
 
 

ક્રમ કાર્યક્રમની તારીખ કાર્યક્રમનો વિષર્ 
લાભાર્થીઓની 

સખં્ર્ા 
ભાઈઓ બહનેો 

વિસ્તરણ વિક્ષણ વનર્ામકશ્રી ની કચેરી, જૂનાગઢ 

૧ ૧૯-૧૦-૨૦૨૦ 
ચોરવાડ ગામે સેન્ટર ઓફ કોમ્યનુિકેશિ યોજિા અંતગગત 
િાળીયેરીિા પાકમાાં સફેદ માખીિા નિયાંત્રણ અંગેિી ખેડૂત 
નશબિર 

૧૫૦ - 

સરદાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, જૂનાગઢ 

૨ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

મલુાકાતીઓિે માગગદશગિ ૨૩૧ ૪૦ 

૩ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

ટેલીફોિ દ્વારા માગગદશગિ ૧૯૦ ૫૬ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ખાપટ (પોરબદંર) 

૪ 
૨૮-૦૯-૨૦૨૦ થી 
૦૨-૧૦-૨૦૨૦ 

સ્વચ્છતા સપ્તાહિી ઉજવણી અંતગગત ફીટ ઇન્ડીયા રિ, યોગા 
સેશિ, કેમ્પસ સાફ સફાઈ, પ.ુ મહાત્મા ગાાંધીજીિે પષુપાાંજબલ 
અપગણ તેમજ પ્લાન્ટેશિ ડ્રાઈવ વગેરે કાયગક્રમો 

૫૦ ૧૭ 

૫ ૦૫-૧૦-૨૦૨૦ 
પાલત ુપશઓુનુાં વ્યવસ્થાપિ નવષય પર ઓિ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

- ૨૨ 

૬ ૦૬-૧૦-૨૦૨૦ 
રબિત ખેતી (ગ્રીિ હાઉસ, િેટ હાઉસ, ટિલ) નવષય પર ઓિ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૦ - 

૭ ૦૮-૧૦-૨૦૨૦ 
COVID-19 જિ અંદોલિ કાયગક્રમ અંતગગત શપથ ગ્રહણ તેમજ 
કોરોિા નિવારણ અંગે લેકચર  

૨૯ ૦૨ 

૮ ૧૪-૧૦-૨૦૨૦ 
રાતડા ગામે પશઓુમાાં જોવા મળતા રોગોનુાં નિરાકરણ તથા 
ITK પધ્ધનત નવષય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૧ - 

૯ ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ મહહલા હકસાિ હદવસિી ઉજવણી - ૩૭ 
૧૦ ૧૭-૧૦-૨૦૨૦ ઓગેનિક ફળ ઉત્પાદિ નવષય પર ઓિલાઈિ તાલીમ કાયગક્રમ ૨૪ ૦૯ 

૧૧ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ 
િવજાત નશશમુાાં રસીકરણનુાં મહત્વ અિે સ્વાસ્્ય કાળજી 
નવષય પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

- ૨૨ 

૧૨ ૨૬-૧૦-૨૦૨૦ 
ચોલીયાણા ગામે સાંકબલત ખેતી પધ્ધનત નવષય પર ઓિ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૫ - 

૧૩ ૨૬-૧૦-૨૦૨૦ 
CFLD યોજિા અંતગગત ચણા GJG-૬િા બિયારણિી ફાળવણી 
તથા ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૫ - 

૧૪ 
૦૬, ૦૭, ૧૭ અિે 
૨૬-૧૦-૨૦૨૦ 

િવા કૃનષ અધીિીયમ, ૨૦૨૦ તથા હકસાિ રથ એપ અંતગગત 
માહહતી  

૮૬ ૦૬ 

૧૫ 
૨૭-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૦૨-૧૧-૨૦૨૦ 

નવજીલન્સ જાગનૃત સપ્તાહ અંતગગત સ્ટાફ દ્વારા શપથ ગ્રહણ 
તથા કેવીકે ગેટ પર તથા પબ્લલક સ્થળ પર િેિર પ્રદશગિ 
કાયગક્રમ 
 

૧૮ - 

ઓક્ટોબર-૨૦૨૦ દરમ્ર્ાન ર્થરે્લ વિસ્તરણ વિક્ષણ પ્રવવૃતઓની ઝલક 

 



૧૬ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

મલુાકાતીઓિે માગગદશગિ ૧૬ - 

૧૭ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

ટેલીફોિ દ્વારા માગગદશગિ ૩૯ - 

૧૮ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

જમીિ તથા પાણીિા િમિુાનુાં પ ૃ્ થકરણ ૦૪ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, અમરેલી 
૧૯ ૦૧-૧૦-૨૦૨૦ કે.વી.કે.  સ્ટાફ દ્વારા કેમ્પસ ખાતે વિૃારોપણ કાયગક્રમ ૧૦ ૦૨ 

૨૦ ૦૫-૧૦-૨૦૨૦ 
RAWEP નવધાથીઓિે કપાસમાાં સાંકબલત જીવાત નિયાંત્રણ પર 
ઓિલાઈિ તાલીમ કાયગક્રમ 

૧૦૯ ૫૫ 

૨૧ ૦૫-૧૦-૨૦૨૦ 
KISAN APP દ્વારા કપાસમાાં સાંકબલત જીવાત નિયાંત્રણ પર 
ઓિલાઈિ તાલીમ કાયગક્રમ 

૩૩ - 

૨૨ ૦૬-૧૦-૨૦૨૦ દહીડા અિે રાાંઢીયા ગામે એફએલડી/ઓએફટી નવઝીટ  ૧૩ - 
૨૩ ૦૭-૧૦-૨૦૨૦ હફલ્ડ ડે દ્વારા મગફળી નિદશગિિી મલુાકાત ૧૪ - 

૨૪ ૧૧-૧૦-૨૦૨૦ 
સાવરકુાંડલા તાલકુાિા નવનવધ ગામોમાાં ખેડૂતિા ખેતરિી 
મલુાકાત અિે મગફળીિી નવનવધ જાતોિા સેમ્પલ લેવાિી 
કામગીરી  

૨૭ ૦૬ 

૨૫ ૧૧-૧૦-૨૦૨૦ મગફળી સવેિી કામગીરી  ૫૦ - 
૨૬ ૧૨-૧૦-૨૦૨૦ મગફળી સવેિી કામગીરી ૬૦ - 

૨૭ ૧૨-૧૦-૨૦૨૦ 
ધારી તાલકુાિા નવનવધ ગામોમાાં ખેડૂતિા ખેતરિી મલુાકાત 
અિે મગફળીિી નવનવધ જાતોિા સેમ્પલ લેવાિી કામગીરી 

૨૫ ૦૮ 

૨૮ ૧૪-૧૦-૨૦૨૦ NMOOP યોજિા અંતગગત વાંડા ખાતે હફલ્ડ ડે ૨૦ - 
૨૯ ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ મહહલા હકસાિ હદવસિી ઉજવણી  - ૫૧ 

૩૦ ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ 
મહહલા હકસાિ હદવસ અંતગગત SHGs  િી રચિા પ્રહક્રયા 
નવષય ઉપર વ્યાખ્યાિ  

- ૫૧ 

૩૧ ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ 
મહહલા હકસાિ હદવસ અંતગગત શાકભાજી પાકોમાાં રોગ જીવાત 
નિયાંત્રણ નવષય ઉપર વ્યાખ્યાિ  

- ૫૧ 

૩૨ ૧૬-૧૦-૨૦૨૦ 
NFSM યોજિા અંતગગત ચણામાાં રોગ જીવાત નિયાંત્રણ નવષય 
તેમજ કીચિ ગાડગનિિંગ નવષય ઉપર વ્યાખ્યાિ 

૨૦ - 

૩૩ ૧૬-૧૦-૨૦૨૦ NMOOP યોજિા અંતગગત ખડખડ ખાતે હફલ્ડ ડે ૪૫ - 

૩૪ ૧૬-૧૦-૨૦૨૦ 
NFSM  યોજિા અંતગગત  ચણામાાં રોગ જીવાત નિયાંત્રણ 
નવષય પર ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૦ - 

૩૫ ૧૭-૧૦-૨૦૨૦ 
NFSM  યોજિા અંતગગત કઠોળ પાકોમાાં રોગ જીવાત નિયાંત્રણ 
નવષય પર ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૩૦ - 

૩૬ ૧૭-૧૦-૨૦૨૦ કઠોળ પાકનુાં મહત્વ (વ્યાખ્યાિ)  ૨૫ - 
૩૭ ૧૯-૧૦-૨૦૨૦ ઓએફટી નવઝીટ અિે િાિરકોટ િાજરાિા સીડ સેમ્પલ લેવા ૦૮ - 

૩૮ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ 
ચણાિી ખેતી પધ્ધનત અિે સાંકબલત રોગ - જીવાત નિયાંત્રણ 
નવષય પર ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૨૧ - 

૩૯ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ રવી પાકોમાાં નિદશગિિી માહહતી (વ્યાખ્યાિ) ૨૨ - 

૪૦ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ 
ઘઉિી વૈજ્ઞાનિકિી ખેતી પદ્ધનત તેમજ સાંકબલત રોગ - જીવાત 
નિયાંત્રણ નવષય પર ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ  

૧૭ - 



૪૧ ૨૬-૧૦-૨૦૨૦ NFSM યોજિા અંતગગત િેસડી ખાતે હફલ્ડ ડે ૧૭ - 
૪૨ ૨૭-૧૦-૨૦૨૦ હકસાિ બિલિી માહહતી (ઓફ કેમ્પસ)  - ૨૦ 
૪૩ ૨૭-૧૦-૨૦૨૦ હકસાિ બિલિી માહહતી (ઓિલાઈિ)  ૨૯ - 
૪૪ ૨૮-૧૦-૨૦૨૦ હકસાિ બિલિી માહહતી (ઓિ કેમ્પસ)  ૨૫ - 

૪૫ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

M Kisan પોટગલ દ્વારા મેસેજથી માગગદશગિ ૮૫૮૩૪ -  

૪૬ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

ફેસબકુ દ્વારા માગગદશગિ ૩૨૬ - 

૪૭ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

વ્હાટ્સઅપ દ્વારા માગગદશગિ ૩૮૬ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, જામનગર 
૪૮ ૦૨-૧૦-૨૦૨૦ ગાાંધી જયાંનત િીમીતે વિૃારોપણ કાયગક્રમ ૦૯ ૦૧ 
૪૯ ૦૫-૧૦-૨૦૨૦ M Kisan પોટગલ પરથી પોષણ અંગેિી માહહતી આપતો  મેસેજ ૬૮૫૦૩ ૯૨૦૦ 

૫૦ ૦૫-૧૦-૨૦૨૦ 
M Kisan પોટગલ પરથી ચણાિી જાત અિે વાવેતરિા સમય 
અંગેિી માહહતી આપતો  મેસેજ 

૬૮૫૧૩ ૯૨૧૭ 

૫૧ ૦૬-૧૦-૨૦૨૦ RAWEP નવદ્યાથીઓિી ઓિ લાઈિ તાલીમ કાયગક્રમ ૬૮ ૬૦ 

૫૨ ૦૯-૧૦-૨૦૨૦ 
M Kisan પોટગલ પરથી હદવેલામાાં રોગ અિે જીવાત નિયાંત્રણ 
અંગેિી માહહતી આપતો  મેસેજ 

૬૮૫૧૩ ૯૨૦૪ 

૫૩ ૧૩-૧૦-૨૦૨૦ 
સજીવ ખેતી પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ અિે િેત્રીય 
હદવસ 

૨૫ - 

૫૪ ૧૪-૧૦-૨૦૨૦ 
M Kisan પોટગલ પરથી મહહલા હકશાિ હદવસિી ઉજવણી 
અંતગગત ઓિ લાઈિ તાલીમ અંગે માહહતી આપતો  મેસેજ 

- ૪૩૮ 

૫૫ ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ 
મહહલા હકશાિ હદવસ નિનમતે આપણા રોજીંદા આહારિો 
સ્વાસ્્ય અિે RDAમાાં ફાળો  પર  ઓિ લાઈિ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

૦૬ ૨૭ 

૫૬ ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ નશયાળુ પાકોિા વાવેતર અિે જાતો અંગે ચચાગ સભા ૦૪ ૨૬ 

૫૭ ૧૬-૧૦-૨૦૨૦ 
નશયાળુ પાકોમાાં ખાતર વ્યવસ્થાપિ પર ઓફ કેમ્પસ તાલીમ 
કાયગક્રમ 

૨૪ - 

૫૮ ૧૬-૧૦-૨૦૨૦ 
ખેડૂતોિી આવક િમણી કરવા માટે જીરુાં અિે ચણામાાં સ ાંકબલત 
રોગ જીવાત નિયાંત્રણ માટે આગમચેતીિા પગલા પર ઓફ 
કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ 

૧૮ ૦૪ 

૫૯ ૧૬-૧૦-૨૦૨૦ મગફળીિા પાકમાાં િેત્રીય હદવસ ૨૭ - 
૬૦ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ મગફળીિા પાકમાાં િેત્રીય હદવસ ૬૦ - 

૬૧ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

કૃનષિે લગતા જુદાજુદા નવષયો પર વ્યાખ્યાિ ૧૧૩ ૬૦ 

૬૨ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

મગફળી અિે કપાસિા ખેતરિી વૈજ્ઞાનિકોિી િેત્ર મલુાકાત ૪૯ ૦૧ 

૬૩ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

મલુાકાતીઓિે માગગદશગિ ૪૨ - 

૬૪ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

ખેતીિે લગતા નવનવધ પ્રશ્નો અંગે ટેલીફોિ દ્વારા માગગદશગિ ૨૫૬ ૪૮ 



કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, નાના કાધંાસર (સરેુન્દ્રનગર) 
૬૫ ૦૨-૧૦-૨૦૨૦ સ્વછતા હી સેવા હદવસ અિે વિૃારોપણ કાયગક્રમ ૧૫ ૦૯ 
૬૬ ૦૬-૧૦-૨૦૨૦ આદલસર ગામે ઓફ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ ૧૭ ૦૮ 

૬૭ ૦૮-૧૦-૨૦૨૦ 
રાવે નવધાથીિી તાલીમ - કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર (મોટા 
ભાંડારીયા) 

૬૪ ૪૭ 

૬૮ ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ મહહલા કૃનષ હદવસિી ઉજવણી ૦૪ ૩૫ 
૬૯ ૧૬-૧૦-૨૦૨૦ નવશ્વ ખાધ હદવસિી ઉજવણી - ૨૧ 
૭૦ ૨૩-૧૦-૨૦૨૦ કરમડ ગામિા ખેડૂતોિો ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ ૨૪ - 
૭૧ ૨૬-૧૦-૨૦૨૦ રામદેવગઢ ગામિા ખેડૂતોિો ઓિ કેમ્પસ તાલીમ કાયગક્રમ ૨૮ - 

૭૨ ૨૮-૧૦-૨૦૨૦ 
જીરુ અિે ડુાંગળીિા પાકિી આધનુિક ખેતી પધ્ધનત નવષય પર 
ય ુટયિુ લાઈવ ફોિ ઈિ પોગ્રામ 

૧૭૩ - 

૭૩ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

ટેલીફોિ દ્રારા માગગદશગિ ૪૩૮ - 

૭૪ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

કે.વી.કે ખાતે મલુાકાતીઓિે માગગદશગિ ૧૬૯ - 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, તરઘડીર્ા (રાજકોટ-I) 
૭૫ ૦૩-૧૦-૨૦૨૦ NMOOP યોજિા અંતગગત મગફળીિા પાકમાાં હફલ્ડ –ડે  ૧૩ - 
૭૬ ૦૫-૧૦-૨૦૨૦ NICRA યોજિા અંતગગત મગફળીિા પાકમાાં હફલ્ડ –ડે ૧૩ - 
૭૭ ૧૪-૧૦-૨૦૨૦ કઠોળ પાકિી સેન્દ્ન્દ્રય ખેતી નવષય પર ખેડૂત તાલીમ કાયગક્રમ ૫૦ - 

૭૮ ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ હકશાિ મહહલા હદવસિી ઉજવણી ૦૨ ૧૮ 
૭૯ ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ મહહલા અિે િાળકોિી તાંદુરસ્તી નવષય પર તાલીમ કાયગક્રમ - ૧૮ 
૮૦ ૧૯-૧૦-૨૦૨૦ ખરવા મોવાસા અિે તેિો અટકાવ અંગે તાલીમ કાયગક્રમ ૧૭ - 

૮૧ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ NICRA યોજિા અંતગગત કપાસિા પાકમાાં હફલ્ડ –ડે ૦૮ - 

૮૨ ૨૭-૧૦-૨૦૨૦ 
નશયાળુ પાકો અિે કઠોળ પાકિી ખેતી પદ્ધનત નવષય પર 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૪૦ - 

૮૩ ૨૮-૧૦-૨૦૨૦ ચણા પાકિી ખેતી પધ્ધનત નવષય પર ખેડૂત તાલીમ કાયગક્રમ ૧૭ ૦૩ 

૮૪ ૨૯-૧૦-૨૦૨૦ 
સકુ્ષ્મ નપયત પધ્ધનતિી જાળવણી અિે સાંચાલિ નવષય પર 
ખેડૂત તાલીમ કાયગક્રમ 

૧૫ - 

૮૫ ૨૯-૧૦-૨૦૨૦ હકચિ ગાડગિ કરતા મહહલાઓિે તાલીમ કાયગક્રમ - ૧૦ 
૮૬ ૨૯-૧૦-૨૦૨૦ સ્વચ્છતા પખવાડા અંતગગત કાયગક્રમ ૦૨ ૦૯ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, પીપળીર્ા (રાજકોટ - II) 

૮૭ ૦૫-૧૦-૨૦૨૦ 
રીંગણમાાં ફળ અિે ડુાંખ કોરી ખાિાર ઈયળિા નિયાંત્રણ અંગેિી 
તાલીમ 

૦૫ - 

૮૮ ૦૫-૧૦-૨૦૨૦ સીતાફળમાાં મીલીિગનુાં નિયાંત્રણ નવષય પર તાલીમ કાયગક્રમ ૦૪ - 

૮૯ ૦૫-૧૦-૨૦૨૦ શાકભાજી પાકોમાાં સ ાંકબલત જીવત નિયાંત્રણ અંગેિી તાલીમ  ૨૦ - 

૯૦ ૦૭-૧૦-૨૦૨૦ પશઓુમાાં પશપુોષણિી અગત્યતા અગેિી તાલીમ - ૧૮ 

૯૧ ૦૮-૧૦-૨૦૨૦ રીંગણ અિે ટામેટામાાં સ ાંકબલત જીવાત નિયાંત્રણ અંગેિી તાલીમ - ૨૦ 

૯૨ ૦૮-૧૦-૨૦૨૦ ડાયગ્િોન્દ્સ્ટક નવબઝટ (પાક સાંરિણ) ૦૩ - 

૯૩ ૧૨-૧૦-૨૦૨૦ નશયાળુ પાકમાાં રોગ જીવાત નિયાંત્રણ અંગેિી તાલીમ ૨૩ - 



૯૪ ૧૪-૧૦-૨૦૨૦ મગફળીિા પાકમાાં િેનત્રય હદવસિી ઉજવણી ૧૨ - 

૯૫ ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ મહહલા હકશાિ હદવસિી ઉજવણી - ૩૫ 

૯૬ ૨૧-૧૦-૨૦૨૦ ડાયગ્િોન્દ્સ્ટક નવબઝટ (પાક સાંરિણ) ૦૨ - 

૯૭ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ ડાયગ્િોન્દ્સ્ટક નવબઝટ (પશપુાલિ) ૦૨ - 

૯૮ ૨૨-૧૦-૨૦૨૦ પશ ુઆરોગ્ય કેમ્પ ૦૮ ૦૨ 

કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, મોરબી 
૯૯ ૦૭-૧૦-૨૦૨૦ ખેડૂતિા ખેતરિી મલુાકાત ૦૮ - 
૧૦૦ ૦૮-૧૦-૨૦૨૦ રોગ અિે જીવાતનુાં પાકમાાં નિયાંત્રણ નવષય પર કૃનષ ગોષઠી ૦૫ - 

૧૦૧ ૧૪-૧૦-૨૦૨૦ 
ઇન્કમ જિરેટીંગ - ફ્લાવર મેકીંગ નવષય પર ઓિલાઈિ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

- ૨૬ 

૧૦૨ ૧૫-૧૦-૨૦૨૦ મહહલા હકસાિ હદવસિી ઉજવણી ૦૭ ૧૨ 

૧૦૩ ૧૯-૧૦-૨૦૨૦ 
ન્દ્સ્કલ ડેવલોપમેન્ટ - માકેટ મેિેજમેન્ટ અિે રૂરલ ક્રાફ્ટ અંગેિી 
ઓિલાઈિ તાલીમ 

- ૩૦ 

૧૦૪ ૨૩-૧૦-૨૦૨૦ 
ઇન્કમ જિરેટીંગ - ફુડ એન્ડ એબગ્રક્લચર નવષય પર 
ઓિલાઈિ તાલીમ કાયગક્રમ 

- ૨૭ 

૧૦૫ ૨૩-૧૦-૨૦૨૦ મહહલા સશક્ક્તકરણ અંગેિી માહહતી  - ૧૧ 
૧૦૬ ૨૪-૧૦-૨૦૨૦ ખેડુત િીલ ૨૦૨૦ અંગેિી માહહતી ૦૭ ૦૨ 

૧૦૭ ૨૬-૧૦-૨૦૨૦ 
રોગ અિે જીવાતનુાં મસાલા પાકમાાં નિયાંત્રણ નવષય પર 
ઓિલાઈિ તાલીમ કાયગક્રમ 

૩૦ ૦૪ 

૧૦૮ ૨૬-૧૦-૨૦૨૦ કૃનષ નવધેયક ૨૦૨૦ અંગેિી માહહતીિો વેિીિાર ૨૪ ૦૯ 
૧૦૯ ૨૬-૧૦-૨૦૨૦ ખેડુત િીલ ૨૦૨૦ અંગેિી માહહતીિો મેસેજ ૧૦૪૦ ૧૨ 

૧૧૦ ૨૭-૧૦-૨૦૨૦ 
કપાસમાાં ગલુાિી ઇયળનુાં નિયાંત્રણ નવષય પર ઓિલાઈિ 
તાલીમ કાયગક્રમ 

૪૭ ૦૪ 

૧૧૧ ૨૭-૧૦-૨૦૨૦ કૃનષ નવધેયક ૨૦૨૦ અંગેિી માહહતી  ૦૭ ૦૨ 

૧૧૨ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

ટેલીફોિ દ્વારા માગગદશગિ ૯૯ ૨૮ 

૧૧૩ 
૦૧-૧૦-૨૦૨૦ થી 
૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

મલુાકાતીઓિે માગગદશગિ ૪૨ ૧૩ 

કુલ લાભાર્થીઓ (ભાઈઓ અને બહનેો) ૨૯૬૮૪૮ ૨૯૧૭૪ 

કુલ ૩,૨૬,૦૨૨ 
 

 


