
 
 

ક્રમ કાયયક્રમની તારીખ કાયયક્રમનો વળવય 
ાભાથીઓની 

શખં્યા 
ભાઈઓ બષનેો 

વળસ્તરણ વક્ષણ વનયામકશ્રીની કચેરી, જૂનાગઢ 
૧ ૦૮-૦૩-૨૦૨૧ વલશ્વ ભહશરા હદલવની ઉજલણી - ૧૧૦ 

૨ 
૧૮-૦૩-૨૦૨૧ રકબાયતી વણવયા ખાતે ઈનપટુ ડીરવસ કસની ળરૂઆત કયાલતા 

ભાન. કુરવતશ્રી, ડૉ. લી. ી. ચલહટમા વાશફે  
૧૬૦ - 

૩ ૧૯-૦૩-૨૦૨૧ ઓનરાઈન દ્વિ-ભાવવક તારીભ ૩૮ - 
શરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 

૪ ૦૨-૦૩-૨૦૨૧ પે્રયણા પ્રલાવ- ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર, ાટણ - ૩૭ 
૫ ૦૪-૦૩-૨૦૨૧ પે્રયણા પ્રલાવ- આત્ભા પ્રજેક્ટ, તાી ૪૫ - 
૬ ૦૯-૦૩-૨૦૨૧ પે્રયણા પ્રલાવ- આત્ભા પ્રજેક્ટ, બાલનગય ૬૦ - 
૭ ૦૯-૦૩-૨૦૨૧ એક હદલવીમ તારીભ- આત્ભા પ્રજેક્ટ, બાલનગય (તા.ઘઘા) ૩૦ - 
૮ ૦૯-૦૩-૨૦૨૧ એક હદલવીમ તારીભ- આત્ભા પ્રજેક્ટ, બાલનગય(તા. લરબીપયુ) ૨૩ - 
૯ ૧૦-૦૩-૨૦૨૧ એક હદલવીમ તારીભ- આત્ભા પ્રજેક્ટ, બાલનગય (તા. ભહલુા) - ૨૨ 
૧૦ ૧૦-૦૩-૨૦૨૧ એક હદલવીમ તારીભ- આત્ભા પ્રજેક્ટ, બાલનગય (તા. તાજા) - ૨૧ 
૧૧ ૧૬-૦૩-૨૦૨૧ એક હદલવીમ તારીભ- ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર, ગાાંધીનગય ૩૫ - 
૧૨ ૧૮-૦૩-૨૦૨૧ એક હદલવીમ તારીભ- ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર, જાભનગય ૩૦ - 
૧૩ ૧૯-૦૩-૨૦૨૧ એક હદલવીમ તારીભ- ખેડૂત તારીભ કેન્દ્ર,આત્ભા પ્રજેકટ દાશદ ૯૦ - 
૧૪ ૧૯-૦૩-૨૦૨૧ એક હદલવીમ તારીભ- આત્ભા પ્રજેકટ, તાી ૪૦ - 

૧૫ ૨૨-૦૩-૨૦૨૧ પે્રયણા પ્રલાવ- કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્ર, મુાંરા ૪૪ - 

૧૬ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૨૧ 

યવુનલવીટી મરુાકાતે આલતા ખેડૂત બાઈઓ ફશને / વલદ્યાથી અને 
મરુાકાતીને ભાગસદળસન 

૬૧૯ - 

૧૭ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૨૧ 

ટેરીપન િાયા ભાગસદળસન ૨૫૦ - 

બેકરીાલા, જૂનાગઢ 

૧૮ 
૦૮-૦૩-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ-  ફેકયીળાાના અભ્માવક્રભ વલળેની ભાહશતી 

અને ઘયગથ્થ ુયીતે ફેકયી લાનગીઓની ફનાલટ  
- ૬૭ 

૧૯ 
૧૮-૦૩-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ-  ફેકયીળાાના અભ્માવક્રભ વલળેની ભાહશતી 

અને ઘયગથ્થ ુયીતે ફેકયી લાનગીઓની ફનાલટ   

- ૨૭ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાટ (ોરબદંર) 

૨૦ ૦૩-૦૩-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ- આંફાભાાં વાંકલરત યગ-જીલાત વનમાંત્રણ 
(ગાભ-યાતીમા) 

૧૫ - 

૨૧ ૦૫-૦૩-૨૦૨૧ FTC, રેકચય ૩૦ ૧૫ 
૨૨ ૦૬-૦૩-૨૦૨૧ FTC, રેકચય ૩૦ ૧૫ 
૨૩ ૦૮-૦૩-૨૦૨૧ વલશ્વ ભહશરા હદલવની ઉજલણી ૦૬ ૮૭ 
૨૪ ૦૯-૦૩-૨૦૨૧ પે્રવ નટ (કૃવ ભહશરા હદલવની ઉજલણી) - - 
૨૫ ૦૯-૦૩-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- ગ્રામ્મ શસ્તકરા - ૨૧ 
૨૬ ૦૯-૦૩-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- પ અને ળાકબાજી ાકભાાં મલુ્મલધસન  - ૧૮ 
૨૭ ૧૨-૦૩-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ – મખુ્મ ાકભાાં યગ-જીલાતનુાં જૈવલક વનમાંત્રણ  - ૧૫ 
૨૮ ૧૬-૦૩-૨૦૨૧ સ્ન્દ્વડસ તારીભ- ઈશ્વયીમા (NFSM) ૩૧ ૨૫ 

માચય-૨૦૨૧ દરમ્યાન થયે વળસ્તરણ વક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝક 

 



૨૯ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ સ્ન્દ્વડસ તારીભ- જાાંબ(ુNFSM) ૩૨ ૨૫ 
૩૦ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ સ્ન્દ્વડસ તારીભ- આદીતયા(NFSM) ૩૩ ૨૫ 
૩૧ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ નાીમેયભાાં વપેદ ભાખીન વલે (ગાભ-ભાધલપયુ) ૨૦ - 
૩૨ ૧૮-૦૩-૨૦૨૧ ખેડૂતની કેન્દ્ર મરુાકાત (જીલ્ર-ગાાંધીનગય) ૩૫ - 
૩૩ ૧૮-૦૩-૨૦૨૧ ડામાગ્નસ્ટીક વલઝીટ – કરીખડા ૦૪ - 
૩૪ ૧૯-૦૩-૨૦૨૧ સ્ન્દ્વડસ તારીભ- દેલડા (ATMA) ૩૧ ૨૫ 
૩૫ ૨૨-૦૩-૨૦૨૧ વલશ્વ જ હદલવની ઉજલણી ૧૯ ૦૧ 

૩૬ ૨૨-૦૩-૨૦૨૧ 
ઓન કેમ્વ તારીભ – ળાકબાજી ાકભાાં વ ાંકલરત યગ-જીલાત 
વનમાંત્રણ 

૧૫ - 

૩૭ ૨૪-૦૩-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ –દૂધ ઉત્ાદભાાં મલુ્મ લધસન  - ૨૫ 

૩૮ ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ –મખુ્મ ખયીપ ાકભાાં વ ાંકલરત યગ-જીલાત 
વનમાંત્રણ  

૨૯ - 

૩૯ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૧થી  
૩૧-૦૩-૨૦૨૧ 

મરુાકાતીઓને ભાગસદળસન ૨૯ - 

૪૦ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૧થી 
૩૧-૦૩-૨૦૨૧ 

પન ય ખેડૂતને ભાગસદળસન ૫૩ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેી 
૪૧ 0૧,૦૨-૦૩- ૨૦૨૧ સ્ન્દ્વય તારીભ- કેયી તથા રીરા ભયચાાંનાાં મલૂ્મ લધસન  - ૪૪ 
૪૨ 

03-03-૨૦૨૧ 
NFSM અંતગસત ખેડૂત મરુાકાત  અને વજીલ ખેતી કયતાાં ખેડૂતની 
મરુાકાત 

૦૨ - 

૪૩ ૦૬-૦૩-૨૦૨૧ પીલ્ડ વલલઝટ- ગાભ: કયજાાાં ૦૮ - 
૪૪ ૦૯-૦૩-૨૦૨૧ સ્ન્દ્વય તારીભ- તરની લૈજ્ઞાવનક ખેતી દ્ધવત  ૨૦ ૦૮ 
૪૫ ૦૯-૦૩-૨૦૨૧ તારીભ- તર ાકભાાં આલતા યગ અને તેનુાં વ ાંકરન   ૪૦ - 
૪૬ ૦૯-૦૩-૨૦૨૧ અંતયયાષ્ટ્રીમ ભહશરા હદલવની ઉજલણી , કેલીકે, અભયેરી - ૬૦ 
૪૭ ૧૫-૦૩-૨૦૨૧ તારીભ- ઉનાળાં ાકભાાં યગ જીલાત વનમાંત્રણ - ૬૦ 
૪૮ 

૧૫-૦૩-૨૦૨૧ 
તારીભ- જૈવલક ખાતય , વોય ઉજાસ અને ફામગેવ વભજણ અને 
ઉમગ 

- ૬૦ 

૪૯ ૧૬-૦૩-૨૦૨૧ ઘઉંની ખેતી કયતાાં પ્રગવતળીર ખેડૂતની મરુાકાત ૦૩ - 
૫૦ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ NFSM અંતગસત ખેડૂત મરુાકાત ૦૨ - 
૫૧ 

૧૮-૦૩-૨૦૨૧ 
NFSM અંતગસત ખેડૂત મરુાકાત અને વજીલ ખેતી કયતાાં ખેડૂત 
વભત્રન વલે 

૨૫ - 

૫૨ ૨૦-૦૩-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ઘયેલ ુકામોભાાં ાણીની ફચત  - ૪૬ 
૫૩ ૨૦-૦૩-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ- ીમત ધ્ધવત િાયા ાણીની ફચત  - ૪૬ 
૫૪ ૨૦-૦૩-૨૦૨૧ પીલ્ડ વલલઝટ ૧૨ - 
૫૫ ૨૨-૦૩-૨૦૨૧ કૃવ કામોભાાં ાણીની ફચત ૬૦ - 
૫૬ ૨૨-૦૩-૨૦૨૧ વજીલ ખેતી અને વહટિહપકેળન ૩૨ ૨૦ 
૫૭ ૨૨-૦૩-૨૦૨૧ વલશ્વ જ હદલવની ઉજલણી ૪૦ ૨૦ 
૫૮ ૦૧-૦૩-૨૦૨૧ થી 

૩૧-૦૩-૨૦૨૧ 
તરભાાં ખાતય અને વમત, ઉનાળ ભગપીભાાં વમત , વ્શાટ્વ અ 
િાયા ભાગસદળસન 

૧૨૦૦ - 

૫૯ 
૦૧-૦૩-૨૦૨૧ થી 
૩૧-૦૩-૨૦૨૧ 

તરભાાં ખાતય અને વમત , ઉનાળ ભગપીભાાં વમત , પેવબકુ િાયા 
ભાગસદળસન 

૩૦૦ - 

 



કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 

૬૦ 
૦૩-૦૩- ૨૦૨૧  ઓન કેમ્વ તારીભ -શુારનભાાં દૂધ લધાયલા ભાટે ખયાક અને 

ાક તત્લની વ્મલસ્થા  
- ૩૮  

૬૧ 
૦૪-૦૩- ૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ – પ, ળાકબાજી અને અન્દ્મ કૃવ ેદાળભાાં 

મલૂ્મ વદૃ્વદ્ધ  
-  ૩૦  

૬૨ 
૪-૦૩-૨૦૨૧  ઓહપવય તારીભ- વજીલ ખેતીભાાં વાંકલરત ાક વ્મલસ્થાન અને 

જૈવલક દલાઓ ફનાલલાની દ્ધવત   
૪૦  ૦૪  

૬૩ ૦૫-૦૩-૨૦૨૧  ખેડૂત વેભીનાય  ૧૦૯  ૧૬  

૬૪ 
૦૬-૦૩- ૨૦૨૧  ઓહપવય તારીભ – ળાકબાજી અને ઉનાળ ાકભાાં જીલાતનુાં જૈવલક 

વનમાંત્રણ  
૪૮  ૦૩  

૬૫ ૦૮-૦૩-૨૦૨૧  વલશ્વ ભહશરા હદલવની ઉજલણી  - ૭૨  
૬૬ ૦૮-૦૩- ૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ – ભહશરા વળક્ક્તકયણ  - ૭૨  

૬૭ 
૧૦-૦૩- ૨૦૨૧  ઓપ કેમ્વ તારીભ -વાંગ્રશ કયેર અનાજની જીલાત અને તેનુાં 

ભેનેજભેન્દ્ટ  
૫૪   - 

૬૮ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧  લેલ્ય ુએડીળન ય કરબ્રેટીલ તારીભ  - ૩૦  

૬૯ 
૨૨-૦૩-૨૦૨૧ ચચાસ વબા-ાણીન કયકવય પલૂસક ઉમગ અને ક્ષાયીમ જભીન 

સધુાયણા  
૫૨  ૫૬  

૭૦ ૨૨-૦૩- ૨૦૨૧  ઓપ કેમ્વ તારીભ - ઉનાળ તરની ફીજ ઉત્ાદનની ટેકનીક  ૫૨  ૫૬  
૭૧ ૨૨-૦૩-૨૦૨૧ વલશ્વ ાણી હદલવની ઉજલણી ૫૬  ૫૭  
૭૨ ૨૩-૦૩-૨૦૨૧ આંફાના ાકભાાં ડામગ્નસ્સ્ટક વલઝીટ ૦૩  - 
૭૩ ૨૫-૦૩-૨૦૨૧  ચચાસ વબા- એયાંડાની જાતની ખાવીમત અને ઉત્ાદન  ૧૩  ૦૩  
૭૪ ૨૫-૦૩-૨૦૨૧  ક્ષેત્રીમ હદલવ-એયાંડાના ાકભાાં ાક વનદળસન   ૧૩  ૦૩  

૭૫ 
૨૬-૦૩- ૨૦૨૧ ઓનરાઈન તારીભ - યજીંદા આશાયભાાં કતત્લનુાં ભશત્લ અને 

યવઈ પ્રહક્રમા દયમ્માન કતત્લન નાળ થત અટકાલલ   
- ૮૪  

૭૬ ૧થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧  કૃવને રગતા જુદાજુદા વલમ ય વ્માખ્માન  ૩૦૮  ૪૫૩  
૭૭ ૧થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ કીનલા, એયાંડા અને આંફાના ખેતયની લૈજ્ઞાવનકની મરુાકાત  ૪૭  ૦૪  
૭૮ ૧થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ કૃવ રગતા જુદા જુદા પ્રશ્ન અંગે મરુાકાતીઓને ભાગસદળસન  ૩૮  ૧૦૪  
૭૯ ૧થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ ખેતીને રગતા વલવલધ પ્રશ્ન અંગે ટેરીપન િાયા ભાગસદળસન ૫૩૩  ૪૦  
૮૦ ૧થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ તરના ાકભાાં એપ.એર.ડી. ૨૨  ૦૩  
૮૧ ૧થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ ફાજયાના ાકભાાં એપ.એર.ડી. ૦૯  ૦૧  
૮૨ ૧થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ તરના ાકભાાં ઓ.એપ.ટી  ૦૩  ૦૧  

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાશર (સરેુન્દ્રનગર) 

૮૩ 
૦૬-૦૩-૨૦૨૧ ઓપ કેમ્વ તારીભ–  જતનુાળક દલાઓન ઉમગ કયતી લખતે 

યાખલાની થતી વાલધાનીઓ  
૨૨ - 

૮૪ ૦૮-૦૩-૨૦૨૧ આંતયયાષ્ટ્રીમ ભહશરા દીલવની ઉજલણી - ૪૭ 
૮૫ ૧૨-૦૩-૨૦૨૧ પે્રયણા પ્રલાવ ૪૯ ૦૧ 
૮૬ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ ફીજ ભાલજતનુાં ખેતી ાકભાાં ભશત્લ – ઓન કેમ્વ તારીભ ૧૦ ૧૦ 
૮૭ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ આત્ભા પ્રજેક્ટ – આશલા-ડાાંગ ૫૫ - 
૮૮ ૨૨-૦૩-૨૦૨૧ વલશ્વ જ હદલવ દીલવની ઉજલણી ૨૫ ૩૦ 
૮૯ ૨૪-૦૩-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ – ફાગામત - ૨૦ 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીયા (રાજકોટ-I) 
૯૦ ૦૬-૦૩-૨૦૨૧ ખેડૂતના ખેતયની મરુાકાત ૦૭ - 



૯૧ ૦૭-૦૩-૨૦૨૧ FTC, રેકચય - ૩૦ 
૯૨ ૦૮-૦૩-૨૦૨૧ આંતયયાષ્ટ્રીમ ભહશરા હદલવની ઉજલણી - ૨૩ 
૯૩ ૧૦-૦૩-૨૦૨૧ FTC, રેકચય - ૩૦ 
૯૪ ૧૨-૦૩-૨૦૨૧ FTC, રેકચય - ૩૦ 
૯૫ ૧૬-૦૩-૨૦૨૧ FTC, રેકચય - ૩૦ 
૯૬ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ FTC, રેકચય ૩૦ - 
૯૭ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ FTC, રેકચય ૨૬ ૩૦ 
૯૮ ૧૭-૦૩-૨૦૨૧ FTC, રેકચય ૧૧ ૧૦ 
૯૯ ૨૦-૦૩-૨૦૨૧ FTC, રેકચય ૩૦ - 
૧૦૦ ૨૦-૦૩-૨૦૨૧ FTC, રેકચય - ૬૦ 
૧૦૧ ૨૨-૦૩-૨૦૨૧ વલશ્વ જ હદલવની ઉજલણી  ૪૭ - 
૧૦૨ ૨૨-૦૩-૨૦૨૧ રેકચય ડીરીલડસ ૩૭ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, ીલીયા (રાજકોટ - II) 

૧૦૩ 
૦૩-૦૩-૨૧ થી  
૦૪-૦૩-૨૧ 

ઓન કેમ્વ તારીભ- ફેકયીની લાનગીઓ ઉય વ્મલવામરક્ષી 
તારીભ  

- ૩૭ 

૧૦૪ ૦૪-૦૩-૨૧ 
ડામગ્નસ્સ્ટક વલઝીટ-ફાગામતી ાક વાંફાંવધત વભસ્માઓના 
વભાધાન 

૦૩ - 

૧૦૫ ૦૮-૦૩-૨૧ ડામગ્નસ્સ્ટક વલઝીટ-ફાગામતી ાક વાંફાંવધત વનયીક્ષણ ૦૩ - 
૧૦૬ ૦૮-૦૩-૨૧  આંતયયાષ્ટ્રીમ ભહશરા હદલવની ઉજલણી - ૧૬૦ 
૧૦૭ ૧૦-૦૩-૨૧ ડામગ્નસ્સ્ટક વલઝીટ-શઓુભાાં લ ાંધ્મત્લ - ૦૧ 
૧૦૮ ૧૫-૦૩-૨૧ ડામગ્નસ્સ્ટક વલઝીટ-તરના ાકભાાં કાાંટાની વભસ્મા ૦૫ - 
૧૦૯ ૧૬-૦૩-૨૧ ડામગ્નસ્સ્ટક વલઝીટ-તરભાાં જ ાંતઓુ વભસ્માઓ ૦૨ - 
૧૧૦ ૨૨-૦૩-૨૧  ઓન કેમ્વ તારીભ- ફેકયીની લાનગીઓ - ૨૭ 
૧૧૧ ૨૨-૦૩-૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- ફાગામતી ાકભાાં જનુાં ભશત્લ   - ૨૭ 
૧૧૨ ૨૨-૦૩-૨૧  વલશ્વજ હદલવની ઉજલણી  - ૨૭ 
૧૧૩ ૨૪-૦૩-૨૧  ક્ષેવત્રમ હદલવ- તર ક્ષેવત્રમ મરુાકાત ૦૨ - 

૧૧૪ ૨૫-૦૩-૨૧ 
ઓન કેમ્વ તારીભ- કાવભાાં વ ાંકલરત ક તત્લ અને જીલાતનુાં 
વ્મલસ્થાન  

૨૧ - 

૧૧૫ ૨૬-૦૩-૨૧  ઓન કેમ્વ તારીભ- શધુનભાાં એ. આઈ.નુાં ભશત્લ  ૨૬ - 
૧૧૬ ૨૬-૦૩-૨૧ શભુાાં કૃવભન ઉરલ (શુારન) - ૦૨ 

૧૧૭ ૨૬-૦૩-૨૧  
પ્રથભ શયના નીદળસનની મરુાકાત- ફાગામતીાકભાાં ભલ્ચીંગનુાં 
ભશત્લ  

૦૮ - 

કૃવવ વળજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 
૧૧૮ ૦૨-૦૩-૨૦૨૧ સ્લચ્છતા અબીમાન ૦૬ ૦૨ 
૧૧૯ ૦૪-૦૩-૨૦૨૧ કૃવ ગષ્ટ્ઠી - IPM Modules ૦૬ - 

૧૨૦ ૦૬-૦૩-૨૦૨૧ 
ઓપ કેમ્વ તારીભ - વઇર શલે્થ કાડસન ુાં ભશત્લ અને જભીન અને 
ાણી નમનુા રેલાની યીત  

૨૫ - 

૧૨૧ ૦૬-૦૩-૨૦૨૧ 
ઓન કેમ્વ  તારીભ- IPM Modules relevant crops સ્નવય 
તારીભ  

૪૧ - 

૧૨૨ ૦૮-૦૩-૨૦૨૧ વલશ્વ ભહશરા હદલવની ઉજલણી - ૨૬ 
૧૨૩ ૦૯-૦૩-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- વજીલ ખેતી અંગે FTC સ્ટાપ  ૨૩ ૦૨ 
૧૨૪ ૧૨-૦૩-૨૦૨૧ ઓન કેમ્વ તારીભ- અવધકાયી તારીભ  ૧૮ ૦૩ 



૧૨૫ ૧૯-૦૩-૨૦૨૧ કૃવ ગષ્ટ્ઠી - વઇર શલે્થ કાડસન ુાં ભશત્લ ૦૮ - 
૧૨૬ ૧૯-૦૩-૨૦૨૧ ક્ષેત્ર ય વનદાન – તયબચુ ૦૫ - 
૧૨૭ ૨૨-૦૩-૨૦૨૧ વલશ્વ જ હદલવની ઉજલણી ૨૫ ૦૨ 

૧૨૮ ૦૧થી ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ 
પન િાયા ભાગસદળસન  –યગ અને જીલાતનુાં ાકભાાં વનમાંત્રણ , 
જભીનની પદ્રુતા અંગેની ભાહશતી , કુળણ અને તેન ુવનલાયણ,  
ભહશરા વળક્ક્તકયણ અંગેની ભાહશતી 

૨૦૨ ૨૦ 

કુ ાભાથીઓ (ભાઈઓ અને બષનેો) ૫૭૯૮ ૨૭૬૨ 

કુ ૮૫૬૦ 

 

 


