
 
 

ક્રમ કાયયક્રમની તારીખ કાયયક્રમનો વળવય 
ાભાથીઓની 

શખં્યા 
ભાઈઓ બષનેો 

વળસ્તરણ વક્ષણ વનયામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 

૧ ૦૧-૦૭-૨૦૨૧ 
જૂનાગઢ કૃષ યષુનલષવિટી ખાતે ઈનટુ ડીરવસ કસની ફીજી ફેચની 
ળરૂઆત કયાલતા ભાન. કુરષતશ્રી, ડૉ. લી. ી. ચલટટમા વાશફે  

૫૦૦ - 

શરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 

૨ 
૩૦-૦૭-૨૦૨૧ ઓન રાઈન  તારીભ - ભગપી અને  કાવના ાકભાાં આલતા 

યગ-જીલાતનુાં વ ાંકલરત ષનમાંત્રણ 
૩૭૧ - 

૩ 
૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ યષુનલવીટી મરુાકાતે આલતા ખેડૂત બાઈઓ ફશને /ષલદ્યાથી અને 

મરુાકાતીઓને ભાગસદળસન 
૩૬૫ - 

૪ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ ટેરીપન દ્વાયા ભાગસદળસન ૨૪૦ - 
કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાટ (ોરબદંર) 

૫ ૦૭-૦૭-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ –ભગપીભાાં થડ તથા મૂન કશલાયાનુાં 
વ્મલસ્થાન (ગાભ-દેગાભ)  

૧૪ - 

૬ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ –શઓુભાાં આયગ્મ વ્મલસ્થાન ૧૨ ૦૨ 

૭ ૦૯-૦૭-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ- પ્રાન્ટેળન ાકની ાક ઉત્ાદન દ્ધષતઓ 
(ગાભ –ચરીમાણા) 

૧૯ - 

૮ ૧૦-૦૭-૨૦૨૧ યાષ્ટ્રીમ પીળ પાભસય ટદલવની ઉજલણીષનષભતે ઈ-ગષ્ટ્ઠીનુાં આમજન  ૧૭ - 

૯ ૧૨-૦૭-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ – યફાંદય ષલસ્તાયભાાં ાક ડામલળીપીકેળન 
(ગાભ – ચરીમાણા) 

૧૯ - 

૧૦ ૧૨-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ – શઓુભાાં કૃષત્રભ ફીજદાન (ગાભ-લફરેશ્વય) - ૦૯ 
૧૧ ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ ICAR પાઉન્ડેળન ટદલવની ઉજલણી તથા વ્રકુ્ષા યણ કામસક્રભ  ૭૦ ૦૮ 

૧૨ ૩૧-૦૭-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ –ભટશરાઓ અને વદૃ્ધની આયગ્મ જાલણી 
(ગાભ-આદીતયા) 

- ૨૧ 

૧૩ ૩૧-૦૭-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ – ભગપીભાાં ધેણ તથા કાવભાાં ગરુાફી 
ઈમનુાં વ ાંકલરત ષનમાંત્રણ (ગાભ-ભાાંડલા) 

૨૩ - 

૧૪ ૩૧-૦૭-૨૦૨૧ ડામાગ્નસ્ટીક ષલઝીટ – કાવ – (ગાભ – ભાાંડલા) ૧૨ - 
૧૫ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ જભીન – ાણીના નમનુાનુાં થૃ્થકયણ ૦૧ - 
૧૬ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ પન ય ખેડૂતને ભાગસદળસન ૪૯ - 
૧૭ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ ખેડૂતની કેલીકે મરુાકાત ૧૭ - 
૧૮ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ લટ્વએ દ્વાયા ખેડૂતને ઉમગી ભાટશતી આલી ૪૫ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેી 
૧૯ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- કેયીનુાં મલૂ્મલધસન  -  ૨૨  
૨૦ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- પ્રવેષવિંગ અને મલૂ્મલધસન  -   ૨૨   
૨૧ ૦૯-૦૭-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- ઈનટુ ડીરય  ૫૯ ૦૧ 
૨૨ ૦૯-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- કીચન  ગાડસન અને ણ લાટીકા  ૦૫   ૨૯  

જુાઈ-૨૦૨૧ દરમ્યાન થયે વળસ્તરણ વક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝક 

 



૨૩ ૦૯-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- જ વાંચમ અને ાણી ષનકાવની ધ્ધષતઓ  ૦૪  ૩૨  
૨૪ ૦૯-૦૭-૨૦૨૧ ઇન્વેકટીવઈડનુાં લગીકયણ રેકચય ૬૧  ૦૧  
૨૫ ૦૯-૦૭-૨૦૨૧ ેવટીવાઈડનુાં લગીકયણ રેકચય  ૬૧  ૦૧  
૨૬ ૧૨-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ફૂડ પ્રવેષવિંગ  ૦૬  ૨૧  
૨૭ ૧૨-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- સકુ્ષભ ષમત ધ્ધ્ધત  ૧૧  ૧૪  
૨૮ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ભટશરા અને ફા ષલકાવ  - ૨૩  
૨૯ ૧૩-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- પાભસ ભળીનયી  ૦૨  ૨૩  
૩૦ ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- ખયીપ ાકભાાં વ ાંકરીત યગ જીલાત ષનમાંત્રણ  ૨૯   - 
૩૧ ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ પાભસ ભળીનયીનુાં ષનદળસન  ૨૯   -  
૩૨ ૧૫-૦૭-૨૦૨૧ સકૂ્ષ્ભ ષમત ધ્ધષતનુાં વાયવાંબા રેકચય ૨૯  - 
૩૩ ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- ઈનટુ ડીરય  ૬૧ ૦૧ 
૩૪ ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ ICAR પાઉન્ડેળન ટદલવ ઉજલણી  ૬૨ ૦૪ 
૩૫ ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ ેકેજીંગ અને રેફરીગાંનુાં ભશત્લ રેકચય ૬૧  ૦૧  
૩૬ ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ ઇન્વેકટીવાઈડ ઇન્સ્ેકટય રેકચય ૬૧  ૦૧  
૩૭ ૧૯-૨૦-૦૭-૨૦૨૧ લકેળનર તારીભ ફેકયી પ્રડકટવ - ૪૦ 
૩૮ ૧૯-૨૦-૦૭-૨૦૨૧ પાભસ ભળીનયી તથા ષલષલધ ડેભનવરેળન નુાં ષનદળસન   - ૪૦ 
૩૯ ૨૨-૦૭-૨૦૨૧ જળક્તત અલબમાન ઓન રાઇન તારીભ ૨૦૧  ૪૫  
૪૦ ૨૩-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ફાગામતી તભેજ ખયીપ ાકભાાં જીલાત ષનમાંત્રણ  ૨૯  ૧૮  
૪૧ ૨૩-૦૭-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- ઈનટુ ડીરય  ૬૧ ૦૧ 
૪૨ ૨૩-૦૭-૨૦૨૧ ગણુલત્તા ભાદાંડ રેકચય ૬૧  ૦૧  
૪૩ ૨૭-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- વજીલ ખેતી  ૯૨  - 
૪૪ ૨૭-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ખયીપ ાકભાાં જૈષલક યગ જીલાત ષનમાંત્રણ  ૫૫  - 
૪૫ ૨૭-૦૭-૨૦૨૧ લાનસ્ષતક દલાઓ ફનાલલાની ધ્ધષતઓ રેકચય ૫૫  - 
૪૬ ૨૭-૦૭-૨૦૨૧ વાંકરીત યગ જીલાત ષનમાંત્રણ રેકચય ૫૫  - 
૪૭ ૨૭-૦૭-૨૦૨૧ જૈષલક યગજીલાત ષનમાંત્રણ રેકચય ૯૨  - 
૪૮ ૨૭-૦૭-૨૦૨૧ ટપલ્ડ ડે- ભગપી (જીજેજી -૨૨)  ૨૩  - 
૪૯ ૨૭-૦૭-૨૦૨૧ ટપલ્ડ ડે- તર (જીટી-૪)  ૨૪  - 
૫૦ ૩૦-૦૭-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- ઈનટુ ડીરય  ૬૧ ૦૧ 
૫૧ ૩૦-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- એવ. એચ. જી ડેલરભેંટ  - ૫૬  
૫૨ ૩૦-૦૭-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- સ્ટ શાયલેસ્ટ ભેનેજભેન્ટ  - ૫૧  
૫૩ ૩૦-૦૭-૨૦૨૧ ફૂગનાળક દલાઓના પ્રકાય રેકચય ૬૧  ૦૧  
૫૪ ૩૦-૦૭-૨૦૨૧ ઇન્વેકટીવાઈડના પ્રકાય રેકચય ૬૧  ૦૧  
૫૫ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ પીલ્ડ ષલલઝટ, પ્રજેકટ વલે ૧૧૫   ૪૩  
૫૬ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ વ્શાટ્વ અ દ્વાયા ભાગસદળસન ૧૨૦૦ ૪૮  
૫૭ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ પેવબકુ દ્વાયા ભાગસદળસન ૩૦૦ -  

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 
૫૮ ૦૮-૦૭-૨૧  ઓપ કેમ્વ તારીભ- ચભાસુાં ાકભાાં વ ાંકલરત યગ વ્મલસ્થાન  ૫૮  ૦૬  

૫૯ ૦૮-૦૭-૨૧  ટપલ્ડ ષલઝીટ – રીંબ,ુ ભગપી, તવાલા અન ેઆંફાના ાકભાાં ડામગ્નસ્સ્ટક 
ષલઝીટ  

૧૮   ૦૩  

૬૦ ૦૯-૦૭-૨૧  ઓપ કેમ્વ તારીભ- ટકચન ગાડસનીંગ અન ેન્યરુીળન ગાડસનીંગ ષલમ ય  - ૧૮  



૬૧ ૦૯-૦૭-૨૧   લૈજ્ઞાષનકની ખેડૂતના ખેતય ય મરુાકાત-૧  (ખીજડીમા) ૩૭  ૦૪  
૬૨ ૦૯-૦૭.૨૧  ચચાસ વબા – યગ અને જીલાતનુાં જૈષલક ષનમાંત્રણ    ૧૨  ૦૧  

૬૩ ૦૯-૦૭-૨૧  ષલસ્તયણ કામસકતાસઓની તારીભ – ચભાસુાં ાકભાાં યગ અન ેજીલાત 
ષનમાંત્રણ ષલમ ય પ્રી ષવઝનર રેનીંગ  

૫૨  ૦૪  

૬૪ ૧૬-૦૭-૨૧  ઓપ કેમ્વ તારીભ – યગ અને જીલાતનુાં જૈષલક ષનમાંત્રણ  ૨૫  -  
૬૫ ૧૬-૦૭-૨૧  ટપલ્ડ ષલઝીટ – ભગપીના ાકભાાં ટપલ્ડ ષલઝીટ  ૧૭  - 
૬૬ ૧૬-૦૭-૨૧  ખાવ ટદલવની ઉજલણી – ICAR પાઉન્ડેળન ટદલવ  ૦૪  ૪૬  
૬૭ ૧૬-૦૭-૨૧  ટકળાન ગષ્ટ્ટી- લધ ુવકૃ્ષ લાલીએ અને માસલયણ ફચાલીએ  ૦૩  ૪૬  

૬૮ 
૧૯-૦૭-૨૧  ઓપ કેમ્વ તારીભ- શઓુભાાં ઘાવચાયા અને ણનુાં 

વ્મલસ્થાન  
- ૪૦  

૬૯ ૨૦-૦૭-૨૧  ઓપ કેમ્વ તારીભ- વજીલ ખેતીભાાં યગ ષનમાંત્રણની ટેકનીક  -  ૬૩  

૭૦ 
૨૧-૦૭-૨૧  ઓપ કેમ્વ તારીભ- શઓુભાાં યગ ષનમાંત્રણ ભાટેના મગ્મ 

ગરાઓ  
- ૫૧  

૭૧ ૨૧-૦૭-૨૧  ટપલ્ડ ષલઝીટ- ખાયેકના ાકભાાં ડામગ્નસ્સ્ટક ષલઝીટ  ૦૪  - 
૭૨ ૨૧-૦૭-૨૧  લૈજ્ઞાષનકની ખેડૂતના ખેતય ય મરુાકાત-૧  (જળાય) ૦૯  -  
૭૩ ૨૨-૦૭-૨૧  ઓપ કેમ્વ તારીભ- લેલ્ય ુએડીળન અને ફૂડ પ્રવેષવિંગ ષલમ ય  - ૬૪  
૭૪ ૦૧થી૩૦-૦૭-૨૦૨૧ કૃષને રગતા જુદા જુદા ષલમ ય વ્માખ્માન-૧૬   ૨૯૯  ૨૪૮  
૭૫ ૦૧થી૩૦-૦૭-૨૦૨૧ મરુાકાતીઓને ભાગસદળસન ૪૩  ૦૩  
૭૬ ૦૧થી૩૦-૦૭-૨૦૨૧ ખેતીને રગતા ષલષલધ પ્રશ્ન અંગે ટેરીપન દ્વાયા ભાગસદળસન ૫૨૨  ૫૦  
૭૭ ૦૧થી૩૦-૦૭-૨૦૨૧ FLD – ટકચન ગાડસનીંગ  -  ૧૪  
૭૮ ૦૧થી૩૦-૦૭-૨૦૨૧ OFT – તરભાાં IPM ટેકનરજી ય ઓ.એપ.ટી  ૦૩  -  

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાશર (સરેુન્દ્રનગર) 
૭૯ ૦૩/૦૭/૨૦૨૧ ક્ષ્રેત્રીમ તારીભ- ષલસ્તયણ  ૨૦ - 
૮૦ ૦૮/૦૭/૨૦૨૧ ઈનટુ ડીરય તારીભ  ૪૭ ૦૧ 
૮૧ ૧૩/૦૭/૨૦૨૧ ક્ષ્રેત્રીમ તારીભ- શુારન ૨૨ - 
૮૨ ૧૬/૦૭/૨૦૨૧ વકૃ્ષાયણ કામસક્રભ અને ઈનટુ ડીરય તારીભ ૪૮ ૦૧ 
૮૩ ૧૭/૦૭/૨૦૨૧ ટેરીપષનક કન્પયનવ - શુારન ૭૧ - 
૮૪ ૨૩/૦૭/૨૦૨૧ ઈનટુ ડીરય તારીભ ૪૭ ૦૧ 
૮૫ ૩૦/૦૭/૨૦૨૧ ઈનટુ ડીરય તારીભ ૪૭ ૦૧ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીયા (રાજકોટ-I) 
૮૬ ૦૧-૦૭-૨૦૨૧ ઓનરાઈન રેકચય- કાવભાાં વાંકલરત યગ અને જીલાત ષનમાંત્રણ  ૯૨ - 
૮૭ ૦૨-૦૭-૨૦૨૧ ઓનરાઈન રેકચય- ાકભાાં ાણીન ભશત્તભ ઉમગ  ૭૩ - 
૮૮ ૧૪-૦૭-૨૦૨૧ ઓનરાઈન રેકચય- ભાઈક્ર ઇયીગેળન વીસ્ટભ ૮૧ - 
૮૯ ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ ખાવ ટદલવની ઉજલણી – ICAR પાઉન્ડેળન ટદલવ ૪૯ - 
૯૦ ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ વકૃ્ષાયણ ૧૪ - 
૯૧ ૧૭-૦૭-૨૦૨૧ ઓનરાઈન રેકચય- કાવભાાં વાંકલરત ણ વ્મલસ્થાન  ૮૧ - 
૯૨ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ ગ્રાભ વેલક અને ષલસ્તયણ અષધકાયીઓની ઇન વષલિવ તારીભ  ૨૦ - 
૯૩ ૨૩-૦૭-૨૦૨૧ ખેતીલાડી અષધકાયીઓની ઇન વષલિવ તારીભ ૧૮ - 
૯૪ ૨૮-૦૭-૨૦૨૧ રેકચય- ાકભાાં વાંકલરત ણ વ્મલસ્થાન  ૫૬ - 
૯૫ ૨૯-૦૭-૨૦૨૧ એતવઝય ષલઝીટ ૩૯ - 



૯૬ ૩૦-૦૭-૨૦૨૧ એતવઝય ષલઝીટ ૪૩ - 
કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ીલીયા (રાજકોટ - II) 

૯૭ ૦૭-૦૭-૨૦૨૧ ડામગ્નસ્સ્ટક ષલઝીટ- ખાયેકાકભાાં જીલાત ષનમાંત્રણ ૦૩ - 
૯૮ ૦૭-૦૭-૨૦૨૧ તારીભ- ફાગામતી ાકભાાં વ ાંકરીત ખાતય વ્મલસ્થાન ૨૫ - 
૯૯ ૦૭-૦૭-૨૦૨૧ તારીભ-ષળમાળુ ાકભાાં યગ જીલાત ષનમાંત્રણ ૨૫ - 
૧૦૦ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ ડામગ્નસ્સ્ટક ષલઝીટ- ભગપી ભાાં ઉગ સકુ  ૦૫ - 
૧૦૧ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ તારીભ-ળાકબાજી ાકભાાં વ ાંકરીત જીલાતષનમાંત્રણ ૩૦ - 
૧૦૨ ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ તારીભ-દુધાા શઓુભાાં ફાણ-દાણ નુાં ભશત્લ  ૩૦ - 
૧૦૩ ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ ICAR foundation ટદલવની ઉજલણી  ૨૫ - 
૧૦૪ ૨૦-૦૭-૨૦૨૧ ડામગ્નસ્સ્ટક ષલઝીટ- ગામભાાં ગાીમાન યગ ૦૨ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 
૧૦૫ ૦૨-૦૭-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર ય ષનદાન- ખાયેક તથા રીંબ ુપ્રાન્ટેળન ૦૨ - 
૧૦૬ ૦૩-૦૭-૨૦૨૧ ટકળાન ગષ્ટ્ઠી- ખાયેકભાાં ણ વ્મલસ્થાન  ૦૯ - 
૧૦૭ ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર ય ષનદાન- ખાયેકભાાં ણ વ્મલસ્થાન ૦૩ - 
૧૦૮ ૦૮-૦૭-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર ય ષનદાન- ભગપીભાાં ીાળ ૦૩ - 
૧૦૯ ૦૯-૦૭-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર ય ષનદાન- ભગપી અને કાવ  ૦૫ - 
૧૧૦ ૦૯-૦૭-૨૦૨૧ ટકળાન ગષ્ટ્ઠી- ાણીન કામસક્ષભ ઉમગ ૦૬ - 
૧૧૧ ૧૦-૦૭-૨૦૨૧ National Fish Farmer Day ની ઉજલણી ૦૯ - 
૧૧૨ ૧૨-૦૭-૨૦૨૧ ક્ષેત્રીમ તારીભ- જુદા જુદા ાકભાાં યાવામણીક ખાતયનુાં ભશત્લ  ૨૬ - 
૧૧૩ ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ ક્ષેત્રીમ તારીભ- ચભાસુાં ાકભાાં યગ જીલાતનુાં ષનમાંત્રણ ૩૬ - 
૧૧૪ ૧૬-૦૭-૨૦૨૧ ICAR Foundation Day ની ઉજલણી  ૩૪ - 
૧૧૫ ૨૭-૦૭-૨૦૨૧ ક્ષેત્રીમ તારીભ- વગબાસ ભટશરા ભાટે આશાય આમજન  - ૨૬ 
૧૧૬ ૨૮-૦૭-૨૦૨૧ ક્ષેત્રીમ તારીભ- ષલષલધ લસ્તનુી ફનાલટ દ્વાયા આલક ભેલલી  - ૩૦ 
૧૧૭ ૨૯-૦૭-૨૦૨૧ ક્ષેત્રીમ તારીભ- ચભાસુાં ાકભાાં યગ જીલાતનુાં ષનમાંત્રણ ૫૫ - 
૧૧૮ ૨૭ થી૨૮-૦૭-૨૦૨૧ એપ.એર.ડી.- ટકચન ગાડસન - ૦૫ 
૧૧૯ ૨૭ થી૨૮-૦૭-૨૦૨૧ ઓ.એપ.ટી.- ગશૃ ષલજ્ઞાન - ૦૫ 
૧૨૦ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ એપ.એર.ડી.- ટદલેરા (GCH-9) ૧૩ - 
૧૨૧ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ જળક્તત અલબમાન અંતગસત ષલષલધ કાભગીયી ૪૬ ૦૯ 
૧૨૨ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ કચેયીની આજુફાજુ વાપ વપામ  ૨૫ ૦૪ 
૧૨૩ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ જભીન અને ાણીની ચકાવણી ૧૮ - 

૧૨૪ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ 
પન દ્વાયા ભાગસદળસન- ચભાસુાં ાકભાાં યગ અને જીલાતનુાં ષનમાંત્રણ, 
ડુાંગીના ફીજ, ચભાસ ુાકભાાં ષમત અને યગ જીલાત ષનમાંત્રણ 
લગેયે અંગેની ભાટશતી 

૭૫ - 

૧૨૫ ૦૧થી૩૧-૦૭-૨૦૨૧ 
મરુાકાતીઓને ભાગસદળસન - દાડભભાાં યગ જીલાત, રામકડભાાં ક્યાયે 
અામ, ભગપી ીાળ અંગેની ભાટશતી  

૬૦ ૦૨ 

કુ ાભાથીઓ (ભાઈઓ અને બષનેો) ૭૪૦૫ ૧૩૨૮ 

કુ ૮૭૩૩ 

 


