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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."

Criterion  :7
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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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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડ�ાદશના પડ�ાદશના પડ�ાદશના પડ�ા�� �� ંં ંં     

- 
ત0ણાવ1થાની ક3યાઓ માટ5 આરો7ય એ િવષય ુ & ંુ

પર ડૉ.િનપા મોદ< સાથનો વાતાલાપે � . 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૩૦૩૦૩૦૩૦////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (>ધવાર>ધવાર>ધવાર>ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ1થા શાહ આ1થા શાહ આ1થા શાહ આ1થા શાહ     

- 
ડૉ.િસ@ધાથ શાહ સાથ � ે ઓરલ ક3સરનીઓરલ ક3સરનીઓરલ ક3સરનીઓરલ ક3સરની&&&&  સારવાર 

િવશની માAહતી તથા તમની સાથ ઇ3ટરCDે ે ે  ુ

- EFપાન Gગનો Hચ3તન પડ�ાનો વાતાલાપુ ે ં �  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૩૧૩૧૩૧૩૧////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (*0વા*0વા*0વા*0વાુુુુ ુુ ુુ રરરર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ1થા શાહ આ1થા શાહ આ1થા શાહ આ1થા શાહ     

- 
તમાIના Cયસનન છોડવા માટ ડૉુ ે & .િનિમષા દસાઇ &

Kારા સલાહ તથા વાતાલાપ� . 

- 
Hચ3તન પડ�ા Kારા તમાIના Cયસનન લગતો ં ેુ

વાતાલાપ� . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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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 ે . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   શૈલી શૈલી શૈલી શૈલી + + + + વ�ક�વ�ક�વ�ક�વ�ક�ેે ેે     

- “અ�તવાણીૃ ” Ð ડૉ. મદન મોહન શમા' 

- “ઝી)બાવ”ે દશ િવશની મા,હતી- ે - .દઝીુ  

- “ગીટાર વાદન”- વ�ક�  ે  

- “વ2ટબલ સલાડે - ” િવશની મા,હતીે  

 - માનષી-િ4યકાં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

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 િવAાથBનીઓ Dારા ર,ડયો નાટક' ે -  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (EધવારEધવારEધવારEધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘા મઘા મઘા મઘા ેે ેે     

-  સ.પ. Gિનવુ િસHટ�નો ઇિતહાસ Ð મઘાે  

- 
ચામડ�ના રોગના િનJણાત ડો. 4Kા નાયર  

સાથની ચચા ે ' Ðવદ.માર�ે ુ  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૭૦૭૦૭૦૭////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (<Mવાર<Mવાર<Mવાર<Mવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનિશત Nયાશિનિશત Nયાશિનિશત Nયાશિનિશત Nયાશ    

RRRRRRRR eeccoorrddiinngg   &&   EEEEEEEE ddiitt iinngg    ::   
MMrr..   SSaammiirr  BBhhaatttt    

                    &&  

MMrr..   PPaannkkaajj   MM..  PPaatteell   

- 
પ,ડત ભજન સોપોર� Dારાં ““““સQરસQરસQરસQરંંંં ુુ ુુ  વાદન વાદન વાદન વાદન””””ના 

4ોRામના કટલાક =શોં - . 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (STવારSTવારSTવારSTવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   UવVનીલ UવVનીલ UવVનીલ UવVનીલ + + + + =,કતા=,કતા=,કતા=,કતા    

- શWદસર - િમXતા ÐકાYZમરા શાહ 

- 
Eક સ[ફ ુ ે Ð ચખોવ ઇન માય લાઇફ ે - ^શીલા ુ

ખડાયતા 

- _,રઝમ ુ - દશના ' + ,ર,કષા  

- 4વાસન - ખ`રાહો ૂ -િમનલ પટલ-  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

  
Page No.:  1  

  

  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મથન મથન મથન મથન ંંંં + + + + િન�ખલિન�ખલિન�ખલિન�ખલ    

- 
અ�તવાણી ૃ - �વનમા  શ રહવાની ચાવીં $ુ - 

ર&ના 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડ,ાદશના પડ,ાદશના પડ,ાદશના પડ,ા-- -- ંં ંં     

- 
.ધ અન તની બનાવટ િવશ િવ23ત 4ણકાર& ૂ ે ે ે ૃ

વ8તા Ð સકત રાયં $  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (<ધવાર<ધવાર<ધવાર<ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશ દસાઇતજશ દસાઇતજશ દસાઇતજશ દસાઇે $ે $ે $ે $     

- 

“બાળકોમા થતા ડાયર&યાના રોગં ે ”િવષય 

ઉપર બાળ રોગ િનAણાત ડૉં .િન�ખલ ખારોડ 

સાહબ સાથ વાતાલાપ$ ે - . 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (EFવારEFવારEFવારEFવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘા મઘા મઘા મઘા ેે ેે + + + + ઝખનાઝખનાઝખનાઝખનાંંંં     

- પાણીમા રગોળ& ં ં Ð િમનલ 

- નવ4ત શીIની સભાુ ં ળ - રKડયો નાટક$  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (IMવારIMવારIMવારIMવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ગોપીન ગોપીન ગોપીન ગોપીન + + + + NાચીNાચીNાચીNાચી    

- 
કોલરાના રોગ િવશ ડૉે ે .દવાOગી દસાઇ સાથની $ ં $ ે

વાતચીત. 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   જોયલ જોયલ જોયલ જોયલ ેેેે + + + + ��યા��યા��યા��યા    

- સ.પ.�િનુ . અન િવ�ાનગરની મા"હતી ે Ð મઘાે  

- 'લાકાતુ - આકાશ ભાટ-યા 

- િવ�ાનગરની વાતો Ð ડૉ.મણીલાલ હ. પટલ1  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મથન મથન મથન મથન ંંંં + + + + િન6ખલ િન6ખલ િન6ખલ િન6ખલ     

- 8વનમા ં9શ રહવાની ચાવી ુ 1 Ð ર-ના 

- ;<ોની ઉપયોગીતાૃ - મથન ં  

- ક-ડ-ઓ િવશ ેÐ િન6ખલ  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   બન8ર પઠાણબન8ર પઠાણબન8ર પઠાણબન8ર પઠાણેેેે     

- 

આ�વદના પાયાના િસEધાતો ત િવષય ઉપર ુ G ં ે

ડૉ."રતષ Hજરાતી સાથ ડૉ ભાલIJ વૈLણવનો ે ે ેુ ુ

વાતાલાપM . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        



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   ::   ૨૧૨૧૨૧૨૧////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (HNવારHNવારHNવારHNવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િમરાની Oીવદ-િમરાની Oીવદ-િમરાની Oીવદ-િમરાની Oીવદ-ેે ેે     

- 

PતરરાLQ-ય યોગ "દન િનિમRે    ““““યોગ�ારા યોગ�ારા યોગ�ારા યોગ�ારા 

SIદર 8વનSIદર 8વનSIદર 8વનSIદર 8વનુુુુ ””””એ િવષય ઉપર યોગિશ6<કા 

સોનલબન મજ'દાર સાથની વાતચીતે ેુ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૨૨૨૨૨૨૨////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (UVવારUVવારUVવારUVવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ભાવશ વાળાભાવશ વાળાભાવશ વાળાભાવશ વાળાેેેે     

- 
યોગ "દન િનિમRે ““““યોગયોગયોગયોગ””””િવશ યોગિશ<ક ર-IW ે ુ

XYભZ સાથ વાતચીતે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

  
Page No.:  1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૫૨૫૨૫૨૫////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હતલ દવ હતલ દવ હતલ દવ હતલ દવ � ે� ે� ે� ે     

- 
િવ� કોઢ �દન િનિમ� ડૉે . ર"ટા વોરા સાથ ે 

વાતચીત. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૬૨૬૨૬૨૬////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીેે ેે     

- અ.તવાણી ૃ Ð ઘર Ð ડૉ.વૈશાલીબન ભાવસારે  

- કા6ય પઠન - અશોક :ર" ગો;વામીૂ  

- પાઘડ"નો ઇિતહાસ Ð શૈલશ દર>ે  

- આમળા િવશ ે Ðમનોજ વાકાણી 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૭૨૭૨૭૨૭////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (AધવારAધવારAધવારAધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશ દસાઇ તજશ દસાઇ તજશ દસાઇ તજશ દસાઇ ે �ે �ે �ે �     

- 
પી�ાશયની પથર" + એપFડ"Gસના ઓપરશન  ે �

િવશ ડૉે .>Iનશ રાઠોડ સાથ વાતચીતે ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  



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   ::   ૨૮૨૮૨૮૨૮////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (JKવારJKવારJKવારJKવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   LબFદ"LબFદ"LબFદ"LબFદ"યા યા યા યા  + + + +અલકાઅલકાઅલકાઅલકા    

- અ.તવાણી ૃ Ð ડૉ.મદન મોહન શમાM 

- Do you Know? 

- ફશન ટ"Oસ �  

- Pાફ"ક મસજે ે  

- વકશન પછ"R િવSાનગર ે � ુ Ð ડૉ.મણીલાલ હ.પટલ�  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (UVવારUVવારUVવારUVવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િWયા િWયા િWયા િWયા + + + + LબXLબXLબXLબXુુુુ MM MM    

- િવSાનગર ગીત 

- નનોે -ટકનોલો> � Ð રાિધકા પોFડા 

- િવSાનગર િવશની વાતો ે Ð  ડૉ.મણીલાલ હ.પટલ�  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

  
Page No.:  1  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૨૦૨૦૨૦૨////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �ર�ક��ર�ક��ર�ક��ર�ક�    

- શ�દસર - પૈસો Ð વષા �  

- ભારતીય કળામા અ# Ð મનોજ વકાણી 

- 'ક સ(ફ ૂ ે Ð ગીતાજલીં - અજય ચૌહાણ  

- કા2યા 3વાદ Ð મ4યમવગ5ય ગાગ5- 6પલ  

- એરલાઇ�સ િવશ ેÐ શૈલષ દર:ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૩૦૩૦૩૦૩////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આિશષ આિશષ આિશષ આિશષ + + + + 6ચા6ચા6ચા6ચા    

- અ>ાહમ ?લ@કનનો પA Ð BCલુ ુ  

- 
Bermuda Triangle  History –   
મથન ં + િન?ખલ 

- ચોકલટની બનાવટ ે Ð 6ચા 

- Bલાકાત ુ Ð ડૉ.િવવક વમા ે � (ગઝલ) 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( ('ધવાર'ધવાર'ધવાર'ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   સમીક િAવદ�સમીક િAવદ�સમીક િAવદ�સમીક િAવદ�ેેેે     

- 
ડૉ. સોહમ દસાઇ સાથ કપવાની સારવાર O ે ં

િવશની  મા�હતી તથા તમની સાથ ઇ�ટર2Pે ે ે  ુ

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  



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   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (RSવારRSવારRSવારRSવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌરિવ મૌરિવ મૌરિવ મૌરિવ  + + + +મૌ?લક મૌ?લક મૌ?લક મૌ?લક     

- અBતવાણી ૃ - ડૉ.મદન મોહન શમા� 

- સાય�સ ટોક Ðમઘાે  

- અ?ભનય Ð ડૉ.નવનીત ચૌહાણ  

- કથા સ�રતા Ð?ચ�તન  

- Vવચાની સભાળ ં Ð ડૉ.સ4યા નાયર ં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (XYવારXYવારXYવારXYવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   CદશીયાCદશીયાCદશીયાCદશીયાુુ ુુ     ÐÐÐÐ    દશ5લદશ5લદશ5લદશ5લ    ÐÐÐÐ    પાSલપાSલપાSલપાSલુુુુ     

- અBતવાણીૃ  “Cદરતનીુ  મહરબાનીO ”- વૈશાલીબને   

- ચીકન Rનીયા ુ Ðડૉ હાદZક ખમાર  

- કોલરાના રોગ િવશ ે ે Ð દશ5લ  

- િવજળ� Ð Cદશીયાુ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

  
Page No.:  1  

  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �વ�નીલ �વ�નીલ �વ�નીલ �વ�નીલ + + + + �નહા�નહા�નહા�નહાેે ેે     

- કામ Ð વૈશાલીબન ે + �વ�નીલ + અજય 

- મર" મર# ે Ð ફશન % Ð માનષી 

- 'વાસનÐ ()ત+રુ ે Ð ડૉ.િપનાક"નીબને+મનોજ 

- સ2ન �થલી Ð 4"મ પઇ6ટ8ગ ે Ð અજય+િમ:લ  

- રસપી % Ðપૌઆની પટ"સ ે Ð =ર6ક" + દ?ાબન ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હલન હલન હલન હલન %%%%     

- “ખાલી જCયા” Ð સૌય DEભGH  

- “Dependent on Computers” –  
Karan Vora  

----    
“PYORRHOEA ” ના રોગ િવશની મા=હતી ે -

Iિનકા-Jષારુ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (KધવારKધવારKધવારKધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મોિનકામોિનકામોિનકામોિનકા +  +  +  + MNMNMNMNૂૂૂૂ    

- 

Nણીતા સમાજશાQી ગૌરાગ Nની સાથ ં ે H.I.V-

AIDS િવશની મા=હતી તથા તમની સાથ ે ે ે

ઇ6ટરRS ુ

- H.I.V-AIDS િવશT ર=ડયો નાટકે ં %ુ  

- રડ =રUબન )લબ%  િવશ ેમા=હતી 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  



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   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (VWવારVWવારVWવારVWવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌUલક મૌUલક મૌUલક મૌUલક ++++Uચ6તન Uચ6તન Uચ6તન Uચ6તન     

- 'રક 'સગ ે ં Ð ડૉ.મદન મોહન શમાH 

- રસપી % -હોટ પોટ મYોની ે Ð J�તી ૃ + અિપ[તા 

- (લાકાત ુ Ð ડૉ. િ'તી સ\N 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (^Yવાર^Yવાર^Yવાર^Yવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   જય જય જય જય + + + + રોશની  રોશની  રોશની  રોશની      

- 

ઇ�કોન મ=દર વ_લભ િવ`નગરના ં

આ=દVWદાસ# સાથ આણદુ ુ ે ં -િવ`નગર ખાત ે

નીકળનાર" રથયાaા bગ વાે તચીત તમજ ે

રથયાaા bગના ધામcક મહdવ િવશની ચચાે ે H.    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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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�મર0 ે Ð એશા 

- લીલા ચણાની ભલ ે Ð 5ાચી + વૈશાલીબન ે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   અ9 અ9 અ9 અ9 ુુુુસોની સોની સોની સોની + + + + �હના પરમાર�હના પરમાર�હના પરમાર�હના પરમાર    

- 

“SWAYAM” ““““;વયમ;વયમ;વયમ;વયમંંંં””””(Study Webs of 
Active – Learning for Young Aspiring 

Minds)  �ગ �ડપાટમ�ટ ઓફ ઇલABોિનAસના ે ે ેC

Dી પરશભાઇ પટલ સાથ F F ે વાતાલાપ C   

- 

આકાશવાણી ગોધરાના 5ોIામ હડ F

ડૉ.ગીતાબન ગીKા Lારા )લ)ખત ;મરણવા�ટકાે  

M;તકના કટલા �શો9 વાચનુ ુF ં . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   પાથવ દવ પાથવ દવ પાથવ દવ પાથવ દવ CCCC ેે ેે  

- 
તાPકાલીક સાસવાર �ગ ડૉે . અMવ પટલ  ુ C F

સાથ વાતચીતે . 
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0044..  0033..0000  pp..mm..  TToo  0044..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડ#ાદશના પડ#ાદશના પડ#ાદશના પડ#ાCC CC ંં ંં     

- 
િવTાનગર નચર Aલબના Dી ધવલ પટલ સાથ ે F ે

પયાવરણ URતી િવશ વાતાલાપC Cૃ ે . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડ#ાદશના પડ#ાદશના પડ#ાદશના પડ#ાCC CC ંં ંં     
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   જસવ�ત પચાલજસવ�ત પચાલજસવ�ત પચાલજસવ�ત પચાલં ંં ંં ંં ં     

----    વદકા�લન િશ�ણ ે Ð ઝલક  

----    આજના %દવસનો મ%હમા Ð વષા ( Ð ધરતી 

----    મધ+ત ે ૂ Ð ધમશ -  

----    બાયો�ચ0સ Ð રમશ ે  

----    કા1ય પઠન Ð %દલીપ 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   67નશ પરમાર67નશ પરમાર67નશ પરમાર67નશ પરમારેેેે     

- બાળકોમા જ�મ8ત બહરાશ ં 9 Ð કોમલ  

- 
ડાયવરટ<કલાુ (આતરડામા થતો એક રોગં ં ) Ð 

ડૉ.Bદશીયા શખ ુ ે  

- 
�ચકનDનીયાુ ના લ�ણો અન ઉપાયો ે Ð 

ડૉ હાદGક ખમાર 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Jમીની �લલા�સીJમીની �લલા�સીJમીની �લલા�સીJમીની �લલા�સી    

- 

બાળકો Kારા મોબાઇલ તમજ ટMે વી/કોN0Oટર ુ

નો વP પડતા ુ ઉપયોગથી QવાQRય પર અસર 

Sગ  ડૉે .અTષા Uભાકરન સાથ વાતાલાપુ ે ( . 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૬૨૬૨૬૨૬////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (DXવારDXવારDXવારDXવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   અT સોની અT સોની અT સોની અT સોની ુુ ુુ + + + + %હના પરમાર%હના પરમાર%હના પરમાર%હના પરમાર    

- 

“SWAYAM” ““““QવયમQવયમQવયમQવયમંંંં””””(Study Webs of 
Active – Learning for Young Aspiring 

Minds)  Sગ %ડપાે ટમ�ટ ઓફ ઇલ\]ોિન\સના ^ી ( ે ે

પરશભાઇ પટલ સાથ વાતાલાપ 9 9 ે (  

- 

આકાશવાણી ગોધરાના Uો_ામ હડ ડૉ9 .ગીતાબન ે

ગી`ા aારા �લ�ખત Qમરણવા%ટકા bQતકના કટલા ુ 9

SશોT વાચનુ ં . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Xમાની Xમાની Xમાની Xમાની ુુ ુુ + + + + efI efI efI efI ુ ુુ ુુ ુુ ુ     

- 

 

DXbણgમા િનિમhે ઇલસાસ કોલેજના િવiાથgઓ ુ ુ ૂ

aારા એક િવશષે કાયdમ (  

----    

DXbણgમા %દન િનિમhે લલીતભાઇ aારા છkપિત ુ ુ ૂ

િશવા6 મહારાજ તથા તેમના DX રામદાસ6 િવશ ેુ ુ

વાત.  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
DXbણgમા %દન િનિમhે િવિવધ અlયાપકો તથા ુ ુ ૂ

િવiાથgઓનો સદ9શં . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીેે ેે     

- અ�તવાણી ૃ Ð ઘર Ð વૈશાલીબન ભાવસાર ે  

- કા$ય પઠન Ð કિવ અશોક)ર* ગો,વામીૂ  

- પાઘડ*નો ઇિતહાસ Ð શૈલશ દર2ે  

- આમળા િવશ ે Ð મનોજ વાકાણી 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર     

- પાણીના િવિવધ ,વ7પો Ð ડૉ.મદન મોહન શમા: 

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

- ગણશ વદના ે ં Ð કતન ગોહલ= =  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર     

- 
મન માર* 2દગીમા @ કરA ગમે ં ં ં ેુ ુ ?- રચના 

મહDર*=   

----    ફ*Eમી ગીત Ð અશF શાહ   

- પર*વતન : (બોધ કથા) - િવHI જોષીુ  

- ફ*Eમી ગીત -  રાણા કરણસJહ  

- કાગા7 માતા સભાળ િવશ ં ં ે - ડૉ. િનKખલ ખારોડ  

- ફ*Eમી ગીત Ð MરNધી તરOયા ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   2Tનશ પ2Tનશ પ2Tનશ પ2Tનશ પેેેે રમાર રમાર રમાર રમાર     

- અ�તવાણી ૃ - ધમ : - આશા માખચાે  

- Mહમાચલ Uદશની લોકરગ શૈલી= ં - કર*યાલાÐડૉ.મદન મોહન શમા: 

- 
M.B.Patel Edu.Coll.ની િવVાથF WિમનPમાર સોલક*WિમનPમાર સોલક*WિમનPમાર સોલક*WિમનPમાર સોલક*ુુ ુુ ંં ંં  Xારા 

ગવાયલ ે ગીત  

- હો,ટલ લાઇફ િવશ = ે – પીZષ R[તાુ ુ  

- રાવ2 પટલના કા$યો = – ડૉ. મણીલાલ હ.પટલ=   
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- 
અ\ુ.ંRજરાતી િવભાગના િવVાથFઓ ^ારા એક ગીતની પઠન સાથ ુ ે

સમ`તી ૂ – અજય + રજની 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર     

- Acની વદના\ કા$ય ૃ ે ુ ં -  હ*તશ ડોડ*યા ે  

- ફ*Eમી ગીત – ડૉ.િનPજ ભQુ ં , --  રક* િવશ = ે Ðદ*[તીશાબને  

- 
ફ*Eમી ગીત – િUયકા પટલ ં =  

સરદાર પટલ િવશ = ે – મીતષભાઇે  

- eાફ*ક િનયમ fગ વાત ે –િવHI જોષીુ   

- ફ*Eમી ગીત Ð અશF શાહ   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

“SWAYAM” ““““,વયમ,વયમ,વયમ,વયમંંંં””””(Study Webs of Active – 

Learning for Young Aspiring Minds)  fગ ડૉે .જયશભાઇ ે

)gૂરા સાથ વાતાલાપે :  

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

Page No.:  1  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િન� િન� િન� િન� ુુુુ    

- 

Friendship Day – 05 th Aug. ના દ�ન િનિમ� ે

ઇલસાસ કોલજની િવ�ાથ ની !ારા એક િવશષ ે ે

કાય&મ' . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

ઇ)કોન મ*દરના આદ�,-દાસ. !ાર ં ુ

“Friendship Day”     િનિમ�ે એક િવશષ ે

વાતાલાપ' .   

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૭૦૭૦૭૦૭////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડ6ાદશના પડ6ાદશના પડ6ાદશના પડ6ા'' '' ંં ંં     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

ડૉ. કમલનયન જોષી8રા સાહબ સાથ ુ ; ે  

*હરોિશમા ડ*હરોિશમા ડ*હરોિશમા ડ*હરોિશમા ડ;;;; િવશેની વાતચીત. 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (=ધવાર=ધવાર=ધવાર=ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....અિપ@ત પાટ*ડયાઅિપ@ત પાટ*ડયાઅિપ@ત પાટ*ડયાઅિપ@ત પાટ*ડયા    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

Bગ CDયારોપણ િવશની િવ)�ત Fણકાર� ે ૃ  

Ð જશવત રાવલ ં  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (,Jવાર,Jવાર,Jવાર,Jવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   બન.ર પઠાણ બન.ર પઠાણ બન.ર પઠાણ બન.ર પઠાણ ેેેે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

હોિમયોપથીના LળMત િસNધાતો ત િવષય ે ૂ ૂ ં ે

ઉપર ડૉ. લીના *દઘ સાથ ડૉ ભાલST વૈVણવનો ે ે ે ુ

વાતાલાપ' . 
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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   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (W&વારW&વારW&વારW&વારુુુુ ))))    

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

તJણાવ)થાની સમજુ , માગદશન અન સલાહ  ' ' ે

એ િવશ ડૉે . શારદાબન જોષી સાથનો ે ે

વાતાલાપ' . 

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   અ� સોની અ� સોની અ� સોની અ� સોની ુુ ુુ + + + + �હના પરમાર�હના પરમાર�હના પરમાર�હના પરમાર    

- 
“SWAYAM” ““““�વયમ�વયમ�વયમ�વયમંંંં””””(Study Webs of Active – Learning 

for Young Aspiring Minds)  �ગ �ડપાટમ!ટ ઓફ ે ે%

ઇલ()ોિન(સના +ી પરશભાઇ પટલ સાથ વાતાલાપ ે 0 0 ે %  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
આકાશવાણી ગોધરાના 5ો6ામ હડ 0 ડૉ.ગીતાબન ગી:ા ;ારા <લ<ખત ે

�મરણવા�ટકા >�તકના કટલા �શો� વાચનુ 0 ુ ં . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઋતિવક 5Cપિતઋતિવક 5Cપિતઋતિવક 5Cપિતઋતિવક 5Cપિત    

- હોબી િવશ ે Ð રચના મહEરF0  

- 
ર�ડયો કGપસની એક િવIાથJની 0 0 અશJ શાહ અશJ શાહ અશJ શાહ અશJ શાહ ;ારા ગવાયલ એક ે

�ફKમી ગીત  

- દાતની સં ભંાળ Ð ડૉ ગાગJ ભM 

- �ફKમી ગીત Ð રાણા કરણિસNહ  

- થલસિમયા િવશ ે ે ે ે Ð ડૉ.િન<ખલ ખારોડ   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- Role of Youth in Building new India Ð OPવી પટલ0  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (RધવારRધવારRધવારRધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઇલસાસ કોલજના િવIાથJઓઇલસાસ કોલજના િવIાથJઓઇલસાસ કોલજના િવIાથJઓઇલસાસ કોલજના િવIાથJઓેેેે  

- 
ઇલસાસ કોલજના િવIાથJઓ Tારાે  �વતUતા �દન િનિમV િવશષ ં ે ે

કાયXમ %  

----    
�વતUતા �દન િનિમV YિનવિસZટFના [લપિત ડૉં ે ુ ુ .િશરFષ [લકણJ ુ

સાહબનો \ભ]છા સદશ 0 ુ ે ં 0  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    
�વતUતા �દન િનિમV ચાOતર િવIામડળના ચરમન +ી ભી_ભાઇ ં ે ં ે ે ુ

પટલ સાહબનો \ભ]છા સદશ 0 0 ુ ે ં 0  
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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   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮    ((((abવારabવારabવારabવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

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

- cdની વદેના� કાeય ૃ ુ ં -  હFતેશ ડોડFયા  

- ફFKમી ગીત –ડૉ.િન[જ ભMુ ં ,- ર0કF િવશ ેÐદFhતીશાબેન 

- ફFKમી ગીત – િ5યકા પટલં 0 , - સરદાર પટલ િવશ 0 ે – મીતષભાઇે  

- )ાફFક િનયમ �ગે વાત –િવij ુજોષી  

- ફFKમી ગીત Ð અશJ શાહ   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

“SWAYAM” ““““�વયમ�વયમ�વયમ�વયમંંંં””””(Study Webs of Active – 

Learning for Young Aspiring Minds)  �ગે 

ડૉ.જયેશભાઇ >Cરા સાથ ેવાતાલાપૂ %  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (\Xવાર\Xવાર\Xવાર\Xવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   રC રC રC રC ((((પતતીપતતીપતતીપતતીેેેે ))))    

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૦૨૦૨૦૨૦////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

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

- મહા�મા ગાઘી�ની �વન ઝરમર ં Ð ધરવ બારોટ  

- 
કિવ નમદના " “જય જય ગરવી $જરાતુ ” કા'ય( ંુ

ગાન -મોઇન મલક  ે  

----    
ભોળાભાઇ પટલના . “કાચનજગાં ં ” િનબધ ં

સ0હના થોં ડાક 3શો Ð �5નશ પરમાર   ે  

----    ગીત Ð6પલ રોહ7ત    

----    કોલજના 8થમ 9દવસના ે અ(ભવો ુ - 8થમશ જોષીે  

----    ક<છ7 ગીત Ð સોનલ મહ>ર7 .  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    
ર9ડયો નાટ. ક “માથા?ટ@સુ . ” રAકૂ તા" Ð  

અ(ુ.ં ગDણતશાF િવભાગના િવGાથHઓ. 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૧૨૧૨૧૨૧////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   લીલાJસી KમીનીલીલાJસી KમીનીલીલાJસી KમીનીલીલાJસી Kમીની    

- બહનોએ ગભાવMથા પ. " હલા. , ગભાવMથા "

દરOયાન, તથા 8Pિત પછ7 રાખવાની કાળ� ુ

3ગ િવMRત Sણકાર7 આપતો વાતાલાપે ૃ " .  

વ@તાવ@તાવ@તાવ@તા----ડૉ કિવતા મચJટ  ડૉ કિવતા મચJટ  ડૉ કિવતા મચJટ  ડૉ કિવતા મચJટ  "" ""  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૨૨૨૨૨૨૨////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (WધવારWધવારWધવારWધવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   રS  રS  રS  રS  ((((બકર7 ઇદબકર7 ઇદબકર7 ઇદબકર7 ઇદ))))    
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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   ::   ૨૩૨૩૨૩૨૩////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( ($Yવાર$Yવાર$Yવાર$Yવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   સોનલ િમZાસોનલ િમZાસોનલ િમZાસોનલ િમZા    

- 
“Depression” િવશે    ઇલસાસ કોલજના અ\યાપક ે

Zી 3?ર મ9હડા સાથ વાતચીતુ ે .        

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (^_વાર^_વાર^_વાર^_વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમાર    

- અ`તવાણીૃ  Ð ?દરત ુ Ðડૉ. વૈશાલીબન ભાવસાર ે  

- “ટલJટ. ે ” Ð રચના મહ>ર7.  

----    “રbાબધનં ” િનિમc એક ે લોકવાતા" - ભરત રાવલ  

- 
લdના9ટકા ુ Ð વાe 8fષણ ુ ુ Ð રAકૂ તા" 

અ(.ુ બાયોસાયJસીસ િવભાગના િવGાથHઓ  

- 9ફhમી ગીત- રાણા કરણિસiહ 

- “રbાબધનં ”તહવારની કટલીક વાતો. . –નયન બોગરા  

- 9ફhમી ગીત- 9ર\ધી તરjયાે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- “તાજમહલ. ” િવશ અવનવી Sણકાર7 ે Ð >તલ  ે  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૭૨૭૨૭૨૭////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ભાવશ વાળા ભાવશ વાળા ભાવશ વાળા ભાવશ વાળા ેે ેે     

- અ��નાતક �જરાતી િવભાગનો ઇિતહાસ ુ ુ Ð ભાવશેવાળા  

- સ$હગાનૂ Ðર&કતાૂ '- અ�.ુ�જરાતી િવભાગનાુ  િવ)ાથ+ઓ 

----    
‘- પશલો 0ું ”ં Ð નાટક� વા3ચકમ ર&કતા ુ ૂ '

અ��નાતક �જરાતી િવભાગુ ુ ના િવ)ાથ+ઓ 

----    
રમેશ પાર5ખના કા7ય� પઠનુ Ð આલાબા< આ7યા છેુ . 

- ર&કતા ૂ ' - ભાવશે વાળા 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    
રમેશ પાર5ખના કા7ય� પઠન ુ Ð બા<ની ગરબી ુ  

Ð ર&કતા ૂ ' Ð ર>ની પરમાર  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૮૨૮૨૮૨૮////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   અ� સોની અ� સોની અ� સોની અ� સોની ુુ ુુ + + + + @હના પરમાર@હના પરમાર@હના પરમાર@હના પરમાર    

RRRRRRRR eeccoorrddiinngg   &&   EEEEEEEE ddiitt iinngg    ::   
MMrr..   SSaammiirr  BBhhaatttt    

                    &&  

MMrr..   PPaannkkaajj   MM..  PPaatteell   

- 

“SWAYAM” ““““�વયમ�વયમ�વયમ�વયમંંંં””””(Study Webs of 
Active – Learning for Young Aspiring 

Minds)  Aગ @ડપાટમCટ ઓફ ઇલEFોિનEસના Gી ે ે ે'

પરશભાઇ પટલ સાથ વાતાલાપ 5 5 ે '  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

આકાશવાણી ગોધરાના JોKામ હડ ડૉ5 .ગીતાબન ે

ગીMા Nારા 3લ3ખત �મરણવા@ટકા <�તુ કના કટલા 5

Aશો� વાચનુ ં . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (PધવારPધવારPધવારPધવારુુુુ ))))    

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

ડૉ. સોહમ દસાઇ સાથ ખચની સારવાર િવશની 5 ે ે ે

મા@હતી તથા તમની સાથ ઇCટર7Rે ે  ુ
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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  

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

 

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૦૩૦૩૦૩૦////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (�Tવાર�Tવાર�Tવાર�Tવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આરતી આરતી આરતી આરતી  + + + +તCમય તCમય તCમય તCમય     

- બડ હબીટસ ે 5 િવશ ે  

- સાઉCડ �લીપ િવશ ેÐ Vદશીયાુ  

- હાટ ' િવશ ે - તCમય  

- ડાક ચોકલટ ' ે િવશ ે Ð આરતી 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- તાજમહલ 5 િવશ ે Ð તCમય 

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૧૩૧૩૧૩૧////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (WXવારWXવારWXવારWXવારુુુુ ))))    

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

- YZની વદેના� કા7ય ૃ ુ ં -  હ\તેશ ડોડ\યા  

- ફ\]મી ગીત –ડૉ.િનVજ ભ^ુ ં , - ર5ક\ િવશ ેÐદ\`તીશાબેન 

- 
ફ\]મી ગીત – િJયકા પટલં 5 , - સરદાર પટલ િવશ 5 ે – 

મીતષભાઇે  

- Fાફ\ક િનયમ Aગે વાત –િવbc ુજોષી  

- ફ\]મી ગીત Ð અશ+ શાહ   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

“SWAYAM” ““““�વયમ�વયમ�વયમ�વયમંંંં””””(Study Webs of Active – 

Learning for Young Aspiring Minds)  Aગે 

ડૉ.જયેશભાઇ <dરા સાથ ેવાતાૂ 'લાપ 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૩૦૩૦૩૦૩////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   ર� ર� ર� ર� ( ( ( ( જ�મા�ટમીજ�મા�ટમીજ�મા�ટમીજ�મા�ટમી))))    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

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.) 

----    ક"પસ િમ� $ કતન ગોહલ કતન ગોહલ કતન ગોહલ કતન ગોહલ $ $$ $$ $$ $ (ારા ગાયલ ગીતે  

----    ઇ�ટરનટ વપરાશ દર"યાન જ-ર. સાવચતી0 ે ે ંુ

માગદશન 2 2 – 3ગર િ�વદ. ે –  G.H.Patel 

Comp. Sci. Dept. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (5ધવાર5ધવાર5ધવાર5ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   7યામ 7યામ 7યામ 7યામ બ9ીબ9ીબ9ીબ9ી    

- 
““““િશ9ક :દનિશ9ક :દનિશ9ક :દનિશ9ક :દન””””    િનિમ; ે<.3.પટલ$  સાહબ $

સાથ વાતાલાપે 2 . 

----    

િશ9ક :દન િનિમ; એક ચચા ે 2 Ð ચચાનો િવષય 2

““““આજના Cગમા િશ9ક0 મહDવઆજના Cગમા િશ9ક0 મહDવઆજના Cગમા િશ9ક0 મહDવઆજના Cગમા િશ9ક0 મહDવુ ુુ ુુ ુુ ું ંં ંં ંં ં ””””  ચચામા 2 ં

ભાગલનારે Ðડૉ.ઉIJવલ િ�વદ. અને ે ડૉ મહશ $

યાLીક તઓની સાથ વાતચીત કરશે ે ે. 7યામ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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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   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (OPવારOPવારOPવારOPવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન ગોહલકતન ગોહલકતન ગોહલકતન ગોહલ$ $$ $$ $$ $     

- 
Kidney Diseases and Diet – Ms. Vijaya 

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

- 
ક"પસ િમ� $ મહશRમાર S�પિતમહશRમાર S�પિતમહશRમાર S�પિતમહશRમાર S�પિત$$$$ ુુ ુુ  (ારા ગાયલ એક ે

:ફUમી ગીત 

- 
Preparation of Resume -  માગદશન 2 2 –  

Mr. B.B.Patel –      G.H.Patel Comp. Sci. Dept.  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૭૦૭૦૭૦૭////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (WXવારWXવારWXવારWXવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશભાઇતજશભાઇતજશભાઇતજશભાઇેેેે         

- 

તાર.ખ:૦૮/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ     

“World Physiotherapy Day” િનિમ;ે    ડૉ.હર.હરા 

Sકાશ અન ડૉે .દ9ા િમ[ા સાથે કરોડરI\ના ુ

]ખાવા ^ગનો વાતાલાપુ ે 2 .     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �િમકા ભ��િમકા ભ��િમકા ભ��િમકા ભ�ૂૂૂૂ     

- 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  

- કો&'(ટુર િસ+ટમ મનજમ-ટ ે ે ે – હાદ/ક પ�ડત ં –  G.H.Patel 
Comp. Sci. Dept. 

- 
Dept. of  Business Studies  ની િવ�ાથ� િનિતન 3પત િનિતન 3પત િનિતન 3પત િનિતન 3પત ુુુુ

4ારા ગાયલ એક �ફ7મી ગીતે  

- 
સસાર8ક હા+યસસાર8ક હા+યસસાર8ક હા+યસસાર8ક હા+યંંંં ÐÐÐÐ    ર:કતા અ<ૂ = .ુ બાયોસાય-સીસ િવભાગના 

િવ�ાથ�Ð �@Aના    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
કાBય પઠન કાBય પઠન કાBય પઠન કાBય પઠન ÐÐÐÐ ડૉ અ< મહતા  ડૉ અ< મહતા  ડૉ અ< મહતા  ડૉ અ< મહતા ુ Eુ Eુ Eુ E ((((Anand Institute of P. G. 

Studies in Arts))))    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

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

- પ(ષણ પવની વાત ુ= = Ð િન7સા શાહ 

- ભIJત ગીત Ð  િન7સા શાહ 

- 4Aટાત કથા ં Ð સાગર ચૌધર8 

- ભIJત ગીત Ð અશ� શાહ 

- કાBય પઠન Ð Nેહામ 

- 
The Salvation Army English Medium Schoolની 

િવ�ાથ�નીઓ  ારા ગવાયેલ દEશ ભIJત ગીત. 

- ગી:ભાઇ બધેકાની Qિત ુ ૃ Ð ડૉ.Sતેાબેન ચૌહાણ   

- શાિત એટલે Tં ં?ુÐકલાવિત વણઝારા (લાયVેર8 સાય-સ) 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- Wી ભગવિતQમાર શમાને ુ =  WXધાજલી અપણં =  Ð રજની પરમાર 
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“ સAયના BયોગોસAયના BયોગોસAયના BયોગોસAયના Bયોગો”  C વા�ચકમ  C વા�ચકમ  C વા�ચકમ  C વા�ચકમ ુુુુ ંં ંં –    ડૉ.bતાે બન ે  ચૌહાણ 
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- ખાલી જ�યા Ð કા�ય - સૌય ��ભ !  

- Computer િવશ ે - કરણ વોરા 

- દાતમા થતા )ખાવા િવશ ુ ે Ð+િનકા + -ષારુ  
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- 
ત8ણાવ9થાની સમજુ , માગદશન અન સલાહ  એ ! ! ે

િવશ ડૉે . શારદાબન જોષી સાથનો વાતાલાપે ે ! . 
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- ભારતીય સગીત િવશં  ે

- 
Dલાકાત ુ Ð વૈરોનીકા,સગતં ,�ીFદા,સGયાં  + 

અિનષા 
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- 

આણદ MરNા સ- સોસાયટPના ં ેુ ુ QોRSટ 

કFસTટFટ તજશભાઇ શાહ સાથ સાયબર ે ે

Jાઇમની સમ9યા િવશ વાતાલાપે ! . 
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- ડાય�� ફટ ે � Ð ણાલ ક$ડયાૃ  

- “HIV-AIDS” િવશ મા$હતી ે – ગૌરાગ ,નીં  
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- 
પ$ડત િવ1 મોહન ભ3 4ારાં ““““મોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદન””””    

ના થોડાક 6શો 
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- 
અ>થમાના રોગના લ?ણો તથા ઉપચાર િવશની ં ે

ચચાA- ડૉ. રાDવ પાલીવાલ  

- સફળતાના િવશ ે Ð  દશીયા ુ + િEયકાં  

- Fungal Infection–િવશની ચચા ે A -ડૉ. ર�ટા વોરા 

- નવરાFીના તહવા� ર િવશની અવનવી વાતોે  
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- નવરાFીના તહવાર િવશની અવનવી વાતો� ે  KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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- બાળિમF Ð યશા સાથની Lલાકાત ે ે ુ  

- નવરાFીના તહવાર િવશની અવનવી વાતો� ે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌલીક મૌલીક મૌલીક મૌલીક + + + + ,ચ./તન ,ચ./તન ,ચ./તન ,ચ./તન     

- 
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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- પરક >સગ ે ં Ð ડૉ.મદન મોહન શમા5 

- બાયો Gડઝલ િવશની માGહતી ે Ð રવતી�  

- ફળોમા પાણીI >માણ િવશ ં ં ેુ – ઋતભરાં  

- વાળમા થતા ખોળા િવશ ં ં ે _ ડૉ.<દશીયા શખુ ે  

- Nાફોલો8 િવશ ે Ð આAશી ુ + અમી 
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- “�રક �સગે ં ”- ડૉ.મદન મોહન શમા� 

- પર"#ાલ#ી વાતો Ð ડૉ.મ'(ર" ુ  

- “Manners at works Place” – Birju - Shivani  

- “Do you Know” - Megha 
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- 

આ?વદના પાયાના િસ@ધાતો ત િવષય ઉપર ુ C ં ે

ડૉ.,રતષ Dજરાતી સાથ ડૉ ભાલ'H વૈIણવનો ે ે ેુ ુ

વાતાલાપ� . 
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- “આકાશ SH કમુ ુ " ?” Ð સાઉદ 
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“Night Blindness”(રતાધળાપVં ં)ુ િવશ મા�હતી ે -

ગાગA   
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- Nutrition During Adulthood (Women’s Nutrition) – 
 Ms. Tanvi Makavana (S. M. Patel Coll. of Hom. Sci.) 
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Comp. Sci. Dept. 
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સગીતનાં  આMિનકુ  સાધનોની મા�હતી -

“Oામોફોન” 
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- Do know you? 
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----    Diet & Diabetes – Ms. Shazia Sharma  

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

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

ગોહલ ગોહલ ગોહલ ગોહલ EEEE 4ારા ગાયલ ગીતે  

----    ઇ-ટરનટ વપરાશ દર&યાન જWર8 સાવચતી< ે ે ંુ

માગદશન = = – Yગર િVવદ8 ે –  G.H.Patel 

Comp. Sci. Dept. 
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- શ�દસર - “કામ” –ડૉ. વૈશાલીબને  ભાવસાર 

- “કામને લગ#ુ ં લ&નાટકુ  ” – અજય ,�વ��નલ, +મારભોઇુ  

- “મર-ે  મર.- ફશન0  1ડઝાઇન3ગ” - િવશનીે  વાતો - 

- 7વાશન –“8કત9વરુ ે ”– િવશનીે  વાતો – મનોજ,િપનાબને  

- “;-મ પઇ<ટ3ગે ” િવશનીે  વાતો - અજય  

- “+ક3ગુ  િવથ મઘર 7ો?ામ – “ પૌઆની પટ-શે ” –  1ર<ક- -દBાબને  

- “Cપરુ  લનDગ” – િવશનીે  વાતો – અજય ચૌહાણ 
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- અ8તવાણી ૃ Ð“ઘર”-ડૉ.વૈશાલીબન ભાવસારે  

- કિવOી અશોકPર- ગો�વામીના કાQયોુ  

- ગઝલ – ડૉ. િવવક વમાે R 

- પાઘડ-નો ઇિતહાસ Ð શૈલષ દર.ે  

- આમળા િવશ ે Ð મનોજ વાકાણી 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશભાઇતજશભાઇતજશભાઇતજશભાઇેેેે         

- 
ડૉ. હર-હરા 7કાશ અન ડૉે .દBા િમOા સાથ ે

Physiotherapy    િવશે તમની સાથ ે ે વાતચીત. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        



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   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (UVવારUVવારUVવારUVવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘા મઘા મઘા મઘા ેે ેે + + + + વૈભવવૈભવવૈભવવૈભવ    

----    7રકે  7સગં “ િમWતા”  Ð ડૉ.મદન મોહન શમાR 

----    “ઓ�ટ-યોપોરોસીસ”  િવશે વાત 

----    ઉલZ ગીત ુ Ð 1હમા<Cુ ં

----    શર-રમા િમનં રHસ[ મહ\વ િવશની વાતR ુ ં ે  

----    શર-રમા કોષો[ મહ\વ િવશની વાતં ં ેુ  

----    ફશન ટ-�સ િવશની વાત0 ે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   CરભીCરભીCરભીCરભીુુુુ     

- “7રક 7સગે ં ” Ðડૉ. વૈશાલીબન ભાવસારે  

- “Spider-web and Refrigerator”-
Rutambhara   

- “ડહાપણની દાઢ”િવશની મા1હતી ે - Dr. Kudshiya 
Shaikh 

- “કથાસ1રતા” Ð #��તૃ  

- કિવતા પઠન –િમરાની Wીવદ-ે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   શૈલી શૈલી શૈલી શૈલી + + + + વ�ક�વ�ક�વ�ક�વ�ક�ેે ેે     

- અ�તવાણી ૃ Ðડૉ.મદન મોહન શમા &  

- 'ઝ)બા+વે દશ િવશની મા-હતી . ે Ð /દઝીુ  

- ગીટાર વાદન Ð વ�ક�ે  

- સલાડ િવશ ે Ð માનશી + િ3યકાં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

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 .ઉAવલ િBવદ� ે  

----    યાદશCDત વધારવાની ર�ત Ð ડૉ /દશીયા શખુ ે  
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- 

દમના રોગની સારવાર િવિવધ આરોKય 

પLધિત Mારા Ð ડૉ.એમ.િવ.ક�N. ., ડૉ.સતીષ 

પટલ. , ડૉ.પકજ દવ તથા ડૉં ે . ભાલ�R વૈSણવ ે ુ  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ભાવશ વાળાભાવશ વાળાભાવશ વાળાભાવશ વાળાેેેે     

- 
““““યોગયોગયોગયોગ””””િવશ યોગિશWીકા ર��/ XYભZ સાથ ે ેુ

વાતચીત. 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન કતન કતન કતન .... + + + + કાજલ કાજલ કાજલ કાજલ     

- 
અ_.ુ -હ�દ� િવભાગના ડૉ.પાવતી ગોસાઇ Nારા રa & ૂ

કરાયેલ બે લcકથા ુ Ð ૧) ઉલટ ફર અને . ૨) બેટા    

- 
eાન ગગોBી ં Ðહવા કા મહાસાગર Ð  ડૉ.મદન 

મોહન શમા& 
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વ�ટ ઝોન ક�ચરલ સ�ટર ઉદય!રવ�ટ ઝોન ક�ચરલ સ�ટર ઉદય!રવ�ટ ઝોન ક�ચરલ સ�ટર ઉદય!રવ�ટ ઝોન ક�ચરલ સ�ટર ઉદય!રે ેે ેે ેે ે�� �� ુુ ુુ , , , , સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ�સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ�સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ�સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ�(( (( ુુ ુુ , , , , 

િવમન સલિવમન સલિવમન સલિવમન સલે ેે ેે ેે ે , , , , સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ� તથા લ*+ રગમચના સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ� તથા લ*+ રગમચના સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ� તથા લ*+ રગમચના સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ� તથા લ*+ રગમચના ( ં ં( ં ં( ં ં( ં ંુુ ુુ

સ%.ત ઉપ/મ તાર�ખ સ%.ત ઉપ/મ તાર�ખ સ%.ત ઉપ/મ તાર�ખ સ%.ત ઉપ/મ તાર�ખ ં ેં ેં ેં ેુુ ુુ ૦૧૦૧૦૧૦૧////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ થી તાર�ખ થી તાર�ખ થી તાર�ખ થી તાર�ખ ૦૭૦૭૦૭૦૭////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ 

3ધી નાટ5ો6સવ7 યો+યલ હ3ધી નાટ5ો6સવ7 યો+યલ હ3ધી નાટ5ો6સવ7 યો+યલ હ3ધી નાટ5ો6સવ7 યો+યલ હુ ુુ ુુ ુુ ુ ેે ેે તોતોતોતો. . . . તમા પધારલા :ોતમા પધારલા :ોતમા પધારલા :ોતમા પધારલા :ોે ં (ે ં (ે ં (ે ં ( ....ડૉડૉડૉડૉ....સ6ય દવ સ6ય દવ સ6ય દવ સ6ય દવ (( ((

=ીપાઠ� સાથની >લાકાત=ીપાઠ� સાથની >લાકાત=ીપાઠ� સાથની >લાકાત=ીપાઠ� સાથની >લાકાતેે ેે ુુ ુુ .   .   .   .       
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વ�ટ ઝોન ક�ચરલ સ�ટર ઉદય!રવ�ટ ઝોન ક�ચરલ સ�ટર ઉદય!રવ�ટ ઝોન ક�ચરલ સ�ટર ઉદય!રવ�ટ ઝોન ક�ચરલ સ�ટર ઉદય!રે ેે ેે ેે ે�� �� ુુ ુુ , , , , સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ�સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ�સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ�સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ�(( (( ુુ ુુ , , , , 

િવમન સલિવમન સલિવમન સલિવમન સલે ેે ેે ેે ે , , , , સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ� તથા લ*+ રગમચના સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ� તથા લ*+ રગમચના સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ� તથા લ*+ રગમચના સરદાર પટલ %િનવિસ'ટ� તથા લ*+ રગમચના ( ં ં( ં ં( ં ં( ં ંુુ ુુ

સ%.ત ઉપસ%.ત ઉપસ%.ત ઉપસ%.ત ઉપંંંં ુુ ુુ /મ તાર�ખ /મ તાર�ખ /મ તાર�ખ /મ તાર�ખ ેે ેે ૦૧૦૧૦૧૦૧////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ થી તાર�ખ થી તાર�ખ થી તાર�ખ થી તાર�ખ ૦૭૦૭૦૭૦૭////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ ૨૦૧૮ 

3ધી નાટ5ો6સવ7 યો+યલ હતો3ધી નાટ5ો6સવ7 યો+યલ હતો3ધી નાટ5ો6સવ7 યો+યલ હતો3ધી નાટ5ો6સવ7 યો+યલ હતોુ ુુ ુુ ુુ ુ ેે ેે . . . . તમા પધારલા :ોતમા પધારલા :ોતમા પધારલા :ોતમા પધારલા :ોે ં (ે ં (ે ં (ે ં ( ........ડૉડૉડૉડૉ....સ6ય દવ સ6ય દવ સ6ય દવ સ6ય દવ (( ((

=ીપાઠ� સાથની >લાકાત તથા ભજવાયલા નાટકોની સમીBા=ીપાઠ� સાથની >લાકાત તથા ભજવાયલા નાટકોની સમીBા=ીપાઠ� સાથની >લાકાત તથા ભજવાયલા નાટકોની સમીBા=ીપાઠ� સાથની >લાકાત તથા ભજવાયલા નાટકોની સમીBાે ેે ેે ેે ેુુ ુુ .  .  .  .      

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (CધવારCધવારCધવારCધવારુુુુ ))))    

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

- મન માર� Dદગીમા E કરF મન માર� Dદગીમા E કરF મન માર� Dદગીમા E કરF મન માર� Dદગીમા E કરF ે ં ં ંે ં ં ંે ં ં ંે ં ં ંુ ુુ ુુ ુુ ુ ગમગમગમગમેેેે????---- રચના મહHર�  રચના મહHર�  રચના મહHર�  રચના મહHર� (( ((     

- Iફ�મી ગીત Iફ�મી ગીત Iફ�મી ગીત Iફ�મી ગીત ÐÐÐÐ અશN શાહ   અશN શાહ   અશN શાહ   અશN શાહ      

- પર�વતન પર�વતન પર�વતન પર�વતન �� �� ((((બોધ કથાબોધ કથાબોધ કથાબોધ કથા) ) ) ) ---- િવPQ જોષી િવPQ જોષી િવPQ જોષી િવPQ જોષીુુ ુુ     

- Iફ�મી ગીત Iફ�મી ગીત Iફ�મી ગીત Iફ�મી ગીત ----  રાણા કરણિસTહ   રાણા કરણિસTહ   રાણા કરણિસTહ   રાણા કરણિસTહ     

- કાગાU માતા સભાળ િવશ કાગાU માતા સભાળ િવશ કાગાU માતા સભાળ િવશ કાગાU માતા સભાળ િવશ ં ં ેં ં ેં ં ેં ં ે ---- ડૉ ડૉ ડૉ ડૉ. . . . િનVખલ ખારોડ િનVખલ ખારોડ િનVખલ ખારોડ િનVખલ ખારોડ     

- Iફ�મી ગીત Iફ�મી ગીત Iફ�મી ગીત Iફ�મી ગીત ÐÐÐÐ IરWધી તરXયા  IરWધી તરXયા  IરWધી તરXયા  IરWધી તરXયા ેે ેે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- પારપર�ક ભોજન અન �વા�થ પારપર�ક ભોજન અન �વા�થ પારપર�ક ભોજન અન �વા�થ પારપર�ક ભોજન અન �વા�થ ં ેં ેં ેં ે ÐÐÐÐ ડૉ ડૉ ડૉ ડૉ....િનYજ ભZિનYજ ભZિનYજ ભZિનYજ ભZુુ ુુ ંં ંં     
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0033..  1122..0000  pp..mm..  TToo  0011..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (\]વાર\]વાર\]વાર\]વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ની^ની^ની^ની^ ુુુ ુ   

- 
૧૩૧૩૧૩૧૩----૧૨૧૨૧૨૧૨----૨૦૦૧ ૨૦૦૧ ૨૦૦૧ ૨૦૦૧ નારોજ સસદ ભવન પર થયલ _મલા `ગ નારોજ સસદ ભવન પર થયલ _મલા `ગ નારોજ સસદ ભવન પર થયલ _મલા `ગ નારોજ સસદ ભવન પર થયલ _મલા `ગ ં ે ેં ે ેં ે ેં ે ેુુ ુુ

વાતચીત તથા તના રBણ કાa શહ�દ�ન વરલા જવાનોન વાતચીત તથા તના રBણ કાa શહ�દ�ન વરલા જવાનોન વાતચીત તથા તના રBણ કાa શહ�દ�ન વરલા જવાનોન વાતચીત તથા તના રBણ કાa શહ�દ�ન વરલા જવાનોન ે ે ( ેે ે ( ેે ે ( ેે ે ( ે

bWધાજલી bWધાજલી bWધાજલી bWધાજલી ંં ંં . . . .     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (E/વારE/વારE/વારE/વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીેે ેે     

- 
““““કરમસદ નો કમયોગીકરમસદ નો કમયોગીકરમસદ નો કમયોગીકરમસદ નો કમયોગી�� �� ””””     ---- સરદાર સરદાર સરદાર સરદાર    વ�લભભાઇ પટલ ના વ�લભભાઇ પટલ ના વ�લભભાઇ પટલ ના વ�લભભાઇ પટલ ના (( ((

Dવન ચIર= ઉપર આધાર�ત રIડયો Dવન ચIર= ઉપર આધાર�ત રIડયો Dવન ચIર= ઉપર આધાર�ત રIડયો Dવન ચIર= ઉપર આધાર�ત રIડયો (( (( નાટકનાટકનાટકનાટક    
KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   61st Convocation Day 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

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

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

'ો.ઝફર અસન સાથ વાતાલાપે . .    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૯૧૯૧૯૧૯////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (0ધવાર0ધવાર0ધવાર0ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....મદન મોહન શમદન મોહન શમદન મોહન શમદન મોહન શમા મા મા મા .. ..     

- 
61st Convocation Ceremony ના કટલાક �

5શો. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૦૨૦૨૦૨૦////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (67વાર67વાર67વાર67વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન ગોહલકતન ગોહલકતન ગોહલકતન ગોહલ� �� �� �� �     

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

- 
Dept. of  Business Studies  ની િવ:ાથ; 

મહશ<માર ' પિત =ારા ગાયલ એક ?ફ@મી ગીત� ેુ  

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૧૨૧૨૧૨૧////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (ABવારABવારABવારABવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Cિમકા ભECિમકા ભECિમકા ભECિમકા ભEૂૂૂૂ     

- 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 

Gારા ગવાયેલ ગઝલ  

- કોHIJટર િસKટમ મેનેજમેLટ ુ – હાદMક પ?ડત ં –   
G.H.Patel Comp. Sci. Dept. 

- 
Dept. of  Business Studies  ની િવ:ાથ; િનિતન Nપત િનિતન Nપત િનિતન Nપત િનિતન Nપત ુુુુ

=ારા ગાયેલ એક ?ફ@મી ગીત 

- 
સસારOક હાKયસસારOક હાKયસસારOક હાKયસસારOક હાKયંંંં ÐÐÐÐ    રQકતા અRૂ . .ુ બાયોસાયLસીસ િવભાગના 

િવ:ાથ;Ð ?BTના    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
કાUયપઠનકાUયપઠનકાUયપઠનકાUયપઠનÐÐÐÐડૉડૉડૉડૉ....અRઅRઅRઅRુુુ ુ   મહ�તામહ�તામહ�તામહ�તા    

((((Anand Inst. of P.G.Studies in Arts))))    
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ત�વીત�વીત�વીત�વી    

- 
િવિવધ દશોમા ઉજવાતા નાતાલ પવ િવશની � ં ે 

વાતચીત.  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૫૨૫૨૫૨૫////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   ર& ર& ર& ર& ((((નાતલનાતલનાતલનાતલ))))    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૬૨૬૨૬૨૬////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૮૮૮૮ ( ( ( ((ધવાર(ધવાર(ધવાર(ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   *+કતા *+કતા *+કતા *+કતા     

----    અ.તવાણી ૃ - દર1યો Ð વૈશાલીબન ભાવે સાર  

----    િવિવધ દ�શ ના નામ   

----    શરદ બા(ની 7વન ગાથાુ   

----    9જરાતી લીપીુ   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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=ાહક ?ર@ા ુ Ð અિધકાર Ð જવાબદાર1 - Aવોલીટ1 

માક   અિધિનયમ Cવા િવષય પર ચચા  
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- અ.તવાણી ૃ  - ટોચ અને .ળ ૂ Ð કિપલ અને આશા   

- સેIફ કોK�ફડ�સ િવશ ેÐ શીવાગીં  

- 

““““વMNઓ ઉપર લાગતા લેબલ અને &હ�રાતવMNઓ ઉપર લાગતા લેબલ અને &હ�રાતવMNઓ ઉપર લાગતા લેબલ અને &હ�રાતવMNઓ ઉપર લાગતા લેબલ અને &હ�રાતુુુુ ””””િવશ ે

એસ .એમ.પટ�લ કોલેજ ઓફ હોમસાય�સ Ð FRMની 

િવQાથRનીઓ Sારા એક લTનાટ1કાુ . 
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એસ.એમ.પટ�લ કોલેજ ઓફ હોમ સાય�સ Ð FRMની 

િવQાથRનીઓ Sારા એક લTનાટ1કા ુ  
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- શ'દસર “)*િતૃ ” Ð વષા -  

- સા.હ/ય અન સમાજ  ે – ડૉ.અજય ચૌહાણ   

- માર$ િ9ય .ફ;મ Ð <પલ  

- ર$>ટર)કલ િવશ @ ે Ð A.કતા 
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- યોગ િવશ ે Ð ડૉ.Nદશીયા શખુ ે  
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- અ*તવાણી ુ Ð ડૉ.મદન મોહન શમા- 

- સાય%સ ટોક Ð મઘાે  

- 9Vષણ Aગ સદશુ ે ં @ -  ડૉ.મદન મોહન શમા- 

- મનસ એટ વકXલશે ે- - - KબT ુ - + િશવાની 
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ઉજવણીના ભાગ )પ િવશષ કાય-મે ે . . 
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- “આયન અન 9ટ�લ. ે ”વ<ચનો તફાવત ે Ð ર�ના 

- “આકાશ ?@ કમુ ુ A ?”Ð સાઉદ 

- 
“Night Blindness”(રતાધળાપCં ં)ુ િવશ મા�હતી ે  

Ð ગાગ6 
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ઉRરાયણ િવશની અવનવી વાતો ે - િવS , 

શમીક  ,માર�યા ,દQય 

- ઉRરાયણ િવશ ેÐ ઝોયા કાV 

-  ઊિધK ંુÐ વૈશાલીબન ે + Yાચી 
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--   “'લ”  વૈશાલીબન ભાવસાર ે  
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િવિવધ રા.યોમા થતી ઉતરાયણં ના પવની 0

ઉજવણી િવશ ે

--   “કા2ય 3વાદ”  Ðડૉ. અજય & ડૉ. 8ધાુ   

----    શાલભ:કાં  િવશ ે  Ð મનોજ વાકાણી  

----    કો;ટ=ટલ;સ > ે િવશ ે - વષા 0  
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સાથ વાતચીતે . 
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- Positive Thinking – િLયકાં   

- 
Cerebral Palsy (મગજનો લકવો)ના રોગ િવશ ે

માMહતી – I$ના   

- 
બાસાય;સીસના િવOાથKઓ Qારા  

AIDS – �Rિત Dગ એક લTનાટ$કા ુ ુે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �ચ�તન �ચ�તન �ચ�તન �ચ�તન     

- ર��ટર �કલ િવશની મ�હતી ે - સાવન  

- "લડ $પ િવશની મા�હતી ુ ે Ð ર�ના 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- સર(લ પા)સી િવશ ે  ે Ð િ*યા 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૨૨૨૨૨૨૨////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

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

- �0લના �દવસો ૂ Ð 34વી પટલુ    

----    
“International Business Development” - 

અ6ીન પર�ખનો વાતાલાપ8   

- કિવતા9 પઠન ું Ð ;ન�દન સૈયદ ુ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- લોકગીત Ð ગલાલીબન ે  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૩૨૩૨૩૨૩////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (?ધવાર?ધવાર?ધવાર?ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇે  ે  ે  ે      

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

ડૉ.E�ગશ રાઠોડ સાથ ે ે એપ�ડ��સ અનએપ�ડ��સ અનએપ�ડ��સ અનએપ�ડ��સ અને ેે ેે ેે ે    િપHાશયની િપHાશયની િપHાશયની િપHાશયની 

પથર�પથર�પથર�પથર�    ના ઑપરશન ત થા સારવાર િવશની મા�હતી ે

આપતી ચચા8. 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (L3વારL3વારL3વારL3વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌ�લક મૌ�લક મૌ�લક મૌ�લક + + + + �ચ�તન �ચ�તન �ચ�તન �ચ�તન     

- અ;તવાણી  ૃ - ડૉ. મદન મોહન શમા8 

-  મધ િવશ ે - �ચ�તન 

- છRી િવશે -  �ચ�તન 

- યોગ િવશ ે Ð 0દશીયાુ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- “માSબા”  સાપ િવશે- સાવન  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Wમીની �લલા�સીWમીની �લલા�સીWમીની �લલા�સીWમીની �લલા�સી    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

બાળકો Xારા મોબાઇલ તમજ ટ�વીે /કોSYZટર નો ુ

વ[ પડતા ુ ઉપયોગથી �વા�]ય પર અસર ^ગ  ે

ડૉ.અ9ષા *ભાકરન સાથ વાતાલાપુ ે 8 . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૬૨૬૨૬૨૬////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (શિનવારશિનવારશિનવારશિનવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   શમીક શમીક શમીક શમીક + + + + વાણીવાણીવાણીવાણી    

- ભારતના બધારણ ં  િવશ ે Ð અિમત ભાવસાર  

- નશનલ ઇ�ટ�aશન ે ે િવશ ે Ð િ*યકા ં + �ર�ક� 

- 
રાbc�ય *િતક અન પા�રતોષીક િવશ ે ે Ð િનખીલ + 

મથન  ં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
“Republic Day” િનિમHે કSપસ િમRો  સાથ ે

વાતચીત  

Stamp
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- એક ચચા�- ભારત� બધારણ ું ં Ð "#વીક, હાદ(ક, પાથ �  

- 
એક ચચા�- મહા#મા ગાધી*ની *વન ઝરમર ં Ð રજની, 

મહ�રથિસ/હ, 0દ1યાગની અન યોગીનીં ે  

----    
એક ચચા�- ભારતમા િવ5ાથ6ઓ� 89ય ં ં ૂુ Ð િન9સા, 

;િમૂ કા, મહ�રથિસ/હ, હ<પી= , 0ક>ના 

----    એક ચચા�- ?0રઝમ ૂ Ð  0ક>ના, ભાિવન,  "#વીક, હાદ(ક 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    
એક ચચા�- સામા@ય AાનÐ િવ5ાલCમી, ભાિવન, હ<પી= ,  

િન9સા, DEFુ  ુ   

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આIથા શાહ આIથા શાહ આIથા શાહ આIથા શાહ     

- સગીત સમારોહ સગીત સમારોહ સગીત સમારોહ સગીત સમારોહ ંં ંં         

- ઉIતાદ રિશદ ખા 

- ઉIતાદ Mબલાલ ખા 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Oતી Oતી Oતી Oતી ૃૃ ૃૃ + + + + વRણ વRણ વRણ વRણ ુુુુ     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         - S.ૂબાSના Uાથના િવશના િવચારો ુ � ે Ð જયVી 

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૧૩૧૩૧૩૧////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (WRવારWRવારWRવારWRવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
----    

“ડાયાMબટ�સ”ના રોગ િવશ બાયોસાય@સ ે

િવભાગના ડૉ.વા[દુ=વ ઠ\ર સાથનો વાતાલાપે � . 
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- ભગવાન VીO>નના લીડરશીપ _દાજ િવશૃ ે- 0^>ના 

- 0ફ9મી ગીત Ð રાણા કરણિસ/હ 

----    વ9લભીSરની ઐિતહાસીક ગાથા ૂ Ð  મહ�રથિસ/હ 

- 
Salvation Army English Medium Schoolની 

િવ5ાથ6નીઓ bારા ગવાયલ દશ ભcdત ગીતે = . 

- લeકથા ુ Ð રfચીgી- પાથ� 

- 0ફ9મી ગીત Ð [>ઠ� કામોઠ�ૃ  

- હવાઇદળમા વપરાતા ijધ િવમાનો િવશં ેુ - "#વીક 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 0ફ9મી ગીત Ð ર�jધી તરkયા 

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

  
Page No.:  1  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િમરાની િ�વદ�િમરાની િ�વદ�િમરાની િ�વદ�િમરાની િ�વદ�ેેેે     

- 
૪૪૪૪----ફ�આર�ફ�આર�ફ�આર�ફ�આર�� ુ� ુ� ુ� ુ  િવ�િવ�િવ�િવ�    ક��સરક��સરક��સરક��સર     દવસ િનિમ!ે  દવસ િનિમ!ે  દવસ િનિમ!ે  દવસ િનિમ!ે “ઓરલ 

ક��સર”િવશે ડૉ.િસ(ધાથ શાહ સાથનેી વાતચીત. .  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   3વ45નલ3વ45નલ3વ45નલ3વ45નલ    ++++    3નહા3નહા3નહા3નહાેે ેે     

- શ7દસર -“કામ”Ð ડૉ. વૈશાલીબને ભાવસાર 

- “કામ” લ<નાટકુ  Ð અજય ,3વ45નલ, Bમારભોઇુ  

- મર�ે  મરD Ð “ફશન�   ડઝાઇનFગ” 

- Gવાસન Ð“HકતIવરુ ે ”  Ð મનોજ, ડૉ.િપના કની પડKાં  

- “L�મ પઇ�ટFગે ”  િવશનીે  વાતો- અજય  

- BકFગુ  િવથ મઘર Ð “પૌઆની પટ�શે ”  Ð   ર�ક� - દOાબને  

- “Pપરુ  લનQગ”Ð િવશનીે  વાતો Ð અજય  

- “Rકુ સSફે ” -  ર�ક� , ભાવશે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- Tા ફક મસજ ે ે Ð ડૉ.મદન મોહન શમા  .  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (RધવારRધવારRધવારRધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હષાલી WડWહષાલી WડWહષાલી WડWહષાલી WડW.... �� ��     

- 

ડૉ. કિવતા મચ�ટ Xારા મ હલાઓમા માસીકની .  

અિનયિમતતા તેમજ તેને લીધ ેઉદભવતી શાર�ર�ક 

સમ3યા Zગે માગદશન. . . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘા મઘા મઘા મઘા ેે ેે + + + + શ^લનાશ^લનાશ^લનાશ^લનાેેેે     

- મેનસ એટ વક 5લેસ. . - રાિધકા 

- હાટ િવશે . Ð ડૉ.Bદશીયાુ  

- સેSફ કો�ફ�ડ�સ Ðિશવાની 

- PડોBુ ુની રમત િવશ ે
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (abવારabવારabવારabવારુુુુ ))))    
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- “HIV- AIDS”  િવશે – ડૉ. Bદશીયા શખેુ  

- છ�પિત શીવાD  િવશ ેÐ શાહ�લ ધોલક�યા 
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- �દરત ુ Ð વૈશાલીબન ે  

- વસતપચમી કિવતાં ં  

- વસતપચમી ં ં ડૉ.પીના'કની પડ(ાં  

- સારગીવાદન ભજન સોપોર,ં  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િવ.યાિવ.યાિવ.યાિવ.યાલ/મીલ/મીલ/મીલ/મી        

- 0ષણ કકાલ સાથ એક ચુ ં ે ચા 5 – િવ.યાલ/મી    KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ:થાઆ:થાઆ:થાઆ:થા    શાહ શાહ શાહ શાહ     

- 

<તરરા=>,ય ર'ડયો 'દન િનિમ? @ ે ડૉ.ક@.એન. 

જોષીAરા ુ તથા ડૉ વી.એમ.પાઠક સાથ ર'ડયોના ે @

Cસારણ તથા કાયCણાલી Dગ વાતાલાપ5 5ે . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Hયામ Hયામ Hયામ Hયામ + + + + કિપલ કિપલ કિપલ કિપલ + + + + રોચક રોચક રોચક રોચક + + + + ઝોયાઝોયાઝોયાઝોયા    

- વલIટાઇે ે ન ડ @ િનિમ? એક િવશષ ે ે CોLામ 

- ડૉ.જયIM ે શખડ,વાલાની કિવતાO પઠન ે ુ  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌTલક મૌTલક મૌTલક મૌTલક + + + + TચIતન TચIતન TચIતન TચIતન     

- અVતવાણી  ૃ - ડૉ.મદન મોહન શમા5 

-  મધ િવશ ે -    TચIતન 

- છYી િવશે -  TચIતન 

- યોગ િવશ ે Ð �દશીયાુ  

- “માZબા”  સાપ િવશ-ે સાવન  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ભાલ��ભાઇ વૈ�ણવભાલ��ભાઇ વૈ�ણવભાલ��ભાઇ વૈ�ણવભાલ��ભાઇ વૈ�ણવેેેે ુુ ુુ     

- 
યોગિન"ા િવશ ડૉે .ભાલ��ભાઇ વૈ�ણવ સાથ ે ેુ

વાતચીત. 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હાદ,ક ./પિતહાદ,ક ./પિતહાદ,ક ./પિતહાદ,ક ./પિત    

- .વાશન િવશ ે Ð ભાિવકÐ234વકÐ5ક�ના-હાદ,ક 

- 
પ.6.ૂમહા4મા ગાધીના 9:યો િવશની ચચા ં ૂ ે ; Ð 

રજની-મ5હરથિસ=હ-5દ>યાગીનીં -યોગીની 

- 
દશના બધારણમા િવ@ાથAઓના યોગદાન િવશ C ં ં ે

વાતચીત-િન:સા-હDપીC -Eિમકાૂ -234વક- મ5હરથિસ=હ 

- 
જનલર નોલજની ગમે ે - ભાિવનÐિન:સા-હDપીC -

િવFયાલGમી 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   પાથવ દવપાથવ દવપાથવ દવપાથવ દવ;;;; ેે ેે    

- 
ડૉ. સકત શઠ સાથ Jવાઇન KLં C ે ે  ુિવશની ે /ણકારM 

તથા સારવાર િવશની મા5હતીે . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   સોનલ િમPાસોનલ િમPાસોનલ િમPાસોનલ િમPા    

- 
“Depression” િવશે    ઇલસાસ કોલજના ે

અSયાપક Pી TUર મ5હડા સાથ વાતચીતુ ે .        
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   XYનશ પરમાર XYનશ પરમાર XYનશ પરમાર XYનશ પરમાર ેેેે     

- અ9તવાણીૃ  - ધમ ; - આશા માખચાે  

- 
5હમાચલ .દશની લોકરગ શલૈીC ં  Ð કરMયાલા Ð  

ડૉ.મદન મોહન શમા; 

- 
M.B.Patel Edu.Coll.ના િવ@ાથA ]િમનUમાર ]િમનUમાર ]િમનUમાર ]િમનUમાર ુુુુ

સોલકMસોલકMસોલકMસોલકMંં ંં  ^ારા ગવાયલ ે ગીત  

- હોJટલ લાઇફ િવશ C ે – પીaષ NDતાુ ુ  

- રાવX પટલના કા>યો C – ડૉ.મણીલાલ હ.પટલ C  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
અc.ુNજરાતી િવભાગના િવ@ાથAઓ "ારા એક ુ

ગીતની પઠન સાથ સમeતી ે ૂ – અજય + રજની 
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મહારા� ��ણ�મારિસ�હ� ભાવનગર ૃ ુ

!િનવિસ"ટ$ના %જરાતી ભાષા સા(હ)ય ભવનના ુ ુ

િવ+ાથ-ઓ /ારા એક િવષશ કાય3મે 5 . 
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-  સ.પ. !િનવુ િસ"ટ$નો ઇિતહાસ Ð મઘાે  

- 
ચામડ$ના રોગના િન�ણાત ડો. ?@ા નાયર  

સાથની ચચા ે 5 Ðવદ�માર$ે ુ  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હષાલી �ડ�હષાલી �ડ�હષાલી �ડ�હષાલી �ડ�5555 FF FF     

- 

ડૉ. કિવતા મચHટ Iારા મ(હલાઓમા માસીકની 5  

અિનયિમતતા તેમજ તેને લીધ ેઉદભવતી શાર$ર$ક 

સમLયા Mગે માગ5દશન5 . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૮૨૮૨૮૨૮////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (%Oવાર%Oવાર%Oવાર%Oવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડPાદશના પડPાદશના પડPાદશના પડPા55 55 ંં ંં     

- 
ડૉ.કમલનય જોષીQરાુ  સાથે, િવS િવ@ાન (દન 

િવશ વાતાલાપે 5  
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- 
““““યોગIારાયોગIારાયોગIારાયોગIારા    WHદર �વનWHદર �વનWHદર �વનWHદર �વનુુુુ ””””એ િવષય ઉપર યોગિશXક 

સોનલબેન મજZદાર સાથનેી વાતચીતુ . 
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- “�ાથના! ”  Ð ડૉ.વૈશાલીબને ભાવસાર 

- “+ામોફોન” નો ઇિતહાસ Ð રાજિ�ય  

- “બકે  પઇને ”  Ð 4હમા56ં  ુ

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- Do know you? 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િવ;યા અ+વાલ િવ;યા અ+વાલ િવ;યા અ+વાલ િવ;યા અ+વાલ     

- 
�ક=ન �પ>યાલી�ટ ડૉે . �િતક અ+વાલ સાથ એક ે

Aલાકાતુ .   
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન કતન કતન કતન EEEE + + + + Fમીકા Fમીકા Fમીકા Fમીકા ૂૂ ૂૂ     

- 
ભોળાભાઇ પટEલના “કાચન જગંા િનબધંના Iશો”ÐરJકતાૂ ! - અK.ુCજરાતી ુ

િવભાગના    િવLાથM – NOનેશ પરમાર     

- હાલરP ુ - રJકતા ૂ ! ----    અK.ુCજરાતી િવભાગનાુ     િવLાથM – ધરવ બારોટ  

- ગીત પઠન-રJકતાૂ ! - અK.ુCજરાતી િવભાગનાુ     િવLાથM – Rપલ રો4હત  

- 
�ણો આપણા Cજરાતને ુ -રJકતાૂ !----અK.ુ બાયોસાય5સીસ િવભાગના    િવLાથM – હETવી, 

હષ!, Fમૂી 

- મીરાબાઇK ંભજનુ - રJકતાૂ !ÐÐÐÐ    અK.ુ બાયોસાય5સીસ િવભાગના    િવLાથMની – િમનાWી 

- 
Fascinating Facts about Animals –રJકતાૂ ! ----    અK.ુ બાયોસાય5સીસ િવભાગના    

િવLાથM – મXરૂ 
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- ગીત પઠન –રJકતાૂ ! Ð અK.ુCજરાતી િવભાગનાુ     િવLાથM – 4હરEન પરમાર  
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ચચાનો િવષય ચચાનો િવષય ચચાનો િવષય ચચાનો િવષય !!!! :::: મ4હલાઓ માટ દહજ E E

�િતબધક ધારો તથા પી4ડત મ4હલાઓન મળa ં ે ુ

રWણ, વbતા વbતા વbતા વbતા :::: ચતનભાઇ સોN�ાે , Ncલા દહજ E

�િતબધક અધીકાર= અન �ોટbશન ઓફ=સર    ં ે E  
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- 

અ��નાતક સ��ત િવભાગના ડૉુ ં ંૃ .લ�લત પટલનો �

નગર રચના 'ગ (ી સોમનાથ સ��ત ે ં ૃ

,િનવિસ-ટ.ના �લપિત(ી /ોુ ુ .ગોપબ12 િમ( સાથ ં ેુ

વાતાલાપ3 .   

- 

અ��નાતક સ��ત િવભાગના ડૉુ ં ંૃ .લ�લત પટલનો �

નગર રચના 'ગ (ી સગીત વમા ે ં 3 (ભોપાલ),    

(ી િવજય/સાદ ઉપા9યાય (ઉડ.સા),  

અન ડૉે .�લના ઉ:રગીકર (નાશીક) સાથ વાતાલાપે 3 .  
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- 

Homeopathy – A Different Perception - 

ડૉ.રોમા 'તાણીનો (ી મયકભાઇ રાવલ સાથ ં ે

વાતાલાપ3 . 
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ઉમરઠ બી� .આર.સી.ભવનના ં Block Resource 

Person (ી /કાશભાઇ /Eપિત સાથ ેIntellectual 

Disability ધરાવતા બાળકો 'ગ િવ�Hત ચચાે ૃ 3. 
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- 

““““ઇ1ટરનટ એOડPશનઇ1ટરનટ એOડPશનઇ1ટરનટ એOડPશનઇ1ટરનટ એOડPશનેેેે ”””” િવષય ઉપર (ી�>ણ મOડકલ ૃ ે

હો�પીટલ, કરમસદના ડૉ.નીશીત પટલ સાથ � ે

વાતાલાપ3 . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (S=વારS=વારS=વારS=વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િવTયા અUવાલ િવTયા અUવાલ િવTયા અUવાલ િવTયા અUવાલ     

- અVતવાણી ૃ Ð વૈશાલીબન ભાવશાર ે  

- પર.Yાની તૈયાર. િવશ ેÐ ડૉ.�દશીયા શખ  ુ ે  

----    સ[ફ એ�ટ.મ ે Ð ડૉ. િ/યકાં  

- તાજમહલ િવશ  અવનવી વાતો � ે Ð �વતલ ે & �ચ^1તન  

- દOરયા� પાણી _` કમ ુ ૂ � ? -  રાc1d ગોહલ  �  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

  
Page No.:  1  

  

  

  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ર��ક�ર��ક�ર��ક�ર��ક�    
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દાહોદ ()લાના ધાન+ર ગામમા ઉજવાતી ૂ

હોળ� િવશે 

- હોલી ગીત Ð ડૉ.મદન મોહન શમા1 

- 2જરાતી સા%હ3યમા હોળ� ુ ં Ð ડૉ.6ઘાુ   

- હોળ�મા ંરગ કવા વાપરવા ત િવશની મા%હતીં 9 ે ે  
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- હોળ�ના તહવાર િનિમ> એક િવશષ AોBા9 ે ે મ 

- હાEય કિવતાઓG પઠન ું Ðડૉ.જય�Iભાઇે  
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“ડર�9  મા ંYધનૂ  ેકવી9  ર�ત ેપEZરાઇસે ુ  કરાય છે ”.  Ð તે 

િવશ ેમા%હતી. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

-  
“ \લોબલ વોમ]ગ તથા પાણીની ” Ð સમEયા િવશે  
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િવભાગના    િવ<ાથ= – હ0Gવી, હષ9, 2મૂી 

- 
મીરાબાઇ: ંભજનુ - ર8કતાૂ 9 ----    અ:.ુ બાયોસાયFસીસ િવભાગના    

િવ<ાથ=ની – િમનાJી 
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!ગ િવOWત CણકારU આપતો વાતાલાપે ૃ 9 .  
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M.B.Patel Edu.Coll.ના િવ<ાથ= Mિમન"માર સોલકUMિમન"માર સોલકUMિમન"માર સોલકUMિમન"માર સોલકUુુ ુુ ંં ંં  cારા 
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- હોOટલ લાઇફ િવશ 0 ે – પીKષ ;eતાુ ુ  

- રાવ> પટલના કાfયો 0 – ડૉ. મણીલાલ હ.પટલ0  
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- Do know you? 
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- િવ� ધરતી �દવસ િનિમ� �ોે . કમલનયન  

જોષી&રા અન ડૉુ ે .ઉ+,વલ -ીવદ. સાથ વાતચીતે ે . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૩૨૩૨૩૨૩////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   લોકસભા સામા6ય 7ટણીલોકસભા સામા6ય 7ટણીલોકસભા સામા6ય 7ટણીલોકસભા સામા6ય 7ટણીૂં ૂં ૂં ૂં ----૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (:ધવાર:ધવાર:ધવાર:ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ;િતક �<પિત;િતક �<પિત;િતક �<પિત;િતક �<પિત    

- 
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- 

પતXગયા િવશ અવનવી વાતો ં ે Ð મ�ર વાર.યા ુ

તથા �કશન ઓઝા અન તમની સાથ વાતાલાપ ે ે ે C

કરશ ડૉે .ઉ,વલ િ-વદ. ે  

----    યાદશ[\ત વધારવાની ર.ત Ð ડૉ ]દશીયા શખુ ે  
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મહ,વમહ,વમહ,વમહ,વ”  િવષય પર વાતાલાપ�  . 
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- “ઝી=બાવ”ે દશ િવશની મા?હતી@ ે - Aદઝીુ  

- “ગીટાર વાદન”- વ5ક�  ે  
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સમLયા Mગે માગદશન� � . 
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(78ા,લ:મણ;, બડ હ>માન;? ુ ) Ð (નવી 

- 
હ@થ ટોક ? Ð “અCથમા”ના રોગ િવશની ે
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----    
“International Business Development” - 
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- “Dependent on Computers” – Karan Vora  
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“PYORRHOEA ” ના રોગ િવશની મા3હતી ે -

Sિનકા-Tષારુ  
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- 
3હમાચલ 5દશની લો* કરગ શૈલીં - કર8યાલાÐ ડૉ.મદન 

મોહન શમા� 

- 
M.B.Patel Edu.Coll.ની િવ�ાથ< =િમન>માર =િમન>માર =િમન>માર =િમન>માર ુુુુ

સોલક8સોલક8સોલક8સોલક8ંં ંં  @ારા ગવાયલ ે ગીત  

- હોAટલ લાઇફ િવશ * ે – પીDષ FGતાુ ુ  

- રાવ, પટલના કાHયો * – ડૉ.મણીલાલ હ.પટ*લ 
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ચામડ8ના રોગના િનVણાત ડો. 5Wા નાયર  

સાથની ચચા ે � Ðવદ>માર8ે ુ  
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ર*3ડયો નાટક- હા અમે Fજરાતી ુ – સૈફઅલી,  3[Vના , 

મે\લુ, રાજવી  

- 
]પ સો^ગુ -5ાથના� Ð“મન ઉસીક8 કરો 5ાથના � ”- 

સૈફઅલી, 3[Vના,મે\લુ,રાજવી, અI,ુ 3હના   

- રાજAથાની ગીત – ખ`મા – 3[Vના  

- Biography – Arunima Sinha – Anita  

- Short Story – “aમર” શરદ ઠાકર – 3હના 
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- અ/તવાણીૃ  Ð દાન - કપીલ વસાણી 

- 
V.P.Sci.Coll. ના એ.5ો. ડૉ.િન>જ ભd Mારા એક 3ફeમી ુ ં

ગીત 

----    કાfમીરના લોકIgય ૃ Ð જAન Ð  ડૉ.મદન મોહન શમા� 
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ડૉ.સી.ક'.સોનારા 

- “English Made Simple” –  મથન ં  
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- “Dependent on Computers” – Karan Vora  

- 
“Pyorrhoea” ના રોગ િવશની મા�હતી ે -?િનકા-
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અLવાલ. 
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----    “�ાથના> ”  Ð વૈશાલીબને  ભાવસાર 
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તમાXના /યસનન છોડવા માટ ડૉુ ે ' .િનિમષા દસાઇ '
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વાતાલાપ> . 
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