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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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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૭૨૭૨૭૨૭////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

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

- “�રક �સગે ં ” Ð �રના 

- 
“ઇફ"ટ$વ મનજમ&ટ' ે ે ે ” િવશની મા�હતી ે Ð 

ડૉ.સી.ક'.સોનારા 

- “English Made Simple” –  મથન ં  

- કા/ય પઠન Ð િવ34ભાઇ મહત ુ ં  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૮૨૮૨૮૨૮////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હલન હલન હલન હલન ''''     

- “ખાલી જ9યા” Ð સૌય ;<ભ=>  

- “Dependent on Computers” – Karan Vora  

- 
“Pyorrhoea” ના રોગ િવશની મા�હતી ે -?િનકા-

@ષારુ  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (BધવારBધવારBધવારBધવારુુુુ ))))    

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

- 

એક Eલાકાત એક Eલાકાત એક Eલાકાત એક Eલાકાત ુુુુ :::: એ&ઝાયટ$ અન �ડ�શન િવે ે શ ે

ડૉ.અIપશ શાખલા સાથ વાતચીત કરશ મKલ ે ં ે ે ે ુ

અLવાલ. 
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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   ::   ૩૦૩૦૩૦૩૦////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (NOવારNOવારNOવારNOવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આQથાઆQથાઆQથાઆQથા    ÐÐÐÐ    રવીરવીરવીરવી    

----    “�ાથના> ”  Ð વૈશાલીબને  ભાવસાર 

----    સગીતનાં  આTિનકુ  સાધનોની મા�હતી 

----    “બકપઇને ે ”  Ð �હમા&U ુ
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DDDDDDDD aattee   ::   ૩૧૩૧૩૧૩૧////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (VWવારVWવારVWવારVWવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આQથા શાહ આQથા શાહ આQથા શાહ આQથા શાહ     

- 
તમાXના /યસનન છોડવા માટ ડૉુ ે ' .િનિમષા દસાઇ '

[ારા સલાહ તથા વાતાલાપ> . 

- 
�ચ&તન પડ\ા [ારા તમાXના /યસનન લગતો ં ેુ

વાતાલાપ> . 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૩૦૩૦૩૦૩////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ��વીક ��પિત��વીક ��પિત��વીક ��પિત��વીક ��પિતુુુુ     

- 

ઉમરઠ બી� .આર.સી.ભવનના ં Block 

Resource Person %ી �કાશભાઇ ��પિત 

સાથ ે Intellectual Disability ધરાવતા 

બાળકો ,ગ િવ./ત ચચાે ૃ 2. 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હાદ6ક �હાદ6ક �હાદ6ક �હાદ6ક ��પિત�પિત�પિત�પિત    

- 
�વાશન િવશ ે Ð ભાિવકÐ89�વકÐ:ક;ના-

હાદ6ક 

- 
પ.<.ૂમહા�મા ગાધીના >?યો િવશની ચચા ં ૂ ે 2 Ð 

રજની-મ:હરથિસBહ-:દCયાગીનીં -યોગીની 

- 

દશના બધારણમા િવEાથFઓના યોગદાન � ં ં

િવશ વાતચીતે -િન?સા-હHપી� -Iિમકાૂ -89�વક- 

મ:હરથિસBહ 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
જનલર નોલજની ગે ેમ- ભાિવન Ðિન?સા-

હHપી� -િવKયાલLમી 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (NધવારNધવારNધવારNધવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   ર� ર� ર� ર� ((((રમ�ન ઇદરમ�ન ઇદરમ�ન ઇદરમ�ન ઇદ))))    
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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  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (O�વારO�વારO�વારO�વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

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

- પયાવરણ �Oિત ,ગે ડૉ2 ૃ .ઉવશી પાડ� સાથ ે2 ં

વાતચીત 

- પયાવરણ �Oિત ,ગે હોમ2 ૃ -સાયTસ  

ડUપાટમેTટની િવEાથFનીઓ Wારા ર�:ડયો નાટક2  

----    

પયાવરણ �Oિત ,ગે લXના:ટકા રYકતા 2 2ૃ ુ ુ Ð 

ડૉ.રUટા એન. [મારુ , પાયલ દ�સાઇ, માનસી 

બેTકર, ધ:ર]ી     

----    
પયાવરણ �Oિત ,ગે Cયગ 2 ૃ ં Ð ડૉ.ઉ^જવલ 

િ]વેદU    
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૭૦૭૦૭૦૭////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (`aવાર`aવાર`aવાર`aવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મનીષા પટમનીષા પટમનીષા પટમનીષા પટ����લ લ લ લ     

- પયાવરણ �ોટcશન િવશની અવનવી વાતો2 � ે  KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �વ�નીલ �વ�નીલ �વ�નીલ �વ�નીલ + + + + ��કતા��કતા��કતા��કતા    

- શ�દસર - િમ�તા Ðકા!"મરા શાહ 

- 
$ક સ%ફ ુ ે Ð ચખોવ ઇન માય લાઇફ ે - -શીલા ુ

ખડાયતા 

- /�રઝમ ુ - દશના 1 + �ર�કષા  

- 3વાસન - ખ4રાહો ૂ -િમનલ પટલ8  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશ<લ દશ<લ દશ<લ દશ<લ + + + + =દશીયા=દશીયા=દશીયા=દશીયાુુ ુુ  

- �વીમ>ગ િવશ ે

----    લીપ અન ચ�ટ િવશે ે  ે

- આAુના ફાયદા  

- લ>$ના ફાયદાુ  

- લપટોપ િવશે  ે
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( ($ધવાર$ધવાર$ધવાર$ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હષાલી CડCહષાલી CડCહષાલી CડCહષાલી CડC1111 88 88     

- 

ડૉ. કિવતા મચFટ Gારા મ�હલાઓમા માસીકની 1  

અિનયિમતતા તેમજ તેને લીધ ેઉદભવતી 

શારLરLક સમ�યા �ગ ેમાગદશન1 1 . 
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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   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (NOવારNOવારNOવારNOવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   PQનશ પરમારPQનશ પરમારPQનશ પરમારPQનશ પરમારેેેે  

- ઇ�લામીક બFક>ગ ે – અSણ =માર ુ  

- �ફ%મી ગીત Ð િ3યક UCરાં ૂ  

- તાજમહલ િવશ 8 ે – Vતલ ે –WચXFતન  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (Z[વારZ[વારZ[વારZ[વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશ દસાઇતજશ દસાઇતજશ દસાઇતજશ દસાઇે 8ે 8ે 8ે 8     

- 

“બાળકોમા થતા ડાયરLયાના રોગં ે ”િવષય ઉપર 

બાળ રોગ િન]ણાત ડૉં .િનWખલ ખારોડ સાહબ સાથ 8 ે

વાતાલાપ1 . 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

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. પટલ2  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ગોપીન ગોપીન ગોપીન ગોપીન + + + + 6ાચી6ાચી6ાચી6ાચી    

- 
કોલરાનાે  રોગ િવશ ડૉે .દવા9ગી દસાઇ સાથની 2 ં 2 ે

વાતચીત. 
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- Do you Know? 
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- Dાફ.ક મસજે ે  

- 
વકશન પછ.F િવ ાનગર ે 2 ુ Ð  ડૉ.મણીલાલ હ. 

પટલ2  
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- કા3યા 4વાદ Ð મ5યમવગ6ય ગાગ6- 7પલ  
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Bermuda Triangle  History –   
મથન ં + િન�ખલ 
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- પાણીના િવિવધ Rવ�પો Ð ડૉ.મદન મોહન શમા1 

----    લસણના િવિવધ ઉપયોગ અન ફાયદા ે Ð રCના  
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KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

  
Page No.:  1  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (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  
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- મઘ>ત ે ૂ Ð કિવ કાલીદાસ Ð ધમશ A  

- “William Wordsworth”  – િ5તી 
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- “આકાશ OP કમુ ુ < ?” Ðસાઉદ 

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

-ગાગG 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �દશા �દશા �દશા �દશા + + + + સફાલીસફાલીસફાલીસફાલીેે ેે     

- િવVિવVિવVિવV    વKતીવKતીવKતીવKતી    �દવસ�દવસ�દવસ�દવસ િનિમW  િનિમW  િનિમW  િનિમW ેેેે 

- ડૉ.મોહનભાઇ પટલ<     સાહબ સાથ Zલાકાત < ે ુ  

- સરદાર પટલ [િનવસGટ� િવશ < ેુ – મઘાે  

- ગઝલ Ð િવવક વમાે L 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (F\વારF\વારF\વારF\વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િ5યા િ5યા િ5યા િ5યા + + + + )બ])બ])બ])બ]ુુુુ LL LL    

- િવ^ાનગર ગીત 

- નનોે -ટકનોલો0 < Ð રાિધકા પા�ડા 

- િવ^ાનગર િવશની વાતો ે Ð ડૉ.મણીલાલ હ.પટલ<  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

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

- બાળકોમા જ�મ�ત બહરાશ ં ! Ð કોમલ  

- 
ડાયવરટ'કલાુ (આતરડામા થતો એક રોગં ં ) Ð 

ડૉ./દશીયા શખ ુ ે  

- 
3ચકન5નીયાુ ના લ6ણો અન ઉપાયો ે Ð ડૉ હાદ:ક 

ખમાર 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજરજરજરજની પરમાર ની પરમાર ની પરમાર ની પરમાર     

- 
5<=ણ>મા ?દન િનિમA 5< િવષ રાજયોગ ુ ુુ ુૂ ે ે

Dિશ6ક “િવનયભાઇ પડGાનોં ” વાતાલાપH . 

- 

5<=ણ>મા ?દન િનિમAુ ુ ૂ  ે Dept. of Library 

Science ની િવIાથ>ની આરતી મકવાણાઆરતી મકવાણાઆરતી મકવાણાઆરતી મકવાણા Jારા 

ગવાયલ ગીતે .  

- 

5<=ણ>મા ?દન િનિમAુ ુ ૂ  ે Dept. of Library 

Science ની િવIાથ>નીઓ રાખી રાઠોડ અન રાખી રાઠોડ અન રાખી રાઠોડ અન રાખી રાઠોડ અન ેેેે

રખા રાઠોડરખા રાઠોડરખા રાઠોડરખા રાઠોડ!!!!  Jારા ગવાયલ ગીતે . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (MધવારMધવારMધવારMધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઋતિવક D�પિતઋતિવક D�પિતઋતિવક D�પિતઋતિવક D�પિત    

- હોબી િવશ ે Ð રચના મહPરQ!  

- 
ર?ડયો કRપસની એક િવIાથ>ની ! ! અશ> શાહઅશ> શાહઅશ> શાહઅશ> શાહ    Jારા 

ગવાયલ એક ?ફTમી ગીત ે  

- દાતનીં  સભાળ ં Ð ડૉ ગાગ> ભU 

- ?ફTમી ગીત Ð રાણા કરણિસVહ  

- થલસિમયા િવશ ે ે ે ે Ð ડૉ.િન3ખલ ખારોડ   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- Role of Youth in Building new India Ð WXવી પટલ!  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (5<વાર5<વાર5<વાર5<વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   સોનલ િમZાસોનલ િમZાસોનલ િમZાસોનલ િમZા    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

“Depression” િવશે    ઇલસાસ કોલજના અ\યાપક ે   

Zી ]/ર મ?હડા સાથ વાતચીતુ ે .        

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૯૧૯૧૯૧૯////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (^_વાર^_વાર^_વાર^_વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડGાદશના પડGાદશના પડGાદશના પડGાHH HH ંં ંં     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

િવIાનગર નચર `લબના Zી ધવલ પટલ સાથ ે ! ે

પયાવરણ �5તી િવશ વાતાલાપH Hૃ ે . 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૨૨૨૨૨૨૨////૦૦૦૦૭૭૭૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯    ((((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 '(તુ ે+રÐ ડૉ.િપનાક!નીબને+મનોજ 

- અષાઢ િવશ ેÐ ઉમ3લાબન  ે  

- સ4ન �થલી Ð 6!મ પઇ8ટ:ગ ે Ð અજય+િમ<લ  

- રસપી $ Ðપૌઆની પટ!સ ે Ð ?ર8ક! + દAાબન ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૩૨૩૨૩૨૩////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯    ((((મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઋિતક &Fપિતઋિતક &Fપિતઋિતક &Fપિતઋિતક &Fપિત    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

િવનાયકા �Gલ ઓફ નસIગુ , બાકરોલના 

િવKાથ3ઓસા"આ, (લમ8ટે ે , ત8વી, મ?હમા, 

અન ર!M Nારા એક િવશષ કાયPમે ેુ Q .   

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯    ((((SધવારSધવારSધવારSધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   બન"ર પઠાણ બન"ર પઠાણ બન"ર પઠાણ બન"ર પઠાણ ેેેે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

હોિમયોપેથીના 'ળWત િસXધાતો તે િવૂ ૂ ં ષય ઉપર ડૉ. 

લીના ?દઘ ેસાથ ેડૉ ભાલે8\ વ]ૈણવનોુ  વાતાલાપQ . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૫૨૫૨૫૨૫////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯    ((((_`વાર_`વાર_`વાર_`વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌaલક મૌaલક મૌaલક મૌaલક ++++aચ8તન aચ8તન aચ8તન aચ8તન     

- &રક &સગ ે ં Ð ડૉ.મદન મોહન શમાQ 

- રસપી $ -હોટ પોટ મPોની ે Ð M�તી ૃ + અિપdતા 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 'લાકાત ુ Ð ડૉ. િ&તી સeF 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૬૨૬૨૬૨૬////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯    ((((gPવારgPવારgPવારgPવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મથન મથન મથન મથન ંંંં + + + + િનaખલ િનaખલ િનaખલ િનaખલ     

- "વનમા iશ રહવાની ચાવી ં $ુ Ð ર!ના 

- jAોની ઉપયોગીતાૃ - મથન ં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ક!ડ!ઓ િવશ ેÐ િનaખલ  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (સોમસોમસોમસોમવારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌરિવ મૌરિવ મૌરિવ મૌરિવ  + + + +મૌ�લક મૌ�લક મૌ�લક મૌ�લક     

- અ�તવાણી ૃ - ડૉ.મદન મોહન શમા$ 

- સાય&સ ટોક Ðમઘાે  

- અ�ભનય Ð ડૉ.નવનીત ચૌહાણ  

- કથા સ.રતા Ð�ચ&તન  

- /વચાની સભાળ ં Ð ડૉ.સ2યા નાયર ં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૦૩૦૩૦૩૦////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનિશત 5યાિનિશત 5યાિનિશત 5યાિનિશત 5યાસસસસ    

- 
પ.ડત િવ7 મોહન ભ8 9ારા  ં  

““““મોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદન””””ના થોડાક :શો. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૧૩૧૩૧૩૧////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (;ધવાર;ધવાર;ધવાર;ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડ>ાદશના પડ>ાદશના પડ>ાદશના પડ>ા$$ $$ ંં ંં     

- 
ત?ણાવ@થામા પોષણB મહ/વ ુ ુ  

Ð ભાવનાબન ચૌહાણ ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (E?વારE?વારE?વારE?વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Fયામ Fયામ Fયામ Fયામ + + + + ચાદનીચાદનીચાદનીચાદનીંંંં     

- ડાયGH ફટ ે J ÐKણાલ ક.ડયાૃ  

- HIV-AIDS િવશ મા.હતી ે Ð ગૌરાગ Lનીં  

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   ::   ૦૨૦૨૦૨૦૨////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (MNવારMNવારMNવારMNવારુુુુ ))))    

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

- પાણીના િવિવધ @વPપો Ð ડૉ.મદન મોહન શમા$ 

----    લસણના િવિવધ ઉપયોગ અન ફાયદા ે Ð રHના  

- ગણશ વદના ે ં Ð કતન ગોહલJ J  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ��નશ પરમાર��નશ પરમાર��નશ પરમાર��નશ પરમારેેેે     

- અ�તવાણીૃ  Ð દાન - કપીલ વસાણી 

- 
V.P.Sci.Coll. ના એ.$ો. ડૉ.િન(જ ભ+ ,ારા એક ુ ં

/ફ1મી ગીત 

----    કા3મીરના લોક45ય ૃ Ð જ7ન Ð ડૉ.મદન મોહન શમા9 

- 
ર/ડયો : નાટક - ન<4 =લાઇડો7કોપ ં ુ ુ Ð લખક ે Ðમહ@, :

ચોટલીયા Ð રBૂકતા9 Ð િ$યા-DબરBુ-7વFનીલ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડIાદશના પડIાદશના પડIાદશના પડIા99 99 ંં ંં     

- 
ડૉ. કમલનયન જોષીKરા સાહબ સાથ ુ : ે   

/હરોિશમા ડ/હરોિશમા ડ/હરોિશમા ડ/હરોિશમા ડ:::: િવશેની વાતચીત. 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇે :ે :ે :ે :     

- 

ડાયાDબટPસના રોગ િવશ ડૉે .Qયોિત મRારP, 

ડૉ.યોગશ દવલ તથા ડૉે : ે .ભાલ@< વૈUણવે ુ  સાથ ે

�લાકાતુ  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....અિપXત પાટ/ડયાઅિપXત પાટ/ડયાઅિપXત પાટ/ડયાઅિપXત પાટ/ડયા    

- 
Yગ $5યારોપણ િવશની િવ7Zત [ણકારP ે ૃ  

Ð જશવત રાવલ ં  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....^ધા ચૌહાણ^ધા ચૌહાણ^ધા ચૌહાણ^ધા ચૌહાણુુુુ     
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- 

સા/હ5યના સશોધન િવશ ભરત પડIાં ે ં , 

ડૉ.`.એમ.ચ,વાડPયાં , તથા ડૉ.રા`શ મકવાણા સાથ ે

ડૉ અજય ચૌહાણનો વાતાલાપ9 . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હ�ના ડોબર�યાહ�ના ડોબર�યાહ�ના ડોબર�યાહ�ના ડોબર�યા    

- 

ડૉડૉડૉડૉ....િવ!મ સારાભાઇિવ!મ સારાભાઇિવ!મ સારાભાઇિવ!મ સારાભાઇ #દન #દન #દન #દન ((((૧૨૧૨૧૨૧૨----ઓગ&ટઓગ&ટઓગ&ટઓગ&ટ) ) ) ) િનિમ( ે

ડૉ.કમલનય જોષી.રાુ , ડૉ ઉ23વલ િ4વદ�ે નો 

વાતાલાપ7 . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમાર    

- અ<તવાણીૃ Ð@દરત ુ Ðડૉ. વશૈાલીબેન ભાવસાર  

- “ટCલેDટ” Ð રચના મહCFર� 

----    “રGાબધનં ”  િનિમ(ે એક લોકવાતા7-ભરત રાવલ  

- 
લIના#ટકા ુ Ð વાJ KLષણ ુ ુ Ð  

રMકતા અNૂ 7 .ુ બાયોસાયDસીસ િવભાગના િવPાથRઓ  

- #ફTમી ગીત- રાણા કરણિસUહ 

- “રGાબધનં ”તહCવારની કCટલીક વાતો–નયન બોગરા  

- 
“ રGાબધનરGાબધનરGાબધનરGાબધનંંંં ”  િનિમ(ે અN િનિમ(ે અN િનિમ(ે અN િનિમ(ે અNુુુ.ુ...લાઇVેર� સાયDસની લાઇVેર� સાયDસની લાઇVેર� સાયDસની લાઇVેર� સાયDસની 

િવPાથRનીઓ Wારા ગવાયેલ ગીતિવPાથRનીઓ Wારા ગવાયેલ ગીતિવPાથRનીઓ Wારા ગવાયેલ ગીતિવPાથRનીઓ Wારા ગવાયેલ ગીત....    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઇલસાસ કોલજના િવPાથRઓઇલસાસ કોલજના િવPાથRઓઇલસાસ કોલજના િવPાથRઓઇલસાસ કોલજના િવPાથRઓેેેે  

- 
ઇલસાસ કોલજના િવPાથRઓ [ારા &વત4તા ે ં

#દન િનિમ( િવશષ કાય!મ ે ે 7  

----    

&વત4તા #દન િનિમ( ં ે Jિનવિસ\ટ�ના ુ

@લપિતુ ]ી ડૉ.િશર�ષ @લકણR સાહબનો ુ C

^ભ_છા સદશ ુ ે ં C  

----    
&વત4તા #દન િનિમ( ં ે િવિવધ કોલજોના ે

િવPાથRઓના સદશં C .  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ર�Dક�ર�Dક�ર�Dક�ર�Dક�    

----    #ડKશન  ે - ડૉ. અજય ચૌહાણ  

----    અ<તવાણી ૃ Ð ડૉ. મદન મોહન શમા7 

----    બાયોcાફ� Ð િKયા 

----    ભારતના dચ4કાર  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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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  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િન? િન? િન? િન? ુુુુ    

- 
સાઇબર @ાઇમ િવશ અ��નાતક કોABCટર સાયDસ ે ુ ુ

િવભાગના ડૉ.Gશાતં સાહબ સાથ વાતાલાપ5 ે ' . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ�થા શાહ આ�થા શાહ આ�થા શાહ આ�થા શાહ     

- 
ડૉ. સોહમ દસાઇ સાથ ખચની સારવાર િવશની 5 ે ે ે

માKહતી તથા તમની સાથ ઇDટર7Cે ે  ુ
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �વBનીલ �વBનીલ �વBનીલ �વBનીલ + + + + NKકતાNKકતાNKકતાNKકતા    

- શOદસર - િમPતા ÐકાQRમરા શાહ 

- 
Hક સSફ ુ ે Ð ચખોવ ઇન માય લાઇફ ે - Uશીલા ુ

ખડાયતા 

- VKરઝમ ુ - દશના ' + KરKકષા  

- Gવાસન - ખ&રાહો ૂ -િમનલ પટલ5  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર + + + + ગાયPી વસાવા ગાયPી વસાવા ગાયPી વસાવા ગાયPી વસાવા     

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

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

----    કAપસ િમP 5 કતન ગોહલ કતન ગોહલ કતન ગોહલ કતન ગોહલ 5 55 55 55 5 [ારા ગાયલ ગીતે  

----    ઇDટરનટ વપરાશ દરAયાન જ\ર] સાવચતી� ે ે ંુ

માગદશન ' ' – ^ગર િPવદ] ે –  G.H.Patel Comp. 

Sci. Dept. 
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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   ::   રાકશરાકશરાકશરાકશ%%%%     ÐÐÐÐ    શીખાશીખાશીખાશીખા    

- )રકે  )સગં “ િમ*તા”  Ðડૉ.મદન મોહન શમા1 

- 
“માનશીકતાણ”અથવા“ 45સ% ”  િવશનીે  માહ6તી 

Ð 7દશીયાુ  

- 
“હ�લો% ”  શ:દની ઉ<પતી િવશનીે  માહ6તી Ð 

િપનાલીની 

- 
“મમર6ે ે ”  Ð િવશનીે  રસ)ત વાતો - 

7દશીયાુ  શખે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ચાદની શાહ ચાદની શાહ ચાદની શાહ ચાદની શાહ ંં ંં     

----    

“ડાયા�બટ6સ”ના રોગ િવશ અC4નાતક ે ુ

બાયોસાયDસી િવભાગના ડૉ.વાFદવ ઠHુ % ર 

સાથ વાતાલાપે 1 . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આિશષ આિશષ આિશષ આિશષ + + + + NચાNચાNચાNચા    

- અOાહમ �લPકનનો પ* Ð Q7લુ ુ  

- 
Bermuda Triangle  History –  
મથન ં + િન�ખલ 

- ચોકલટની બનાવટ ે Ð Nચા 

- Qલાકાત ુ Ð ડૉ.િવવક વમા ે 1 (ગઝલ) 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   U6Vના ડાગરU6Vના ડાગરU6Vના ડાગરU6Vના ડાગરંંંં     

- 

Homeopathy – A Different 

Perception - ડૉ.રોમા Wતાણીનો �ી 

મયકભાઇ રાવલ સાથ વાતાલાપં ે 1 . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર     

- 

મહારા� ��ણ�મારિસ હ! ભાવનગર ૃ ુ

%િનવિસ&ટ�ના (જરાતી ભાષા સા+હ�ય ભવનના ુ ુ

િવ-ાથ/ઓ 1ારા એક િવષશ કાય5મે 7 . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   <મીની =લલા?સી<મીની =લલા?સી<મીની =લલા?સી<મીની =લલા?સી    

- 

બાળકો Aારા મોબાઇલ તમજ ટ�વીે /કોCD%ટર ુ

નો વE પડતા ુ ઉપયોગથી HવાHIય પર અસર 

Kગ  ડૉે .અMષા Nભાકરન સાથ વાતાલાપુ ે 7 . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િWવદ�ઉમશભાઇ િWવદ�ઉમશભાઇ િWવદ�ઉમશભાઇ િWવદ�X ેX ેX ેX ે  

- 
“ HYશHYશHYશHYશRRRR ”- િવશની ે મા+હતી - ડૉ. આલોક ચ5વાલ, 

સૌરા�Y %િનવિસ&ટ�ુ ,   

- 
%િનવિસ&ટ� હ^થ સ?ટર િવશ મા+હતી ુ R ે ે Ð    

ડૉ વૈદહ� પટલR R  

- િવ-ાનગરની વાતો – ડૉ.મણીલાલ હ.પટલR  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િવરલ વ��લ િવરલ વ��લ િવરલ વ��લ િવરલ વ��લ ુ ુુ ુુ ુુ ુ     

 

08th September “World Physiotherapy 

Day” ની ઉજવણીના ભાગ�પ બીે .".પટલ $

કોલજ ઓફ (ફઝીયોથરાપીના િ,-સીપાલ ે ે

ડૉ.મનોજ�માર તથા ડૉુ .શૈલ3 પટલનો $

વાતાલાપ4 .  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન ગોહલકતન ગોહલકતન ગોહલકતન ગોહલ$ $$ $$ $$ $     

- 
Kidney Diseases and Diet – Ms. Vijaya 

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

- 
ક<પસ િમ= $ મહશ�માર ,3પિતમહશ�માર ,3પિતમહશ�માર ,3પિતમહશ�માર ,3પિત$$$$ ુુ ુુ  >ારા ગાયલ ે

એક (ફ@મી ગીત 

- 

Preparation of Resume -  માગ4દશન 4 –  

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

Dept. 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Dિમકા ભEDિમકા ભEDિમકા ભEDિમકા ભEૂૂૂૂ     

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

----    
G.H.Patel Comp. Sci. Dept. ની િવGાથHની િન(કતા શાહિન(કતા શાહિન(કતા શાહિન(કતા શાહ Iારા 

ગવાયલ ે ગઝલ  

- કો<JKટર િસLટમ મનજમ-ટ ુ ે ે ે – હાદMક પ(ડત ં –  G.H.Patel Comp. 

Sci. Dept. 

- 
Dept. of  Business Studies  ની િવGાથH િનિતન Nપત િનિતન Nપત િનિતન Nપત િનિતન Nપત ુુુુ >ારા ગાયલ ે

એક (ફ@મી ગીત 

- સસારOક હાLયસસારOક હાLયસસારOક હાLયસસારOક હાLયંં ંં ÐÐÐÐ    રQકતા અSૂ 4 .ુ બાયોસાય-સીસ િવભાગના િવGાથHÐ (TUના    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- કાVય પઠન કાVય પઠન કાVય પઠન કાVય પઠન ÐÐÐÐ ડૉ અS મહતા  ડૉ અS મહતા  ડૉ અS મહતા  ડૉ અS મહતા ુુ ુુ $$ $$ ((((Anand Institute of P. G. Studies in Arts))))    
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન કતન કતન કતન $$$$ + + + + કાજલ કાજલ કાજલ કાજલ     

- (હ-દO (દન િનિમ[ િવશષ વાતાલાપે ે 4 Ðડૉ.મદન મોહન શમા4 

- 
અS.ુ (હ-દO િવભાગના ડૉ.પાવતી ગોસાઇ >ારા રQ કરાયલ 4 ૂ ે

બ લ^કથા ે ુ Ð ૧) ઉલટ ફર અન $ ે ૨) બટા   ે  

- _ાન ગગો=ી ં Ð હવા કા મહાસાગરહવા કા મહાસાગરહવા કા મહાસાગરહવા કા મહાસાગર Ðડૉ.મદન મોહન શમા4 
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- અ�તવાણીૃ  - ધમ � - આશા માખચાે  

- 
"હમાચલ %દશની લોકરગ શલૈી* ં  Ð કર-યાલા Ð 

ડૉ.મદન મોહન શમા� 

- 
M.B.Patel Edu.Coll.ની િવ3ાથ5 6િમન7માર 6િમન7માર 6િમન7માર 6િમન7માર ુુુુ

સોલક-સોલક-સોલક-સોલક-ંં ંં  9ારા ગવાયલ ે ગીત  

- હો:ટલ લાઇફ િવશ * ે – પી>ષ @Aતાુ ુ  

- રાવ� પટલના કાBયો * – ડૉ.મણીલાલ હ.પટલ*  
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- 
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ગીતની પઠન સાથ સમJતી ે ૂ – અજય + રજની 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

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

- આટ ઓફ OલિવPગની સ:થા સાથ જોડાયલ � ં ે ે     

સોનીયા નહલાનીનોસોનીયા નહલાનીનોસોનીયા નહલાનીનોસોનીયા નહલાનીનોેે ેે  યોગ  યોગ  યોગ  યોગ િવશનેો વાતાલાપ�  

તમનો સાથ આપશ િશતલ સહાનીે ે .... 

- સોનીયા નહલાની સોનીયા નહલાની સોનીયા નહલાની સોનીયા નહલાની ેે ેે Gારા ગવાયલ ે એક ગીત.... 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   પાથવ દવપાથવ દવપાથવ દવપાથવ દવ���� ેે ેે    

- ડૉ. સકત શઠ સાથ :વાઇન STં * ે ે  ુિવશેની 

Uણકાર- તથા સારવાર િવશની મા"હતીે . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   "હના પરમાર "હના પરમાર "હના પરમાર "હના પરમાર  

- 
ર*"ડયો નાટક- હા અમે @જરાતી ુ – સૈફઅલી,  "XYના , 

મેZલુ, રાજવી  

- 
[પ સો\ગુ -%ાથના� Ð“મન ઉસીક- કરો %ાથના � ”- 

સૈફઅલી, "XYના,મેZલુ,રાજવી, અC,ુ "હના   

- રાજ:થાની ગીત – ખ^મા – "XYના  

- Biography – Arunima Sinha – Anita  

- Short Story – “_મર” શરદ ઠાકર – "હના 

- Poetry Recitation Ð 4 Poems of Neruda – Janki and Anu    
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....aધા ચૌહાણ aધા ચૌહાણ aધા ચૌહાણ aધા ચૌહાણ ુુુુ  

- ડૉ.અજયિસPહ ચૌહાણ Gારા લવાયલ Uણીતા ે ે

કટાર લખક ઉવ5ે શ કોઠાર- સાથનો ઇ\ટરB>ે .ુ 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર     

- અ�તવાણી ૃ Ð ધમ � Ð ડૉ.મદન મોહન શમા  �  

- “પશને ”  િવશ ે Ð રચના મહ&ર'(  

- 
)મારપાળ ની )તી ુ ૃ “અપગના ઓજસં ” ર/કતા ુ � Ð 

િ12ક'લા ચૌહાણ  

- ચ5માની સભાળ ં Ð ડૉ.)દશીયા શખુ ે  

- 9ફ;મી ગીત- રાણા કરણિસ<હ  

- 
આ>નીકતાની અ>રપ ુ ુ – ડૉ. ગીતાબન ગી@ા રચીત ે

ગAખડB પઠન ં ુ – ર/કતા ૂ � – 9EFના દસાઇ (  

- 
Hયશન�IJતની જનKLિત અથ સવાદ ુ ૃ N ં – 

ડૉ.વૈશાલીબન તથા િમતશભાઇે ે  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડQાદશના પડQાદશના પડQાદશના પડQા�� �� ંં ંં     

- 
પયાવરણ Rગ િવAા� ે નગર નચર Jલબના ે  

- Sી ધવલ પટલ સાથ વાતચીત( ે  

- 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   સમીક િ\વદ'સમીક િ\વદ'સમીક િ\વદ'સમીક િ\વદ'ેેેે     

- 
ડૉ. સોહમ દસાઇ સાથ કપવાની સારવાર ( ે ં

િવશની  મા9હતી તથા તે ેમની સાથ ઇ]ટરH^ે  ુ
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડQાદશના પડQાદશના પડQાદશના પડQા�� �� ંં ંં  

- 
ત`ણાવ2થામા પોષણB મહYવ એ િવષય ુ ં ંુ  

ઉપર ભાવનાબન ચૌહાણ સાથ વાતચીત  ે ે  

- 
“ 2વUછતા અWભયાન2વUછતા અWભયાન2વUછતા અWભયાન2વUછતા અWભયાન”  Rતગત ગાધીX રWચત   Rતગત ગાધીX રWચત   Rતગત ગાધીX રWચત   Rતગત ગાધીX રWચત  ���� ંં ંં
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- 

“ 2વUછતા અWભયાન2વUછતા અWભયાન2વUછતા અWભયાન2વUછતા અWભયાન”     Rતગત�  પી.X.9ડપાટમ]ટ� ે  

ઓફ હોમ સાય]સની એફ.આર.એમ.ની 

િવAાથfનીઓ  gારા પયાવરણ� ની Kળવણી િવશ ે

લhનાટ'કાુ  તથા ગીતો. લખકે : જય]j શખડ'વાલાે ે  

- 
“ 2વUછતા અWભયાન2વUછતા અWભયાન2વUછતા અWભયાન2વUછતા અWભયાન”  Rતગત ગા Rતગત ગા Rતગત ગા Rતગત ગા���� ંં ંધંીX રWચત  ધીX રWચત  ધીX રWચત  ધીX રWચત  

“ સYયના 1યોગોસYયના 1યોગોસYયના 1યોગોસYયના 1યોગો”  B વાWચકમ  B વાWચકમ  B વાWચકમ  B વાWચકમ ુુુુ ંં ંં –    રજની પરમાર     
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘા મઘા મઘા મઘા ેે ેે ÐÐÐÐ તજશભાઇ  તજશભાઇ  તજશભાઇ  તજશભાઇ ેેેે ((((�હરલ પડ�યા�હરલ પડ�યા�હરલ પડ�યા�હરલ પડ�યા))))    

- 

૨૯-સ ટ"બર $ “ વ%ડ હાટ ડવ%ડ હાટ ડવ%ડ હાટ ડવ%ડ હાટ ડ& && && && & $$ $$”  િનિમ) *દયને  ે

લગતા રોગની િવ./ત ચચા કરવા ૃ & ડૉ.મનીષ 

તીવાર�  સાહબ સાથનો ઇ7ટર89$ ે .ુ 

- 
ગાધી< ર=ચત  ગાધી< ર=ચત  ગાધી< ર=ચત  ગાધી< ર=ચત  ંંંં “ સ?યના @યોગોસ?યના @યોગોસ?યના @યોગોસ?યના @યોગો”  A વા=ચકમ  A વા=ચકમ  A વા=ચકમ  A વા=ચકમ ુુુુ ંં ંં

–    ડૉ.Bતાે બેન  ચૌહાણ 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનહાર�કા પડFાિનહાર�કા પડFાિનહાર�કા પડFાિનહાર�કા પડFાંં ંં     
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((((૨૭૨૭૨૭૨૭////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ થી  થી  થી  થી ૦૨૦૨૦૨૦૨////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯)))) 

વકશન વકશન વકશન વકશન ે �ે �ે �ે � ૨૬૨૬૨૬૨૬////૧૧૧૧૦૦૦૦////૨૦૧૯ ૨૦૧૯ ૨૦૧૯ ૨૦૧૯ થી થી થી થી ૦૨૦૨૦૨૦૨////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૯ ૨૦૧૯ ૨૦૧૯ ૨૦૧૯ 
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�ધી� હ �ધી� હ �ધી� હ �ધી� હ ુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુ ંં ં.ં...    
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીેે ેે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         - “કરમસદ નો કમયોગી� ”  - સરદાર નાટક 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯        ((((મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::    મીની !લલા#સી મીની !લલા#સી મીની !લલા#સી મીની !લલા#સી    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

બાળકો %ારા મોબાઇલ તમજ ટ(વીે /કો)*+ટર ુ

નો વ- પડતા ુ ઉપયોગથી 2વા23ય પર અસર 

5ગ  ડૉે .અ8ષા 9ભાકરન સાુ થ વાતાલાપે � . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯    ((((<ધવાર<ધવાર<ધવાર<ધવારુુુુ ))))    

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

- 
“કો)*+ટર વાઇરુ સ” િવશની Cણકાર(ે -

ઝખના ં  

----    ગઝલ- નીE Fબ ુ ુ ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

રGડયો નાટક H Ð “નવCત શીJની સભાળ કવી ુ ં H

ર(ત કરવીે ” Ð કરમસદ નશKગની 

િવLાથMનીઓ.   

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૦૦૦૭૭૭૭////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯    ((((PQવારPQવારPQવારPQવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમાર    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

ડૉ. કH.એન. જોષીSરાનો Cણીતા ગ!ણતશાુ Tી 

9ો. ઝફર અસન સાથ વાતાલાપે � . 
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KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

તQણાવ2થામા પોષણ8 મહZવ ુ ુ Ð ભાવનાબન ે

ચૌહાણ  
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- શ�દસર - “કામ” –ડૉ. વૈશાલીબને  ભાવસાર 

- “કામને લગ"ુ ં લ%નાટકુ  ” – અજય ,�વ��નલ, *મારભોઇુ  

- “મર,ે  મર-- ફશન/  0ડઝાઇન2ગ” - િવશનીે  વાતો - 

- 6વાશન –“7કત8વરુ ે ”– િવશનીે  વાતો – મનોજ,િપનાબને  

- “:,મ પઇ;ટ2ગે ” િવશનીે  વાતો - અજય  

- “*ક2ગુ  િવથ મઘર 6ો>ામ –“ પૌઆની પટ,શે ”– 0ર;ક, -દAાબને  

- “Bપરુ  લનCગ” – િવશનીે  વાતો – અજય ચૌહાણ 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- “Fકુ સGફે  6ો>ામ” - 0ર;ક, , ભાવશે   
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- 

દમના રોગની સારવાર િવિવધ આરોMય પNધિત 

Oારા Ð ડૉ.એમ.િવ.ક;S/ /, ડૉ.સતીષ પટલ/ , ડૉ.પકજ ં

દવ તથા ડૉે . ભાલ;V વૈWણવ ે ુ  

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   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (YZવારYZવારYZવારYZવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

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 / // // // / Sારા ગાયલ ગીતે  

----    ઇ;ટરનટ વપરાશ દર^યાન જ_ર, સાવચતી` ે ે ંુ

માગદશન a a – -ગર િ[વદ, ે –  G.H.Patel 

Comp. Sci. Dept. 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશભાઇતજશભાઇતજશભાઇતજશભાઇેેેે         

- 
ડૉ. હર,હરા 6કાશ અન ડૉે .દAા િમeા સાથ ે

Physiotherapy    િવશે તમની સાથ ે ે વાતચીત. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ��કતા ��કતા ��કતા ��કતા     

- અ�તવાણી ૃ - ��� ૃ ુ Ð વૈશાલીબન ભાવસાર ે  

- ગી&ા Ð લોક'�ય િવશ ૃ ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ર�ડયો + નાટક Ð “પહલો રા/+ ”   

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૯૧૯૧૯૧૯////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �કર2ટ �કર2ટ �કર2ટ �કર2ટ + + + + મૌ5લક મૌ5લક મૌ5લક મૌ5લક     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

પર26ાની તૈયાર2 િવશની િવે 78ત ચચાૃ :-

�કર2ટ,મૌ5લક 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૦૨૦૨૦૨૦////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (<ધવાર<ધવાર<ધવાર<ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મોિનકા મોિનકા મોિનકા મોિનકા + + + + >/>/>/>/ૂૂૂૂ    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

H I V એઇBસના રોગ િવશ Cોે .ગૌરાગ /ની ં

સાથ વાતાલાપે :   

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૧૨૧૨૧૨૧////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧૯૯૯૯ ( ( ( (FGવારFGવારFGવારFGવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌ5લક મૌ5લક મૌ5લક મૌ5લક + + + + 5ચHતન 5ચHતન 5ચHતન 5ચHતન     

- “Cરક Cસગે ં ”- ડૉ. મદન મોહન શમા: 

- “બાયો-�ડઝલ” િવશની મા�હતી ે Ð રવતી+  

- 
“ફળ અન શાકભાMમા રહલ પાણીનાે ં +  

Cમાણ” િવશની મા�હતીે - ઋતબરાં  

- “ડHOફ+ ”િવશની મા�હતી ે Ð ડૉ Pદશીયા શખુ ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
“હHડ રાઇટRગ+ ” અથવા “SાફોલોM”   

િવશની મા�હતી ે Ð અમી અન આGશીે ુ  
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- #રકે  #સગં- “સફળતા”- ડૉ.મદન મોહન શમા� 

- 
કા&ય પઠન “ ભાત ભાત ના લોકો ”  

Ð ડૉ.મણીલાલ હ.પટલ�   

- “.વણુ � 0ણો1રુ ”Ð િવશે મા2હતી- ડૉ.રખા�  મહતા�  

- “ 4ઇને  6ટોક ” Ð િવશે મા2હતી Ð ડૉ.7દશીયાુ  શખે    
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- શRદસર -“કામ”Ð ડૉ. વૈશાલીબને ભાવસાર 

- “કામ” લTનાટકુ  Ð અજય ,6વPQનલ, 7મારભોઇુ  

- મર>ે  મરV Ð “ફશન�  2ડઝાઇનXગ” 

- #વાસન Ð“YકતZવરુ ે ”  Ð મનોજ, ડૉ.િપના2કની પડ[ાં  

- “\>મ પઇ;ટXગે ”  િવશનીે  વાતો- અજય  
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- Positive Thinking – િ�યકાં   

- 
Cerebral Palsy (મગજનો લકવો)ના રોગ 

િવશ મા!હતી ે – %&ના   

- 
બાયોસાય(સીસના િવ)ાથ�ઓ ,ારા  

AIDS – -.િત /ગ એક લ1નાટ&કા ુ ુે  
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- િવિવધ દKશના નામ   

- શરદબાCની Lવન ગાથાુ   

- 6જરાતી લીપીુ  િવશે. 
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એસ .એમ.પટKલ કોલેજ ઓફ હોમસાય(સ Ð FRMની 

િવ)ાથ�નીઓ ,ારા એક લ1નાટ&કાુ . 
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િવશ ેએસ.એમ.પટKલ કોલેજ ઓફ હોમ સાય(સ Ð 

FRMની િવ)ાથ�નીઓ ,ારા એક લ1નાટ&કા ુ  
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- કિવતા પઠન Ð અજય + -ધાુ  

- બકન િસ/ટમ ે Ð રા1�2 ગોહ�લ  

- શાલ Ð શૈલષ દર6ે  
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----    Diet & Diabetes – Ms. Shazia Sharma  

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

----    Dept. of  Business Studies ના િવ@ાથA 

કતન ગોહલ કતન ગોહલ કતન ગોહલ કતન ગોહલ B BB BB BB B 2ારા ગાયલ ગીતે  

----    ઇ�ટરનટ વપરાશ દરDયાે ન જEર� સાવચતીF ે ંુ

માગદશન � � – 6ગર િ?વદ� ે –  G.H.Patel 

Comp. Sci. Dept. 
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દવ તથા ડૉે . ભાલ�R ે ુ વૈSણવ  
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- “આયન અન �ટ�લે ”વAચનો તફાવત ે Ðર�ના  

- આકાશ BC કમુ ુ " ? Ð સાઉદ 
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- &િવચાર ુ Ð અIાર Jસન રગરજ ુ ે ં "  

- ભાવ વગરની ભL6ત Ð ચ)સી પડMાે ં  

- લNકથા ુ Ð“સમાતરં ”Ð ભગીરથ PમભQ Ð �દપાબન રાઠોડ ે  
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કાTય પઠન Ð Uનીયા અમાર� ુ Ð ભાV0સાદ પડMાની રચના ુ ં Ð 

કV બાર�યા ુ  
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ઇલસાસ કોલજના િવZાથ>ઓ જયશ ભQે ે , 

8જલી ગ]રા, &^ટ� ભQૃ , રોશની સ_ગ, હત "

ડોશાની,તથા `વ દવૃ ,ે aારા ઉતરાયણના 
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ઉતરાયણ િવશની અવનવી વાતો ે Ð િવf, 

શમીક, માર�યા, દeય 

- ઉતરાયણ િવશ ેÐ ઝોયા કાh 
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- “'લ” Ð  ડૉ.વૈશાલીબન ભાવસારે  

- 
િવિવધ રા/યોમા થતી ઉ�રાયણના પવની ં 2

ઉજવણી િવશ.ે 

- “કા4ય 5વાદ” Ð ડૉ.અજય + ડૉ.9ધાુ  

- શાલભ:કા િવશ ં ે Ð મનોજ વાકાણી 

- “કો;ટ=ટ લ;સ> ે ” િવશ ેÐ વષા2 
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- 
““““ઓરલ ક;સરઓરલ ક;સરઓરલ ક;સરઓરલ ક;સર>>>> ””””    ના રોગ િવશ ડૉે . િસFધાથ 2

શાહ સાથની વાતચીતે .     
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----    
એક ચચા�- ભારતમા િવ3ાથ4ઓ� 67ય ં ં ૂુ Ð 

િન7સા, 9િમૂ કા, મહ�રથિસ-હ, હ:પી; , .ક<ના 

----    
એક ચચા�- =.રઝમ ૂ Ð  .ક<ના, ભાિવન,   !વીક, 

હાદ&ક 
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Homeopathy – A Different 

Perception - ડૉ.રોમા Rતાણીનો 

Xી મયકભાઇ રાવલ સાથ વાતાલાપં ે � . 
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- ભગવાન Xી\<નના લીડરશીપ Rદાજ િવશૃ -ે .W<ના 

- .ફ7મી ગીત Ð રાણા કરણિસ-હ 

----    વ7લભી`રૂની ઐિતહાસીક ગાથા Ð  મહ�રથિસ-હ 

- 
Salvation Army English Medium Schoolની 

િવ3ાથ4નીઓ bારા ગવાયલ દશ ભcdત ગીતે ; . 

- લeકથા ુ Ð રfચીgી- પાથ� 

- .ફ7મી ગીત Ð h<ઠ� કામોઠ�ૃ  

- હવાઇદળમા વપરાતા Liધ િવમાનો િવશં ુ -ે  !વીક 
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----    Diet & Diabetes – Ms. Shazia Sharma  

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

----    Dept. of  Business Studies ના િવ3ાથ4 ક;તન ક;તન ક;તન ક;તન 

ગોહ;લ ગોહ;લ ગોહ;લ ગોહ;લ Hારા ગાયેલ ગીત 
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– (ગર િnવેદ� –  G.H.Patel Comp. Sci. Dept. 
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- નશનલ ઇ ટ"#શન ે ે િવશ ે Ð િ$યકા ં + &ર ક" 

- 
રા'("ય $િતક અન પા&રતોષીક િવશ ે ે Ð િનખીલ 

+ મથન  ં  

- 
“Republic Day” િનિમ.ે ક/પસ િમ0ો1  સાથ ે

વાતચીત  
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- ડૉ.જય$O ે શખડ�વાલાની કિવતાh પઠન ે ુ  
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- કા$ય પઠન “ ભાત ભાત ના લોકો ” Ðડૉ.મ.હ.પટલ�   

- “+વણુ # .ણો/રુ ”Ð િવશે મા0હતી- ડૉ.રખા�  મહતા�  
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તથા �+િત પુ છF રાખવાની કાળ9 Gગ િવ4Hત ે ૃ

JણકારF આપતો વાતાલાપ# .  
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- “��ટ� પાલરુ � ” Ð વાતા  �  

- ક�છના જોવાલાયક #થળો 

- કાળો &ગર ુ ં  

- ધીણોધર &ગર ુ ં  
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----    મા#ટર સફ ે “સ/વ ક0રં ુ ”  િવશે 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૫૨૫૨૫૨૫////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મમમમંંંગંળવારગળવારગળવારગળવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઋ5વીક 67પિત ઋ5વીક 67પિત ઋ5વીક 67પિત ઋ5વીક 67પિત ---- ( ( ( ( C C R A A P )    

- 
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- LફNમી ગીત Ð રાણા કરણિસOહ 

----    વNલભી0રૂની ઐિતહાસીક ગાથા Ð  મહ�રથિસOહ 

- 
Salvation Army English Medium Schoolની 

િવRાથSનીઓ Uારા ગવાયલ દશ ભVWત ગીતે � . 

- લXકથા ુ Ð ર7ચીYી - પાથ� 
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- 
પર";ાની તૈયાર" િવશની િવ6=ત ચચાે ૃ 3-

&કર"ટ,મૌGલક 

- 
5રમન સ6થા ુ ં (જય8રુ)ના અ:ય; મનન 

ચ=વદ"નો ડૉુ3 A . કામીનીબન શાહ સાથ વાતાલાપે ે 3 .   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (KધવારKધવારKધવારKધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   1"�ના ડાગર1"�ના ડાગર1"�ના ડાગર1"�ના ડાગરંંંં     

- 

Homeopathy – A Different Perception 
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“ફળ અન શાકભા�મા રહલ પાણીનાે ં V  Sમાણ” િવશની મા&હતીે - 

ઋતબરાં  

- “ડRYફV ” િવશની મા&હતી ે Ð ડૉ �દશીયા શખુ ે  

- 
“હRડ રાઇટ[ગV ” અથવા “\ાફોલો�” િવશની મા&હતી ે Ð અમી 

અન આQશીે ુ  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િન� ચોરશીયાિન� ચોરશીયાિન� ચોરશીયાિન� ચોરશીયાુુ ુુ     

- 
હોળ� તથા �ળટ�ૂ ે ના તહવાર િનિમ! એક $ ે

િવશષ &ો'ામે  Ð િન� ચોરશીયાુ  

- )જ ની હોળ� - ડૉ.મદન મોહન શમા/ 

----    હોળ�ન લગ� ગીત ે ુ Ð મનોજ + 3ધાુ     

----    
હોળ�મા વપરાતા ં િવિવધ રંગ િવશની વાતોે  

Ð7ી ચ�રુ પટલ  $  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   ર9 ર9 ર9 ર9 ((((�ળટ��ળટ��ળટ��ળટ�ૂ ેૂ ેૂ ેૂ ે ))))    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (:ધવાર:ધવાર:ધવાર:ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   વૈભવ વૈભવ વૈભવ વૈભવ + + + + આશીનીઆશીનીઆશીનીઆશીની    

- હા>ય કિવતાઓ@ પઠન ું Ðડૉ.જયBCભાઇે  

- 
હોળ�ના તહવારના િવિવધ ગીત $ -  ડૉ.મદન 

મોહન શમા/, િન�,ુ ઊ9/, અન િવHાથIઓ  ે  

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   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (JKવારJKવારJKવારJKવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િન� િન� િન� િન� ુુુુ+ + + + ઊ9ઊ9ઊ9ઊ9////    

-    કLપસ$ મા બોલાતી િવિવધ ં ભાષાઓ િવશે Ð િન� ુ  

-    અNતવાણી ૃ - ડૉ.મદન મોહન શમા/ 

-    
મોબાઇલનો ઉપયોગ કવી ર�ત કરવો ત િવશ $ ે ે ે

થોડ� વાતો.   

-    “એઇRસ”િવશ ે Ð એક લSનુાટક Ð િવHાથIઓ 

-    TચUકાર“આશોક ખાટં”સાથની એક ે Nલાકાતુ  

-    પર�Wાની તૈયાર�ના ભાગXપ થોડ� ટ�Yસે .  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

   

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (Z[વારZ[વારZ[વારZ[વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમાર    

- 

“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન9Jિત અથ ે \ૃ

ડૉ.Tચરાગભાઇ મોદ� સાથ ]ાનસભર વાતાલાપ ે /

કરશે. ડૉ.ભાલB^ભાઇ વૈ_ણવે ુ .   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �દ�યાગની �માર� �દ�યાગની �માર� �દ�યાગની �માર� �દ�યાગની �માર� ંં ંં ુુ ુુ     

- રાધા��ણની વાત તથા ગીત ૃ Ð ડૉ. &તા ચૌહાણ ે  

- અ,ભમાન િવશ ે Ð સ01દ2સન સયૈદ ુ ે  

- સ4�િત તથા કલા િવશ ં ેૃ Ð પાથ કામોઠ�9  

- �ફ;મી ગીત Ð હાદ<ક =1પિત  

- 
અ>તા િ=તમની નવલ કથા રૃ ?વ@A 4ટCપ િવશ ે ? ેુ -  

મહ�રથિસDહ પરમાર    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- �યસન િવશ ે Ð સાગર ચૌધર� 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મીનાબન લીબાચીયામીનાબન લીબાચીયામીનાબન લીબાચીયામીનાબન લીબાચીયાેે ેે     

- અ>તવાણી ૃ Ð ઉપવાસ Ð ડૉવૈશાલીબન ભાવસાર ે  

----    Iી ��ણનો ભJKત યોગ ૃ Ð પાથ કામોઠ�9  

- 4વભાવ Ð Lિમકાબન ચૌહાણ ૂ ે  

- =�િત ૃ Ð હમલબન પટલ ? ે ?  

- 
ક.મા.>નશી ની NOવી વ;લભ નવલ કથા િવશ ુ ુ ે Ð 

મહ�રથિસDહ પરમાર 

- 4વર,ચત કિવતા Ð હમ@ત મકવાણા? ં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- િવિવધ PQય શૈ,લઓ િવશ ૃ ે Ð રજની પરમાર  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (UધવારUધવારUધવારUધવારુુુુ ))))    

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન1Wિતે ૃ  અથ X

ડૉ.,ચરાગભાઇ મોદ� સાથ Yાનસભર વાતાલાપ ે 9

કરશે. ડૉ.ભાલ@Zભાઇ વૈ�ણવે ુ .   
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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   ::   ૧૯૧૯૧૯૧૯////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (W\વારW\વારW\વારW\વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ત@વીત@વીત@વીત@વી    

- િવ&ની અ1યબ વાતો. KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૦૨૦૨૦૨૦////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (]^વાર]^વાર]^વાર]^વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રાકશ રાકશ રાકશ રાકશ ???? + + + + િનમલ િનમલ િનમલ િનમલ 9999     

- “=રક =સગે ં ”- ડૉ. મદન મોહન શમા9 

- પર�`ાલ`ી વાતો Ð ડો.મહCમદરફ� મ@aર� ુ  

- “Manners at works Place” –Birju-Shivani  

- “Do you Know” - Megha 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૩૨૩૨૩૨૩////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �રભી�રભી�રભી�રભીુુુુ         ----        �ચ��તલ�ચ��તલ�ચ��તલ�ચ��તલ    

-  

“�વીમાૂ  ં �ટ��રયો  ફોનીક સાઉ�ડ, ડો'બી 

સાઉ�ડ, તથા  ૩-ડ� સરાઉ�ડ િવશનીે  અવનવી 

વાતો ” - �ચ��તલ 

-  “.હાની પિ1 ”  Ð િવશે  અવનવી વાતો   

-  
“ડર�3  મા ં4ધનૂ  ેકવી3  ર�ત ેપ�6રાઇસે ુ  કરાય 

છે ”.  Ð તે િવશ ેમા�હતી. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

-  
“ :લોબલ વોમ;ગ તથા પાણીની ” Ð સમ�યા 

િવશ ે મા�હતી-  �ક�રટ , મૌ�લક   

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ((((મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૫૨૫૨૫૨૫////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (BધવારBધવારBધવારBધવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૬૨૬૨૬૨૬////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (DEવારDEવારDEવારDEવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૭૨૭૨૭૨૭////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (GHવારGHવારGHવારGHવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૮૨૮૨૮૨૮////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (શિનવારશિનવારશિનવારશિનવાર))))    
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (રિવવારરિવવારરિવવારરિવવાર)))) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૦૩૦૩૦૩૦////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૧૩૧૩૧૩૧////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (BધવારBધવારBધવારBધવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૨૦૨૦૨૦૨////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (DEવારDEવારDEવારDEવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૩૦૩૦૩૦૩////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (GHવારGHવારGHવારGHવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (શિનવારશિનવારશિનવારશિનવાર)))) 

              

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (રિવવારરિવવારરિવવારરિવવાર)))) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૨૨૨૦૦૦૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૭૦૭૦૭૦૭////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (BધવારBધવારBધવારBધવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee         ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (DEવારDEવારDEવારDEવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (GHવારGHવારGHવારGHવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (શિનવારશિનવારશિનવારશિનવાર)))) 
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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   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (રિવવારરિવવારરિવવારરિવવાર)))) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (BધવારBધવારBધવારBધવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (DEવારDEવારDEવારDEવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (GHવારGHવારGHવારGHવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lock Down (COVID-19)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (શિનવારશિનવારશિનવારશિનવાર)))) 

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૦૨૦૨૦૨૦////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   અ� સોની અ� સોની અ� સોની અ� સોની ુુ ુુ + + + + હ�ના પરમાર હ�ના પરમાર હ�ના પરમાર હ�ના પરમાર + + + + િ��ણ ગ�જરિ��ણ ગ�જરિ��ણ ગ�જરિ��ણ ગ�જરુુુુ     

- 

““““ �વર  યજના �વર  યજના �વર  યજના �વર  યજનાંંંં ”””” #ો$ામ %તગત ઉભરતા )

કિવઓની �વરચીત રચનાઓ� પઠનું . Ð અ� ુ

સોની, 1હના પરમાર, િ��ણ ગ�જરુ , ગાગ2 

 યાસ, 3હ� સોનીુ , મૈ�ી, ઋષીકશ િ�વદ�9 ે , 

િશવાની મકવાણા.  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૧૨૧૨૧૨૧////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હ�ના પરમાર હ�ના પરમાર હ�ના પરમાર હ�ના પરમાર     

- 

માચ ) મહ�નાનો બીજો �>વાુ ુ ર ““““વ?ડ ક�ડની વ?ડ ક�ડની વ?ડ ક�ડની વ?ડ ક�ડની )) ))

ડડડડ9999””””  તર�ક ઉજવાય છ9 ે. ઉપરોBત ડ િનિમC 9 ે

જનD�િત અથ ૃ G  ડૉડૉડૉડૉ....મૌમૌમૌમૌલીન શાહલીન શાહલીન શાહલીન શાહ સાહબ9 નો 

Kાનસભર વાતાલાપ)  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૨૨૨૨૨૨૨////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (LધવારLધવારLધવારLધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મNર વાઘાણીમNર વાઘાણીમNર વાઘાણીમNર વાઘાણીુુ ુુ     

- િવP ધરતી 1દવસ િનિમC #ોે . કમલનયન  

જોષીQરા અન ડૉુ ે .ઉ�Rવલ �ીવદ� સાથ ે ે

વાતચીત. 

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   ::   ૨૩૨૩૨૩૨૩////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (�>વાર�>વાર�>વાર�>વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

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

- �Tલના 1દવસો ૂ Ð >Vવી પટલ ુ 9  

----    
“International Business Development” - 

અPીન પર�ખનો વાતાલાપ)   

- કિવતા� પઠન ું Ð Yન1દન સૈયદ ુ  

- લોકગીત Ð ગલાલીબન ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (Z[વારZ[વારZ[વારZ[વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   લીલા\સી ]મીનીલીલા\સી ]મીનીલીલા\સી ]મીનીલીલા\સી ]મીની    

- 

બહનોએ ગભાવ�થા પહલા9 9) , ગભાવ�થા દર_યાન) , 

તથા #`િત પછ� રાખવાની કાળa %ગ િવ�bત ુ ૃે

Dણકાર� આપતો વાતાલાપ) .  

વBતાવBતાવBતાવBતા----ડૉ કિવતા મચ\ટ  ડૉ કિવતા મચ\ટ  ડૉ કિવતા મચ\ટ  ડૉ કિવતા મચ\ટ  )) ))  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૭૨૭૨૭૨૭////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   અિપ�ત પાટડ�યાઅિપ�ત પાટડ�યાઅિપ�ત પાટડ�યાઅિપ�ત પાટડ�યા    

- યોગાચાય �ી �� ુ  યતંભાઇ મોદ� સાથે “ 'વનમા 'વનમા 'વનમા 'વનમા ંંંં

યોગ) મહ+વયોગ) મહ+વયોગ) મહ+વયોગ) મહ+વુુુુ ંં ંં ”  િવષય પર વાતાલાપ�  . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૮૨૮૨૮૨૮////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   શૈલી શૈલી શૈલી શૈલી + + + + વ4ક�વ4ક�વ4ક�વ4ક�ેે ેે     

- “અ6તવાણીૃ ” Ð ડૉ. મદન મોહન શમા� 

- “ઝી<બાવ”ે દશ િવશની મા>હતી? ે - @દઝીુ  

- “ગીટાર વાદન”- વ4ક�  ે  

- 
“વ'ટબલ સલાડે ? ” િવશની મા>હતીે - 

માનષી-િAયકાં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (CધવારCધવારCધવારCધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Eિતક AFપિતEિતક AFપિતEિતક AFપિતEિતક AFપિત    

- 

ડૉ. Eપલ પટ?લ Gારા મ>હલાઓમા માસીકની  

અિનયિમતતા તેમજ તેને લીધ ેઉદભવતી 

શાર�ર�ક સમKયા Lગ ેમાગદશન� � . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૦૩૦૩૦૩૦////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (NOવારNOવારNOવારNOવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ. . . . ઉમશ િPવદ�ઉમશ િPવદ�ઉમશ િPવદ�ઉમશ િPવદ�Q ેQ ેQ ેQ ે  

- “ HIV- AIDS ” િવશ ે – ડૉ. @દશીયા શખુ ે  KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- છPપિત શીવા'  િવશ ે Ð શાહ�લ ધોલક�યા 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (VWવારVWવારVWવારVWવારુુુુ ))))    

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

- કાXય પઠન Ð િવશાખા રાવલ   

- સફળતા િવશ ે Ð મ[ર સવક ુ ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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0022..  1100..0000  aa..mm..  TToo  1111..0000  aa..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm    
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0044..  0033..0000  pp..mm..  TToo  0044..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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

- િવ�ની અ�યબ વાતો. KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન��િત અથ ે "ૃ

ડૉડૉડૉડૉ....&ણાલભાઇ ઠ+ર&ણાલભાઇ ઠ+ર&ણાલભાઇ ઠ+ર&ણાલભાઇ ઠ+રૃૃૃૃ  સાથ ,ાનસભર વાતાલાપ ે .

કરશે. ડૉડૉડૉડૉ....ધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇ    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lockdown (05_05_2020 to 08_05_2020)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (4ધવાર4ધવાર4ધવાર4ધવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lockdown (05_05_2020 to 08_05_2020)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૭૦૭૦૭૦૭////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (�7વાર�7વાર�7વાર�7વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lockdown (05_05_2020 to 08_05_2020)    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (9:વાર9:વાર9:વાર9:વારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   Lockdown (05_05_2020 to 08_05_2020) 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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

- િવ�ની અ�યબ વાતો. 

- 

“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન��િત અથ ે "ૃ

ડૉડૉડૉડૉ....&ણાલભાઇ ઠ+ર&ણાલભાઇ ઠ+ર&ણાલભાઇ ઠ+ર&ણાલભાઇ ઠ+રૃૃૃૃ  સાથ ,ાનસભર વાતાલાપ ે .

કરશે. ડૉડૉડૉડૉ....ધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇ    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   અમન અમન અમન અમન + + + + �નવી�નવી�નવી�નવી    

- 
4ણ 5લુ .ભ મ7દરો િવશની મા7હતી ં ે

(:;ા,લ=મણ>, બડ હ?માન>@ ુ ) Ð �નવી 

- 
હBથ ટોક @ Ð “અDથમા”ના રોગ િવશની ે

મા7હતી-     ડૉ.રા>વ પાલીવાલ   

- 

“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન��િત અથ ે "ૃ

ડૉડૉડૉડૉ....િનિશતભાઇ Eરતીિનિશતભાઇ Eરતીિનિશતભાઇ Eરતીિનિશતભાઇ Eરતીુુુુ  સાથ ,ાનસભર ે

વાતાલાપ કરશ. ે. ડૉડૉડૉડૉ....ધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇ    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૨૨૨૦૦૦૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (GધવારGધવારGધવારGધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનિશત Hયાશિનિશત Hયાશિનિશત Hયાશિનિશત Hયાશ    

- 
પ7ડત ભજન સોપોરI Jારાં ““““સKરસKરસKરસKરંંંં ુુ ુુ  વાદન વાદન વાદન વાદન””””ના 

LોMામના કટલાક Nશોં @ . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન��િત અથ ે "ૃ

ડૉડૉડૉડૉ....&ણાલભાઇ ઠ+ર&ણાલભાઇ ઠ+ર&ણાલભાઇ ઠ+ર&ણાલભાઇ ઠ+રૃૃૃૃ  સાથ ,ાનસભર વાતાલાપ ે .

કરશે. ડૉડૉડૉડૉ....ધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇ    
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (�Pવાર�Pવાર�Pવાર�Pવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તતતતેેેેજશભાઇ દસાઇજશભાઇ દસાઇજશભાઇ દસાઇજશભાઇ દસાઇ@@@@     

- ડૉ.મQારI અન ડૉે .યોગશ દવલ સાથ ે @ ે ે

ડાયાબીટIશની સારવાર િવશની મા7હતી તથા ે

તમની સાથ ે ે વાતાલાપ. . 

- 

“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન��િત અથ ે "ૃ

ડૉડૉડૉડૉ....&ણાલભાઇ ઠ+ર&ણાલભાઇ ઠ+ર&ણાલભાઇ ઠ+ર&ણાલભાઇ ઠ+રૃૃૃૃ  સાથ ,ાનસભર વાતાલાપ ે .

કરશે. ડૉડૉડૉડૉ....ધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇ    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (RSવારRSવારRSવારRSવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િ4વદIઉમશભાઇ િ4વદIઉમશભાઇ િ4વદIઉમશભાઇ િ4વદI" ે" ે" ે" ે     

- 

“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન��િત અથ ે "ૃ

ડૉડૉડૉડૉ....વીવીવીવી....કકકક@@@@....પૌલ પૌલ પૌલ પૌલ ((((મVબરમVબરમVબરમVબરેેેે , , , , િનિત આયોગ િનિત આયોગ િનિત આયોગ િનિત આયોગ & & & & હડ હડ હડ હડ @@@@

કોિવડકોિવડકોિવડકોિવડ----૧૯ ૧૯ ૧૯ ૧૯ કિમટIકિમટIકિમટIકિમટI) ) ) ) સાથનો ,ાનસભર વાતાલાપે . .  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશભાઇતજશભાઇતજશભાઇતજશભાઇેેેે         

- 
ડૉ. હર�હરા �કાશ અન ડૉે .દ!ા િમ#ા સાથ ે 

Physiotherapy    િવશે તમની સાથ ે ે વાતચીત. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન'(િત અથ ે ૃ * ડૉડૉડૉડૉ....+ણાલભાઇ +ણાલભાઇ +ણાલભાઇ +ણાલભાઇ ૃૃ ૃૃ

ઠ/રઠ/રઠ/રઠ/ર સાથ 0ાનસભર વાતાલાપ કરશે ે2 . ડૉડૉડૉડૉ....ધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇ    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૯૧૯૧૯૧૯////૦૦૦૦૫૫૫૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન ગોહલકતન ગોહલકતન ગોહલકતન ગોહલ8 88 88 88 8     

- 
Kidney Diseases and Diet – Ms. Vijaya Agarwal 

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

- ક:પસ િમ; 8 મહશ+માર �'પિતમહશ+માર �'પિતમહશ+માર �'પિતમહશ+માર �'પિત8888 ુુ ુુ  =ારા ગાયલ એક @ફBમી ગીતે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન'(િત અથ ે ૃ * ડૉડૉડૉડૉ....િનિશતભાઇ Cરતીિનિશતભાઇ Cરતીિનિશતભાઇ Cરતીિનિશતભાઇ Cરતીુુ ુુ  

સાથ ે0ાનસભર વાતાલાપ કરશ2 ે. ડૉડૉડૉડૉ....ધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇ    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૦૨૦૨૦૨૦////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (DધવારDધવારDધવારDધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Eિમકા ભFEિમકા ભFEિમકા ભFEિમકા ભFૂૂૂૂ     

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

----    
G.H.Patel Comp. Sci. Dept. ની િવHાથIની િન@કતાિન@કતાિન@કતાિન@કતા શાહ શાહ શાહ શાહ Jારા 

ગવાયેલ ગઝલ  

- કો:LMટર િસOટમ મેનેજમેPટ ુ – હાદQક પ@ડત ં –  G.H.Patel Comp. 

Sci. Dept. 

- 
Dept. of  Business Studies  ની િવHાથI િનિતન Cપત િનિતન Cપત િનિતન Cપત િનિતન Cપત ુુુુ =ારા ગાયેલ 

એક @ફBમી ગીત 

- 
સસાર�ક હાOયસસાર�ક હાOયસસાર�ક હાOયસસાર�ક હાOયંંંં ÐÐÐÐ    રSકતા અTૂ 2 .ુ બાયોસાયPસીસ િવભાગના િવHાથIÐ 

@VWના    

- 
કાXય પઠનકાXય પઠનકાXય પઠનકાXય પઠનÐÐÐÐડૉડૉડૉડૉ    અT મહ8તાઅT મહ8તાઅT મહ8તાઅT મહ8તાુુ ુુ ((((Anand Institute of P. G. Studies in 

Arts ))))    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
““““કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”””” િવશે જન'(િત અથ* ૃ ડૉડૉડૉડૉ....+ણાલભાઇ ઠ/ર+ણાલભાઇ ઠ/ર+ણાલભાઇ ઠ/ર+ણાલભાઇ ઠ/રૃૃૃૃ  સાથે 

0ાનસભર વાતાલાપ કરશે2 . ડૉડૉડૉડૉ....ધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇ    
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૧૨૧૨૧૨૧////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( ((Yવાર(Yવાર(Yવાર(Yવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   અT સોની અT સોની અT સોની અT સોની ુુ ુુ + + + + હ�ના પરમાર હ�ના પરમાર હ�ના પરમાર હ�ના પરમાર + + + + િ;(ણ ગ[જરિ;(ણ ગ[જરિ;(ણ ગ[જરિ;(ણ ગ[જરુુુુ     

- 

““““ Oવર Xયજના Oવર Xયજના Oવર Xયજના Oવર Xયજનાંંંં ”””” �ો\ામ ]તગત ઉભરતા 2

કિવઓની Oવરચીત રચનાઓT પઠનું . Ð અT ુ

સોની, @હના પરમાર, િ;(ણ ગ[જરુ , ગાગI 

Xયાસ, Sહ� સોનીુ , મૈ;ી, ઋષીકશ િ;વદ�8 ે , 

િશવાની મકવાણા.  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન'(િત અથ ે *ૃ

ડૉડૉડૉડૉ....િનિશતભાઇ Cરતીિનિશતભાઇ Cરતીિનિશતભાઇ Cરતીિનિશતભાઇ Cરતીુુુુ  સાથ 0ાનસભરે  

વાતાલાપ કરશ2 ે. ડૉડૉડૉડૉ....ધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇ    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૨૨૨૨૨૨૨////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (dVવારdVવારdVવારdVવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િ;વદ�ઉમશભાઇ િ;વદ�ઉમશભાઇ િ;વદ�ઉમશભાઇ િ;વદ�* ે* ે* ે* ે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન'(િત અથ ે *ૃ

ડૉડૉડૉડૉ....વીવીવીવી....કકકક8888....પૌલ પૌલ પૌલ પૌલ ((((મ:બરમ:બરમ:બરમ:બરેેેે , , , , િનિત આયોગ િનિત આયોગ િનિત આયોગ િનિત આયોગ & & & & હડહડહડહડ8888 ,    

કોિવડકોિવડકોિવડકોિવડ----૧૯ ૧૯ ૧૯ ૧૯ કિમટ�કિમટ�કિમટ�કિમટ�) ) ) ) સાહબ#ી8     સાથનો 0ાનસભર ે

વાતાલાપ2 .  

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

  
Page No.:  1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૫૨૫૨૫૨૫////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   ર� ર� ર� ર� ((((રમ�ન ઇદરમ�ન ઇદરમ�ન ઇદરમ�ન ઇદ))))    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૬૨૬૨૬૨૬////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િમરાની �ીવદ�િમરાની �ીવદ�િમરાની �ીવદ�િમરાની �ીવદ�ેે ેે     

- 
““““યોગ�ારાયોગ�ારાયોગ�ારાયોગ�ારા    ��દર  વન��દર  વન��દર  વન��દર  વનુુુુ ””””એ િવષય ઉપર 

યોગિશ'ક સોનલબેન મજ,દાર સાથેની વાતચીતુ . 

- 

કોરોના મહામાર�ન 2યાનમા રાખીન સ,દાયના ે ં ે ુ

4હતમા એક િવં શષ કાય5મે 6 . 

Ð કોરોના વાયરસ 8 છકોરોના વાયરસ 8 છકોરોના વાયરસ 8 છકોરોના વાયરસ 8 છુુુુ ં ેં ેં ેં ે???? Ð રજની પરમાર -૪  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૭૨૭૨૭૨૭////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (>ધવાર>ધવાર>ધવાર>ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડAાદશના પડAાદશના પડAાદશના પડAા66 66 ંં ંં     

- િવિવધ Bકારના સાપ િવશ રા વ ભDી સાથ ઇ�ટરFGે ે  ુ

- 

કોરોના મહામાર�ન 2યાનમા રાખીન સ,દાયના 4હતમા ે ં ે ંુ

એક િવશષ કાય5મે 6 . 

Ðરોગરોગરોગરોગચાળામા સફાઇ અન JવKછતાચાળામા સફાઇ અન JવKછતાચાળામા સફાઇ અન JવKછતાચાળામા સફાઇ અન JવKછતાં ેં ેં ેં ે  Ðરજની પરમાર Ð ૩   

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////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (NOવારNOવારNOવારNOવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘા મઘા મઘા મઘા ેે ેે     

-  સ.પ. Gિનવુ િસQટ�નો ઇિતહાસ Ð મઘાે  

- 
ચામડ�ના રોગના િનRણાત ડો. BTા નાયર  સાથની ે

ચચા 6 ÐવદUમાર�ે ુ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન 2યાનમા રાખીન સ,ે ં ે દુાયના 4હતમા ં

એક િવશષ કાય5મે 6 . 

Ð Domestic Violence during the epidemic 

Ð રજની પરમાર - ૨ 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૦૫૦૫૦૫૦૫////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (85વાર85વાર85વાર85વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મનીષામનીષામનીષામનીષા    પટલપટલપટલપટલWWWW     

- પયાવરણના6  Bકાર  

- BXષણનાુ  Bકાર 

- પયાવરણ6   િવશનીે  લYનાટ�કાુ  તથા ગીતો 

- ઉવશીબન6 ે   પા�ડં W  સાથે પયાવરણ6  િવશ ેનો  વાતાલાપ6  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન 2યાનમા રાખીન સ,દાયના 4હતમા ે ં ે ંુ

એક િવશષ કાય5મે 6 . 

Ð Frontline Warriors – Asha  Worker and 

Community Health Worker  Ðરજની પરમારÐ ૧  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦ ૨૦૨૦ ૨૦૨૦ ૨૦૨૦ ((((સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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

- શ�દસર “��િતૃ ” Ð વષા� 

- હમ ર�ડયો િવશ " " ે Ð ડૉ. &ધા ુ રાઠવા 

- સા�હ*ય અન સમાજ ે Ð ડૉ.અજય ચૌહાણ   

- માર� િ1ય �ફ3મ Ð 4પલ  

- ર�7ટર�કલ િવશ " ે Ð 9�કતા 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
કોરોના મહામાર�ન :યાનમા રાખીન સ�દાયે ં ે ુ ના �હતમા એક િવશષ ં ે

કાય?મ� . ÐÐÐÐસામા@જક 9તર અન સ�દાય Aા�સિમશન સામા@જક 9તર અન સ�દાય Aા�સિમશન સામા@જક 9તર અન સ�દાય Aા�સિમશન સામા@જક 9તર અન સ�દાય Aા�સિમશન ે ુે ુે ુે ુ ---- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર    ÐÐÐÐ    ૫ ૫ ૫ ૫         

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૨૦૨૦૨૦૨////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   &ધા�& &ધા�& &ધા�& &ધા�& ુ ુુ ુુ ુુ ુ + + + + ગાગFગાગFગાગFગાગF    

- “ATM ”  મશીનની કામગીર� િવશ ે– ગાગF  

- “આયન અન �ટ�લે ”વHચનો તફાવત ે Ðર�ના  

- આકાશ IJ કમુ "ુ ? Ð સાઉદ 

- “Night Blindness”(રતાધળાપMં )ુિવશ મા�હતીે –ગાગF 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
કોરોના મહામાર�ન :યાનમા રાખીન સ�દાયના �હતમા એક િવશષ કાય?મે ં ે ુ ં ે � . 

ÐÐÐÐ    “  �વ અલગતા  �વ અલગતા  �વ અલગતા  �વ અલગતા ”     - રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર ----૬ ૬ ૬ ૬         

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૩૦૩૦૩૦૩////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (OધવારOધવારOધવારOધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હલી પટલ હલી પટલ હલી પટલ હલી પટલ " "" "" "" "     

- &િવચાર ુ Ð અPાર Qસન રગુ ે ં રજ "  

- ભાવ વગરની ભS7ત Ð ચ*સી પડTાે ં  

- લUકથા ુ Ð“સમાતરં ”Ð ભગીરથ WમભX Ð �દપાબન રાઠોડ ે  

- કાZય પઠન Ð [નીયા અમાર� ુ Ðભા\1સાદ પડTાની રચનાુ ં Ðક\ બાર�યા ુ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
કોરોના મહામાર�ન :યાનમા રાખીન સ�દાયના �હતમા એક િવશષ ે ં ે ુ ં ે

કાય?મ� . ÐÐÐÐ    Corona Virus Challenges in Village ---- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર    ----૭૭૭૭            
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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   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (_Jવાર_Jવાર_Jવાર_Jવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ?�`ના ડાગર?�`ના ડાગર?�`ના ડાગર?�`ના ડાગરંંંં     

- 
Homeopathy – A Different Perception - ડૉ.રોમા 

9તાણીનો aી મયકભાઇ રાવલ સાથ વાતાલાપં ે � . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન :યાનમા રાખીન સ�દાયના �હતમા એક ે ં ે ુ ં

િવશષ કાય?મે � . 

ÐÐÐÐ    સલામત ખોરાકની આદતસલામત ખોરાકની આદતસલામત ખોરાકની આદતસલામત ખોરાકની આદત ---- રજની પરમાર  રજની પરમાર  રજની પરમાર  રજની પરમાર ÐÐÐÐ ૮ ૮ ૮ ૮        

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (d?વારd?વારd?વારd?વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િeવદ�ઉમશભાઇ િeવદ�ઉમશભાઇ િeવદ�ઉમશભાઇ િeવદ�f ેf ેf ેf ે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોિવડકોિવડકોિવડકોિવડ----૧૯ ૧૯ ૧૯ ૧૯ રોગચાળાના પગલ આિથhક ે 1iિૃત બધ થતાં ,ં  

બકાર� અન નોકર�ઓનોે ે  સામનો કર� રહલી સમ�યાઓ અન " ે

આવી પ�રS�થિતઓમા કૌશ3ય િવકાસ ક�lોની S�થિતં " , તઓ ે

કવી ર�ત કાય કર� રmા છ ત િવશ " ે ે ે ે� aીમાન &રoત રોય aીમાન &રoત રોય aીમાન &રoત રોય aીમાન &રoત રોય ુુ ુુ

((((ડાયર7ટરડાયર7ટરડાયર7ટરડાયર7ટર"""" , , , , એ1p�ટસશીપ િવભાગએ1p�ટસશીપ િવભાગએ1p�ટસશીપ િવભાગએ1p�ટસશીપ િવભાગેેેે , , , , રા`A�ય કૌશલ િવકાસ રા`A�ય કૌશલ િવકાસ રા`A�ય કૌશલ િવકાસ રા`A�ય કૌશલ િવકાસ 

િનગમિનગમિનગમિનગમ) ) ) ) સાથનો qાનસભર વાતાલાપે � .  

Stamp


