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"Every citizen of India must remember that he is an Indian and 
he has every right in this country but with certain duties."
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   જય મહતાજય મહતાજય મહતાજય મહતા����     

- 
“દાતની સભાળ કવી ર�ત રાખવીં ં � ે ”ત િવશની ે ે

મા#હતી – ડૉ.િ'યકાં   

- 
“G.S.T.”  - િવશની મા#હતીે  – CA- હર�શ 

કોઠાર�, અમદાવાદ. 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૩૦૩૦૩૦૩૦////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ,,,,ઉમશભાઇ િCવદ�ઉમશભાઇ િCવદ�ઉમશભાઇ િCવદ�ઉમશભાઇ િCવદ�D ેD ેD ેD ે  

- 
“ EFશEFશEFશEFશ���� ”- િવશની ે મા#હતી - ડૉ. આલોક ચ:વાલ, 

સૌરાIF .િનવિસ/ટ�ુ ,   

- 
.િનવિસ/ટ� હJથ સ8ટર િવશ મા#હતી ુ � ે ે Ð    

ડૉ વૈદહ� પટલ� �  

- િવLાનગરની વાતો – ડૉ.મ.હ.પટલ�  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૩૧૩૧૩૧૩૧////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (MધવારMધવારMધવારMધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉ િપનાક�ની પડOાડૉ િપનાક�ની પડOાડૉ િપનાક�ની પડOાડૉ િપનાક�ની પડOાંં ંં     

- 
Pી રોગોન લગતી સમEયાઓ િવશ િવERત ે ે ૃ

Tણકાર� Ð ડૉ રમા UીવાEતવા 
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0011..  0099..0000  aa..mm..  TToo  1100..0000  aa..mm..  ::  BBhhaakkttii  SSaannggiitt  

0022..  1100..0000  aa..mm..  TToo  1111..0000  aa..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm    

0033..  1122..0000  pp..mm..  TToo  0011..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

0044..  0033..0000  pp..mm..  TToo  0044..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

0055..  0066..0000  pp..mm..  TToo  0077..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (WXવારWXવારWXવારWXવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આશા માખચાઆશા માખચાઆશા માખચાઆશા માખચાેેેે  ( ( ( (Children’s Day)    

- નાના બાળકો સાથનો વાતાલાપ ે 6  

- 
બાળરોગ િનIણાત ડૉં .સોમ શખર સાથ નાના  ે ે

બાળકોના આરોZયન લગતી વાતચીતે . 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૨૦૨૦૨૦૨////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( ([:વાર[:વાર[:વાર[:વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   યોગરાજ ચૌહાણ યોગરાજ ચૌહાણ યોગરાજ ચૌહાણ યોગરાજ ચૌહાણ     

- “ઉપવાસ” િવશ ે Ð ડૉ.વૈશાલીબન ભાવસાર ે  

- 

“ Financial Risk Management” 
િવશની મા#હતી ે Ð ડૉ. \ર89 \દરરાજનુ ુ� , 

એમ.એસ. .િનવિસ/ટ�ુ , વડોદરા.   

----    

સરદાર પટલ .િનવિસ/ટ�ના શૈ12ણક         સરદાર પટલ .િનવિસ/ટ�ના શૈ12ણક         સરદાર પટલ .િનવિસ/ટ�ના શૈ12ણક         સરદાર પટલ .િનવિસ/ટ�ના શૈ12ણક         �� �� ુુ ુુ

વષવષવષવષ6666    ----    ૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭----૧૮ ૧૮ ૧૮ ૧૮ ની ક89ીની ક89ીની ક89ીની ક89ી�� �� ય 'વશ ':�યા ય 'વશ ':�યા ય 'વશ ':�યા ય 'વશ ':�યા ેે ેે

;ગની મા#હતી;ગની મા#હતી;ગની મા#હતી;ગની મા#હતીેે ેે . . . . ÐÐÐÐ ડૉ ડૉ ડૉ ડૉ....દશન ચો?સીદશન ચો?સીદશન ચો?સીદશન ચો?સી66 66     
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘા મઘા મઘા મઘા ેે ેે + + + + હલન હલન હલન હલન ����     

- પયાવરણ ��િત  ગ ડૉ$ ૃ ે .ઉવશી પાડ સાથ$ ં � ે વાતચીત 

- પયાવરણ ��િત  ગ હોમ$ ૃ ે -સાય-સ  

ડ.પાટમ-ટની િવ0ાથ1નીઓ 3ારા ર4ડયો નાટક$ ે �  

----    
પયાવરણ ��િત  ગ લ6ના4ટકા ર7કતા $ $ૃ ે ુ ુ Ð ડૉ.ર.ટા 

એન. ;મારુ , પાયલ દસાઇ� , માનસી બ-કરે , ધ4રAી     

----    પયાવરણ ��િત  ગ Bયગ $ ૃ ે ં Ð ડૉ.ઉCજવલ િAવદ.ે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    

સરદાર પટલ EિનવિસFટ.ના શૈHIણક વષસરદાર પટલ EિનવિસFટ.ના શૈHIણક વષસરદાર પટલ EિનવિસFટ.ના શૈHIણક વષસરદાર પટલ EિનવિસFટ.ના શૈHIણક વષ� ુ� ુ� ુ� ુ $$ $$---- ૨૦૧૭ ૨૦૧૭ ૨૦૧૭ ૨૦૧૭----૧૮ ૧૮ ૧૮ ૧૮ 

ની ક-3ીય Lવશ LM.યા  ગની મા4હતીની ક-3ીય Lવશ LM.યા  ગની મા4હતીની ક-3ીય Lવશ LM.યા  ગની મા4હતીની ક-3ીય Lવશ LM.યા  ગની મા4હતી� ે ે� ે ે� ે ે� ે ે . . . . ÐÐÐÐ ડૉ ડૉ ડૉ ડૉ....દશન દશન દશન દશન $$$$

ચોNસીચોNસીચોNસીચોNસી    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આQથાઆQથાઆQથાઆQથા    ÐÐÐÐ    રવીરવીરવીરવી    

----    “Lાથના$ ”  Ð વૈશાલીબને  ભાવસાર 

----    સગીતનાં  આSિનકુ  સાધનોની મા4હતી 

----    “બકપઇને ે ”  Ð 4હમા-T ુ
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૭૦૭૦૭૦૭////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (UધવારUધવારUધવારUધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ચાદની શાહ ચાદની શાહ ચાદની શાહ ચાદની શાહ ંં ંં     

- 
તVણાવQથાની સમજુ , માગદશન અન સલાહ  $ $ ે

વNતા ડૉ. શારદાબન જોષીે  

----    

સરદાર પટલસરદાર પટલસરદાર પટલસરદાર પટલ����  EિનવિસFટ.ના શૈHIણક વષ EિનવિસFટ.ના શૈHIણક વષ EિનવિસFટ.ના શૈHIણક વષ EિનવિસFટ.ના શૈHIણક વષુુુુ $$ $$----    

૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭----૧૮૧૮૧૮૧૮ની ક-3ીય Lવશ LM.યા  ગની ની ક-3ીય Lવશ LM.યા  ગની ની ક-3ીય Lવશ LM.યા  ગની ની ક-3ીય Lવશ LM.યા  ગની � ે ે� ે ે� ે ે� ે ે

મા4હતીમા4હતીમા4હતીમા4હતી. . . . ÐÐÐÐ ડૉ ડૉ ડૉ ડૉ....દશન ચોNસીદશન ચોNસીદશન ચોNસીદશન ચોNસી$$ $$     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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0011..  0099..0000  aa..mm..  TToo  1100..0000  aa..mm..  ::  BBhhaakkttii  SSaannggiitt  

0022..  1100..0000  aa..mm..  TToo  1111..0000  aa..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm    

0033..  1122..0000  pp..mm..  TToo  0011..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

0044..  0033..0000  pp..mm..  TToo  0044..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

0055..  0066..0000  pp..mm..  TToo  0077..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (�Vવાર�Vવાર�Vવાર�Vવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   XવXવXવXવુુુુ    ÐÐÐÐ    4રYધી4રYધી4રYધી4રYધી    

- “Zબઇુ  U[ુ ” - િવશનીે  મા4હતી Ð દશન$  + હષ$ 

- “ િશડની (ઓQ\Iલયા� ) Ðઅવનવી વાતો -દશન$  

- “ફગલં  ઇ-ફNસન� ” - ડૉ. સYયાં  નાયર 

- “ડાય4ટ^ગ”  

- “અ_ની િમસાઇલ” - અવનવી વાતો -દશન$  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (aMવારaMવારaMવારaMવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   4હરન 4હરન 4હરન 4હરન ����     

- 

મોહનલાલ Tખ4ડયા Eિનુ ુ .ના Lો.c.સોરલ 3ારા �

“સાLત સમાજમા િશHાd efયં ં ંુ ુ ” એ િવષય 

ઉપર વાતા$લાપ. 

- 
મdgયના શર.રમા આહાર અન પોષણની ુ ં ે

જhર.યાત Ð ગાગ1 ભi 

- TરHીત 4ડઝીટલ પમ-ટ ુ ે ે - ડૉ. સવશ િAવદ.k ે  
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સરદાર પટલ EિનવિસFટ.ના શૈHIણક વષસરદાર પટલ EિનવિસFટ.ના શૈHIણક વષસરદાર પટલ EિનવિસFટ.ના શૈHIણક વષસરદાર પટલ EિનવિસFટ.ના શૈHIણક વષ� ુ� ુ� ુ� ુ $$ $$---- ૨૦૧૭ ૨૦૧૭ ૨૦૧૭ ૨૦૧૭----૧૮૧૮૧૮૧૮ની ની ની ની 
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- “ HIV- AIDS ” િવશ ે – ડૉ. ?દશીયા શખુ ે  
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0ગની મા2હતી0ગની મા2હતી0ગની મા2હતી0ગની મા2હતીેે ેે . . . . ÐÐÐÐ ડૉ ડૉ ડૉ ડૉ....દશન ચો8સીદશન ચો8સીદશન ચો8સીદશન ચો8સી)) ))     
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- “ Dandruff ” – Dr. Kudasiya 

- EBAAT –  Electronic Banking Awareness And 
Training – Dr. Sarvesh Trivedi 
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- શ�દસર - િમ તા Ðકા"#મરા શાહ 

- 
%ક સ&ફ ુ ે Ð ચખોવ ઇન માય લાઇફ ે - .શીલા ુ

ખડાયતા 

- 0�રઝમ ુ - દશના 2 + �ર�કષા  

- 4વાસન - ખ5રાહો ૂ -િમનલ પટલ9  
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- 
અ@તવાણી ૃ - Cવનમા Dશ રહવાની  ચાવીં 9ુ - 

રEના 

- 
ચોમાસામા >બમારEથી બચવાના ઉપાયો ં Ð 

રEના 

- �કડEઓ િવશ ે– િનખીલ   

- IJો િવશ ૃ ે Ð મથન ં  
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રENO PQભR સાથ વાતચીતુ ે  



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

 Page No.:  2  

  

  

  

  

  

DD AA II LL YY   TT RR AA NN SSMM II SS SS II OO NN   TT II MM EE   (( MM OO NN DD AA YY   TT OO   FF RR II DD AA YY ))   
  

0011..  0099..0000  aa..mm..  TToo  1100..0000  aa..mm..  ::  BBhhaakkttii  SSaannggiitt  

0022..  1100..0000  aa..mm..  TToo  1111..0000  aa..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm    

0033..  1122..0000  pp..mm..  TToo  0011..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

0044..  0033..0000  pp..mm..  TToo  0044..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

0055..  0066..0000  pp..mm..  TToo  0077..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૨૨૨૨૨૨૨////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (STવારSTવારSTવારSTવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનિશત Uયાશિનિશત Uયાશિનિશત Uયાશિનિશત Uયાશ    

- 
પ�ડત ભજન સોપોરE Wારા ં ““““સXરસXરસXરસXરંંંં ુુ ુુ  વાદન વાદન વાદન વાદન””””ના 
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- 
િવ^ કોઢ �દન િનિમM ડૉે . રEટા વોરા સાથ ે 

વાતચીત. (25/06) 
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- ડાયટ ે – �ોટ.ન  

- િવિવઘ દશોમા ઉજવાતી બથ3 4-ડ િવશ 3 ે  
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- @વીમAગ િવશ ે

----    લીપ અન ચ@ટ િવે ે શ ે
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- અIતવાણી ૃ Ð િમ:તા Ð ડૉ.મદન મોહન શમા 4  

- હNથ ટોક 3 Ð િ�યકાં  

- Oહલ @ટશન 3 Ð GચH6તન  
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Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

 Page No.:  1  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૩૦૩૦૩૦૩////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �ર�ક� �ર�ક� �ર�ક� �ર�ક� + + + + ��કતા��કતા��કતા��કતા    

- �ખ ુ Ð ડૉ િપનાક�ની પડ"ાં  

- $%સ Ð સમીર + �મીુ  

- મ&બની (ચ*શૈલી ુ Ð મનોજ  

- મર�મર/ ે Ð એશા 
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- અ:તવાણી ૃ - ડૉ.મદન મોહન શમા? 

- સાય�સ ટોક Ðમઘાે  

- અ(ભનય Ð ડૉ.નવનીત ચૌહાણ  

- કથા સ�રતા Ð(ચ�તન  

- Dવચાની સભાળ ં Ð ડૉ.સEયા નાયર ં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (GધવારGધવારGધવારGધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   IદશીયાIદશીયાIદશીયાIદશીયાુુ ુુ     ÐÐÐÐ    દશJલદશJલદશJલદશJલ    ÐÐÐÐ    પાKલપાKલપાKલપાKલુુુુ     

- 
અ:તવાણીૃ  “Iુદરતની મહરબાનીL ”- 
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- ચીકન Mનીયા ુ Ðડૉ હાદNક ખમાર  

- કોલરાના રોગ િવશ ે ે Ð દશJલ  

- િવજળ� Ð Iદશીયાુ  
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- અSાહમ (લTકનનો પ* Ð :Iલુ ુ  

- 
Bermuda Triangle  History –   
મથન ં + િન(ખલ 

- ચોકલટની બનાવટ ે Ð Rચા 

- :લાકાત ુ Ð ડૉ.િવવક વમા ે ? (ગઝલ) 
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- ડૉ.મોહનભાઇ પટલ#     સાહબ સાથ &લાકાત # ે ુ  

- સરદાર પટલ Dિનવસ2ટ  િવશ # ેુ – મઘાે  
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- 

હોિમયોપથીના &ળLત િસMધાતો ત િવષય ે ૂ ૂ ં ે

ઉપર ડૉ. લીના >દઘ સાથ ડૉ ભાલ7O વૈPણવનો ે ે ે ુ

વાતાલાપG . 
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“A.T.M” મશીનની કામગીર  િવશ ટોકે . –

ગાગ2 

- 
“આયન અન �ટ લG ે ” વVચનો તફાવતે  - 

ર ના 

- “આકાશ LS કમુ ુ # ?” Ðસાઉદ 

- 
“Night Blindness”(રતાધળાપYં ં)ુ િવશ મા>હતી ે

-ગાગ2 
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- વદકા\લન િશ@ણ િવશ ે ે Ð ઝલક પટલ  #  

- મઘOત ે ૂ Ð કિવ કાલીદાસ Ð ધમશ ]  

- “William Wordsworth”  – િ%તી 

- બાયોચી�સ િવશ ે Ð રમશ ચૌધર ે  
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- એન.સી.સી. િવશ ેÐ �નક� પારખ �  

- 

પત"ગયા િવશ અવનવી વાતો ં ે Ð મ&ર વાર�યા ુ

તથા )કશન ઓઝા અન તમની સાથ વાતાલાપ ે ે ે -

કરશ ડૉે .ઉ1વલ િ2વદ� ે  

----    યાદશ45ત વધારવાની ર�ત Ð ડૉ 7દશીયા શખુ ે  
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- )ફDમી ગીત Ð િEયક F�રાં ૂ  

- તાજમહલ િવશ � ે – Hતલ ે –"ચJ?તન  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૯૧૯૧૯૧૯////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (LધવારLધવારLધવારLધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર     

- પાણીના િવિવધ =વAપો Ð ડૉ.મદન મોહન શમા- 

----    લસણના િવિવધ ઉપયોગ અન ફાયદા ે Ð ર�ના  

- ગણશ વદના ે ં Ð કતન ગોહલ� �  
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ડાયવરટ[કલાુ (આતરડામા થતો એક રોગં ં ) Ð 

ડૉ.7દશીયા શખ ુ ે  

- 
"ચકનMનીયાુ ના લ\ણો અન ઉપાયો ે Ð 

ડૉ હાદ]ક ખમાર 
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બાળકો �ારા મોબાઇલ તમજ ટ�વીે /કો!"#ટર ુ

નો વ% પડતા ુ ઉપયોગથી ,વા,-ય પર અસર 

/ગ  ડૉે .અ2ષા 4ભાકરન સાથ વાતાલાપુ ે 6 . 
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ડૉ.રા)વ પાલીવાલ   

- 
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પઠન સાથ સમ`તી પઠન સાથ સમ`તી પઠન સાથ સમ`તી પઠન સાથ સમ`તી ેે ેે ૂૂ ૂૂ – અજય  અજય  અજય  અજય + + + + રજનીરજનીરજનીરજની 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૦૦૦૮૮૮૮////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (bOવારbOવારbOવારbOવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ��નશ પરમાર��નશ પરમાર��નશ પરમાર��નશ પરમારેેેે     

- અ�તવાણીૃ  Ð દાન - કપીલ વસાણી 

- V.P.Sci.Coll. ના એના એના એના એ....MોMોMોMો. . . . ડૉડૉડૉડૉ....િનDજ ભc ^ારા એક Uફdમી ગીતિનDજ ભc ^ારા એક Uફdમી ગીતિનDજ ભc ^ારા એક Uફdમી ગીતિનDજ ભc ^ારા એક Uફdમી ગીતુુુુ ંં ંં     

----    કાeમીરના લોક[fય ૃ Ð જQન Ð ડૉ.મદન મોહન શમા2 
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રUડયો I નાટક - નg[ &લાઇડોQકોપ ં ુ ુ Ð લખક ે Ðમહh^ I

ચોટલીયા Ð ર`ૂકતા2 Ð િMયા-,બર`ુ-QવYનીલ  
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સા�હ�યના સશોધન િવશ ભરત પડ%ાં ે ં , 

ડૉ.).એમ.ચ+વાડ,યાં , તથા ડૉ.રા)શ મકવાણા 

સાથ ડૉ અજય ચૌહાણનો વાતાલાપે 2 . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   લોઇશલોઇશલોઇશલોઇશ + + + + એલફ,યા એલફ,યા એલફ,યા એલફ,યાેે ેે              

- 

ઇલસાસ ઇલસાસ ઇલસાસ ઇલસાસ કોલજના િવ9ાથ:ઓ કોલજના િવ9ાથ:ઓ કોલજના િવ9ાથ:ઓ કોલજના િવ9ાથ:ઓ ેેેે  િશવાગી િશવાગી િશવાગી િશવાગીંંંં , , , , 

સોનાલીસોનાલીસોનાલીસોનાલી, , , , લોઇશલોઇશલોઇશલોઇશ તથા  તથા  તથા  તથા  એલફ,યા એલફ,યા એલફ,યા એલફ,યાેે ેે    +ારા    +ારા    +ારા    +ારા 

=વત>તા �દન િનિમ@ િવશષ કાયBમ =વત>તા �દન િનિમ@ િવશષ કાયBમ =વત>તા �દન િનિમ@ િવશષ કાયBમ =વત>તા �દન િનિમ@ િવશષ કાયBમ ં ે ેં ે ેં ે ેં ે ે 22 22  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇે Eે Eે Eે E     

- 

ડાયાFબટ,સના રોગ િવશ ડૉે .Iયોિત મJાર,, 

ડૉ.યોગશ દવલ તથા ડૉે E ે .ભાલKL વૈNણવે ુ  સાથ ે

Oલાકાતુ  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   અTLલ રહમાન અTLલ રહમાન અTLલ રહમાન અTLલ રહમાન ુુુુ EE EE     

- 

સરદાર પટલ UિનવિસVટ,ના E ુ ઘોષ મ>ં 

“शीलव�ृफलं ौतुम”्ના અથ િવશે2  ડૉ.�દFલપ X. 

પટEલનો વાતાલાપ2 . 

- 

િ>Yવનદાસ ફાઉKડEશન [વારા ચલાવવામા આવતી ુ ં

ચાઇ]ડ લાઇન હE]પ લાઇન સ=થાના ં કોઓ�ડ^નેટર 

અ�દતીબેન પ�ડત સાથેં  ચાઇ]ડ લાઇન હE]પ લાઇન  

_ગેનો વાતાલાપ2 . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌ�લક મૌ�લક મૌ�લક મૌ�લક     

- 
�ાવણ માસનો છ�લો સોમવાર�ાવણ માસનો છ�લો સોમવાર�ાવણ માસનો છ�લો સોમવાર�ાવણ માસનો છ�લો સોમવારેેેે  િનિમ� િનિમ� િનિમ� િનિમ�ેેેે 

““““િશવ �નિશવ �નિશવ �નિશવ �નૂૂૂૂ”””” 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમાર 

- અ'તવાણીૃ  - �બર+ બોર,ચાુ  

- અવનવી ટકનોલો01  િવશની ે વાતો – ર,ના ભ3 

- 

“ વ45ઓમાવ45ઓમાવ45ઓમાવ45ઓમાુુુુ ંં ં ંથતી ભેળસેળ થતી ભેળસેળ થતી ભેળસેળ થતી ભેળસેળ”  િવશ ેએસ. એમ. 

પટ1લ કોલેજ ઓફ હોમસાય=સ - FRMની 

િવ>ાથ?નીઓ @ારા એક લAનાટ,કાુ .   

- 

“ વેવવેેવેપાર,ઓપાર,ઓપાર,ઓપાર,ઓ @ારા  @ારા  @ારા  @ારા વચેાણવચેાણવચેાણવચેાણની અવનવી ની અવનવી ની અવનવી ની અવનવી BBBBુુુCુDતCDતCDતCDતઓઓઓઓ    ”     

િવશે    એસ. એમ. પટ1લ કોલેજ ઓફ હોમસાય=સ - 

FRMની િવ>ાથ?નીઓ @ારા એક લAનાટ,કાુ .  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ4થા શાહ આ4થા શાહ આ4થા શાહ આ4થા શાહ     

- 
ઓરલ ક=સર1 ના રોગ િવશ ડૉે .િસKધાથ શાહ L

સાથ 'લાકાતે ુ  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર     

- અ'તવાણીૃ  - ટોચ અને 'ળૂ Ð કિપલ અને આશા   

- સે�ફ કોQ=ફડ=સ િવશ ેÐ શીવાગીં  

- 

““““વ45ઓ ઉપર લાગતા લેબલ અને Sહ1રાતવ45ઓ ઉપર લાગતા લેબલ અને Sહ1રાતવ45ઓ ઉપર લાગતા લેબલ અને Sહ1રાતવ45ઓ ઉપર લાગતા લેબલ અને Sહ1રાતુુુુ ””””િવશ ે

એસ. એમ.પટ1લ કોલેજ ઓફ હોમસાય=સ Ð FRMની 

િવ>ાથ?નીઓ @ારા એક લAનાટ,કાુ . 
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““““વેપાર,ઓ @ારા વેપાર,ઓ @ારા વેપાર,ઓ @ારા વેપાર,ઓ @ારા થતી થતી થતી થતી માપતોલનીમાપતોલનીમાપતોલનીમાપતોલની    છેતરછેતરછેતરછેતરિપTિપTિપTિપTડ,ડ,ડ,ડ,”””” 

િવશ ેએસ.એમ.પટ1લ કોલેજ ઓફ હોમ સાય=સ Ð 

FRMની િવ>ાથ?નીઓ @ારા એક લAનાટ,કા ુ  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૫૨૫૨૫૨૫////૦૦૦૦૮૮૮૮////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭    ((((VWવારVWવારVWવારVWવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   રS રS રS રS ((((સવXસર,સવXસર,સવXસર,સવXસર,ંં ંં ))))    
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન બારોટ કતન બારોટ કતન બારોટ કતન બારોટ �� �� + + + + �મીકા ભ��મીકા ભ��મીકા ભ��મીકા ભ�ૂૂૂૂ     

- 
સરદાર પટલની  વન ગાથા � Ð ર$કતા ૂ % - M.B.P.Edu. 

Coll. ના િવ'ાથ( – દશન દર %  

- પારપર*ક ભોજન અન -વા-.ય ં ે Ð ર$કતા ૂ % Ð ડૉ.િન5જ ભ�ુ ં  

----    

સાય7સ ટૉક સાય7સ ટૉક સાય7સ ટૉક સાય7સ ટૉક ÐÐÐÐ બાયોલો કલ ફ9ટસ  બાયોલો કલ ફ9ટસ  બાયોલો કલ ફ9ટસ  બાયોલો કલ ફ9ટસ �� �� ÐÐÐÐ    ર$ૂકતા % - 

અ:.ુ બાયોસાય7સીસ િવભાગના  િવ'ાથ( Ð ;<ધા અન ે

>વૂા %     

----    
ગઝલ ગાયન ગઝલ ગાયન ગઝલ ગાયન ગઝલ ગાયન ÐÐÐÐ     ર$કતાૂ % - અ:.ુ@જરાતી િવભાગનાુ     

િવ'ાથ( Ð મોઇન મલક ે     

----    
ગાધી ની  વન ગાથા ં Ð ર$કતા ૂ % - અ:.ુ@જરાતી ુ

િવભાગના    િવ'ાથ( – ધરવ બારોટ    

----    ગાધી ગાધી ગાધી ગાધી ંંંં ::::ુંુ ંુ ંુ ંિBય ભજન   િBય ભજન   િBય ભજન   િBય ભજન      
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડEાદશના પડEાદશના પડEાદશના પડEા%% %% ંં ંં     

- 
િવિવધ Bકારના સાપ િવશ રા વ ભ�ી સાથ ે ે

ઇ7ટરFG ુ
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   પાથવ દવપાથવ દવપાથવ દવપાથવ દવ%%%% ેે ેે    

- 
ડૉ. સકત શઠ સાથ -વાઇન KLં � ે ે  ુિવશેની Mણકાર* 

તથા સારવાર િવશની માOહતીે . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   શૈલી શૈલી શૈલી શૈલી + + + + વ7ક* વ7ક* વ7ક* વ7ક* ેે ેે     

----    કSપસ� મા બોલવામા આવતી િવિવધ ં ં ભાષાઓ િવશ ે 

----    ઝીSબાવ ે દશ િવશ � ે Ð 5દઝીુ  

----    ડ7Wફ � Ð 5દશીયાુ  

----    ગીત Ð વ7ક*ે  

- સલાડ Ðમાનશી 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૦૦૦૦૯૯૯૯////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (XYવારXYવારXYવારXYવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન બારોટ કતન બારોટ કતન બારોટ કતન બારોટ �� �� + + + + �મીકા ભ��મીકા ભ��મીકા ભ��મીકા ભ�ૂૂૂૂ     

- 
ભોળાભાઇ પટલના � “કાચન જગા િનબધના [શોં ં ”Ð ર$કતાૂ %-

અ:.ુ@જરાતી િવભાગનાુ     િવ'ાથ( –  \નશ પરમાર ે     

- હાલર] ુ – ર$કતાૂ %- અ:.ુ@જરાતી િવભાગનાુ     િવ'ાથ( – ધરવ બારોટ  

- ગીત પઠન-ર$કતા ૂ % - અ:.ુ@જરાતી િવભાગનાુ     િવ'ાથ( – ^પલ રોOહત  

- 
Mણો આપણા @જરાતન ુ ે -ર$કતા ૂ % ----    અ:.ુ બાયોસાય7સીસ િવભાગના    

િવ'ાથ( – હ_વી� , હષ%, �મીૂ  

- 
મીરાબાઇ: ભજનું - ર$કતાૂ %----    અ:.ુ બાયોસાય7સીસ િવભાગના    િવ'ાથ(ની 

– િમનાaી 

- 
Facinating Facts about Animals – ર$કતા ૂ % ----    અ:.ુ બાયોસાય7સીસ 

િવભાગના    િવ'ાથ( – મGરૂ 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ગીત પઠન –ર$કતા ૂ % - અ:.ુ@જરાતી િવભાગનાુ     િવ'ાથ(–Oહરન પરમાર �  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ���ના ડાગર���ના ડાગર���ના ડાગર���ના ડાગરંંંં     

- Prevention of Osteoporosis – Ms. Minal 
Chauhan (S. M. Patel Coll. of  Hom. Sci.) 

- 

સાય�સ ટૉકસાય�સ ટૉકસાય�સ ટૉકસાય�સ ટૉક    ÐÐÐÐ    Wonders of  Human Body    ÐÐÐÐ    

ર�કતા અ"ૂ $ .ુ બાયોસાય�સીસ િવભાગના િવ+ાથ- 

Ð વભૈવી અને 0ગર    

----    
Dept. of  Business Studies  ની િવ+ાથ-ની 

1િમકા ભ21િમકા ભ21િમકા ભ21િમકા ભ2ૂૂૂૂ  3ારા ગાયલ એક �ફ7મી ગીતે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    
UGC NETની પર9:ા િવશનેો સવાદની પર9:ા િવશનેો સવાદની પર9:ા િવશનેો સવાદની પર9:ા િવશનેો સવાદંંંં     –     

ડૉડૉડૉડૉ....રા� રાઠોડ અને ડૉરા� રાઠોડ અને ડૉરા� રાઠોડ અને ડૉરા� રાઠોડ અને ડૉુુ ુુ ....િમતેશ જય?વાલ િમતેશ જય?વાલ િમતેશ જય?વાલ િમતેશ જય?વાલ   

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   શર9ન મકવાન શર9ન મકવાન શર9ન મકવાન શર9ન મકવાન ે ેે ેે ેે ે  

- 

િશ:ક �દન િનિમB એક ચચાે $ – ચચાનો િવષય $ “આજના 

Fગમા િશ:ક" મહHવુ ં ુ ં ”  ચચામા ભાગલનાર $ ં ે – ડૉ.ઉJKવલ 

િLવદ9 અન ડૉ મહશ યાMીક તઓની સાથ વાતચીત ે ે O ે ે

કરશે. Pયામ  

- 
િશ:ક �દન િનિમB લાઇRર9 સાય�સના િવ+ાથ- Sનાદ9ન ે ે ુ

સૈયદ ર�કરશ ડૉ સવપ7લી રાધાU�ણન  િવશૂ ે ં ે$ ૃ .    

- િશ:ક �દન િનિમB એક સદશ ે ં O –ર�કતા ડૉૂ $ .હાદXક ભ2ી 

- 
િશ:ક �દન િનિમB લાઇRર9 સાય�સની િવ+ાથ-ની ે ે

નાજમીના �દવાન ર�કરશ ડૉ સવપ7લી રાધાU�ણન ૂ ે ં$ ૃ િવશે.   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
િશ:ક �દન િનિમB લાઇRર9 સાય�સની િવ+ાથ-ની નહલ ે ે ે

YZલ ર�ુ ૂ કરશ [\ અન િશ�યનીે ુ ેુ  વાત.    



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

 Page No.:  2  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   1િમકા ભ21િમકા ભ21િમકા ભ21િમકા ભ2ૂૂૂૂ     

- Nutrition During Adulthood (Women’s  Nutrition) – Ms. 
Tanvi Makavana  (S. M. Patel  Coll. of Hom. Sci.) 

----    
G.H.Patel Comp. Sci. Dept. ની િવ+ાથ-ની િન�કતા શાહિન�કતા શાહિન�કતા શાહિન�કતા શાહ 

_ારા ગવાયલ ે ગઝલ  

- કોabFટર િસ?ટમ મનજમ�ટ ુ ે ે ે – હાદXક પ�ડત ં –  G.H.Patel 

Comp. Sci. Dept. 

- 
Dept. of  Business Studies  ની િવ+ાથ- િનિતન cપત િનિતન cપત િનિતન cપત િનિતન cપત ુુુુ

3ારા ગાયલ એક �ફ7મી ગીતે  

- 
સસાર9ક હા?યસસાર9ક હા?યસસાર9ક હા?યસસાર9ક હા?યંંંં ÐÐÐÐ    ર�કતા અ"ૂ $ .ુ બાયોસાય�સીસ િવભાગના 

િવ+ાથ-Ð ���ના    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
કાdય પઠન કાdય પઠન કાdય પઠન કાdય પઠન ÐÐÐÐ ડૉ અ" મહતા  ડૉ અ" મહતા  ડૉ અ" મહતા  ડૉ અ" મહતા ુ Oુ Oુ Oુ O ((((Anand Institute of P. G. 

Studies in Arts))))    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૭૦૭૦૭૦૭////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( ([\વાર[\વાર[\વાર[\વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન કતન કતન કતન OOOO ગોહલગોહલગોહલગોહલOOOO     

- Kidney Diseases and Diet – Ms. Vijaya Agarwal 
(S.M.Patel  Coll. of Hom. Sci.) 

- 
Dept. of  Business Studies  ની િવ+ાથ- 

મહશUમાO ુ ર fgપિત 3ારા ગાયલ એક �ફ7મી ગીતે  

- Preparation of Resume - માગદશન $ $ –  
Mr. B.B.Patel –  G.H.Patel Comp. Sci. Dept. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (Y�વારY�વારY�વારY�વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની  પરમાર રજની  પરમાર રજની  પરમાર રજની  પરમાર     

- કિવ રમશ પારખ િવશ ે O ે – ધરવ બારોટ   

- ભારત રHન ડૉ બાબા સાહબ jબડકર O ે Ð િfસક97લા  

----    કિવ રમશ પારખ રચના ે O – અજય વાઘર9    

- વાતા $ Ð પlા િLવદ9ે - રગ િવનાનો રગં ં Ð બીના વીર 

- ગઝલ Ð પાનખરોમા પાન ખર ં O -  ધરવ બારોટ   

- 
કાdય પઠન Ð ડૉ. અ" મહતાુ O  ((((Anand Institute of P. G. 

Studies in Arts)))) 

- 
Off Bit Interview ÐÐÐÐર�કતાૂ $- અ".ુ બાયોસાય�સીસ 

િવભાગના િવ+ાથ-ની Ð ���ના    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- UGC NETની પર9:ા િવશનો સવાદની પર9:ા િવશનો સવાદની પર9:ા િવશનો સવાદની પર9:ા િવશનો સવાદે ંે ંે ંે ં ---- ડૉ ડૉ ડૉ ડૉ....રા� રાઠોડ અન રા� રાઠોડ અન રા� રાઠોડ અન રા� રાઠોડ અન ુુુુ ેે ેે

ડૉડૉડૉડૉ....િમતશ જય?વાલ િમતશ જય?વાલ િમતશ જય?વાલ િમતશ જય?વાલ ેે ેે   
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર + + + + ગાય�ી વસાવા ગાય�ી વસાવા ગાય�ી વસાવા ગાય�ી વસાવા     

----    Diet & Diabetes – Ms. Shazia Sharma  

(S.M.Patel Coll. of Hom. Sci.) 

----    Dept. of  Business Studies ના િવ�ાથ� 

કતન ગોહલ કતન ગોહલ કતન ગોહલ કતન ગોહલ ! !! !! !! ! "ારા ગાયલ ગીતે  

----    ઇ%ટરનટ વપરાશ દર)યાન જ*ર+ સાે વચતી- ે ંુ

માગદશન 0 0 – 1ગર િ�વદ+ ે –  G.H.Patel 

Comp. Sci. Dept. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   3ધા ચૌહાણ 3ધા ચૌહાણ 3ધા ચૌહાણ 3ધા ચૌહાણ ુુુુ  

- 
ડૉ.અજયિસ;હ ચૌહાણ "ારા લવાયલ <ણીતા ે ે

કટાર લખક ઉવ�શ કોઠાર+ે  સાથનોે  ઇ%ટર@A.ુ 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (CધવારCધવારCધવારCધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   પાથવ દવપાથવ દવપાથવ દવપાથવ દવ0000 ેે ેે    

- 
ડૉ. સકત શઠ સાથ Dવાઇન EFં ! ે ે  ુિવશેની 

<ણકાર+ તથા સારવાર િવશની માGહતીે . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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0011..  0099..0000  aa..mm..  TToo  1100..0000  aa..mm..  ::  BBhhaakkttii  SSaannggiitt  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (IJવારIJવારIJવારIJવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન કતન કતન કતન !!!! + + + + કાજલ કાજલ કાજલ કાજલ     

- 
અ-.ુ Gહ%દ+ િવભાગના ડૉ.પાવતી ગોસાઇ "ારા રL 0 ૂ

કરાયલ બ લOકથા ે ે ુ Ð ૧) ઉલટ ફર અન! ે ૨) બટા   ે  

- 
Gહ%દ+ Gદન િનિમR િવશષ વાતાલાપ ે ે 0 -ડૉ.મદન 

મોહન શમા0 

- 
Tાન ગગો�ી ં Ðહવા કા મહાસાગર Ð  ડૉ.મદન 

મોહન શમા0 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (VWવારVWવારVWવારVWવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   X< X< X< X< ૂૂૂૂ + + + + Yશાત Yશાત Yશાત Yશાત ંંંં     

- Yાથના 0 Ð વદન કર+યં ે...- DવZના અન ચતના ે ે  

- કિવતા Ð મર Zયાર પાપાે ! ! .... Ð 3હાના શખુ ે  

----    
અ-ુ.ં અથશા[ િવભાગના િવ�ાથ�ઓ0  "ારા રL ૂ

કરાયલ ે – રGડયો નાટક ! Ð“Dવાથના સગા0 ”-      

- કિવતા Ð દોDતી એટલ Vે ?ુ..Ð ભાિવકા મકવાણા 

- અથશા[0 ના પાGરભાિષક શ_દો Ðહમીતા! +1`નશ  ે  
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- 

����સન સ�તાહ ����સન સ�તાહ ����સન સ�તાહ ����સન સ�તાહ ુુ ુુ િનિમ! પીે .%.ડ�પાટ'મ�ટ ે

ઓફ હોમસાય�સના ડૉ. િવરાજ રોગલીયા સાથ ે ે

નો વાતાલાપ' . 
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- 
ર��ડયો નાટક- હા અમે 3જુરાતી – સૈફઅલી,  �67ના , 

મે8લુ, રાજવી  

- 
9પ સો�ગુ -:ાથના' Ð“મન ઉસીક� કરો :ાથના ' ”- 

સૈફઅલી, �67ના,મે8લુ,રાજવી, અ=,ુ �હના   

- રાજ>થાની ગીત – ખ@મા – �67ના  

- Biography – Arunima Sinha – Anita  

- Short Story – “Aમર” શરદ ઠાકર – �હના 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- Poetry Recitation Ð 4 Poems of Neruda – Janki and 
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આટ ઓફ HલિવIગની સ>થા સાથ જોડાયલ ' ં ે ે     

સોનીયા નહલાનીનો યોગ સોનીયા નહલાનીનો યોગ સોનીયા નહલાનીનો યોગ સોનીયા નહલાનીનો યોગ ેેેે િવશનેો વાતાલાપ'  

અન ેતમનો સાથ આપે શે િશતલ સહાની.... 

- સોનીયા નહલાની સોનીયા નહલાની સોનીયા નહલાની સોનીયા નહલાની ેે ેે Jારા ગવાયલ ે એક ગીત.... 
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- 
અ>થમાના રોગના લPણો તથા ઉપચાર િવશની ે

ચચા'- ડૉ. રા%વ પાલીવાલ  

- સફળતાના રહ>યો Ð Rદશીયા ુ + િ:યકાં  

- 
Fungal Infection – િવશની ચચાે '-  

ડૉ. ર�ટા વોરા 

- નવરાSીના તહવાર િવશની અવનવી વાતો� ે  
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- બાળિમS Ð યશા સાથની Uલાકાત ે ે ુ  

- નવરાSીના તહવાર િવશની અવનવી વાતો� ે  
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- 
અ0થમાના રોગના લ2ણો તથા ઉપચાર ં

િવશની ચચાે 5- ડૉ. રા8વ પાલીવાલ  

- સફળતાના રહ0યો Ð <દશીયા ુ + િ>યકાં  

- 
Fungal Infection – િવશની ચચાે 5- 

ડૉ. ર�ટા વોરા 

- નવરા�ીના તહવાર િવશની અવનવી વાતો ે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Cહરલ પડ�યા Cહરલ પડ�યા Cહરલ પડ�યા Cહરલ પડ�યા ((((તજશભાઇતજશભાઇતજશભાઇતજશભાઇેેેે     દસાઇદસાઇદસાઇદસાઇ    ))))    

- 

૨૯-સGટ Hબરના વJડ હાટ ડ વJડ હાટ ડ વJડ હાટ ડ વJડ હાટ ડ 5 55 55 55 5  ના ભાગKપે બાળકોમા ં

Lદયને લગતા રોગની િવ0Mત ચચા કરવા ૃ 5

ડૉ.િવશાલ ચાગેલા સાહ બ સાથનેો ઇ/ટરOPં .ુ 
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- 

૨૯-સGટHબર  “ વJડ હાટ ડવJડ હાટ ડવJડ હાટ ડવJડ હાટ ડ5 55 55 55 5     ”  િનિમT Lદયને  ે

લગતા રોગની િવ0Mત ચચા કરવા ૃ 5 ડૉ.મનીષ 

તીવાર�  સાહબ સાથનો ઇ/ટરOP ે .ુ 
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- 

૨૯-સ$ટ&બરના ) વ*ડ હાટ ડવ*ડ હાટ ડવ*ડ હાટ ડવ*ડ હાટ ડ+ ++ ++ ++ + )) )) ના ભાગ-પ ે

/દયન લગતા રોગની િવ12ત ચચા કરવા ે ૃ +

ડૉ.8િનલ થાનવી સાહબ સાથનો ઇ;ટર<=ુ ુ) ે . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ. . . . ઉમશ િBવદ�ઉમશ િBવદ�ઉમશ િBવદ�ઉમશ િBવદ�C ેC ેC ેC ે  

- “HIV- AIDS”  િવશ ે – ડૉ. Dદશીયા શખુ ે  

- છBપિત શીવાG  િવશ ે Ð શાહ�લ ધોલક�યા 
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- 
પયાવરણ Nગ િવOાનગર નચર+ ે ે  Pલબના  

- Qી ધવલ પટલ સાથ વાતચીત) ે  
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- 
પ�ડત િવU મોહન ભVના સગીત સમારોહના  ં ં  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   જય મહતાજય મહતાજય મહતાજય મહતા����     

- એન.સી.સી. િવશ ેÐ �નક  પારખ �  

- 

પત#ગયા િવશ અવનવી વાતો ં ે Ð મ'ર વાર યા ુ

તથા *કશન ઓઝા અન તમની સાથ વાતાલાપ ે ે ે .

કરશ ડૉે .ઉ2વલ િ3વદ  ે  

----    યાદશ56ત વધારવાની ર ત Ð ડૉ 8દશીયા શખુ ે  
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- ઇ=લામીક બ?ક@ગ ે – અAણ 8માર ુ  

- *ફDમી ગીત Ð િEયક F�રાં ૂ  

- તાજમહલ િવશ � ે – Hતલ ે –#ચJ?તન  
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- 
Nી રોગોન લગતી સમ=યાે ઓ િવશ િવ=Oત ે ૃ

�ણકાર  Ð ડૉ રમા Qીવા=તવા 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર     

- પાણીના િવિવધ =વAપો Ð ડૉ.મદન મોહન શમા. 

----    લસણના િવિવધ ઉપયોગ અન ફાયદા ે Ð ર ના  

- ગણશ વદના ે ં Ð કતન ગોહલ� �  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (UVવાUVવાUVવાUVવાુુુુ રરરર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   *હના પરમાર *હના પરમાર *હના પરમાર *હના પરમાર  

- 
ર�*ડયો નાટક- હા અમે Sજરાતી ુ – સૈફઅલી,  *VZના , 

મે[લુ, રાજવી  

- 
\પ સો?ગુ -Eાથના. Ð“મન ઉસીક  કરો Eાથના . ”- 

સૈફઅલી, *VZના,મે[લુ,રાજવી, અ],ુ *હના   

- રાજ=થાની ગીત – ખ^મા – *VZના  

- Biography – Arunima Sinha – Anita  

- Short Story – “_મર” શરદ ઠાકર – *હના 
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- અ�તવાણી ૃ - ��� ૃ ુ Ð વૈશાલીબન ભાવસારે  

- ગી&ા Ð લોક'�ય િવશૃ  ે

- ર�ડયો + નાટક Ð “પહલો રા/+ ”   
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- 
અ�તવાણી ૃ - “6ાથના7 ”  Ð વૈશાલીબને 

ભાવસાર 

- 
સગીતનાં  આ8િનકુ  સાધનોની મા�હતી - 

“:ામોફોન” 

- “બકે  પઇને ”   િવશ ે Ð �હમા=>ં  ુ

- ?@કટની રમત + િવશ ે  

- Do know you? 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશભાઇતજશભાઇતજશભાઇતજશભાઇેેેે     દસાઇદસાઇદસાઇદસાઇ++++     

- 

ડૉ. હર@હરા 6કાશ અન ડૉે .દGા િમHા સાથ ે

Physiotherapy    િવશે તમની સાથ ે ે

વાતચીત. 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   4વMNનલ4વMNનલ4વMNનલ4વMNનલ    ++++    4નહા4નહા4નહા4નહાેે ેે     

- શPદસર - “કામ” –ડૉ. વૈશાલીબને  ભાવસાર 

- “કામને લગQુ ં લRનાટકુ  ” – અજય ,4વMNનલ, Sમારભોઇુ  

- “મર@ે  મરT- ફશન+  �ડઝાઇનVગ” - િવશનીે  વાતો - 

- 6વાશન –“�કતWવરુ ે ”– િવશનીે  વાતો – મનોજ,િપનાબને  

- “X@મ પઇ=ટVગે ” િવશનીે  વાતો - અજય  

- 
“SકVગુ  િવથ મઘર 6ો:ામ – “ પૌઆની પટ@શે ” –  �ર=ક@ -

દGાબને  

- “>પરુ  લન[ગ” – િવશનીે  વાતો – અજય ચૌહાણ 

- “Bકુ સ\ફે  6ો:ામ” - �ર=ક@ , ભાવશે   
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- 

પૌઢ િશGણ રા_ય સસાધનં  ક=`ના+  Ð લaમભાઇ 

અવૈયા સાહબ + સાથ ેસાGરતા અbભયાનમા ં

�વાનોનીુ  ]ુ ંcમીકાુ  છે. ત �ગનીે ે  વાતચીત 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘા મઘા મઘા મઘા ેે ેે + + + + ઋઋઋઋતાતાતાતા    

- ડ ��મ��ગ િવશ � ે Ð ડૉ. !દશીયા શખુ ે  

- Do you Know? – Megha 

- હાટએટક + � - િવશની વાતે  

- બોટોનીકલ નામ િવશ ે
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   1િમકા ભ31િમકા ભ31િમકા ભ31િમકા ભ3ૂૂૂૂ     

- Nutrition During Adulthood (Women’s Nutrition) – 
 Ms. Tanvi Makavana (S. M. Patel Coll. of Hom. Sci.) 

----    
G.H.Patel Comp. Sci. Dept. ની િવ5ાથ7ની િન8કતા શાહિન8કતા શાહિન8કતા શાહિન8કતા શાહ 

9ારા ગવાયેલ ગઝલ  

- કો;<=ટર િસ>ટમ મેનેજમે�ટ ુ – હાદ@ક પ8ડત ં –  
G.H.Patel Comp. Sci. Dept. 

- 
Dept. of  Business Studies  ની િવ5ાથ7 િનિતન Bપત િનિતન Bપત િનિતન Bપત િનિતન Bપત ુુુુ

Cારા ગાયેલ એક 8ફEમી ગીત 

- 
સસાર�ક હા>યસસાર�ક હા>યસસાર�ક હા>યસસાર�ક હા>યંંંં ÐÐÐÐ    રFકતા અHૂ + .ુ બાયોસાય�સીસ િવભાગના 

િવ5ાથ7Ð 8IJના    
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- 
Pણ Rલભ મ8દરો િવશની મા8હતી ુ + ં ે -(STા,લVમણW, 

બડ હHમાનW� ુ ) Ð Oનવી 

- “અ>થમા”રોગ િવશની મા8હતીે -ડૉ.રાWવ પાલીવાલ   

- કોમશ7યલ પાયલોટ બનવા િવશની મા8હતીે  -અમન 
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----    Diet & Diabetes – Ms. Shazia Sharma  

(S.M.Patel Coll. of Hom. Sci.) 

----    Dept. of  Business Studies ના િવ5ાથ7 કતન કતન કતન કતન ����

ગોહલ ગોહલ ગોહલ ગોહલ ���� Cારા ગાયલ ગીતે  

----    ઇ�ટરનટ વપરાશ દર;યાન જ]ર� સાવચતીH ે ે ંુ

માગદશન + + – Wગર િPવદ� ે –  G.H.Patel 

Comp. Sci. Dept. 
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- Kidney Diseases and Diet – Ms. Vijaya 
Agarwal (S.M.Patel Coll. of Hom. Sci.) 

- 
Dept. of  Business Studies  ની િવ5ાથ7 

મહશ!માર aOપ� ુ િત Cારા ગાયલ એક 8ફEમી ગીતે  

- 
Preparation of Resume - માગદશન + + –  
Mr. B.B.Patel –     G.H.Patel Comp. Sci. 
Dept. 
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- “�ી ��ણનાૃ  ંવાસળ�ં  વાદન”  િવશે Ð ર�ના 

- “ઈફ%ટ�વ'  મને જેમ)ટે ”  Ð ડૉ. સી.ક'.સોનારા 

- ./0ે  િવષયના અવનવા શ4દોની મા5હતી 

- િવ�8 ુમહતંની કિવતા:ુ ંપઠન 

- િવ=ાનની અવનવી વાતો 
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----    Dરકે  Dસગં “ િમEતા”  Ð ડૉ.મદન મોહન શમાF 

----    “ઓHટ�યોપોરોસીસ”  િવશે વાત 

----    ઉલJ ગીત ુ Ð 5હમા)Kુ ં

----    શર�રમા િમનં રLસ: મહMવ િવશની વાતF ુ ં ે  

----    શર�રમા કોષો: મહMવ િવશની વાતં ં ેુ  

----    ફશન ટ�Nસ િવ' શની વાતે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આHથા શાહ આHથા શાહ આHથા શાહ આHથા શાહ     

- 
ડૉ. સોહમ દસાઇ સાથ TનHUોકની સારવાર ' ે ે

િવશની વાતચીત ે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઇતીઇતીઇતીઇતી    --------    શીખાશીખાશીખાશીખા    

- ઉપવાસ:ુ ંમહMવ Ðડૉ. વૈશાલીબને  ભાવસાર 

- “ઈલેકUોિન%સ એ)ડ કો\]િુનકશન ' ”Ð ર�ના X)ુજન  

- ^ણવા _`ુ ં Ð ઇતી Ðશીખા 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (abવારabવારabવારabવારુુુુ ))))    
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----    ફોટો/ાફ� Ð Kધા)Kુ  ુ

----    નાકથી Kુઘંવાની Db�યા િવશ ેÐ મઘા વૈે c 

----    યાદશd%ત િવશ ે Ð �દશીયાુ  

----    ડાયનાસોરની D^િત િવશ ેÐ મઘાે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર     

- 
ડૉ.ક�.એન.જોષી�રાનો �ણીતા ગ!ણતશા#ી ુ

%ો.ઝફર અસન સાથ વાતાલાપે , .    
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ભાવશ વાળાભાવશ વાળાભાવશ વાળાભાવશ વાળાેેેે     

- 
““““યોગયોગયોગયોગ””””િવશ યોગિશ3ીકા ર456 78ભ9 સાથ ે ેુ

વાતચીત. 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   બન?ર પઠાણબન?ર પઠાણબન?ર પઠાણબન?ર પઠાણેેેે     

- 

દમના રોગની સારવાર િવિવધ આરોCય 

પDધિત Eારા Ð ડૉ.એમ.િવ.ક5G� �, ડૉ.સતીષ 

પટલ� , ડૉ.પકજ દવ તથા ડૉં ે . ભાલ5J વૈLણવ ે ુ  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ર45ક4ર45ક4ર45ક4ર45ક4    

 શOદસર - પવન િવશ ેÐ વષા, 

 Mજરાત બાહાર Mજરાતી સાQહRયનો %ભાવ ુ ુ Ð મનોજ 

 કિવતા પઠન Ð અજય + Tધાુ  

 બકન િસUટમ ે Ð રાV5G ગોહ4લ  

 શાલ Ð શૈલષ દર?ે  
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- 
એક ચચા , Ð િવષય Ð ફશ<ક ક ફશ ] ફશ � � �ુ � ુ Ð 

વ^તાવ^તાવ^તાવ^તા::::ઉપાસના રાaયMb તથા ?Cનશ ભાયાણી ુ ે  

- 
િશ3ક અન િવcાથd ?વનની િવિવધ વાતો ે Ð 

વ^તાવ^તાવ^તાવ^તા:::: ડૉ.ડ4.ક�.રાવલ તથા ભરતભાઇ  
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- 

�જરાતી િવભાગમા યો�યલ સમીનાર ના ુ ં ે ે

કટલાક "શો $ –વ%તા – ડૉ.અભય દોષી તથા 

ડૉ.રા-શ પડ/ાં  
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- અ2તવાણી ૃ Ð“ઘર”-ડૉ.વૈશાલીબન ભાે વસાર 

- કિવ8ી અશોક9ર: ગો;વામીના કા<યોુ  

- ગઝલ – ડૉ. િવવક વમાે > 

- પાઘડ:નો ઇિતહાસ Ð શૈલષ દરAે  

- આમળા િવશ ે Ð મનોજ વાકાણી 
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- અ2તવાણી ૃ Ðડૉ.મદન મોહન શમા >  

- GઝHબાIવે દશ િવશની $ ે માJહતી Ð Kદઝીુ  

- ગીટાર વાદન Ð વFક:ે  

- સલાડ િવશ ે Ð માનશી + િLયકાં  
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પટલ ના Aવન ચJર� ઉપર આધાર:ત રJડયો $ $

નાટક 
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�જરાતી િવભાગમા યો�યલ સમીનાર ના ુ ં ે ે

કટલાક #શો % –વ&તા – ડૉ.સમીર ભ* તથા 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મથનમથનમથનમથનંંંં     ++++    નીખીલનીખીલનીખીલનીખીલ    

- અ1તવાણીૃ  -“4વનમા ં5શુ રહ%વાની ર7ત” - ર7ના 

- “ક7ડ7”  Ð િવશનેી વાતો  

- કા9ય પઠન Ð રા<=> ?&લાનીુ  કિવતા@ુ ંપઠન  

- “ABઇુગગમ ” Ð િવશે માDહતી - ર7ના  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૦૨૦૨૦૨૦////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (EધવારEધવારEધવારEધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   જય મહતાજય મહતાજય મહતાજય મહતા%%%%     

- એન.સી.સી. િવશ ેÐ �નક7 પારખ %  

- 

પતHગયા િવશ અવનવી વાતો ં ે Ð મBરુ વાર7યા 

તથા Dકશન ઓઝા અન તમની સાથ વાતાલાપ ે ે ે K

કરશ ડૉે .ઉMવલ િ�વદ7 ે  

----    યાદશO&ત વધારવાની ર7ત Ð ડૉ Pદશીયા શખુ ે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ગગન ગગન ગગન ગગન + + + + સીમાસીમાસીમાસીમા    

- Day Dreaming  Ð Pદશીયાુ  

- એરલાઇ=સ  - શૈલષ દર4ે  

----    Sાફ7ક મસજે ે  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૨૨૨૨૨૨૨////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭૨૦૧૭ ( ( ( (?Uવાર?Uવાર?Uવાર?Uવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન કતન કતન કતન %%%% + + + + કાજલ કાજલ કાજલ કાજલ     

- 
અ@.ુ Dહ=દ7 િવભાગના ડૉ.પાવતી ગોસાઇ >ારા રV K ૂ

કરાયેલ બે લYકથા ુ Ð ૧) ઉલટ ફર અને % ૨) બેટા    

- Dહ=દ7 Dદન િનિમZે િવશેષ વાતાલાપ K -ડૉ.મ.મો.શમાK 

- [ાન ગગો�ી ં Ðહવા કા મહાસાગર Ð  ડૉ.મ.મો.શમાK 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ��કતા ��કતા ��કતા ��કતા     

----    અ�તવાણી ૃ - દર"યો Ð વૈશાલીબન ભાવસાર ે  

----    િવિવધ દ,શ ના નામ   

----    શરદ બા-ની .વન ગાથાુ   

----    1જરાતી લીપીુ   
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનધી 14તાિનધી 14તાિનધી 14તાિનધી 14તાુુુુ  

- 
5ાહક 7ર8ા ુ Ð અિધકાર Ð જવાબદાર" - 9વોલીટ" 

માક ;  અિધિનયમ <વા િવષય પર ચચા; 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર     

- અ�તવાણી ૃ  - ટોચ અને �ળ ૂ Ð કિપલ અને આશા   

- સેCફ કોEFફડFસ િવશ ેÐ શીવાગીં  

- 

““““વHIઓ ઉપર લાગતા લેબલ અને �હ,રાતવHIઓ ઉપર લાગતા લેબલ અને �હ,રાતવHIઓ ઉપર લાગતા લેબલ અને �હ,રાતવHIઓ ઉપર લાગતા લેબલ અને �હ,રાતુુુુ ””””િવશ ે

એસ .એમ.પટ,લ કોલેજ ઓફ હોમસાયFસ Ð FRMની 

િવNાથOનીઓ Pારા એક લQનાટ"કાુ . 
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““““વેપાર"ઓ Pારા થતી માપતોલનીવેપાર"ઓ Pારા થતી માપતોલનીવેપાર"ઓ Pારા થતી માપતોલનીવેપાર"ઓ Pારા થતી માપતોલની    છેતરછેતરછેતરછેતરિપSિપSિપSિપSડ"ડ"ડ"ડ"”””” િવશ ે

એસ.એમ.પટ,લ કોલેજ ઓફ હોમ સાયFસ Ð FRMની 

િવNાથOનીઓ Pારા એક લQનાટ"કા ુ  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િશવાની ચોલરાિશવાની ચોલરાિશવાની ચોલરાિશવાની ચોલરાેે ેે     

- ૨૦૧૭ના સાલની િવિવધ વાતો.  

- 

સ.પ.Wિનુ .ના XલપિતYી ડૉુ .શીર"ષ XલકણOુ , 

ચા.વી.મડળના કં ,.ડા. ડૉ.િન\ખલ ઝવર"ે ,ઇલસાસ 

કોલજના િ`ે . ડૉ.સaી થોમસ અન િવિવધ  ે

કોલજના િવNાથOઓ Pારા Uભbછા સદશે ે ં ,ુ .  

----    
ડૉ.વી.એચ.દવ કોલજ ઓફ હોમીયોપથીની ે ે ે

િવNાથOની �રcધી Pારા ગવાયલ ગીત ે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર     

- અ�તવાણી ૃ  - ટોચ અને �ળ ૂ Ð કિપલ અને આશા   

- સે$ફ કો&'ફડ'સ િવશ ેÐ શીવાગીં  

- 

“ વ+,ઓમા થતી ભેળસેળવ+,ઓમા થતી ભેળસેળવ+,ઓમા થતી ભેળસેળવ+,ઓમા થતી ભેળસેળુુુુ ંં ંં ”  િવશ ેએસ. એમ. પટ3લ 

કોલેજ ઓફ હોમસાય'સ - FRMની િવ6ાથ7નીઓ 

8ારા એક લ9નાટ:કાુ .   

- 

“ વેવવેેવેપાર:ઓપાર:ઓપાર:ઓપાર:ઓ 8ારા  8ારા  8ારા  8ારા વચેાણવચેાણવચેાણવચેાણની અવનવી ની અવનવી ની અવનવી ની અવનવી ;;;;ુુુ<ુ=ત<=ત<=ત<=તઓઓઓઓ”     

િવશે    એસ. એમ. પટ3લ કોલેજ ઓફ હોમસાય'સ - 

FRMની િવ6ાથ7નીઓ 8ારા એક લ9નાટ:કાુ .  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની રજની રજની રજની + + + + ગાય?ીગાય?ીગાય?ીગાય?ી    

- 

@જરાતી િવભાગમા યોAયલ સમીનાર ના ુ ં ે ે

કટલાક Bશો 3 –વ=તા – ડૉ.પાDલ દસાઇ તથા 3

ડૉ.ભગીરથ GHભI(JKનશ પરમારે ) 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....અિપOત પાટડ:યાઅિપOત પાટડ:યાઅિપOત પાટડ:યાઅિપOત પાટડ:યા    

- 
યોગાચાય Pી QR ુ Sયતંભાઇ મોદ: સાથે “Jવનમા ં

યોગT મહUવું ” િવષય પર વાતાલાપR  . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ર:'ક:ર:'ક:ર:'ક:ર:'ક:    

- શYદસર “+�િતૃ ” Ð વષા R  

- હમ રZડયો િવશ 3 3 ે Ðડૉ.[ધા રાઠવા ુ  

- સાZહUય અન સમાજ  ે – ડૉ.અજય ચૌહાણ   

- માર: િ^ય Zફ$મ Ð Dપલ  

- ર:=ટર+કલ િવશ 3 ે Ð BZકતા 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનિશત bયાસિનિશત bયાસિનિશત bયાસિનિશત bયાસ    

- 
પZડત િવc મોં હન ભI 8ારા   

““““મોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદન””””ના થોડાક Bશો.     
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હલન હલન હલન હલન ����     

- અ�તવાણી ૃ - ખાલી જ�યા  Ð સૌય   

- 
દાતના એક રોગ ં “&'&વાઇટ*સ”િવશેÐ

.િનકા & 0ષાર ુ    

- કો345ટરુ  Ð કરણ વોરા 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મથન મથન મથન મથન ંંંં + + + + િન:ખલિન:ખલિન:ખલિન:ખલ    

- 
અ�તવાણી ૃ - &વનમા ;શ રહવાની  ચાવીં �ુ - 

ર*ના 

- =>ો િવશ ૃ ે Ð મથનં  

- ?કડ*ઓ િવશ ે– િનખીલ   

- રાB'C DEલાની કિવતાF પઠન ુ ુ ં Ð િનખીલ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (IધવારIધવારIધવારIધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ચાદની ચાદની ચાદની ચાદની ંં ંં + + + + Kયામ Kયામ Kયામ Kયામ     

- 
“Lોબાયોટ*Eસ”િવશ Lોે .િવB'C િમOા  

સાથનો વાતાલાે  પ. 
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0022..  1100..0000  aa..mm..  TToo  1111..0000  aa..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm    

0033..  1122..0000  pp..mm..  TToo  0011..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

0044..  0033..0000  pp..mm..  TToo  0044..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (PQવારPQવારPQવારPQવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કિપલ કિપલ કિપલ કિપલ + + + + Kયામ Kયામ Kયામ Kયામ     

- 
ઉSરાયણ િવશની અવનવી વાતો ે - િવT, 

શમીક , માર*યા ,દKય 

- ઉSરાયણ િવશ ેÐ ઝોયા કા& 

-  ઊિધ5 ંુÐ વૈશાલીબન ે + Lાચી 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િશવાની ચોલરા િશવાની ચોલરા િશવાની ચોલરા િશવાની ચોલરા ેે ેે     

- 

ઇલસાસ કોલજેના િવZાથ[ઓ જયશ ભ]ે , 

^જલી ગBરા, _`ટ* ભ]ૃ , રોશની સaગ, હત �

ડોશાની, તથા bવ દવૃ ે, Cારા ઉSરાયણના 

તહવાર િનિમS િવશષ કાયYમ� ે ે  .   
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િપનાક�ની પડ�ાિપનાક�ની પડ�ાિપનાક�ની પડ�ાિપનાક�ની પડ�ાંં ંં     

--   “�લ”  વૈશાલીબન ભાવસાર ે  

--   
િવિવધ રા!યોમા થતી ઉતરાયણં ના પવની '

ઉજવણી િવશ ે

--   
“કા)ય *વાદ”  Ðડૉ.અજય ચૌહાણ & ડૉ. 4ધાુ  

રાઠવા 

----    શાલભ8કાં  િવશ ે  Ð મનોજ વાકાણી  

----    કો9ટ;ટ લ9સ < ે  િવશ ે - વષા '  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   AદશીયાAદશીયાAદશીયાAદશીયાુુ ુુ     ÐÐÐÐ    દશBલદશBલદશBલદશBલ        

- Positive Thinking – િCયકાં   

- 
Cerebral Palsy (મગજનો લકવો)ના રોગ 

િવશ માDહતીે  – E�ના   

- 
બાસાય9સીસના િવFાથBઓ Hારા  

AIDS – IJિત Kગ એક લMનાટ�કા ુ ુે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ*થા શાહ આ*થા શાહ આ*થા શાહ આ*થા શાહ     

- 
“ઓરલ ક9સર< ”ના રોગ િવશ ડૉે .િસQધાથ '

શાહ સાથની વાતચીતે .  
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0022..  1100..0000  aa..mm..  TToo  1111..0000  aa..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm    

0033..  1122..0000  pp..mm..  TToo  0011..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીેે ેે     

- અUતવાણી ૃ Ð“ઘર”-ડૉ.વૈશાલીબન ભાવસારે  

- કિવWી અશોકXર� ગો*વામીના કા)યોુ  

- ગઝલ – ડૉ. િવવક વમાે ' 

- પાઘડ�નો ઇિતહાસ Ð શૈલષ દર8ે  

- આમળા િવશ ે Ð મનોજ વાકાણી 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   4ધા94 4ધા94 4ધા94 4ધા94 ુ ુુ ુુ ુુ ુ + + + + ગાગBગાગBગાગBગાગB    

- “A.T.M” મશીનની કામગીર� િવશ ેÐ ગાગB 

- “આયન અન *ટ�લ' ે ”વ^ચનો તફાવત ે Ð ર�ના 

- “આકાશ `S કમુ ુ < ?”Ð સાઉદ 

- 
“Night Blindness”(રતાધળાપbં ં)ુ િવશ માDહતી ે

Ð ગાગB 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રોચકરોચકરોચકરોચક +  +  +  + ઝોયાઝોયાઝોયાઝોયા    

- �દરતુ  Ð ડૉ. વૈશાલીબને  ભાવસાર 

- વસતપચમીં ં  ની કિવતા 

- વસતપચમીં ં  Ð ડૉ.િપના(કની પડ)ાં  

- સારગીવાદન ભજન સોપોર,ં  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘા મઘા મઘા મઘા ેે ેે     

-  સ.પ. 0િનવુ િસ1ટ,નો ઇિતહાસ Ð મઘાે  

- 
ચામડ,ના રોગના િન5ણાત ડો. 78ા નાયર  

સાથની ચચા ે : Ðવદ�માર,ે ુ  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   પૌપૌપૌપૌલોમીલોમીલોમીલોમી    દલાલદલાલદલાલદલાલ    

- 
મજર,ં  આચાય: Cારા  ઊE:-બચત  િવશનીે   

વાતચીત 

- ઊEના:  ં7કાર અને ઉદભવ િવશ ે- અચના:  
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0022..  1100..0000  aa..mm..  TToo  1111..0000  aa..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm    

0033..  1122..0000  pp..mm..  TToo  0011..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

0044..  0033..0000  pp..mm..  TToo  0044..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   સસસસમીક મીક મીક મીક + + + + વાણીવાણીવાણીવાણી    

- ભારતના બધારણ ં  િવશ ે Ð અિમત ભાવસાર  

- નશનલ ઇKટ,Lશન ે ે િવશ ે Ð િ7યકા ં + (રKક, 

- 
રા5M,ય 7િતક અન પા(રતોષીક િવશ ે ે Ð િનખીલ 

+ મથન  ં  

- 
“Republic Day” િનિમPે કQપસ િમRોS  સાથ ે

વાતચીત  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉ મદનમોહન શમાડૉ મદનમોહન શમાડૉ મદનમોહન શમાડૉ મદનમોહન શમા����    

- 

સરદારસરદારસરદારસરદાર પટલ �િનવિસ�ટ�ના  પટલ �િનવિસ�ટ�ના  પટલ �િનવિસ�ટ�ના  પટલ �િનવિસ�ટ�ના �� �� ુુ ુુ 60 મા પદવીદાન  મા પદવીદાન  મા પદવીદાન  મા પદવીદાન ંંંં

સમારોહસમારોહસમારોહસમારોહના ના ના ના #દવસ મહા$ભાવોએ આપલ #દવસ મહા$ભાવોએ આપલ #દવસ મહા$ભાવોએ આપલ #દવસ મહા$ભાવોએ આપલ ે ેે ેે ેે ેુુ ુુ

)વચનના કટલાક )વચનના કટલાક )વચનના કટલાક )વચનના કટલાક ���� ,શો,શો,શો,શો.... 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મનીષામનીષામનીષામનીષા    પટલપટલપટલપટલ����     

- પયાવરણના�  )કાર  

- )4ષણનાુ  )કાર 

- પયાવરણ�   િવશનીે  લ5નાટ�કાુ  તથા ગીતો 

- 
ઉવશીબન� ે   પા:ડં �  સાથે પયાવરણ�  િવશ ેનો  

વાતાલાપ�  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર     

- >?લના #દવસો ૂ Ð BCવી પટલ ુ �  

----    
“International Business Development” 
- અEીન પર�ખનો વાતાલાપ�   

- કિવતા$ પઠન ું Ð Hન#દન સૈયદ ુ  

- લોકગીત Ð ગલાલીબન ે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રાકશરાકશરાકશરાકશ����         ----    િનયતીિનયતીિનયતીિનયતી    

- )રકે  )સગં- “ સફળતા” - ડૉ.મદન મોહન શમા� 

- કાLય પઠન “ ભાત ભાત ના લોકો ” Ðડૉ.મ.હ.પટલ�   

- “Mવણુ � JણોNરુ ”Ð િવશે મા#હતી- ડૉ.રખા�  મહતા�  

- “ Oઇને  >ટોક ” Ð િવશે મા#હતી Ð ડૉ.?દશીયાુ  શખે   
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િમરાની િSવદ�િમરાની િSવદ�િમરાની િSવદ�િમરાની િSવદ�ેેેે     

- 
૪૪૪૪----ફUઆર�ફUઆર�ફUઆર�ફUઆર����� ુુ ુુ  િવEિવEિવEિવE    ક:સરક:સરક:સરક:સર����     #દવસ િનિમN #દવસ િનિમN #દવસ િનિમN #દવસ િનિમN ેેેે“ઓરલ 

ક:સર� ”િવશ ડૉે .િસWધાથ શાહ સાથની વાતચીત� ે .  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �વ��નલ�વ��નલ�વ��નલ�વ��નલ    ++++    �નહા�નહા�નહા�નહાેે ેે     

- શ�દસર -“કામ”Ð ડૉ. વૈશાલીબને ભાવસાર 

- “કામ” લ%નાટકુ  Ð અજય ,�વ��નલ, ,મારભોઇુ  

- મર.ે  મર/ Ð “ફશન1  2ડઝાઇન4ગ” 

- 6વાસન Ð“7કત9વરુ ે ”  Ð મનોજ, ડૉ.િપના2કની પડ<ાં  

- “>.મ પઇ?ટ4ે ગ”  િવશનીે  વાતો- અજય  

- ,ક4ગુ  િવથ મઘર Ð “પૌઆની પટ.શે ”  Ð  2ર?ક. - દDાબને  

- “Eપરુ  લનFગ”Ð િવશનીે  વાતો Ð અજય ચૌહાણ 

- “Iકુ સJફે ” - 2ર?ક. , ભાવશે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- Kા2ફક મસજ ે ે Ð ડૉ.મ.મો.શમાL 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘા મઘા મઘા મઘા ેે ેે + + + + શOલનાશOલનાશOલનાશOલનાેેેે     

- મનસ એટ વક �લસે ેL L - રાિધકા 

- હાટ િવશ L ે Ð ,દશીયાુ  

- સJફ કો?ફ.ડ?સ ે Ðિશવાની 

- Eડો,ુ ુની રમત િવશ ે
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇે 1ે 1ે 1ે 1     

- 

ડૉ./Sનેશ રાઠોડ સાથ ે એપ?ડ.Uસ અનએપ?ડ.Uસ અનએપ?ડ.Uસ અનએપ?ડ.Uસ અને ેે ેે ેે ે    િપVાશયની િપVાશયની િપVાશયની િપVાશયની 

પથર.પથર.પથર.પથર.    ના ઑપરશન તથા સારવાર િવશ1 ેની મા2હતી 

આપતી ચચાL. 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Oચ?તન Oચ?તન Oચ?તન Oચ?તન     

- ર.Uટર �કલ િવશની મ2હતી1 ે - સાવન  

- �લડ Zપ િવશની મા2હતી ુ ે Ð ર.ના 

- સર[લ પાJસી િવશ ે 1 ે Ð િ6યા 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌOલક મૌOલક મૌOલક મૌOલક + + + + Oચ?તન Oચ?તન Oચ?તન Oચ?તન     

- અ7તવાણી  ૃ - ડૉ.મદન મોહન શમાL 

-  મધ  િવશની મા2હતીે   -    Oચ?તન 

- છaી  િવશની મા2હતીે   -  Oચ?તન 

- યોગ  િવશની મા2હતીે  Ð ,દશીયાુ  

- “માbબા”  સાપ  િવશની મા2હતીે  - સાવન  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

 Page No.:  1  

  

  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ�થાઆ�થાઆ�થાઆ�થા    શાહ શાહ શાહ શાહ     

- 

�તરરા���ય ર�ડયો �દન િનિમ  ! ે ડૉ.ક!.એન. 

જોષી*રા ુ તથા ડૉ વી.એમ.પાઠક સાથ ર�ડયોના ે !

.સારણ તથા કાય.ણાલી 1ગ વાતાલાપ3 3ે . 
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TTTTTTTT ii tt llee   ::   ર7 ર7 ર7 ર7 ((((મહા િશવરા8ીમહા િશવરા8ીમહા િશવરા8ીમહા િશવરા8ી))))    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ((((:ધવાર:ધવાર:ધવાર:ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   <યામ<યામ<યામ<યામ +  +  +  + કિપલકિપલકિપલકિપલ +  +  +  + રોચકરોચકરોચકરોચક +  +  +  + ઝોયાઝોયાઝોયાઝોયા    

- વલ@ટાઇે ે ન ડ! િનિમ  એક િવશષ ે ે .ોCામ 

- ડૉ.જય@D શખડ�વાલાની કિવતાF પઠન ે ે ુ  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ. . . . ઉમશભાઇ િ8વદ�ઉમશભાઇ િ8વદ�ઉમશભાઇ િ8વદ�ઉમશભાઇ િ8વદ�L ેL ેL ેL ે     

- 

MિનવિસNટ�ના ુ ૬૬૬૬૦૦૦૦મા પદવીદાન સમારોહનીમા પદવીદાન સમારોહનીમા પદવીદાન સમારોહનીમા પદવીદાન સમારોહનીંં ંં  

*વ સPયાએ યો7યલ Qવણપદ ધારક ૂ ં ે3 3ુ

િવSાથTઓના સ@માન સમારોહના VWય ુ

અિતથી ડૉ.ગોરધનભાઇ પટલ સાહબ સાથ ! ! ે

ડૉ.ડ�.ક!.રાવલનો વાતાલાપ3 . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રોચક રોચક રોચક રોચક + + + + ઝોયાઝોયાઝોયાઝોયા    

- \દરત ુ Ð ડૉ. વૈશાલીબન ે ભાવસાર 

- વસતપચમીં ં  ની કિવતા 

- વસતપચમી ં ં Ð ડૉ.િપના�કની પડ_ાં  

- સારગીવાદન ભજન સોપોર�ં  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રા+લ રાવલ રા+લ રાવલ રા+લ રાવલ રા+લ રાવલ ુુુુ  

- 

આણદ /ર0ા સ% સોસાયટ2ના ં ેુ ુ �ો34ટ ક6સ7ટ6ટ 

તજશભાઇ શાહ સાથ સાયે ે બર !ાઇમની સમ$યા 

િવશ વાતાલાપે � . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   સિમક િ@વદ2સિમક િ@વદ2સિમક િ@વદ2સિમક િ@વદ2ેેેે     

- 
ડૉ.સોહમ દસાઇ સાથ કપવાના રોગ િવશ િવ$%ત � ે ં ે ૃ

ચચા� 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનિશત Dયાસિનિશત Dયાસિનિશત Dયાસિનિશત Dયાસ    
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“Spider-web and Refrigerator” 
- Rutambhara   
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“ડહાપણની દાઢ”િવશની માEહતી ે  

- Dr. Kudshiya Shaikh 

- “કથાસEરતા” Ð %OPતૃ  

- કિવતા પઠન –િમરાની @ીવદ2ે  
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““““યોગ3ારાયોગ3ારાયોગ3ારાયોગ3ારા    45દર 6વન45દર 6વન45દર 6વન45દર 6વનુુુુ ””””એ િવષય ઉપર 
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ડૉ. કિવતા મચ5ટ 3ારા મCહલાઓમા માસીકની �  

અિનયિમતતા તેમજ તેને લીધ ેઉદભવતી 

શાર2ર2ક સમGયા Hગ ેમાગદશન� � . 
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ડૉ. જગદ�શ વણકર #ારા પર�%ા &ગ ે

િવધાથ+ઓ તથા વાલીઓ માટ મનોવૈ0ાનીક 1
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ચચાનો િવષય ચચાનો િવષય ચચાનો િવષય ચચાનો િવષય 2222 :::: મ7હલાઓ માટ દહજ 1 1

@િતબધક ધારો તથા પી7ડત મ7હલાઓન મળB ં ે ુ

ર%ણ, વDતા વDતા વDતા વDતા :::: ચતનભાઇ સોG�ાે , GHલા 

દહજ @િતબધક અધીકાર� અન @ોટDશન 1 ં ે 1

ઓફ�સર     
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ઉપર ડૉ. લીના 7દઘ સાથ ડૉ ભાલ6R વૈSણવનો ે ે ે ુ

વાતાલાપ2 . 
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િ�Nવનદાસ ફાઉ6ડ1શન Oવારા ચલાવવામા આવતી ુ ં

ચાઇHડ લાઇન હ1Hપ લાઇન સ�થાના ં કોઓ7ડ`નેટર 
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- Prevention of Osteoporosis – Ms. Minal 
Chauhan (S. M. Patel Coll. of  Hom. Sci.) 

- 

સાય.સસાય.સસાય.સસાય.સ ટૉક ટૉક ટૉક ટૉક    ÐÐÐÐ    Wonders of  Human Body    ÐÐÐÐ    

રLકતા અMૂ 5 .ુ બાયોસાય.સીસ િવભાગના િવOાથP 

Ð વભૈવી અને >ગર    

----    
Dept. of  Business Studies  ની િવOાથPની 

Rિમકા ભSRિમકા ભSRિમકા ભSRિમકા ભSૂૂૂૂ  Tારા ગાયલ એક #ફVમી ગીતે  
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- 
ભોળાભાઇ પટ4લના “કાચન જગંા િનબધંના !શો”ÐરLકતાૂ 5 - 

અM.ુWજરાતી િવભાગનાુ     િવOાથP – >Zનેશ પરમાર     

- હાલર[ ુ - રLકતા ૂ 5 ----    અM.ુWજરાતી િવભાગનાુ     િવOાથP – ધરવ બારોટ  

- ગીત પઠન-રLકતાૂ 5 - અM.ુWજરાતી િવભાગનાુ     િવOાથP – ]પલ રો#હત  

- 
@ણો આપણા Wજરાતને ુ -રLકતા ૂ 5 ----    અM.ુ બાયોસાય.સીસ િવભાગના    

િવOાથP – હ4̂ વી, હષ5, Rમૂી 

- 
મીરાબાઇM ંભજનુ - રLકતાૂ 5 ----    અM.ુ બાયોસાય.સીસ િવભાગના    િવOાથPની 

– િમના`ી 

- 
Fascinating Facts about Animals –રLકતાૂ 5 ----    અM.ુ બાયોસાય.સીસ 

િવભાગના    િવOાથP – મaરૂ 
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- અdતવાણીૃ  - ધમ 5 - આશા માખેચા 

- #હમાચલ 9દ4શની લોકરંગ શૈલી- કર<યાલાÐ ડૉ. મદન મોહન શમા5 

- M.B.Patel Edu.Coll.ના િવOાથP /િમન"માર સોલકં</િમન"માર સોલકં</િમન"માર સોલકં</િમન"માર સોલકં<ુુ ુુ  eારા ગવાયેલ ગીત  

- હો3ટ4લ લાઇફ િવશે – પીaષ Wfતાુ ુ  

- રાવ> પટ4લના કાgયો – મ.હ.પટ4લ  
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સમLતી ૂ – અજય + રજની 
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- અ��નાતક રસાયણશા� િવભાગની િવ"ાથ$ની ુ

િવ&'િ(યા એમુ .એ સાથ �વરચીત કિવતા િવશ ે ે

ડૉ.ડ/.ક0.રાવલ સાહબનો વાતાલાપ0 4 .  
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- ડૉ.મ:ાર/ અન ડૉે .યોગશ દવલ સાથ ે 0 ે ે

ડાયાબીટ/શની સારવાર િવશની મા<હતી તથા ે

તમની સાથ ે ે વાતાલાપ4 . 
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- “(ાથના4 ”  Ð ડૉ.વૈશાલીબને ભાવસાર 

- “Hામોફોન” નો ઇિતહાસ Ð રાજિ(ય  

- “બકે  પઇને ”  Ð <હમાJKં  ુ

- Do know you? 
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- િવO ધરતી <દવસ િનિમP (ોે . કમલનયન  

જોષીRરા અન ડૉુ ે .ઉTUવલ Vીવદ/ સાથ ે ે

વાતચીત. 
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મોહનલાલ �ખ�ડયા �િનુ ુ .ના �ો. .સોરલ !ારા �

“સા�ત સમાજમા િશ%ા& '(યં ં ંુ ુ ” એ િવષય 

ઉપર વાતાલાપ. . 

- 
મ&/યના શર0રમા આહાર અન પોષણની ુ ં ે

જ6ર0યાત Ð ગાગ9 ભ; 

- �ર%ીત �ડઝીટલ પમ>ટ ુ ે ે - ડૉ. સવશ િ@વદ0B ે  
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બાળકો !ારા મોબાઇલ તમજ ટ0વીે /કોIJ�ટર ુ

નો વK પડતા ુ ઉપયોગથી MવાMNય પર અસર 
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- 
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- બાળકોમા જ>મYત બહરાશ ં � Ð કોમલ  

- 
ડાયવરટZકલાુ (આતરડામા થતો એક રોગં ં ) Ð 

ડૉ.[દશીયા શખ ુ ે  

- 
EચકનVનીયાુ ના લ%ણો અન ઉપાયો ે Ð ડૉ હાદ\ક 

ખમાર 
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- 
“HIV-AIDS” િવશ ગૌરાગ Yની સાથનો ે ં ે

વાતાલાપ .  
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- એન.સી.સી. િવશ ેÐ �નક! પારખ �  

- 

પત$ગયા િવશ અવનવી વાતો ં ે Ð મ(ર વાર!યા ુ

તથા +કશન ઓઝા અન તમની સાથ વાતાલાપ ે ે ે /

કરશ ડૉે .ઉ3વલ િ4વદ! ે  

----    યાદશ67ત વધારવાની ર!ત Ð ડૉ 9દશીયા શખુ ે  
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4ણ >લભ મ+દરો િવશની મા+હતી ુ / ં ે

(@Aા,લCમણD, બડ હFમાનD� ુ ) Ð �નવી 

- 
હGથ ટોક � Ð “અIથમા”ના રોગ િવશની ે

મા+હતી-ડૉ. રાDવ પાલીવાલ   

- 
કોમશJયલ પાયલોટ બનવા િવશની મા+હતી ે -

અમન 
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Homeopathy – A Different 

Perception - ડૉ.રોમા Oતાણીનો 

Pી મયકભાઇ રાવલ સાથનો વાતાલાપં ે / . 
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દલાલ  
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“International Business Development” 
- અ#ીન પર$ખનો વાતાલાપ'   

- કિવતા* પઠન ું Ð -ન�દન સૈયદ ુ  

- લોકગીત Ð ગલાલીબન ે  
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યોગ* મહ�વું ” િવષય પર વાતાલાપ'  . 
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વાતાલાપ'  
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સૌરા9N Sિનવિસ4ટ$ુ ,   

- 
Sિનવિસ4ટ$ હTથ સIટર િવશ મા�હતી ુ ! ે ે Ð    

ડૉ વૈદહ$ પટલ! !  

- િવUાનગરની વાતો – ડૉ.મ.હ.પટલ!  
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Jજરાતી ભાષા સા�હ�ય ભવનના િવUાથZઓ \ારા ુ

એક િવષશ કાયPમે ' . 
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- “મા”ં નો મ�હમા Ð લ લતભાઇ  

- બોટોનીકલ નામ Ð મઘાે  
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- “-રક -સગે ં ” Ð �રના 

- 
“ઇફ/ટ0વ મનજમ2ટ� ે ે ે ” િવશની મા�હતી ે

ડૉ.સી.ક�.સોનારા 

- “English Made Simple” –  મથન ં  

- કા�ય પઠન Ð િવ78ભાઇ મહત ુ ં  
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Fાહક ?રGાુ ÐઅિધકારÐજવાબદાર0 /વોલીટ0 માક A

અિધિનયમ Iવા િવષય પર ચચાA 
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- ઉNતાદ રિશદ ખા 

- ઉNતાદ  બલાલ ખા 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

  
Page No.:  1  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૮૨૮૨૮૨૮////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડ�ાદશના પડ�ાદશના પડ�ાદશના પડ�ા�� �� ંં ંં     

- 
િવ�ાનગર નચર �લબના  ી ધવલ પટલ સાથ ે & ે

પયાવરણ )*તી િવશ વાતાલાપ� �ૃ ે . 
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પર ડૉ.િનપા મોદ< સાથનો વાતાલાપે � . 
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િવશની માAહતી તથા તમની સાથ ઇ3ટરCDે ે ે  ુ

- EFપાન Gગનો Hચ3તન પડ�ાનો વાતાલાપુ ે ં �  
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તમાIના Cયસનન છોડવા માટ ડૉુ ે & .િનિમષા દસાઇ &

Kારા સલાહ તથા વાતાલાપ� . 

- 
Hચ3તન પડ�ા Kારા તમાIના Cયસનન લગતો ં ેુ

વાતાલાપ� . 
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0055..  0066..0000  pp..mm..  TToo  0077..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  

 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (MNવારMNવારMNવારMNવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આશા માખચાઆશા માખચાઆશા માખચાઆશા માખચાેેેે     

- નાના બાળકો સાથનો વાતાલાપ ે �  

- 
બાળ રોગ િનPણાત ડૉં .સોમ શખર સાથ નાના  ે ે

બાળકોન આરો7યન લગતી વાતચીતે ે . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

Stamp


