકોમાાં  સાંકવલત કીટ વિયાંરણિા 
મહત્િિા મદુ્દા  

ડૉ. એલ. િી. ઘેટીયા, સહ પ્રાધ્યાપક, ડકટકિાસ્ર વિભાગ,  

િ. મ. કૃવિ મહાવિદ્યાલય, િકૃયુ, િિસારી   

૧૦.૦૦ થી ૧૧.૦૦ ખરીફ ઋતુમાાં જૈવિક ખાતર અિે તેિુાં 
વ્યિથાપિ 

ડો. કે. બી. રાખોવલયા, પ્રાધ્યાપક અિ ેિડા, િિસ્પતી 

રોગિાસ્ર વિભાગ, િ. મ. કૃવિ મહા., િકૃયુ, િિસારી   

૧ ૧.૦૦ થી ૧૨.૦૦ િાગલી (રાગી)િી સધુારેલી ખેતી 
પધ્ધવત 

ડૉ. એચ.ઈ. પાટીલ, સહ સાંિોધિ િજૈ્ઞાવિક,  

હલકા ધાન્ય સાંિોધિ કેન્ ર, િકૃયુ, િઘઇ (ડાાંગ) 

૧૨.૦૦ થી ૧૩.૦૦ કેળ અિે ચીકિુી ખેતી પધ્ધવત ડૉ. અાંકુર પી. પટેલ, સહ સાંિોધક િૈજ્ઞાવિક (ફળ),  

ફળ સાંિોધિ કને્ર, િકૃયુ, ગણદેિી 

૧૪.૦૦ થી ૧૫.૦૦ બાગાયવત પાકોમાાં પોસ્ટ હાિેસ્ટ 
ટેક્િોલોજી સાથે િેલ્યુ એડીિિ 

ડૉ. દિેરાજ, પ્રાધ્યાપક  અિ ેિડા, પોસ્ટ હાિેસ્ટ ટકેિોલોજી 

વિભાગ, િકૃયુ, િિસારી  

૧૫.૦૦ થી ૧૬.૦૦ કેળાિા થડિી મલૂ્યિૃવધ્ધ ડૉ. ચીરાગ. એસ. દસેાઈ, મદદિીિ સાંિોધિ િૈજ્ઞાવિક,  

જળ અિ ેજમીિ સાંિોધિ એકમ, િકૃયુ, િિસારી   

૧૬.૦૦ થી ૧૭.૦૦ દવક્ષણ ગજુરાતિાાં મુખ્ય ચોમાસ ુ
પાકોમાાં  સાંકવલત રોગ વિયાંરણ 

ડો. કે. બી. રાખોવલયા, પ્રાધ્યાપક અિે િડા, િિસ્પતી 

રોગિાસ્ર વિભાગ, િ. મ. કૃવિ મહા., િકૃયુ, િિસારી    

૧૭.૦૦ થી ૧૭.૦૫ સમાપિ વિવધ ડૉ. જી. બી. કાલરીયા, તાલીમ સહાયક (પા.સાં.),  

તા.અિે મુ. યોજિા, િકૃયુ, િિસારી   

િોંધ: વ્યાખ્યાિિી િોંધ તા. ૩૦.૦૪.૨૦૨૨ સુધીમાાં Email: tvs@nau.in પર મોકલી આપિી તથા કાયિક્રમમાાં સૂચવ્યા મુજબ વ્યાખ્યાિ 

આપિા ઉપવસ્થત રહેિા વિિાંતી છે.                                                                                                    

                                                                                                                      

                                                                                      વિસ્તરણ વિક્ષણ વિયામક 

ખરીફ ઋતપુિૂિેો તાલીમ કાયિક્રમ િિિ : ૨૦૨૨-૨૩ 

 

 


