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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   ::   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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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   ::   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
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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

- પાણીમા રગોળ� ં ં Ð િમનલ 

- નવ ત શી#ની સભાળ ુ ં - ર&ડયો નાટક+  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન -યાનમા રાખીન સ.દાયના ે ં ે ુ

&હતમા એક િવશષ કાય2મં ે 3 . 

ÐÐÐÐ5વિનભર ભારત માટ વડા6ધાન5વિનભર ભારત માટ વડા6ધાન5વિનભર ભારત માટ વડા6ધાન5વિનભર ભારત માટ વડા6ધાન3333 ++ ++ 8ી 8ી 8ી 8ી 9 આિથ<ક પકજ 9 આિથ<ક પકજ 9 આિથ<ક પકજ 9 આિથ<ક પકજ ું ે +ુ ં ે +ુ ં ે +ુ ં ે + ----    

રજની રજની રજની રજની પરમાર પરમાર પરમાર પરમાર ----૧૦૧૦૧૦૧૦    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

UN – Women India ના ના ના ના Deputy 

Country Representative and office-
in-Charge Ms. Nishtha Satyam 

સાથનો કોિવડે -૧૯ દરEયાન મ&હલાઓના 

િવિવધ .Gાઓ િવશનો Hાનસભર વાતાલાપ ુ ે 3

(&હIદ�મા)ં.   

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (JધવારJધવારJધવારJધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીેે ેે     

- અ.તવાણી ૃ Ð ઘર Ð ડૉ.વૈશાલીબન ભાવસારે  

- કાOય પઠન - અશોક Qર� ગો5વામીૂ  

- પાઘડ�નો ઇિતહાસ Ð શૈલશ દરSે  

- આમળા િવશ ે Ðમનોજ વાકાણી 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન -યાનમા રાખીન સ.દાયના ે ં ે ુ

&હતમા એં ક િવશષ કાય2મે 3 . 

ÐÐÐÐ    કોિવડકોિવડકોિવડકોિવડ----૧૯૧૯૧૯૧૯ના લTણો િવશ ના લTણો િવશ ના લTણો િવશ ના લTણો િવશ ેેેે ----રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર ----૧૧૧૧૧૧૧૧        
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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   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (UVવારUVવારUVવારUVવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

“ કોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસકોરોના વાઇરસ”     િવશ જન Uિત અથ ે Dૃ

ડૉડૉડૉડૉ....વીવીવીવી....કકકક++++....પૌલ પૌલ પૌલ પૌલ ((((મEબરમEબરમEબરમEબરેેેે , , , , િનિત આયોગ િનિત આયોગ િનિત આયોગ િનિત આયોગ & & & & હડહડહડહડ++++ ,    

કોિવડકોિવડકોિવડકોિવડ----૧૯ ૧૯ ૧૯ ૧૯ કિમટ�કિમટ�કિમટ�કિમટ�) ) ) ) સાથનો Hાનસભર વાતાલાપે 3 .  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (#2વાર#2વાર#2વાર#2વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   5વZનીલ 5વZનીલ 5વZનીલ 5વZનીલ + + + + [&કતા[&કતા[&કતા[&કતા    

- શ\દસર - િમCતા Ðકા]^મરા શાહ 

- 
Jક સ_ફ ુ ે Ð ચખોવ ઇન માય લાઇફ ે - bશીલા ુ

ખડાયતા 

- c&રઝમ ુ - દશના 3 + &ર&કષા  

- 6વાસન - ખdરાહો ૂ -િમનલ પટલ+  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન -યાનમા રાખીન ે ં ે સ.દાયના ુ

&હતમા એક િવશષ કાય2મં ે 3 . 

ÐÐÐÐ    એકાતવાસ એકાતવાસ એકાતવાસ એકાતવાસ ંં ંં ( ( ( ( eવોરIટ�નeવોરIટ�નeવોરIટ�નeવોરIટ�ન++++ ) ) ) ) ----    રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમાર    ---- ૧૨ ૧૨ ૧૨ ૧૨                

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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

- િવ�ની અ�યબ વાતો. 

- 

કોરોના મહામાર�ન �યાનમા રાખીન સ!દાયના #હતમા ે ં ે ંુ

એક િવશષ કાય*મે + . 

ÐWho is Most at Risk from Corona Virus?    

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર ÐÐÐÐ    ૧૭૧૭૧૭૧૭    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િ7વદ�ઉમશભાઇ િ7વદ�ઉમશભાઇ િ7વદ�ઉમશભાઇ િ7વદ�8 ે8 ે8 ે8 ે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

 

“COVID-19”     દરિમયાન આપણા દશમા આરો;યના < ં

=>ો અન ?િવધાઓે ુ  િવશ જન�Bિત અથ ે 8ૃ

Dr. K. Srinath Reddy, President of the Public 

Health Foundation India (PHFI). And 

Formerly Headed the Department of 

Cardiology at All India Institute of Medical 

Sciences (AIIMS) સાથનો Eાનસભરે  વાતાલાપ+ . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (GધવારGધવારGધવારGધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇે <ે <ે <ે <     

- ડૉ.મHાર� અન ડૉે .યોગશ દવલ સાથ ડાયાબીટ�શની ે < ે ે

સારવાર િવશની મા#હતી તથા તમની સાથ ે ે ે વાતાલાપ+ . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન �યાનમા રાખીન સ!દાયના #હતમા ે ં ે ંુ

એક િવશષ કાય*મે + . 

ÐWhen should the corona test be done - 

રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર ÐÐÐÐ    ૧૧૧૧૮૮૮૮    
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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   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (BKવારBKવારBKવારBKવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હલન હલન હલન હલન <<<<     

- અ!તવાણી ૃ - ખાલી જ;યા  Ð સૌય +  

- 
દાતના એક રોગ ં “M�Mવાઇટ�સ”િવશેÐ

Nિનકા & Pષાર ુ    

- કોQRSટરુ  Ð કરણ વોરા 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન �યાનમા રાખીન સ!દાયના ે ં ે ુ

#હતમા એક િવશષ કાય*મં ે + . 

- “લોકડાઉન-૫” અનલોક – ૧ – #દશાિનદશો T

અન િનયમો ે - રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર ÐÐÐÐ    ૧૧૧૧૯૯૯૯    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૯૧૯૧૯૧૯////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (V*વારV*વારV*વારV*વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનિશત Wયાશિનિશત Wયાશિનિશત Wયાશિનિશત Wયાશ    

- 
પ#ડત ભજન સોપોર� Xારાં ““““સPરસPરસPરસPરંંંં ુુ ુુ  વાદન વાદન વાદન વાદન””””ના 

=ોYામના કટલાક Zશોં < . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન �યાનમા રાખીન સ!દાયના ે ં ે ુ

#હતમા એક િવશષ કાય*મં ે + . 

ÐNecessary Rules for Railway Travel 

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર ÐÐÐÐ    ૨૦૨૦૨૦૨૦    
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૨૨૨૨૨૨૨////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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

- “૨૧-�નના રોજ  તરરા"#�ય યોગ &દવસૂ ”િનિમ( હાલમા ે ં

ચાલતી કોિવડકોિવડકોિવડકોિવડ----૧૯ ૧૯ ૧૯ ૧૯ મહામાર�ન 0યાનમા રાખીન યોગ 2ારા ે ં ે

શર�રને ત3ર4ત કવી ર�ત રાખી શકાય ત િવષય પર જન ં 7 ે ેુ

9:િત અથ ૃ � ડૉ િનિશતભાઇ >ડૉ િનિશતભાઇ >ડૉ િનિશતભાઇ >ડૉ િનિશતભાઇ > ુુુરુતી રતી રતી રતી નો ડૉ ડૉ ડૉ ડૉ....ધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇધવલભાઇ  સાથ ે

@ાનસભર વાતાલાપA . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન 0યાનમા રાખીન સBદાયના &હતમા એક ે ં ે ંુ

િવશષ કાયDમે A . 
- Farmers Should take Precautions to avoid 

Corona Infection - રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર ÐÐÐÐ    ૨૪૨૪૨૪૨૪    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૩૨૩૨૩૨૩////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

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

- 
 તરરા"#�ય યોગ &દન િનિમ(ે    ““““યોગIારા  >Jદર KવનયોગIારા  >Jદર KવનયોગIારા  >Jદર KવનયોગIારા  >Jદર Kવનુુુુ ””””એ 

િવષય ઉપર યોગિશLMકા સોનલબન મજBદાર સાથની વાતચીતે ેુ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન 0યાનમા રાખીન સBદાયના &હતમા એક ે ં ે ંુ

િવશષ કાયDમે A . 
-    How Can Prevent Children from getting Corona 

Infected? - રજની પરમારજની પરમારજની પરમારજની પરમાર ર ર ર ÐÐÐÐ    ૨૨૨૨૨૨૨૨    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (OધવારOધવારOધવારOધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌLલક મૌLલક મૌLલક મૌLલક ++++LચJતન LચJતન LચJતન LચJતન     

- Rરક Rસગ ે ં Ð ડૉ.મદન મોહન શમાA 

- રસપી 7 -હોટ પોટ મDોની ે Ð TUતી ૃ + અિપVતા 

- Bલાકાત ુ Ð ડૉ. િRતી સW9 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન 0યાનમા રાખીન સBદાયના &હતમા એક ે ં ે ંુ

િવશષ કાયDે A મ. 

-Some Tips for Work from Home- રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમાર    ÐÐÐÐ    ૨૨૨૨3333    
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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   ::   ૨૫૨૫૨૫૨૫////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (:Zવાર:Zવાર:Zવાર:Zવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હતલ દવ હતલ દવ હતલ દવ હતલ દવ 7 ે7 ે7 ે7 ે     

- િવ[ કોઢ &દન િનિમ( ડૉે . ર�ટા વોરા સાથ ે વાતચીત. KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન 0યાનમા રાખીન સBદાયના &હતમા એક ે ં ે ંુ

િવશષ કાયDમે A . 

-    Balancing Immunity Corona Times    ----    રજની રજની રજની રજની 

પરમારપરમારપરમારપરમાર    ÐÐÐÐ    ૨૧૨૧૨૧૨૧    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૬૨૬૨૬૨૬////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (]Dવાર]Dવાર]Dવાર]Dવારુુુુ ))))    

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         - ““““કોિવડકોિવડકોિવડકોિવડ----૧૯૧૯૧૯૧૯””””મહામાર� દર^યાન દ7શમા ચાલં તી આિથVક   

સમ4યા `તગત A િવિવધ Baાઓને 0યાન રાખીને જન9:િત ૂ ૃ

અથ� Mr. Santosh Kumar Mehrotra, Professor of 

Economics, JNU. He was Director – General, 

Institute of Applied Manpower Research, 

Planning Commission (In the Rank of Secretary, 

Government of India) (2009-2014) સાથનેો @ાનસભર 

વાતાલાપA .      
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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)શલૈી ુ Ð મનોજ  

- મેર�મર/ Ð એશા 

- લીલા ચણાની ભેલ Ð 3ાચી + વશૈાલીબેન  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ને 5યાનમા રાખીને સ7દાયના �હતં ુ મા ં

એક િવશેષ કાય:મ; . 
- Measures taken by the government  to 

make MSMEs self-reliant - રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૨૫૨૫૨૫૨૫    

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૦૩૦૩૦૩૦////૦૬૦૬૦૬૦૬////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િ)વદ�ઉમશભાઇ િ)વદ�ઉમશભાઇ િ)વદ�ઉમશભાઇ િ)વદ�C ેC ેC ેC ે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

Deputy Country Representative and office-

in-Charge, , , , UNWOMEN India ના ના ના ના Ms. Nishtha 

Satyamસાથ ે કોિવડ-૧૯ મહામાર� દરGયાન મ�હલાઓને 

લગતા િવિવધ 7Jાઓ િવશ ેુ જનKLિત અથC ૃ Oાનસભર 

વાતાલાપ ; (�હ�દ�મા)ં.   

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (QધવારQધવારQધવારQધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઋિતક 3Kપિતઋિતક 3Kપિતઋિતક 3Kપિતઋિતક 3Kપિત    

- 

કોિવડ-૧૯ મહામાર�ને  લીધે સમાજમા લોકોના માનસ ં

પટ ઉપર થતી િવપર�ત માનશીક અસરો �ગે જનKLિત ૃ

અથC Kણીતા મનો'ચ�કTસક ડૉડૉડૉડૉ....સ�દપભાઇ પટUલ સ�દપભાઇ પટUલ સ�દપભાઇ પટUલ સ�દપભાઇ પટUલ ંં ંં સાથ ે

Oાન સભર વાતાલાપ; . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ને 5યાનમા રાખીને સ7દાયના �હતમા ં ંુ

એક િવશેષ કાય:મ; . 
- Boost your immune System to fight 

Corona - રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૨૭૨૭૨૭૨૭    
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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   ::   ૦૨૦૨૦૨૦૨////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (LVવારLVવારLVવારLVવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌરિવ મૌરિવ મૌરિવ મૌરિવ  + + + +મૌ'લક મૌ'લક મૌ'લક મૌ'લક     

- અ7તવાણી ૃ - ડૉ.મદન મોહન શમા; 

- સાય�સ ટોક Ðમેઘા 

- અ'ભનય Ð ડૉ.નવનીત ચૌહાણ  

- કથા સ�રતા Ð'ચ�તન  

- Tવચાની સભાળ ં Ð ડૉ.સ5યા નાયર ં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ને 5યાનમા રાખીને સ7દાયના �હતમા ં ંુ

એક િવશેષ કાય:મ; . 
-    WHO updated guideline on the use of masks 
for control of corona virus - રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૨૨૨૨૮૮૮૮    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૩૦૩૦૩૦૩////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (Z:વારZ:વારZ:વારZ:વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િ)વદ�ઉમશભાઇ િ)વદ�ઉમશભાઇ િ)વદ�ઉમશભાઇ િ)વદ�C ેC ેC ેC ે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

Country Programme Manager, 

UNWOMEN. Ms. Kanta Singh સાથે કોિવડ-

૧૯ મહામાર� દરGયાન મ�હલાઓન લગતા ે િવિવધ 

7Jાઓ િવશ ુ ે જનKLિત અથ ૃ C Oાનસભર વાતાલાપ ;

(�હ�દ�મા)ં.   

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   જસવ�ત પચાલ જસવ�ત પચાલ જસવ�ત પચાલ જસવ�ત પચાલ ં ંં ંં ંં ં     

- વદકા�લન િશ�ણ િવશ ે ે Ð ઝલક પટલ  #  

- મઘ%ત ે ૂ Ð કિવ કાલીદાસ Ð ધમશ )  

- “William Wordsworth”  – િ*તી 

- બાયોચી-સ િવશ ે Ð રમશ ચૌધર/ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર/ન 1યાનમા રાખીન સ3દાયના 4હતમા ે ં ે ુ ં એક િવશષ ે

કાય8મ9 . 
- Religious places, restaurants and malls will open 

from June 8, Know rules  - રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૨૬૨૬૨૬૨૬    

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

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

- પાણીના િવિવધ =વ>પો Ð ડૉ.મદન મોહન શમા9 

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

- ગણશ વદના ે ં Ð કતન ગોહલ# #  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર/ન 1યાનમા રાખીન સ3દાયના 4હતમા એક િવશષ ે ં ે ુ ં ે

કાય8મ9 . 

- કોરોના વાયરસકોરોના વાયરસકોરોના વાયરસકોરોના વાયરસ– ભય નહE ભય નહE ભય નહE ભય નહE, , , , હક/કતો ફલાવોહક/કતો ફલાવોહક/કતો ફલાવોહક/કતો ફલાવો## ##  - રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૨૯૨૯૨૯૨૯    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (IધવારIધવારIધવારIધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   JKનશ પરમારJKનશ પરમારJKનશ પરમારJKનશ પરમારેેેે     

- અ3તવાણીૃ  Ð દાન - કપીલ વસાણી 

- V.P.Sci.Coll. ના એ.*ો. ડૉ.િનMજ ભN Oારા એક 4ફPમી ગીતુ ં  

----    કાQમીરના લોકRSય ૃ Ð જ=ન Ð ડૉ.મદન મોહન શમા9 

- 
ર4ડયો # નાટક - ન%R Tલાઇડો=કોપ ં ુ ુ Ð લખક ે Ðમહ�O ચોટલીયા # Ð રVૂકતા9 

Ð િ*યા-�બરVુ-=વ-નીલ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર/ન 1યાનમા રાખીન સ3દાે ં ે ુ યના 4હતમા એક િવશષ ં ે

કાય8મ9 . 
- Govt. of India issue fresh guideline for officials and 
staffers of Central Govt. to prevent spread of Covid-19 - 

રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૩૦૩૦૩૦૩૦    
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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   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (XYવારXYવારXYવારXYવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઋિતક *[પિતઋિતક *[પિતઋિતક *[પિતઋિતક *[પિત    

- 

િવનાયકા =Mલ ઓફ નસ]ગુ , બાકરોલના  

િવ^ાથ`ઓસાJઆ, Tલમ�ટે ે , ત�વી, મ4હમા, અન ે

ર/c dારા એક િવશષ કાય8મુ ે 9 .   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર/ન 1યાનમા રાખીન સ3દાયના ે ં ે ુ

4હતમા એક િવશષ કાય8મં ે 9 . 
- UNICEF – Children Severely affected by 

Corona - રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૩૧૩૧૩૧૩૧    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (f8વારf8વારf8વારf8વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િgવદ/ઉમશભાઇ િgવદ/ઉમશભાઇ િgવદ/ઉમશભાઇ િgવદ/) ે) ે) ે) ે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

Public Health Advocacy and 
Communications Expert    Dr. Sukriti 

Chauhan સાથે નાના બાળકો તથા બાળક/ઓ, 

સગભા 9 મ4હલાઓ તથા માતાઓ પર કોિવડ-૧૯ થી  

થતી િવિવધ અસરો અન તન કિવ ર/ત %ર કર/ે ે ે # ે ૂ  

શકાય ત ે િવશ ે જન[Xિત અથ ૃ ) hાનસભર 

વાતાલાપ 9 (4હ�દ/મા)ં.   

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

Page No.:  1  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ((((સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આિશષ આિશષ આિશષ આિશષ + + + + �ચા�ચા�ચા�ચા    

- અ�ાહમ �લ�કનનો પ! Ð #$લુ ુ  

- Bermuda Triangle  History – મથન ં + િન�ખલ 

- ચોકલટની બનાવટ ે Ð �ચા 

- #લાકાત ુ Ð ડૉ.િવવક વમા ે 1 (ગઝલ) 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર4ન 5યાનમા રાખીન સ#દાયના 8હતમા એક િવે ં ે ંુ શષ ે

કાય:મ1 . 

-    Domestic Violence During Pandemic - રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૩૨૩૨૩૨૩૨    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ((((મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંં ંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   >વ?નીલ >વ?નીલ >વ?નીલ >વ?નીલ + + + + >નહા>નહા>નહા>નહાેે ેે     

- કામ Ð વૈશાલીબન ે + >વ?નીલ + અજય 

- મર4 મરA ે Ð ફશન C Ð માનષી 

- DવાસનÐ #EતFરુ ે Ð ડૉ.િપનાક4નીબને+મનોજ 

- સGન >થલી Ð H4મ પઇJટKગ ે Ð અજય+િમLલ   

- રસપી C Ðપૌઆની પટ4સ ે Ð 8રJક4 + દNાબન ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર4ન 5યાનમા રાખીન સ#દાયના 8હતમા એક િવશષ ે ં ે ં ેુ

કાય:મ1 . 
-    Need to solve women’s problems during epidemic - 
રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૩૪૩૪૩૪૩૪    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ((((PધવારPધવારPધવારPધવારુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   $દશીયા$દશીયા$દશીયા$દશીયાુુ ુુ     ÐÐÐÐ    દશRલદશRલદશRલદશRલ    ÐÐÐÐ    પાSલપાSલપાSલપાSલુુુુ     

- અ#તવાણીૃ  “$દરતનીુ  મહરબાનીC ”- વૈશાલીબને   

- ચીકન Vનીયા ુ Ðડૉ હાદWક ખમાર  

- કોલરાના રોગ િવશ ે ે Ð દશRલ  

- િવજળ4 Ð $દશીયાુ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર4ન 5યાનમા રાખીન સ#દાયના 8હતમા એક િવશષ ે ં ે ં ેુ

કાય:મ1 . 

-SHGs Combat to COVID-19-  રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૩૩૩૩૩૩૩૩    
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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  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (VSવારVSવારVSવારVSવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   YધાJZ YધાJZ YધાJZ YધાJZ ુ ુુ ુુ ુુ ુ + + + + ગાગRગાગRગાગRગાગR    

- “A.T.M” મશીનની કામગીર4 િવશ ટોકે . –ગાગR 

- “આયન અન >ટ4લ1 ે ” વ[ચનો તફાવતે  - ર4ના 

- “આકાશ \S કમુ ુ C ?” Ðસાઉદ 

- “Night Blindness”(રતાધળાપ_ં ુ)ં િવશ મા8હતી ે -ગાગR 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર4ન 5યાનમા રાખીન સ#દાયના ે ં ે ુ

8હતમા એક િવશષ કાય:મં ે 1 . 
-    Corona pandemic impact on child labor - 
રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૩૫૩૫૩૫૩૫    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (Y:વારY:વારY:વારY:વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િ!વદ4ઉમશભાઇ િ!વદ4ઉમશભાઇ િ!વદ4ઉમશભાઇ િ!વદ4a ેa ેa ેa ે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

Dr. Yasmin Ali Haque (India 

Representative to UNICEF) સાથે           

૦-૫ વષના નાના બાળકો પર કોિવડ1 -૧૯ થી થતી 

િવિવધ અસરો િવશ ે જનcVિત અથ ૃ a dાનસભર 

વાતાલાપ1 .   

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૦૨૦૨૦૨૦////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �યામ �યામ �યામ �યામ + + + + ચાદનીચાદનીચાદનીચાદનીંંંં     

- ડાય�� ફટ ે � Ð�ણાલ ક#ડયાૃ  

- HIV-AIDS િવશ મા#હતી ે Ð ગૌરાગ +નીં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન ,યાનમા રાખીન સ.દાયના ે ં ે ુ

#હતમા એક િવશષ કાય2મં ે 3 . 

----    Corona Pandemic: Impact and 

strategies for Education sector in 

India    – રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૩૬૩૬૩૬૩૬    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૧૨૧૨૧૨૧////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

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

----    

““““ડાયા;બટ�સડાયા;બટ�સડાયા;બટ�સડાયા;બટ�સ””””ના રોગ િવશ અ>?નાતક ે ુ

બાયોસાય@સી િવભાગના ડૉ.વાCદવ ઠEર ુ �

સાથ Gાનસભર વાતાલાપે 3 . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન ,યાનમા રાખીન સ.દાયના ે ં ે ુ

#હતમા એક િવશં ષે કાય2મ3 . 

----    Corona Epidemic Effect on Food Safety 

and Nutrition – રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૩૭૩૭૩૭૩૭    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૨૨૨૨૨૨૨////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (HધવારHધવારHધવારHધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ?થા શાહ આ?થા શાહ આ?થા શાહ આ?થા શાહ     

- 
ડૉ. સોહમ દસાઇ સાથ ખચની સારવાર િવશની � ે ે ે

મા#હતી તથા તમની સાથ ઇ@ટરLMે ે  ુ

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન ,યાનમા રાખીને ં ે સ.દાયના ુ

#હતમા એક િવશષ કાય2મં ે 3 . 

----    Guideline for Religious Places  

– રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૩૮૩૮૩૮૩૮ 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૩૨૩૨૩૨૩////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (OPવારOPવારOPવારOPવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રાકશરાકશરાકશરાકશ����     ÐÐÐÐ    શીખાશીખાશીખાશીખા    

- Qેરક Qસગં “ િમRતા”  Ð ડૉ.મદન મોહન શમા3 

- 
“માનશીકતાણ”  અથવા “ ?��સ”  િવશનેી માહ�તી Ð  

�દશીયાુ  

- 
“હ�Sલો”  શTદની ઉVપતી િવશેની માહ�તી Ð 

િપનાલીની 

- “ મેમેર�”  Ð િવશનેી રસQત વાતો-�દશીયાુ  શખે 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�ન ,યાનમા રાખીન સ.દાયના ે ં ે ુ

#હતમા એક િવશષ કાય2મં ે 3 . 

----    WHO Nutrition advice for adults during 

the COVID-19 outlook – રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૩૯૩૯૩૯૩૯ 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (Y2વારY2વારY2વારY2વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િRવદ�ઉમશભાઇ િRવદ�ઉમશભાઇ િRવદ�ઉમશભાઇ િRવદ�Z ેZ ેZ ેZ ે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         - Country Programme Manager, 

UNWOMEN. Ms. Kanta Singh સાથે 

કોિવડ-૧૯ મહામાર� દર[યાન મ#હલાઓન ે

લગતા િવિવધ .]ાઓ િવશ ુ ે જન+Oિત અથ ૃ Z

Gાનસભર વાતાલાપ 3 (#હ@દ�મા)ં.   

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૭૨૭૨૭૨૭////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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

- ડૉ.�હરલબન પ�ડયા સાથ ે ે ડાયટડાયટડાયટડાયટેેેે િવશની વાતચીતે . KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર$ન %યાનમા રાખીન સ'દાયના ે ં ે ુ

�હતમા એક િવશષ કાય+મં ે , . 
- Garib Kalyan Rojagar Abhiyaan  

- રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૪૦૪૦૪૦૪૦ 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૮૨૮૨૮૨૮////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવામગળવામગળવામગળવાંંંં રરરર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   શૈલી શૈલી શૈલી શૈલી + + + + વ5ક$વ5ક$વ5ક$વ5ક$ેે ેે     

- અ'તવાણી ૃ Ð ડૉ.મદન મોહન શમા, 

- ઝી:બાવ દશ િવશની વાતો ે ; ે Ð <દઝીુ  

- ગીતાર વાદન Ð વ5ક$ ે  

- સલાડ િવશની વાતો ે Ð માનશી Ð િ=યકાં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર$ન %યાનમા રાખીન સ'દાયના ે ં ે ુ

�હતમા એક િવશષ કાય+મં ે , . 
- Chinese Cyber Attack on India  

- રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ    ૪૧૪૧૪૧૪૧    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (@ધવાર@ધવાર@ધવાર@ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   બનBર પઠાણ બનBર પઠાણ બનBર પઠાણ બનBર પઠાણ ેેેે     

- 

હોિમયોપથીના 'ળDત િસ%ધાતો ત િવષય ઉપર ે ૂ ૂ ં ે ડૉડૉડૉડૉ. . . . 

લીના �દઘલીના �દઘલીના �દઘલીના �દઘેેેે સાથ ે ડૉ ભાલ5I વૈJણવડૉ ભાલ5I વૈJણવડૉ ભાલ5I વૈJણવડૉ ભાલ5I વૈJણવેેેે ુુ ુુ     નો Kાનસભર 

વાતાલાપ, . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર$ન %યાનમા રાખીન સ'દાયના ે ં ે ુ

�હતમા એક િવશષ કાય+મં ે , . 
-  Corona virus disease, WHO advice for the 

public, Myth busters - રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમાર    ÐÐÐÐ૪૨૪૨૪૨૪૨            
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DDDDDDDD aattee   ::   ૩૦૩૦૩૦૩૦////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (MNવારMNવારMNવારMNવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનિશત Oયાસિનિશત Oયાસિનિશત Oયાસિનિશત Oયાસ    

- 
પ�ડત િવP મોહન ભQ Rારાં “મોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદન””””    

ના થોડાક Sશો. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર$ન %યાનમા રાખીન સ'દાયના ે ં ે ુ

�હતમા એક િવશષ કાય+મં ે , . 
- Corona virus disease, WHO advice for the 

public, Myth busters - રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમાર    ÐÐÐÐ૪૩૪૩૪૩૪૩            

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૧૩૧૩૧૩૧////૦૭૦૭૦૭૦૭////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (T+વારT+વારT+વારT+વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઋિતક =Vપિતઋિતક =Vપિતઋિતક =Vપિતઋિતક =Vપિત    

- 

કોિવડ-૧૯ મહામાર$ન  લીધ સમાજમા લોકોનાે ે ં  

માનસ પટ ઉપર થતી િવપર$ત માનશીક અસરો 

Sગ જનVMિત અથ Vણીતા મનોWચ�કXસક ે Yૃ

ડૉડૉડૉડૉ....સ�દપભાઇ પટલ સ�દપભાઇ પટલ સ�દપભાઇ પટલ સ�દપભાઇ પટલ ં ;ં ;ં ;ં ; સાથ Kાન સભર વાતાલાપે , . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર$ન %યાનમા રાખીન સ'દાયના ે ં ે ુ

�હતમા એક િવશષ કાય+મં ે , . 

-    Corona virus parenting tips - રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારÐÐÐÐ૪૪૪૪૪૪૪૪    
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૩૦૩૦૩૦૩////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   ર� ર� ર� ર� ((((ર�ાબધનર�ાબધનર�ાબધનર�ાબધનંંંં ))))    

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

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રજની પરમારરજની પરમારરજની પરમારરજની પરમાર    

- અ�તવાણી ૃ Ð "દરત ુ Ðડૉ. વૈશાલીબન ભાવસાર ે  

- “ટલ.ટ/ ે ” Ð રચના મહ2ર3/  

----    “ર�ાબધનં ” િનિમ5 એક લોકવાતાે 8- ભરત રાવલ  

- 
લ9ના:ટકા ુ Ð વા; ુ<=ષણ ુ Ð ર?કતા અ@ૂ 8 .ુ 

બાયોસાય.સીસ િવભાગના િવCાથEઓ  

- :ફHમી ગીત- રાણા કરણિસIહ 

- “ર�ાબધનં ”તહવારની કટલીક વાતો/ / –નયન બોગરા  

- 
“ ર�ાબધનર�ાબધનર�ાબધનર�ાબધનંંંં ”  િનિમ5 અ@ િનિમ5 અ@ િનિમ5 અ@ િનિમ5 અ@ે ુે ુે ુે .ુ...લાઇKર3 સાય.સની લાઇKર3 સાય.સની લાઇKર3 સાય.સની લાઇKર3 સાય.સની ેે ેે

િવCાથEનીઓ Lારા ગવાયલ ગીતિવCાથEનીઓ Lારા ગવાયલ ગીતિવCાથEનીઓ Lારા ગવાયલ ગીતિવCાથEનીઓ Lારા ગવાયલ ગીતેેેે ....    

- “તાજમહલ/ ” િવશ અવનવી �ણકાર3 ે – 2તે લ   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર3ન Mયાનમા રાખીન સ�દાયના :હતમા ે ં ે ુ ં

એક િવશષ કાયOમે 8 . 

- What to do if you think you have COVID-19  

- રજની પરમાર Ð ૪૫૪૫૪૫૪૫ 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (QધવારQધવારQધવારQધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   O3Rના ડાગરO3Rના ડાગરO3Rના ડાગરO3Rના ડાગરંંંં     

- 

Homeopathy – A Different 

Perception - ડૉ.રોમા Sતાણીનો 

Tી મયકભાઇ રાવલ સાથ વાતાલાપં ે 8 . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર3ન Mયાનમા રાખીન સ�દાયના ે ં ે ુ

:હતમા એક િવશષ કાયOમં ે 8 . 
- Surakshit Dada-Dadi, Nana-Nani 

Abhiyaan - રજની પરમાર – ૪૬૪૬૪૬૪૬ 



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  
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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////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (VWવારVWવારVWવારVWવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડXાદશના પડXાદશના પડXાદશના પડXા88 88 ંં ંં     

- 
:હરોિશમા:હરોિશમા:હરોિશમા:હરોિશમા----ડડડડ//// િવષ ડૉે .કમલનયન જોષીYરા સાહબ ુ /

સાથ Zાનસભર વાતાલાપે 8 .  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર3ન Mયાનમા રાખીન સ�દાયના ે ં ે ુ

:હતમા એક િવશષ કાયOમં ે 8 . 
- Psychosocial Support for Children 

During COVID-19  - રજની પરમાર – ૪૭૪૭૪૭૪૭ 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૭૦૭૦૭૦૭////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (\Oવાર\Oવાર\Oવાર\Oવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ]મીની ^લલા.સી]મીની ^લલા.સી]મીની ^લલા.સી]મીની ^લલા.સી    

- 

બાળકો _ારા મોબાઇલ તમજ ટ3વીે /કો`a;ટર નો ુ

વb પડતા ુ ઉપયોગથી dવાdeય પર અસર Sગ  ે

ડૉ.અ@ષા <ભાકરન સાથ વાતાલાપુ ે 8 . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર3ન Mયાનમા રાખીન સ�દાયના ે ં ે ુ

:હતમા એક િવશષ કાયOમં ે 8 . 

- Keep Children Safe -રજની પરમાર – ૪૮૪૮૪૮૪૮ 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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

- હોબી િવશ ે Ð રચના મહ�ર !  

- 
ર"ડયો ક%પસની એક િવ'ાથ)ની ! ! અશ) શાહ અશ) શાહ અશ) શાહ અશ) શાહ +ારા ગવાયલ ે

એક "ફ/મી ગીત  

- દાતની સભાળ ં ં Ð ડૉ ગાગ) ભ5 

- "ફ/મી ગીત Ð રાણા કરણિસ7હ  

- થલસિમયા િવશ ે ે ે ે Ð ડૉ.િન9ખલ ખારોડ   

- Role of Youth in Building new India Ð ;<વી પટલ!  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર ન >યાનમા રાખીન સ?દાયના "હતમા એક ે ં ે ુ ં

િવશષ કાયBમે C . - Corona Virus dos and don’ts -

રજની પરમાર – ૫૧ 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

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

- 

“ યોગયોગયોગયોગ””””િવશે    આટ ઓફ 9લિવ7ગની સHથા સાથ ેજોડાયેલ C ં

તથા બીગ એફ.એમના IતJવ ૂ ૂ C R.J સોનીયા નેહલાનીસોનીયા નેહલાનીસોનીયા નેહલાનીસોનીયા નેહલાની    

સાથ ેસાથ ેસાથ ેસાથ ેLાનસભર વાતાલાપC  કરશ ેિશતલ સહાનીિશતલ સહાનીિશતલ સહાનીિશતલ સહાની.... 

- સોનીયા નેહલાની સોનીયા નેહલાની સોનીયા નેહલાની સોનીયા નેહલાની Mારા ગવાયેલ એક ગીત.... 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર ને >યાનમા રાખીને સ?દાયના "હતમા ં ંુ

એક િવશેષ કાયBમC   

– Corona –    Measures to overcome stigma -

રજની પરમાર Ð ૫૦ 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (NધવારNધવારNધવારNધવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   ર� ર� ર� ર� ((((જનમાPઠમીજનમાPઠમીજનમાPઠમીજનમાPઠમી))))    
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (STવારSTવારSTવારSTવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....અિપUત પાટ"ડયાઅિપUત પાટ"ડયાઅિપUત પાટ"ડયાઅિપUત પાટ"ડયા    

- 
““““Vગ �<યારોપણVગ �<યારોપણVગ �<યારોપણVગ �<યારોપણ””””િવશ ેWી.જશવત રાવલ સાથ ેLાનસભર ં

વાતાલાપ કરશ ેડૉC .અિપUત પાટ"ડયા.   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર ને >યાનમા રાખીને સ?દાયના "હતમા એક ં ંુ

િવશેષ કાયBમC   
– FSSAI – Follow these simple tips to keep your 

fruit and vegetables clean -રજની પરમારÐ ૪૯ 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (ZBવારZBવારZBવારZBવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િ]વદ ઉમશભાઇ િ]વદ ઉમશભાઇ િ]વદ ઉમશભાઇ િ]વદ ^ ે^ ે^ ે^ ે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         - ““““કોિવડકોિવડકોિવડકોિવડ----૧૯૧૯૧૯૧૯””””મહામાર  દર%યાન દશમા ચાલ! ં તી આિથUક    

સમHયા Vતગત િવિવધ ?_ાઓન >યાન રાખીન C ૂ ે ે

જન�Sિત અથૃ  ̂Mr. Santosh Kumar Mehrotra, 

Professor of Economics, JNU. He was 
Director – General, Institute of Applied 
Manpower Research, Planning Commission 
(In the Rank of Secretary, Government of 

India) (2009-2014) સાથનો Lાનસભર વાતાલાપે C .      

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (શિનવારશિનવારશિનવારશિનવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કોલજના િવ'ાથ)ઓકોલજના િવ'ાથ)ઓકોલજના િવ'ાથ)ઓકોલજના િવ'ાથ)ઓેેેે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

િવિવધ કોલજના ે િવ'ાથ)ઓ Mારા Hવત]તા "દન ં

િનિમa ેએક િવશષ કાયBમે C .  

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌ�લક મૌ�લક મૌ�લક મૌ�લક     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         - �ા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”””” 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   #$નશ પરમાર #$નશ પરમાર #$નશ પરમાર #$નશ પરમાર ેેેે     

- અ'તવાણીૃ  - ધમ , - આશા માખચાે  

- 0હમાચલ 2દશની લોકરગ શૈલી5 ં - કર6યાલાÐ ડૉ.મદન મોહન શમા, 

- ક<પસ િમ= 5 >િમન?માર સોલક6>િમન?માર સોલક6>િમન?માર સોલક6>િમન?માર સોલક6ુુ ુુ ંં ંં  Aારા ગવાયલ ે ગીત  

- હોBટલ લાઇફ િવશ 5 ે – પીFષ HIતાુ ુ  

- રાવ# પટલના કાJયો 5 – મણીલાલ હ.પટલ5   

- 
ક<પસ િમ=ો Kારા એક ગીતની પઠન સાથ સમOતી 5 ે ૂ  

– અજય + રજની 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
કોરોના મહામાર6ન Rયાનમા રાખીન સ'દાયના 0હતમા એે ં ે ુ ં ક િવશષ ે

કાયSમ, .  - People With Disabilities  - રજની પરમાર – ૫૩ 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૯૧૯૧૯૧૯////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (WધવારWધવારWધવારWધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન બારોટ કતન બારોટ કતન બારોટ કતન બારોટ 55 55 + + + + Yમીકા ભ[Yમીકા ભ[Yમીકા ભ[Yમીકા ભ[ૂૂૂૂ     

- સરદાર પટલની #વન ગાથા 5 Ð રOકતા ૂ , - દશન દર#,  

- પારપર6ક ભોજન અન BવાB\ય ં ે Ð રOકતા ૂ , Ð ડૉ.િન?જ ભ[ુ ં  

----    સાસાસાસાય]સ ટૉક ય]સ ટૉક ય]સ ટૉક ય]સ ટૉક ÐÐÐÐ બાયોલો#કલ ફ^ટસ  બાયોલો#કલ ફ^ટસ  બાયોલો#કલ ફ^ટસ  બાયોલો#કલ ફ^ટસ 55 55 ÐÐÐÐ    રOકતા ૂ , Ð �Rધા+_વૂા, 

----    ગઝલ ગાયન ગઝલ ગાયન ગઝલ ગાયન ગઝલ ગાયન ÐÐÐÐ     રOકતાૂ , Ð મોઇન મલક ે     

----    ગાધી#ની #વન ગાથા ં Ð રOકતા ૂ , - ધરવ બારોટ    

----    ગાધી#ગાધી#ગાધી#ગાધી#ંંંં aaaaુંુ ંુ ંુ ંિ2ય ભજન   િ2ય ભજન   િ2ય ભજન   િ2ય ભજન      

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર6ન Rયાનમા રાખીન સ'દાયના 0હતમા એક િવશષ ે ં ે ુ ં ે

કાયSમ, . - How to Cope with Job Stress and Build 

Resilience during - રજની પરમાર Ð ૫૪    
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....dધા ચૌહાણdધા ચૌહાણdધા ચૌહાણdધા ચૌહાણુુુુ     

- 

સા0હeયના સશોધન િવશ ભરત પડfાં ે ં , 

ડૉ.h.એમ.ચKવાડ6યાં , તથા ડૉ.રાhશ મકવાણા સાથ ડૉ ે

અજય ચૌહાણનો વાતાલાપ, . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર6ન Rયાનમા રાખીન સ'દાયના 0હતમા ે ં ે ંુ

એક િવશષ કાયSમે , . 
- How you can manage your finances after 

job loss - રજની પરમાર Ð ૫૨ 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૧૨૧૨૧૨૧////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (iSવારiSવારiSવારiSવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િ=વદ6ઉમશભાઇ િ=વદ6ઉમશભાઇ િ=વદ6ઉમશભાઇ િ=વદ6k ેk ેk ેk ે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોિવડ-૧૯ની વૈિlક મહામાર6ન Rયાનમા રાખીે ં ન ે

UNICEF ના સમ]વયથી Dr. Shila Deb,     

Dr. J.P.Didhech, and Dr. Gaytri Singh Aારા 

નાના બાળકોન Bતનપાન તથા પોષણ િવશ ે ે જનmHિત ૃ

અથ k nાનસભર Oથ ચચાૂ ,.    

Stamp
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �હના પરમાર �હના પરમાર �હના પરમાર �હના પરમાર  

- 
ર��ડયો નાટક- હા અમે �જરાતી ુ – સૈફઅલી,  �$%ના , 

મે&લુ, રાજવી  

- 
'પ સો(ગુ -*ાથના, Ð“મન ઉસીક/ કરો *ાથના , ”- 

સૈફઅલી, �$%ના,મે&લુ,રાજવી, અ0,ુ �હના   

- રાજ1થાની ગીત – ખ3મા – �$%ના  

- Biography – Arunima Sinha – Anita  

- Short Story – “4મર” શરદ ઠાકર – �હના 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- Poetry Recitation Ð 4 Poems of Neruda – Janki and Anu    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૫૨૫૨૫૨૫////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન કતન કતન કતન ���� + + + + કાજલ કાજલ કાજલ કાજલ     

- 
અ0.ુ �હ(દ/ િવભાગના ડૉ.પાવતી ગોસાઇ Aારા,  રB કરાયેલ ૂ

બે લEકથા ુ Ð ૧) ઉલટ ફર અને � ૨) બેટા    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- Gાન ગગોHી ં Ðહવા કા મહાસાગર Ð ડૉ.મદન મોહન શમા, 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૬૨૬૨૬૨૬////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (JધવારJધવારJધવારJધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   લીલા(સી Lમીનીલીલા(સી Lમીનીલીલા(સી Lમીનીલીલા(સી Lમીની    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         - બહનોએ ગભાવ1થા પહલા� �, , ગભાવ1થા દર3યાન, , તથા 

*Nિત પછ/ રાખવાની કાળP Qગ િવુ ે 1Rત Sણકાર/ ૃ

આપતો વાતાલાપ, . વWતાવWતાવWતાવWતા----ડૉ કિવતા મચ(ટ  ડૉ કિવતા મચ(ટ  ડૉ કિવતા મચ(ટ  ડૉ કિવતા મચ(ટ  ,, ,,  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૭૨૭૨૭૨૭////૦૮૦૮૦૮૦૮////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (�Zવાર�Zવાર�Zવાર�Zવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનR િનR િનR િનR ુુુુ    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

સાઇબર $ાઇમ િવશ અ01નાતક કો3[\ટર સાય(સ ે ુ ુ

િવભાગના ડૉ.*શાત સાહબ સાથ વાતાલાપં � ે , . 
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KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         - Public Health Advocacy and 
Communications Expert    Dr. Sukriti 

Chauhan સાથે નાના બાળકો તથા બાળક/ઓ, 

સગભા , મ�હલાઓ તથા માતાઓ પર કોિવડ-૧૯ થી 

થતી િવિવધ અસરો અન તન કિવ ર/ત aર કર/ ે ે ે � ે ૂ

શકાય ત ે િવશ ે જનS�િત અથ ૃ ^ Gાનસભર 

વાતા,લાપ (�હ(દ/મા)ં.   

Stamp
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હાદ�ક ��પિતહાદ�ક ��પિતહાદ�ક ��પિતહાદ�ક ��પિત    

- �વાશન િવશ ે Ð ભાિવકÐ� !વકÐ"ક#ના-હાદ�ક 

- 
પ.%.ૂમહા!મા ગાધીના *+ૂયો િવશની ચચા ં ે / Ð 

રજની-મ"હરથિસ2હ-"દ3યાગીનીં -યોગીની 

- 
દશના બધારણમા િવ6ાથ7ઓના યોગદાન િવશ 9 ં ં ે

વાતચીત-િન+સા-હ:પી9 -;િૂમકા-� !વક- મ"હરથિસ2હ 

- 
જનલર નોલજની ગમે ે - ભાિવન Ðિન+સા-હ:પી9 -

િવ=યાલ>મી 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૦૦૦૦૯૯૯૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦    ((((મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

એક *લાકાત એક *લાકાત એક *લાકાત એક *લાકાત ુુુુ :::: એDઝાયટG અન "ડ�શન િવશ ે ે ે

ડૉ.અ+પશ શાખલા સાથ વાતચીત કરશ મLલ ે ં ે ે ે ુ

અMવાલ. 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૨૦૨૦૨૦૨////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦    ((((NધવારNધવારNધવારNધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઋિતક ��પિતઋિતક ��પિતઋિતક ��પિતઋિતક ��પિત    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોિવડ-૧૯ મહામારGન  લીધ સમાજમા લોકોના ે ે ં

માનસ પટ ઉપર થતી િવપરGત માનશીક અસરો 

Qગ જન�Rિત અથ �ણીતા મનોSચ"ક!સક ે Tૃ

ડૉડૉડૉડૉ....સ"દપભાઇ પટલ સ"દપભાઇ પટલ સ"દપભાઇ પટલ સ"દપભાઇ પટલ ં 9ં 9ં 9ં 9 સાથ Wાન સભર વાતાલાપે / . 



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RR aa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   99 00 .. 44   FFMM   
 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

DDAA 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   ::   ૦૩૦૩૦૩૦૩////૦૦૦૦૯૯૯૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦    ((((RXવારRXવારRXવારRXવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િYવદGઉમશભાઇ િYવદGઉમશભાઇ િYવદGઉમશભાઇ િYવદGT ેT ેT ેT ે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

Dr. Yasmin Ali Haque (India 

Representative to UNICEF) સાથ ે૦-૫ 

વષના નાના બાળકો પર કોિવડ/ -૧૯ થી થતી 

િવિવધ અસરો િવશ ે જન�Rિત અથ ૃ T Wાનસભર 

વાતાલાપ/ .   
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ચાદની શાહ ચાદની શાહ ચાદની શાહ ચાદની શાહ ંં ંં     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    

“ડાયાSબટGસ”ના રોગ િવશ અ_`નાતક ે ુ

બાયોસાયDસી િવભાગના ડૉ.વાaદવ ઠcર સાથ ુ 9 ે

વાતાલાપ/ . 

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૭૦૭૦૭૦૭////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રચના મહ�ર� રચના મહ�ર� રચના મહ�ર� રચના મહ�ર� �� �� ---- ૧ ૧ ૧ ૧    

- િવજય િવલાશ પલસે ે - માડવીં - રચના 

- !ાગ મહલ � Ð $જ ૂ Ð રચના 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    સ&ડ આટ)*ટ ે Ð +દશુ .ન પટનાયક Ð રચના  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઋ3વીક !4પિત ઋ3વીક !4પિત ઋ3વીક !4પિત ઋ3વીક !4પિત ----    ( C C R A A P )    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

6ના જમાનામા ચાલતા જમણવાર િવશની અવનવી ુ ં ે

વાતો. Ð ઋ3વીક  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (:ધવાર:ધવાર:ધવાર:ધવારુુુુ ))))    

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

- ભગવાન =ી>?નના લીડરશીપ @દાજ િવશૃ ે- BC?ના 

- BફEમી ગીત Ð રાણા કરણિસFહ 

----    વEલભીGરની ઐિતહાસીક ગાથા ૂ Ð  મહ�રથિસFહ 

- 
Salvation Army English Medium Schoolની 

િવJાથKનીઓ Mારા ગવાયલ દશ ભNOત ગીતે � . 

- લPકથા ુ Ð ર4ચીQી- પાથ. 

- BફEમી ગીત Ð +?ઠ� કામોઠ�ૃ  

- હવાઇદળમા વપરાતા TUધ િવમાનો િવશં ેુ - V3વીક 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- BફEમી ગીત Ð ર�Uધી તરWયા 
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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////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (XYવારXYવારXYવારXYવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   BદZયાગની >માર� BદZયાગની >માર� BદZયાગની >માર� BદZયાગની >માર� ંં ંં ુુ ુુ     

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

- અ]ભમાન િવશ ે Ð સ^4દ_સન સયૈદ ુ ે  

- સ*>િત તથા કલા િવશ ં ેૃ Ð પાથ કામોઠ�.  

- BફEમી ગીત Ð હાદ)ક !4પિત  

- 
અaતા િ!તમની નવલ કથા રવ&T *ટbપ િવશ ૃ ુ� ે � ે -  

મહ�રથિસFહ પરમાર    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- Zયસન િવશ ે Ð સાગર ચૌધર� 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (cCવારcCવારcCવારcCવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રચના મહ�ર� રચના મહ�ર� રચના મહ�ર� રચના મહ�ર� �� �� – ૨  ૨  ૨  ૨ –    ( C C R A A P )    

- “dTટ� પાલરુ . ” Ð વાતા  .  

- કeછના જોવાલાયક *થળો 

- કાળો gગર ુ ં  

- ધીણોધર gગર ુ ં  

- hસલ Ð તોરલની સમાધી 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    મા*ટર સફ ે “સiવ કGરં ુ ”  િવશે 

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   કતન કતન કતન કતન ���� + + + + કાજલ કાજલ કાજલ કાજલ     

- 
�હ�દ� �દન િનિમ� િવશષ વાતાલાપ ે ે # Ð  

ડૉ.મદન મોહન શમા# 

- 

અ).ુ �હ�દ� િવભાગના ડૉ.પાવતી ગોસાઇ /ારા #

ર0 કરાયલ બ લ3કથા ૂ ે ે ુ Ð ૧) ઉલટ ફર અન � ે  

૨) બટા   ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
9ાન ગગો:ી ં Ð હવા કા મહાસાગરહવા કા મહાસાગરહવા કા મહાસાગરહવા કા મહાસાગર Ð    

ડૉ.મદન મોહન શમા# 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   >?વીક @Aપિત>?વીક @Aપિત>?વીક @Aપિત>?વીક @Aપિતુુુુ     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

ઉમરઠ બી� .આર.સી.ભવનના ંBlock Resource 

Person Dી @કાશભાઇ @Aપિત સાથ ે

Intellectual Disability ધરાવતા બાળકો Fગ ે

િવGHત ચચાૃ #. 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (LધવારLધવારLધવારLધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉ િપનાક�ની પડMાડૉ િપનાક�ની પડMાડૉ િપનાક�ની પડMાડૉ િપનાક�ની પડMાંં ંં     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

Nી રોગોન લગતી સમGયાઓ િવશ િવGHત ે ે ૃ

Aણકાર� Ð ડૉ રમા DીવાGતવા 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (R>વારR>વારR>વારR>વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

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

- કાSય પઠન Ð િવશાખા રાવલ   KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- સફળતા િવશ ે Ð મUર સવક ુ ે  
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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   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦    ((((WXવારWXવારWXવારWXવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મીનાબન લીબાચીયામીનાબન લીબાચીયામીનાબન લીબાચીયામીનાબન લીબાચીયાેે ેે     

- અYતવાણી ૃ Ð ઉપવાસ Ð ડૉવૈશાલીબન ભાવસાર ે  

----    Dી [\ણનો ભ]^તયોગ ૃ Ð પાથ કામોઠ�#  

- Gવભાવ Ð _િમકાબન ચૌહાણ ૂ ે  

- @[િત ૃ Ð હમલબન પટલ � ે �  

- 
ક.મા.Yનશી ની abવી વcલભ નવલ કથા િવશ ુ ુ ે Ð 

મહ�રથિસdહ પરમાર 

- Gવરeચત કિવતા Ð હમ�ત મકવાણા� ં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- િવિવધ )?ય શૈeલઓ િવશ ૃ ે Ð રજની પરમાર  

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૧૨૧૨૧૨૧////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....�ધા ચૌહાણ �ધા ચૌહાણ �ધા ચૌહાણ �ધા ચૌહાણ ુુુુ  

- ડૉ.અજયિસ�હ ચૌહાણ �ારા લવાયલ !ણીતા ે ે

કટાર લખક ઉવ)શ કોઠાર, સાથનો ઇ0ટર12ે ે .ુ 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- કોરોના મહામાર,ન 3યાનમા રાખીન સરકાર ે ં ે

5ારા બહાર પાડલ કોરોના ગીત9 . ((((એ0થમએ0થમએ0થમએ0થમ)))) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૨૨૨૨૨૨૨////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવામગળવામગળવામગળવાંંંં રરરર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   <=નશ પરમાર<=નશ પરમાર<=નશ પરમાર<=નશ પરમારેેેે     

- બાળકોમા જ0મ!ત બહરાશ ં 9 Ð કોમલ  

- 
ડાયવરટ?કલાુ (આતરડામા થતો એક રોગં ં )  Ð 

ડૉ.Aદશીયા શખ ુ ે  

- 
CચકનDનીયાુ ના લEણો અન ઉપાયો ે Ð 

ડૉ હાદFક ખમાર 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- કોરોના મહામાર,ન 3યાનમા રાખીન સરકાર ે ં ે

5ારા બહાર પાડલ કોરો9 ના ગીત. ((((એ0થમએ0થમએ0થમએ0થમ)))) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૩૨૩૨૩૨૩////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (HધવારHધવારHધવારHધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશ દસાઇતજશ દસાઇતજશ દસાઇતજશ દસાઇે 9ે 9ે 9ે 9     

- 

“બાળકોમા થતા ડાયર,યાના રોગં ે ”િવષય 

ઉપર બાળ રોગ િનJણાત ડૉં .િનCખલ ખારોડ 

સાહબ સાથ વાતાલાપ9 ે K . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- કોરોના મહામાર,ન 3યાનમા રાખીન સરકાર ે ં ે

5ારા બહાર પાડલ કોરોના ગીત9 . ((((એ0થમએ0થમએ0થમએ0થમ)))) 
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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   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (DMવારDMવારDMવારDMવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ. . . . ઉમશ િNવદ,ઉમશ િNવદ,ઉમશ િNવદ,ઉમશ િNવદ,O ેO ેO ેO ે  

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

- છNપિત શીવા<  િવશ ે Ð શાહ,લ ધોલક,યા 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- કોરોના મહામાર,ન 3યાનમા રાખીન સરકાર ે ં ે

5ારા બહાર પાડલ કોરોના ગીત9 . ((((એ0થમએ0થમએ0થમએ0થમ)))) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૫૨૫૨૫૨૫////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (RSવારRSવારRSવારRSવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મથન મથન મથન મથન ંંંં + + + + િનCખલ િનCખલ િનCખલ િનCખલ     

- “Uરક Uસગે ં ” Ð Vરના 

- 
“ઇફXટ,વ મનજમ0ટ9 ે ે ે ” િવશની માVહતી ે

ડૉ.સી.ક9.સોનારા 

- “English Made Simple” –  મથન ં  

- કા1ય પઠન Ð િવJYભાઇ મહત ુ ં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- કોરોના મહામાર,ન 3યાનમા રાખીન સરકાર ે ં ે

5ારા બહાર પાડલ9  કોરોના ગીત. ((((એ0થમએ0થમએ0થમએ0થમ)))) 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૮૨૮૨૮૨૮////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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 દર0ે  

- આમળા િવશ ે Ð મનોજ વાકાણી 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ4ાચૈતસી પડ4ાચૈતસી પડ4ાચૈતસી પડ4ાંં ંં  6ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે

7ોમો7ોમો7ોમો7ોમો----૦૧૦૧૦૧૦૧    અન ે કોરોના મહામાર(ન 9યાનમા રાખીન ે ં ે

સરકાર 6ારા બહાર પાડલ કોરોના ગીત; . ((((એ>થમએ>થમએ>થમએ>થમ)  )  )  )   

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘા મઘા મઘા મઘા ેે ેે ÐÐÐÐ તજશભાઇ  તજશભાઇ  તજશભાઇ  તજશભાઇ ેેેે ((((@હરલ પડ(યા@હરલ પડ(યા@હરલ પડ(યા@હરલ પડ(યા))))    

- 

૨૯૨૯૨૯૨૯----સAટCબરસAટCબરસAટCબરસAટCબર;;;;  “ વDડ હાટ ડવDડ હાટ ડવDડ હાટ ડવDડ હાટ ડE EE EE EE E ;; ;;”  િનિમF Gદયને ે લગતા 

રોગ િવષ િવ*Hત ચચા કરવા ે ૃ E ડૉ.મનીષ તીવાર( 

સાહબ સાથ; ે Jાનસભર વાતાલાપE . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ4ાચૈતસી પડ4ાચૈતસી પડ4ાચૈતસી પડ4ાંં ંં  6ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે

7ોમો7ોમો7ોમો7ોમો----૦૧૦૧૦૧૦૧  અન કોરોના મહામાર(ન 9યાનમા રાખીન ે ે ં ે

સરકાર 6ારા બહાર પાડલ કોરોના ગીત; . ((((એ>થમએ>થમએ>થમએ>થમ)  )  )  )   

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૦૩૦૩૦૩૦////૦૯૦૯૦૯૦૯////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (LધવારLધવારLધવારLધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   સમીક િOવદ(સમીક િOવદ(સમીક િOવદ(સમીક િOવદ(ેેેે     

- 
ડૉ. સોહમ દસાઇ સાથ; ે કપવાની સારવાર િવશની ં ે

મા@હતી તથા તમની સાથ ઇ>ટર"Pે ે  ુ

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ4ાચૈતસી પડ4ાચૈતસી પડ4ાચૈતસી પડ4ાંં ંં  6ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે

7ોમો7ોમો7ોમો7ોમો----૦૧૦૧૦૧૦૧  અન કોરોના મહામાર(ન 9યાનમા રાખીન ે ે ં ે

સરકાર 6ારા બહાર પાડલ કોરોના ગીત; . ((((એ>થમએ>થમએ>થમએ>થમ)  )  )  )   
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0022..  1100..0000  aa..mm..  TToo  1111..0000  aa..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm    

0033..  1122..0000  pp..mm..  TToo  0011..0000  pp..mm..  ::  EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraamm  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (QRવારQRવારQRવારQRવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડ4ાદશના પડ4ાદશના પડ4ાદશના પડ4ાEE EE ંં ંં  

- 
તRણાવ*થામા પોષણS મહTવ એ િવષય ુ ં ંુ  

ઉપર ભાવનાબન ચૌહાણ સાથ વાતચીત  ે ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ4ાચૈતસી પડ4ાચૈતસી પડ4ાચૈતસી પડ4ાંં ંં  6ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે

7ોમો7ોમો7ોમો7ોમો----૦૧૦૧૦૧૦૧ અન કોરોના મહામાર(ન 9યાનમા રાખીન ે ે ં ે

સરકાર 6ારા બહાર પાડલ કોરોના ગીત; . ((((એ>થમએ>થમએ>થમએ>થમ)  )  )  )   

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૨૦૨૦૨૦૨////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (WXવારWXવારWXવારWXવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   રY રY રY રY ((((ગાધી Zયતીગાધી Zયતીગાધી Zયતીગાધી Zયતીં ંં ંં ંં ં ))))    

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

Page No.:  1  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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

- “સાપ” િવશ ેરા�વ ભ�ી સાથનેો વાતાલાપ� . KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર #ારા તૈયાર કરવામા આવેલ (ોમો(ોમો(ોમો(ોમો----૦૨૦૨૦૨૦૨ 

અને કોરોના મહામાર+ને ,યાનમા રાખીને સરકાર #ારા ં

બહાર પાડ/લ કોરોના ગીત. ((((એ2થમએ2થમએ2થમએ2થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ5થા આ5થા આ5થા આ5થા + + + + 7યામ7યામ7યામ7યામ    

- સગીત સમારોહસગીત સમારોહસગીત સમારોહસગીત સમારોહંં ંં  

સારગીવાદક 8ી કમાલ સાબર+ તથા  તબલાવાદક 8ી ં

ન9લ મી8ા સાથેની વાતચીત  તથા તેમના કાય;મના ુ �

થોડાક =શો. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ�ાચૈતસી પડ�ાચૈતસી પડ�ાચૈતસી પડ�ાંં ંં  #ારા તૈયાર કરવામા આવેલ (ોમો(ોમો(ોમો(ોમો----૦૧૦૧૦૧૦૧ 

અને કોરોના મહામાર+ને ,યાનમા ં રાખીને સરકાર #ારા 

બહાર પાડ/લ કોરોના ગીત. ((((એ2થમએ2થમએ2થમએ2થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૭૦૭૦૭૦૭////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (?ધવાર?ધવાર?ધવાર?ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઋતિવક (Bપિતઋતિવક (Bપિતઋતિવક (Bપિતઋતિવક (Bપિત    

- હોબી િવશ ે Ð રચના મહDર+/  

- 
રEડયો કFપસની એક િવGાથHની / / અશH શાહ અશH શાહ અશH શાહ અશH શાહ #ારા ગવાયલ એક ે

EફJમી ગીત  

- દાતની સભાળ ં ં Ð ડૉ ગાગH ભ� 

- EફJમી ગીત Ð રાણા કરણિસMહ  

- થલસિમયા િવશ ે ે ે ે Ð ડૉ.િનNખલ ખારોડ   

- Role of Youth in Building new India Ð OPવી પટલ/  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર #ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે (ોમો(ોમો(ોમો(ોમો----૦૦૦૦૧ ૧ ૧ ૧ અને કોરોના 

મહામાર+ન ,યાનમા રાખીન સરકાર #ારા બહાર પાડલ કોરોના ે ં ે /

ગીત. ((((એ2થમએ2થમએ2થમએ2થમ))))         
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (STવારSTવારSTવારSTવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   અમન અમન અમન અમન + + + + BનવીBનવીBનવીBનવી    

- 
Uણ Vલભ મEદરો િવશેની માEહતી ુ � ં Ð 

(WXા,લZમણ�, બડ/ હ[માન�ુ ) Ð Bનવી 

- 
હ/Jથ ટોકÐ“અ5થમાના”રોગ િવશનેી માEહતી- 

ડૉ.રા�વ પાલીવાલ   

- કોમશHયલ પાયલોટ બનવા િવશનેી માEહતી -અમન 

- િવમાન પર+ચાર+કા બનવા િવશનેી માEહતી -કાજલ 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ�ાચૈતસી પડ�ાચૈતસી પડ�ાચૈતસી પડ�ાંં ંં  #ારા તૈયાર કરવામા આવલે (ોમો(ોમો(ોમો(ોમો----૦૧૦૧૦૧૦૧ 

અને કોરોના મહામાર+ને ,યાનમા રાખીને સરકાર #ારા ં

બહાર પાડ/લ કોરોના ગીત. ((((એ2થમએ2થમએ2થમએ2થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (];વાર];વાર];વાર];વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   બન�ર પઠાણ બન�ર પઠાણ બન�ર પઠાણ બન�ર પઠાણ ેેેે     

- 

દમના રોગની સારવાર િવિવધ આરો_ય પ,ધતી #ારા 

Ð ડૉ.એમ.િવ.ક2`/ /, ડૉ.સતીષ પટલ/ , ડૉ.પકજ દવ તથા ં ે

ડૉ. ભાલ2V વૈbણવ ે ુ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર #ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે (ોમો(ોમો(ોમો(ોમો----૦૦૦૦૨૨૨૨ 

અને કોરોના મહામાર+ન ,યાનમા રાખીન સરકાર #ારા ે ં ે

બહાર પાડલ કોરોના ગીત/ . ((((એ2થમએ2થમએ2થમએ2થમ))))         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ�થાઆ�થાઆ�થાઆ�થા    ÐÐÐÐ    રવીરવીરવીરવી    

- અ�તવાણી ૃ - “�ાથના� ”  Ð વૈશાલીબને ભાવસાર 

- સગીતનાં  આ$િનકુ  સાધનોની મા)હતી Ð“+ામોફોન” 

- “બકે  પઇને ”   િવશ ે Ð )હમા/0ં  ુ

- 12કટની રમત 4 િવશ ે  

- Do know you? 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ7ાચૈતસી પડ7ાચૈતસી પડ7ાચૈતસી પડ7ાંં ંં  8ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે �ોમો�ોમો�ોમો�ોમો----૦૦૦૦૨૨૨૨ 

અને કોરોના મહામાર2ન :યાનમા રાખીન સરકાર 8ારા ે ં ે

બહાર પાડલ કોરોના ગીત4 . ((((એ/થમએ/થમએ/થમએ/થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

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

- “Basics of Social Media Marketing”- Dr. Priti  

- “Suppression” – Dr. Priyanka  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર 8ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે �ોમો�ોમો�ોમો�ોમો----૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

અને કોરોના મહામાર2ન :યાનમા રાખીન સરકાર 8ારા ે ં ે

બહાર પાડલ કોરોના ગીત4 . ((((એ/થમએ/થમએ/થમએ/થમ))))         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Dિતક �EપિતDિતક �EપિતDિતક �EપિતDિતક �Eપિત    

- 

ડૉ. Dપલ પટ4લ Gારા મ)હલાઓમા માસીકની  

અિનયિમતતા તેમજ તેને લીધ ેઉદભવતી શાર2ર2ક 

સમ�યા Kગે માગદશન� � . 
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અને કોરોના મહામાર2ન :યાનમા રાખીન સરકાર 8ારા ે ં ે

બહાર પાડલ કોરોના ગીત4 . ((((એ/થમએ/થમએ/થમએ/થમ))))         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Oયામ Oયામ Oયામ Oયામ + + + + ચાદનીચાદનીચાદનીચાદનીંંંં     

- �ોબાયોટ2Qસ િવશ ે �ો.િવR/G િમSા સાથ �લાકાતે ુ  KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર 8ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે �ોમો�ોમો�ોમો�ોમો----૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

અને કોરોના મહામાર2ન :યાનમા રાખીન સરકાર 8ારા ે ં ે

બહાર પાડલ કોરોના ગીત4 . ((((એ/થમએ/થમએ/થમએ/થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (U1વારU1વારU1વારU1વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌલીક મૌલીક મૌલીક મૌલીક + + + + VચW/તન VચW/તન VચW/તન VચW/તન     

- 
અ�થમાના રોગના લXણો તથા ઉપચાર િવશની ચચાં ે �- 

ડૉ. રાYવ પાલીવાલ  

- સફળતાના િવશ ે Ð Zદશીયા ુ + િ�યકાં  

- Fungal Infection િવશની ચચાે � - ડૉ. ર2ટા વોરા 

- નવરા[ીના તહવાર િવશની અવનવી વાતો4 ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ7ાચૈતસી પડ7ાચૈતસી પડ7ાચૈતસી પડ7ાંં ંં  8ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે �ોમો�ોમો�ોમો�ોમો----૦૦૦૦૨૨૨૨ 

અને કોરોના મહામાર2ન :યાનમા રાખીન સરકાર 8ારા ે ં ે

બહાર પાડલ કોરોના ગીત4 . ((((એ/થમએ/થમએ/થમએ/થમ))))         
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- નવરા�ીના તહવાર િવશની અવનવી વાતો� ે  KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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તૈયાર કરવામા આવલ ે +ોમો+ોમો+ોમો+ોમો----૦૦૦૦૩૩૩૩  અને કોરોના 

મહામાર�ન -યાનમા રાખીન સરકાર (ારા ે ં ે

બહાર પાડલ કોરોના ગીત� . ((((એ3થમએ3થમએ3થમએ3થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૦૨૦૨૦૨૦////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

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

- 
“ ;<શ;<શ;<શ;<શ���� ”- િવશની મા=હતી ે - ડૉ. આલોક ચ>વાલ,  

સૌરાA< BિનવિસCટ�ુ ,   

- BિનવિસCટ� હEથ સ3ટર િવશ મા=હતી ુ � ે ે Ð ડૉ વૈદહ� પટલ� �  

- િવGાનગરની વાતો – ડૉ.મ.હ.પટલ�  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ�ાચૈતસી પડ�ાચૈતસી પડ�ાચૈતસી પડ�ાંં ંં  અન ે જયદ% &રોહ�ત જયદ% &રોહ�ત જયદ% &રોહ�ત જયદ% &રોહ�ત ુુુુ (ારા તૈયાર 

કરવામા આવલ ે +ોમો+ોમો+ોમો+ોમો----૦૪૦૪૦૪૦૪  અને કોરોના મહામાર�ન ે

-યાનમા રાખીન સરકાર (ારા બહાર પાડલ કોરોના ં ે �

ગીત. ((((એ3થમએ3થમએ3થમએ3થમ))))         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   >�Aના ડાગર>�Aના ડાગર>�Aના ડાગર>�Aના ડાગરંંંં     

- 

Homeopathy – A Different 

Perception - ડૉ.રોમા Kતાણીનો 

Mી મયકભાઇ રાવલ સાથનો વાતાલાપં ે N . 
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મહામાર�ન -યાનમા રાખીન સરકાર (ારા ે ં ે

બહાર પાડલ કોરોના ગીત� . ((((એ3થમએ3થમએ3થમએ3થમ))))         
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- G.D.P.I – િવશની મા=હતીે  

- G.D.- િવશની મા=હતીે  

- “Tવન સ-યાU ;વાગતં ંુ ” Ð VWતી શાહૃ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર (ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે

+ોમો+ોમો+ોમો+ોમો----૦૦૦૦૩૩૩૩ અને કોરોના મહામાર�ન -યાનમા રાખીન ે ં ે

સરકાર (ારા બહાર પાડલ કોરોના ગીત� . ((((એ3થમએ3થમએ3થમએ3થમ))))        
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- નવરા�ીના તહવાર િવશની અવનવી વાતો� ે  KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- કોરોના મહામાર�ન -યાનમા રાખીન આણદ ે ં ે ં

શહરના � D D O,,,, Mી આશીષ[માર સાહબ  Mી આશીષ[માર સાહબ  Mી આશીષ[માર સાહબ  Mી આશીષ[માર સાહબ ુુુુ � ે� ે� ે� ે \હર �

જનતાન આપલ એક ]ાનસભર સદશ અન ે ે ં � ે

સરકાર (ારા તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતે . 

((((એ3થમએ3થમએ3થમએ3થમ)  )  )  )   
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૬૨૬૨૬૨૬////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌલીક મૌલીક મૌલીક મૌલીક + + + + �ચ��તન �ચ��તન �ચ��તન �ચ��તન     

- પરક �સગ ે ં Ð ડૉ.મદન મોહન શમા' 

- બાયો *ડઝલ િવશની મા*હતી ે Ð રવતી-  

- ફળોમા પાણી1 �માણ િવશ ં ુ ં ે – ઋતભરાં  

- વાળમા થતા ખોળા િવશ ં ં ે _ ડૉ.8દશીયા શખુ ે  

- 9ાફોલો: િવશ ે Ð આ<શી ુ + અમી 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ધરા ડાગરવાલાધરા ડાગરવાલાધરા ડાગરવાલાધરા ડાગરવાલા ?ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે     

�ોમો�ોમો�ોમો�ોમો----૦૧૦૧૦૧૦૧  અને કોરોના મહામારAન Bયાનમા રાખીન ે ં ે

સરકાર ?ારા તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતે . ((((એ�થમએ�થમએ�થમએ�થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૭૨૭૨૭૨૭////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીેે ેે     

- અHતવાણી ૃ Ð“ઘર”-ડૉ.વૈશાલીબન ભાવસારે  

- કિવJી અશોકKરુA ગોLવામીના કાMયો 

- ગઝલ – ડૉ. િવવક વમાે ' 

- પાઘડAનો ઇિતહાસ Ð શૈલષ દર:ે  

- આમળા િવશ ે Ð મનોજ વાકાણી 

- ચૈતસી પડOાચૈતસી પડOાચૈતસી પડOાચૈતસી પડOાંં ંં  ?ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે �ોમો�ોમો�ોમો�ોમો----૦૫૦૫૦૫૦૫   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- કોરોના મહામારAન Bયાનમા રાખીને ં  ે આણદ શહરનાં -  

DDO, , , , Jી આશીષ8માર સાહબ Jી આશીષ8માર સાહબ Jી આશીષ8માર સાહબ Jી આશીષ8માર સાહબ ુુ ુુ - ે- ે- ે- ે Rહર જનતાન આપલ - ે ે

એક Sાનસભર સદશ અન સરકાર ?ારા તૈયાર ં - ે

કરાયલ કોરોના ગીતે . ((((એ�થમએ�થમએ�થમએ�થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૮૨૮૨૮૨૮////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (UધવારUધવારUધવારUધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Vિમકા ભWVિમકા ભWVિમકા ભWVિમકા ભWૂૂૂૂ     

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    
G.H.Patel Comp. Sci. Dept. ની િવYાથZની િન*કતા િન*કતા િન*કતા િન*કતા 

શાહશાહશાહશાહ ?ારા ગવાયલ ે ગઝલ  
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- કો[\]ટર િસLટમ મનજમ�ટ ુ ે ે ે – હાદ_ક પ*ડત ં –  
G.H.Patel Comp. Sci. Dept. 

- 
Dept. of  Business Studies  ની િવYાથZ િનિતન `પત િનિતન `પત િનિતન `પત િનિતન `પત ુુુુ

aારા ગાયલ એક *ફbમી ગીતે  

- 
સસારAક હાLયસસારAક હાLયસસારAક હાLયસસારAક હાLયંંંં ÐÐÐÐ    રcકતા અ1ૂ ' .ુ બાયોસાય�સીસ 

િવભાગના િવYાથZÐ *deના    

- 
કાMયપઠનકાMયપઠનકાMયપઠનકાMયપઠનÐÐÐÐડૉઅ1મહતાડૉઅ1મહતાડૉઅ1મહતાડૉઅ1મહતાુ -ુ -ુ -ુ - ((((Anand Inst. of P.G.Studies 

in Arts))))    

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર ?ારા તૈયાર કરવામા આવલે 

�ોમો�ોમો�ોમો�ોમો----૦૩ ૦૩ ૦૩ ૦૩ અને કોરોના મહામારAને Bયાનમા ં

રાખીને સરકાર ?ારા તૈયાર કરાયેલ કોરોના ગીત. 

((((એ�થમએ�થમએ�થમએ�થમ))))                 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (i<વારi<વારi<વારi<વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીેે ેે     

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

 

ચૈતસી પડOાચૈતસી પડOાચૈતસી પડOાચૈતસી પડOાંં ંં  ?ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે

�ોમો�ોમો�ોમો�ોમો----૦૫૦૫૦૫૦૫  અન ે કોરોના મહામારAન Bયાનમા ે ં

રાખીન સરકાર ?ારા તૈયાર કરાયલ કોરોના ે ે

ગીત. ((((એ�થમએ�થમએ�થમએ�થમ)))) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૦૩૦૩૦૩૦////૧૦૧૦૧૦૧૦////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (jdવારjdવારjdવારjdવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   રR રR રR રR ((((સરદાર જયતીસરદાર જયતીસરદાર જયતીસરદાર જયતીંંંં ))))    

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૨૦૨૦૨૦૨////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ��કતા ��કતા ��કતા ��કતા     

- અ�તવાણી ૃ  

- પહલો રા��  

- ગી�ા � ય િવશ ૃ ે  

----    

તાર%ખÐ૨૯-ઓ*ટો,બર “World Psoriasis Day”  તર%ક ઉજવાય �

છ આ ઉજવણીના ભાગ4પ ે ે ડૉડૉડૉડૉ....89ા નાયરનો89ા નાયરનો89ા નાયરનો89ા નાયરનો 9ાનસભર 

વાતાલાપ: .    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર ;ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે 8ોમો8ોમો8ોમો8ોમો----૦૪ ૦૪ ૦૪ ૦૪ અને 

કોરોના મહામાર%ન >યાનમા રાખીન સરકાર ;ારા તૈયાર કરાયલ ે ં ે ે

કોરોના ગીત. ((((એAથમએAથમએAથમએAથમ))))                 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૩૦૩૦૩૦૩////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   EધાAE EધાAE EધાAE EધાAE ુ ુુ ુુ ુુ ુ + + + + ગાગIગાગIગાગIગાગI    

- “A.T.M” મશીનની કામગીર% િવશ  ે – ગાગI 

- “આયન અન Jટ%લ: ે ”વKચનો તફાવત ે - ર%ના 

- “આકાશ NO કમુ �ુ ?” Ð સાઉદ 

- “Night Blindness”(રતાધળાપRં ુ)ં િવશ મા�હતી ે -ગાગI   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- કોરોના મહામાર%ન >યાનમા રાખીને ં  ે SીTUણ હોJપીટલૃ , 

કરમસદના ડૉડૉડૉડૉ. . . . 89ા નાયર89ા નાયર89ા નાયર89ા નાયરનો    �હર જનતાન આપલ એક � ે ે

9ાનસભર સદશ અન સરકાર ;ારા તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતં � ે ે . 

((((એAથમએAથમએAથમએAથમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (WધવારWધવારWધવારWધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડXાદશના પડXાદશના પડXાદશના પડXા:: :: ંં ંં     

- 
Yધ અન તની બનાવટ િવશ 9ાનસભર િવJZત �ણકાર% વ*તા ૂ ે ે ે ૃ

Ð સકત રાયં �  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડXાચૈતસી પડXાચૈતસી પડXાચૈતસી પડXાંં ંં  ;ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે 8ોમો8ોમો8ોમો8ોમો----૦૬ ૦૬ ૦૬ ૦૬ અને કોરોના 

મહામાર%ન >યાનમા રાખીન સરકાર ;ારા તૈયાર કરાયલ કોરોે ં ે ે ના 

ગીત. ((((એAથમએAથમએAથમએAથમ))))         
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (^Oવાર^Oવાર^Oવાર^Oવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આJથાઆJથાઆJથાઆJથા    ÐÐÐÐ    રવીરવીરવીરવી    

- અ�તવાણી ૃ - “8ાથના: ”  Ð વૈશાલીબને ભાવસાર 

- સગીતનાં  આ_િનકુ  સાધનોની મા�હતી -“`ામોફોન” 

- “બકે  પઇને ”   િવશ ે Ð �હમાAEં  ુ

- b%કટની રમત � િવશ ે  

- Do know you? 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર ;ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે 8ોમો8ોમો8ોમો8ોમો----૦૪ ૦૪ ૦૪ ૦૪ 

અને કોરોના મહામાર%ન >યાનમા રાખીન સરકાર ;ારા ે ં ે

તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતે . ((((એAથમએAથમએAથમએAથમ))))                 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (cbવારcbવારcbવારcbવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનિશત dયાસિનિશત dયાસિનિશત dયાસિનિશત dયાસ    

- પ�ડત િવe મોહન ભf gારા ં ““““મોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદનમોહનિવણા વાદન”””” KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- કોરોના મહામાર%ન >યાનમા રાખીને ં  ેSીTUણ હોJપીટલૃ , 

કરમસદના ડૉડૉડૉડૉ. . . . 89ા નાયર89ા નાયર89ા નાયર89ા નાયરનો    �હર જનતાન આપલ � ે ે

એક 9ાનસભર સદશ અન ં � ે સરકાર ;ારા તૈયાર કરાયલ ે

કોરોના ગીત. ((((એAથમએAથમએAથમએAથમ))))         

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �યામ �યામ �યામ �યામ + + + + કિપલ કિપલ કિપલ કિપલ     

- �દવાળ�ના તહવાર િનિમ� િવશષ ! ે ે #ો$ામ    

- ધનતરશે ના તહવાર િવશ ! ે  

- નવા વષ&ના તહવાર િવશ!  ે

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ+ાચૈતસી પડ+ાચૈતસી પડ+ાચૈતસી પડ+ાંં ંં  -ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે #ોમો#ોમો#ોમો#ોમો----૦૬ ૦૬ ૦૬ ૦૬ 

અને કોરોના મહામાર�ન 1યાનમા રાખીન સરકારે ં ે  -ારા 

તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતે . ((((એ6થમએ6થમએ6થમએ6થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડ�8પલ ડ�8પલ ડ�8પલ ડ�8પલ + + + + ધારાધારાધારાધારા    

- �દવાળ�ના તહવાર િનિમ� િવશષ ! ે ે #ો$ામ    KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ+ાચૈતસી પડ+ાચૈતસી પડ+ાચૈતસી પડ+ાંં ંં  -ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે #ોમો#ોમો#ોમો#ોમો----૦૭ ૦૭ ૦૭ ૦૭ 

અને કોરોના મહામાર�ન 1યાનમા રાખીન સરકાર -ારાે ં ે  

તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતે . ((((એ6થમએ6થમએ6થમએ6થમ))))         

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

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   <બ> <બ> <બ> <બ> ુુુુ && && + + + + અજય અજય અજય અજય + + + + િનયતી  િનયતી  િનયતી  િનયતી      

- �દવાળ� #ો$ામ    

- 

કોરોનાની <બમાર�માથી @વ@થ થયલ Aસીક િવભાગના ં ે ુ

ઇ.ચા.વડાDી EલFભાઇ શાહ સાથ Gાનસભર ુ ે

વાતાલાપ& .  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- કોરોના મહામાર�ને 1યાનમા રાખીનં  ેDીHIણ હો@પીટલૃ , 

કરમસદના ડૉડૉડૉડૉ. . . . #Gા નાયર#Gા નાયર#Gા નાયર#Gા નાયર મડમનોે     Oહર જનતાન ! ે

આપલ એક ે Gાનસભર સદશ અન ં ! ે સરકાર -ારા તૈયાર 

કરાયલ કોરોના ગીતે . ((((એ6થમએ6થમએ6થમએ6થમ))))         
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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////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (PQવારPQવારPQવારPQવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌ<લક મૌ<લક મૌ<લક મૌ<લક     

- �દવાળ� #ો$ામ    

- Do you Know? 

- �હલ @ટશન!  િવષ ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ+ાચૈતસી પડ+ાચૈતસી પડ+ાચૈતસી પડ+ાંં ંં  -ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે

#ોમો#ોમો#ોમો#ોમો----૦૭ ૦૭ ૦૭ ૦૭ અન ે કોરોના મહામાર�ન 1યાનમા ે ં

રાખીન સરકાર -ારા તૈયાર કરાયલ કોરોના ે ે

ગીત. ((((એ6થમએ6થમએ6થમએ6થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (TUવારTUવારTUવારTUવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   �દવાળ� રO�દવાળ� રO�દવાળ� રO�દવાળ� રO    
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   �દવાળ� ર��દવાળ� ર��દવાળ� ર��દવાળ� ર�    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   �દવાળ� ર��દવાળ� ર��દવાળ� ર��દવાળ� ર�    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (�ધવાર�ધવાર�ધવાર�ધવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   �દવાળ� ર��દવાળ� ર��દવાળ� ર��દવાળ� ર�    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૯૧૯૧૯૧૯////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (��વાર��વાર��વાર��વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઋ�વીક "�પિતઋ�વીક "�પિતઋ�વીક "�પિતઋ�વીક "�પિત    

- 
'ના જમાનામા ચાલતા જમણવાર િવશની ુ ં ે

અવનવી વાતો. Ð ઋ�વીક  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોરોના મહામાર�મા બદરકાર� રાખવાથી 6 ં ે ંુ

પ�રણામ આવ તન લગતી લ8નાટ�કાે ે ે ુ   

– ચતશી ે + ઋિતક  

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૦૨૦૨૦૨૦////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (6;વાર6;વાર6;વાર6;વારુુુુ ))))    

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 @ @@ @@ @@ @ Aારા ગાયલ ગીતે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    ઇCટરનટ વપરાશ દરDયાન જEર� સાવચતીF ે ે ંુ

માગદશન G G – Hગર િ=વદ� ે –  G.H.Patel 

Comp. Sci. Dept.    
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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  

 

- 

કોરોનાની Iબમાર�માથી JવJથ થયલ ં ે Kસીક ુ

િવભાગના ઇ.ચા.વડાNી Nી OલPભાઇ શાહ ુ

સાથ Qાનસભર વાતાલાપે G .  

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૩૨૩૨૩૨૩////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ((((સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �ધા�� �ધા�� �ધા�� �ધા�� ુ ુુ ુુ ુુ ુ + + + + ગાગ�ગાગ�ગાગ�ગાગ�    

- “A.T.M” મશીનની કામગીર� િવશ  ે – ગાગ� 

- “આયન અન !ટ�લ$ ે ”વ%ચનો તફાવત ે - ર�ના 

- “આકાશ )* કમુ ુ + ?” Ð સાઉદ 

- “Night Blindness”(રતાધળાપ2ં ં)ુ િવશ મા4હતી ે -ગાગ�   

- કોરોના મહામાર�ન 6યાે નમા રાખીન નીતી આયોગના મ8બર :ીં ે ે .વીનોદ પોલ 

<ારા કોરોના મહામાર�થી કઇ ર�ત બચી શકાય ત ?ગ સમાજ ઉપયોગી સદશે ે ે ં + . 

((((4હ�દ�4હ�દ�4હ�દ�4હ�દ�////?AB?AB?AB?ABેેેે ))))     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડEાચૈતસી પડEાચૈતસી પડEાચૈતસી પડEાંં ંં  <ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે FોમોFોમોFોમોFોમો----૦૬ ૦૬ ૦૬ ૦૬ અને કોરોના મહામાર�ન ે

6યાનમા રાખીન સરકાર <ારા તૈયાર કરાયલ કોરોનાં ે ે  ગીત. ((((એ�થમએ�થમએ�થમએ�થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ((((મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંં ંં ))))    

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

- 
અJ.ુ 4હ�દ� િવભાગના ડૉ.પાવતી ગોસાઇ Mારા રN કરાયલ બ લOકથા $ ૂ ે ે ુ Ð ૧) 

ઉલટ ફર અન + ે ૨) બટા   ે  

- વાતાલાપ$ - ડૉ.મદન મોહન શમા$ 

- Qાન ગગોRી ં Ðહવા કા મહાસાગર Ðડૉ.મદન મોહન શમા$ 

- કોરોના મહામાર�ન 6યાનમા રાખીન નીતી આયોગના મ8બર :ીે ં ે ે .વીનોદ પોલ 

<ારા કોરોના મહામાર�થી કઇ ર�ત બચી શકાય ત ?ગ સમાજ ઉપયોગી ે ે ે

સદશં + . ((((4હ�દ�4હ�દ�4હ�દ�4હ�દ�////?AB?AB?AB?ABેેેે ))))     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડEાચૈતસી પડEાચૈતસી પડEાચૈતસી પડEાંં ંં  <ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે FોમોFોમોFોમોFોમો----૦૭ ૦૭ ૦૭ ૦૭ અને કોરોના મહામાર�ન ે

6યાનમા રાખીન સં ે રકાર <ારા તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતે . ((((એ�થમએ�થમએ�થમએ�થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૫૨૫૨૫૨૫////૧૧૧૧૧૧૧૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ((((UધવારUધવારUધવારUધવારુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ભાવશ વાળાભાવશ વાળાભાવશ વાળાભાવશ વાળાેે ેે     

- ““““યોગયોગયોગયોગ””””િવશ યોગિશVીકા ર��W XYભZ સાથ Qાનસભર વાતચીતે ેુ . 

- કોરોના મહામાર�ન 6યાનમા રાખીન નીતી આયોગના મ8બર :ીે ં ે ે .વીનોદ પોલ 

<ારા કોરોના મહામાર�થી કઇ ર�ત બચી શકાય ત ?ગ સમાજ ઉપયોગી સદશે ે ે ં + . 

((((4હ�દ�4હ�દ�4હ�દ�4હ�દ�////?AB?AB?AB?ABેેેે ))))     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડEાચૈતસી પડEાચૈતસી પડEાચૈતસી પડEાંં ંં  <ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે FોમોFોમોFોમોFોમો----૦૬ ૦૬ ૦૬ ૦૬ અને કોરોના મહામાર�ન ે

6યાનમા રાખીન સરકાર <ારા તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતં ે ે . ((((એ�થમએ�થમએ�થમએ�થમ))))         
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- અ\તવાણી ૃ Ðડૉ.મદન મોહન શમા $  

- _ઝ8બાaવ દશ િવશની મા4હતી ે + ે Ð Wદઝીુ  

- ગીટાર વાદન Ð વ�ક�ે  

- સલાડ િવશ ે Ð માનશી + િFયકાં  

- કોરોના મહામાર�ન 6યાનમા રાખીન નીતી આયોગના મ8બર :ીે ં ે ે .વીનોદ પોલ 

<ારા કોરોના મહામાર�થી કઇ ર�તે બચી શકાય ત ?ગ સમાજ ઉપયોગી ે ે
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- “Fેરક Fસગં” Ðડૉ. વૈશાલીબન ભાવસારે  

- “Spider-web and Refrigerator”-Rutambhara   

- “ડહાપણની દાઢ”િવશની મા4હતીે ÐDr. Kudshiya Shaikh 

- “કથાસ4રતા” Ð efgતૃ  

- કિવતા પઠન –િમરાની Rીવદ�ે  

- કોરોના મહામાર�ન 6યાનમા રાખીન નીતી આયોગના મ8બર ે ં ે ે

:ી.વીનોદ પોલ <ારા કોરોના મહામાર�થી કઇ ર�ત બચી શકાય ત ?ગ ે ે ે
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- #િવચાર ુ Ð અ'ાર (સન રગરજ ુ ે ં !  

- 
લ*કથા ુ Ð“સમાતરં ”Ð ભગીરથ -મભ. Ð /દપાબન ે

રાઠોડ  

- 
કા4ય પઠન Ð5નીયા અમાર6 ુ Ð ભા78સાદ પડ9ાુ ં ની 

રચનાÐક7 બાર6યા ુ  

- કોરોના મહામાર6ન :યાનમા રાખીન નીતી આયોગના ે ં ે

મ=બર >ીે .વીનોદ પોલ @ારા કોરોના મહામાર6થી કઇ 

ર6ત બચી શકાય ત Cગ સમાજ ઉપયોગી સદશે ે ે ં ! . 
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- ચૈતસી પડ9ાચૈતસી પડ9ાચૈતસી પડ9ાચૈતસી પડ9ાંં ંં  @ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે 8ોમો8ોમો8ોમો8ોમો----૦૮ ૦૮ ૦૮ ૦૮ 

અને કોરોના મહામાર6ન :યાને મા રાખીન સરકાર @ારા ં ે

તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતે . ((((એEથમએEથમએEથમએEથમ))))         
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- 

દમના રોગની સારવાર િવિવધ આરોNય પ:ધિત @ારા 

Ð ડૉ.એમ.િવ.કEP! !, ડૉ.સતીષ પટલ! , ડૉ.પકજ દવ તથા ં ે

ડૉ. ભાલE5 વૈSણવ ે ુ  

- કોરોના મહામાર6ન :યાનમા રાખીન નીતી આયોગના ે ં ે

મ=બર >ીે .વીનોદ પોલ @ારા કોરોના મહામાર6થી કઇ 

ર6ત બચી શકાય ત Cગ સમાજ ઉપયોગી સદશે ે ે ં ! . 
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તૈયાર કરાયેલ કોરોના ગીત. ((((એEથમએEથમએEથમએEથમ))))         
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Vલાકાત ુ Ð પયાવરણU ની �ણવણી Cગ ે ધવલ પટલ સાથ ! ે

વાતચીત 

- કોરોના મહામાર6ન :યાનમા રાખીન નીતી આયોગના મ=બર ે ં ે ે

>ી.વીનોદ પોલ @ારા કોરોના મહામાર6થી કઇ ર6ત બચી ે
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કોરોના મહામાર6ન :યાનમા રાખીન સરકાર @ારા ે ં ે તૈયાર 
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- ગઝલ Ðિવવક વમાે U 

- Posit ive Thinking –Priyanka  

- “સર'લ પા]સીે ! ” રોગ િવષની મા/હતી ે - િ8ના 

- Vલાકાત ુ - અશોક ખાટ ં  

- કોરોના મહામાર6ન :યાે નમા રાખીન નીતી આયોગના મ=બર ં ે ે

>ી.વીનોદ પોલ @ારા કોરોના મહામાર6થી કઇ ર6ત બચી ે
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- પહલો રા!"  
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ચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાંં ંં  2ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે >ોમો>ોમો>ોમો>ોમો----૦૫ ૦૫ ૦૫ ૦૫ અને કોરોના મહામાર(ન ે
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- અ�તવાણી ૃ Ð“ઘર”-ડૉ.વૈશાલીબન ભાવે સાર 

- કિવ.ી અશોકHર( ગો�વામીના કાIયોુ  

- ગઝલ – ડૉ. િવવક વમાે L 

- પાઘડ(નો ઇિતહાસ Ð શૈલષ દર:ે  

- આમળા િવશ ે Ð મનોજ વાકાણી 

- કોરોના મહામાર(ન )યાનમા રાખીન નીતી આયોગના મ,બર .ીે ં ે ે .વીનોદ પોલ 

2ારા કોરોના મહામાર(થી કઇ ર(ત બચી શકાય ત �ગ સમાજ ઉપે ે ે યોગી સદશં " . 

((((�હ8દ(�હ8દ(�હ8દ(�હ8દ(////�9:�9:�9:�9:ેેેે ))))     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાંં ંં  2ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે >ોમો>ોમો>ોમો>ોમો----૦૬ ૦૬ ૦૬ ૦૬ અને કોરોના મહામાર(ન ે

)યાનમા રાખીન સરકાર 2ારા તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતં ે ે . ((((એ8થમએ8થમએ8થમએ8થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (OધવારOધવારOધવારOધવારુુુુ ))))    

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

- ઓરલ ક8સરના રોગ િવશ ડૉ" ે .િસ)ધાથ શાહ સાથ �લાકાતL ે ુ  KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- કોરોના મહામાર(ન )યાનમા રાખીન નીતી આયોગના મ,બર .ીે ં ે ે .વીનોદ 

પોલ 2ારા કોરોના મહામાર(થી કઇ ર(ત બચી શકાય ત �ગ સમાજ ે ે ે

ઉપયોગી સદશં " . ((((�હ8દ(�હ8દ(�હ8દ(�હ8દ(////�9:�9:�9:�9:ેેેે ))))     
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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  

 

- ચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાંં ંં  2ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે >ોમો>ોમો>ોમો>ોમો----૦૭ ૦૭ ૦૭ ૦૭ અને કોરોના 

મહામાર(ન )યાનમા રાખીન સરકાર 2ારા તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતે ં ે ે . 

((((એ8થમએ8થમએ8થમએ8થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (RSવારRSવારRSવારRSવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હલન હલન હલન હલન " ે" ે" ે" ે     
- ખાલી જTયા Ð કાIય - સૌય VWભXL  

- Computer િવશ ે - કરણ વોરા 

- દાતમા થતા Yખાવા િવશ ુ ે ÐZિનકા + \ષારુ  

- કોરોના મહામાર(ન )યાનમા રાખીન નીતી આયોગના મ,બર .ીે ં ે ે .વીનોદ 

પોલ 2ારા કોરોના મહામાર(થી કઇ ર(ત બચી શકાય ત �ગ સમાજ ે ે ે

ઉપયોગી સદશં " . ((((�હ8દ(�હ8દ(�હ8દ(�હ8દ(////�9:�9:�9:�9:ેેેે ))))     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાંં ંં  2ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે >ોમો>ોમો>ોમો>ોમો----૦૮ ૦૮ ૦૮ ૦૮ અને કોરોના 

મહામાર(ન )યાનમા રાખીન સરકાર 2ારા ે ં ે તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતે . 

((((એ8થમએ8થમએ8થમએ8થમ))))         

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (]^વાર]^વાર]^વાર]^વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   અિપ_ત પાટડ(યાઅિપ_ત પાટડ(યાઅિપ_ત પાટડ(યાઅિપ_ત પાટડ(યા    

- 
યોગાચાય .ી Yaયતભાઇ મોદ( સાથ L ુ ં ે “:વનમા યોગ% મહ&વં ંુ ” િવષય પર 

વાતાલાપL  . 

- કોરોના મહામાર(ન )યાનમા રાખીન નીતી આયોગના મ,બર .ીે ં ે ે .વીનોદ પોલ 

2ારા કોરોના મહામાર(થી કઇ ર(ત બચી શકાય ત �ગ સમાજ ઉપયોગી ે ે ે

સદશં " . ((((�હ8દ(�હ8દ(�હ8દ(�હ8દ(////�9:�9:�9:�9:ેેેે ))))     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાચૈતસી પડ=ાંં ંં  2ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે >ોમો>ોમો>ોમો>ોમો----૦૯ ૦૯ ૦૯ ૦૯ અને કોરોના મહામાર(ન ે

)યાનમા રાખીન સરકાર 2ારા તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતં ે ે . ((((એ8થમએ8થમએ8થમએ8થમ))))         
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીમઘના જોષીેે ેે     

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

"વન ચ$ર% ઉપર આધાર)ત ર$ડયો ! નાટક 

- કોરોના મહામાર)ન -યાનમા રાખીન નીતી આયોગના ે ં ે

મ0બર 2ીે .વીનોદ પોલ 4ારા કોરોના મહામાર)થી કઇ ર)ત ે

બચી શકાય તે 7ગ સમાજ ઉપયોગી સદશે ં ! . 

(((($હ8દ)$હ8દ)$હ8દ)$હ8દ)////79"79"79"79"ેેેે ))))  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર 4ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે ;ોમો;ોમો;ોમો;ોમો----૦૦૦૦૧૧૧૧    અને 

કોરોના મહામાર)ન -યાનમા રાખીન સરકાર 4ારા તૈયાર ે ં ે

કરાયલ કોરોના ગીતે . ((((એ8થમએ8થમએ8થમએ8થમ))))                 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   63rd Convocation Day - 2020 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (AધવારAધવારAધવારAધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   પાથવ દવપાથવ દવપાથવ દવપાથવ દવ���� ેે ેે    

- 
ડૉ. િનિમષા દસાઇ સાથ Eયસન FGHત િવશની મા$હતી તથા ! ે ુ ે

તમની સાથ ઇ8ટરEIે ે  ુ

- કોરોના મહામાર)ન -યાનમા રાખીન નીતી આયોગના મ0બર ે ં ે ે

2ી.વીનોદ પોલ 4ારા કોરોના મહામાર)થી કઇ ર)ત બચી ે

શકાય ત 7ગ સમાજે ે  ઉપયોગી સદશં ! . (((($હ8દ)$હ8દ)$હ8દ)$હ8દ)////79"79"79"79"ેેેે ))))     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર 4ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે ;ોમો;ોમો;ોમો;ોમો----૦૦૦૦૨૨૨૨    અને 

કોરોના મહામાર)ન -યાનમા રાખીન સરકાર 4ારા તૈયાર ે ં ે

કરાયલ કોરોના ગીતે . ((((એ8થમએ8થમએ8થમએ8થમ))))                 
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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   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (KLવારKLવારKLવારKLવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

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

- MNલના $દવસો ૂ Ð LુQવી પટલ !  

----    “International Business Development” - અRીન પર)ખનો વાતાલાપ �  

- કિવતાS પઠન ું Ð Fના$દન સૈયદ ુ  

- લોકગીત Ð ગલાલીબન ે  

- કોરોના મહામાર)ન -યાનમા રાખીન નીતીે ં ે  આયોગના મ0બર 2ીે .વીનોદ પોલ 4ારા 

કોરોના મહામાર)થી કઇ ર)ત બચી શકાય ત 7ગ સમાજ ઉપયોગી સદશે ે ે ં ! . 

(((($હ8દ)$હ8દ)$હ8દ)$હ8દ)////79"79"79"79"ેેેે ))))     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર 4ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે ;ોમો;ોમો;ોમો;ોમો----૦૩ ૦૩ ૦૩ ૦૩ અને કોરોના મહામાર)ન ે

-યાનમા રાખીન સરકાર 4ારા તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતં ે ે . ((((એ8થમએ8થમએ8થમએ8થમ))))                 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (WXવારWXવારWXવારWXવારુુુુ ))))    

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 િવZાથ[ મહશNમાર ;\પિત ]ારા ! ુ

ગાયલ એક $ફ�મી ગીતે  

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

- કોરોના મહામાર)ન -યાનમા રાખીન નીતી આયોગના મ0બર 2ીે ં ે ે .વીનોદ 

પોલ 4ારા કોરોના મહામાર)થી કઇ ર)ત બચી શકાય ત 7ગ સમાજ ે ે ે

ઉપયોગી સદશં ! . (((($હ8દ)$હ8દ)$હ8દ)$હ8દ)////79"79"79"79"ેેેે ))))     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર રજની પરમાર 4ારા તૈયાર કરવામા આવલ ે ;ોમો;ોમો;ોમો;ોમો----૦૪ ૦૪ ૦૪ ૦૪ અને કોરોના 

મહામાર)ન -યાનમા રાખીન સરકાર 4ારા તૈયાર કરાયલ કોરોના ગીતે ં ે ે . 

((((એ8થમએ8થમએ8થમએ8થમ))))                 
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૧૨૧૨૧૨૧////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ. . . . મમમમદન દન દન દન મોમોમોમોહન હન હન હન શમાશમાશમાશમા����    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss          63rd Convocation Day – 2020 ના કટલાક �શો� . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૨૨૨૨૨૨૨////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

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 

ગવાયેલ ગઝલ  

- કો./0ટર િસ1ટમ મેનેજમે3ટ ુ – હાદ5ક પ(ડત ં –   
G.H.Patel Comp. Sci. Dept. 

- 
Dept. of  Business Studies  ની િવ%ાથ' િનિતન 7પત િનિતન 7પત િનિતન 7પત િનિતન 7પત ુુુુ 8ારા 

ગાયેલ એક (ફ;મી ગીત 

- 
સસાર<ક હા1યસસાર<ક હા1યસસાર<ક હા1યસસાર<ક હા1યંંંં ÐÐÐÐ    ર>કતા અ@ૂ � .ુ બાયોસાય3સીસ િવભાગના 

િવ%ાથ'Ð (BCના    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
કાDયપઠનકાDયપઠનકાDયપઠનકાDયપઠનÐÐÐÐડૉડૉડૉડૉ....અ@અ@અ@અ@ુુુ ુ   મહ�તામહ�તામહ�તામહ�તા        

((((Anand Inst. of P.G.Studies in Arts))))    

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૩૨૩૨૩૨૩////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (GધવારGધવારGધવારGધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઉવ'ઉવ'ઉવ'ઉવ'    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         - ““““Jાહક 7રKાJાહક 7રKાJાહક 7રKાJાહક 7રKાુુુુ ””””િવષય ઉપર વાતચીત   

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૧૧૧૧૨૨૨૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (OPવારOPવારOPવારOPવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ત3વીત3વીત3વીત3વી    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

િવિવધ દશોમા ઉજવાતા નાતાલ પવ િવશની � ં ે�

વાતચીત.  
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TTTTTTTT ii tt llee   ::   રS રS રS રS ((((નાતલનાતલનાતલનાતલ))))    
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DDDDDDDD aattee   ::   ૨૮૨૮૨૮૨૮////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ��કતા ��કતા ��કતા ��કતા     

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

----    િવિવધ દ&શ ના નામ   

----    શરદ બા'ની (વન ગાથાુ   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    ,જરાતી લીપીુ   

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૯૨૯૨૯૨૯////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....િનધી ,5તાિનધી ,5તાિનધી ,5તાિનધી ,5તાુુુુ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 
““““6ાહક 8ર9ા 6ાહક 8ર9ા 6ાહક 8ર9ા 6ાહક 8ર9ા ુુ ુુ ÐÐÐÐ અિધકા અિધકા અિધકા અિધકાર ર ર ર ÐÐÐÐ જવાબદાર�  જવાબદાર�  જવાબદાર�  જવાબદાર� ---- :વોલીટ� માક  :વોલીટ� માક  :વોલીટ� માક  :વોલીટ� માક << <<     

અિધિનયમઅિધિનયમઅિધિનયમઅિધિનયમ”””” =વા િવષય પર જન ?,િત અથ વાતાલાપ ૃ @ <  

DDDDDDDD aattee   ::   ૩૦૩૦૩૦૩૦////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( ('ધવાર'ધવાર'ધવાર'ધવારુુુુ ))))    

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

- અ�તવાણી ૃ - ટોચ અન �ળૂ ે Ð કિપલ અન આશા  ે  

- સEફ કોGHફડHસ િવશ ે ે Ð શીવાગીં  

- 
“ વIJઓમા થતી ભળસળવIJઓમા થતી ભળસળવIJઓમા થતી ભળસળવIJઓમા થતી ભળસળુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે ”  િવશ ે એસ. એમ. પટલ કોલજ ઓફ હોમસાયHસ & ે

- FRMની િવMાથNનીઓ Oારા જન ?,િત અથ એક ૃ @ લPનાટ�કાુ .   

- 

“ વપાર�ઓવપાર�ઓવપાર�ઓવપાર�ઓેેેે  Oારા  Oારા  Oારા  Oારા વચાણવચાણવચાણવચાણેેેે ની અવનવી ની અવનવી ની અવનવી ની અવનવી QQQQુુુRુ:તઓR:તઓR:તઓR:તઓ”     િવશે    એસ. એમ. પટલ &

કોલજ ઓફ હોમસાયHસે  - FRMની િવMાથNનીઓ Oારા જન ?,િત અથૃ @  

એક લPનાટ�કાુ .  

- 

““““વIJઓ ઉપર લાગતા લબવIJઓ ઉપર લાગતા લબવIJઓ ઉપર લાગતા લબવIJઓ ઉપર લાગતા લબુ ેુ ેુ ેુ ે લ અન ?હરાતલ અન ?હરાતલ અન ?હરાતલ અન ?હરાતે &ે &ે &ે & ””””િવશ એસે  .એમ.પટલ કોલજ & ે

ઓફ હોમસાયHસ Ð FRMની િવMાથNનીઓ Oારા જન ?,િત અથૃ @ એક 

લPનાટ�કાુ . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

““““વપાર�ઓ Oારા થતી માપતોલની છતરિપUડ�વપાર�ઓ Oારા થતી માપતોલની છતરિપUડ�વપાર�ઓ Oારા થતી માપતોલની છતરિપUડ�વપાર�ઓ Oારા થતી માપતોલની છતરિપUડ�ે ેે ેે ેે ે ”””” િવશ એસે .એમ.પટલ &

કોલજ ઓફ હોમ સાયHસ ે Ð FRMની િવMાથNનીઓ Oારા જન ?,િત અથૃ @ 

એક લPનાટ�કા ુ  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૩૧૩૧૩૧૩૧////૧૨૧૨૧૨૧૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦ ( ( ( (,Vવાર,Vવાર,Vવાર,Vવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇે &ે &ે &ે &     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

ડૉ.(Hગશ રાઠોડ સાથ ે ે એપHડ�:સ અનએપHડ�:સ અનએપHડ�:સ અનએપHડ�:સ અને ેે ેે ેે ે    િપYાશયની િપYાશયની િપYાશયની િપYાશયની 

પથર�પથર�પથર�પથર�નાનાનાના ઑપરશન તથા સારવાર િવશની મા�હતી & ે

આપતી ચચા<. 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( ([\વાર[\વાર[\વાર[\વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ]દશીયા]દશીયા]દશીયા]દશીયાુુ ુુ     ÐÐÐÐ    દશNલદશNલદશNલદશNલ        

- Positive Thinking – િ^યકાં   

- 
Cerebral Palsy (મગજનો લકવો)ના રોગ િવશ ે

મા�હતી – \�ના   

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
બાસાયHસીસના િવMાથNઓ Oારા  

AIDS – જન ?,િત �ગ એક લPનાટ�કા ૃ ુે  

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....�ધા ચૌહાણ �ધા ચૌહાણ �ધા ચૌહાણ �ધા ચૌહાણ ુુુુ  

- ડૉ.અજયિસ�હ ચૌહાણ �ારા લવાયલ !ણીતા ે ે

કટાર લખક ઉવ)શ કોઠાર, સાથનો ઇ0ટર12ે ે .ુ 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (મગળમગળમગળમગળંંંં વારવારવારવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   78નશ પરમાર78નશ પરમાર78નશ પરમાર78નશ પરમારેેેે     

- બાળકોમા જ0મ!ત બહરાશ ં ; Ð કોમલ  

- 
ડાયવરટ=કલાુ (આતરડામા થતો એક રોગં ં ) Ð 

ડૉ.@દશીયા શખ ુ ે  

- 
BચકનCનીયાુ ના લDણો અન ઉપાયો ે Ð 

ડૉ હાદEક ખમાર 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૬૦૬૦૬૦૬////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (GધવારGધવારGધવારGધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશ દસાઇતજશ દસાઇતજશ દસાઇતજશ દસાઇે ;ે ;ે ;ે ;     

- 

“બાળકોમા થતા ડાયર,યાના રોગં ે ”િવષય 

ઉપર બાળ રોગ િનIણાત ડૉં .િનBખલ ખારોડ 

સાહબ સા; થ વાતાલાપે J . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ. . . . ઉમશ િMવદ,ઉમશ િMવદ,ઉમશ િMવદ,ઉમશ િMવદ,N ેN ેN ેN ે  

- “ HIV- AIDS ” િવશ ે – ડૉ. @દશીયા શખુ ે  

- છMપિત શીવા7  િવશ ે Ð શાહ,લ ધોલક,યા 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મથન મથન મથન મથન ંંંં + + + + િનBખલ િનBખલ િનBખલ િનBખલ     

- “Tરક Tસગે ં ” Ð Uરના 

- 
“ઇફWટ,વ મનજમ0ટ; ે ે ે ” િવશની માUહતી ે

ડૉ.સી.ક;.સોનારા 

- “English Made Simple” –  મથન ં  

- કા1ય પઠન Ð િવIXભાઇ મહત ુ ં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
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- એક ચચા�- ભારત� બધારણ ું ં Ð  !વીક, હાદ&ક, પાથ �  

- 
એક ચચા�- મહા!મા ગાધી(ની (વન ઝરમર ં Ð રજની, 
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BCDુ  ુ   
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માર�યા, દCય 

- ઉતરાયણ િવશ ેÐ ઝોયા કા( 
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ઇલસાસ કોલજના િવ3ાથ4ઓ જયશે ે  ભX, Yજલી 
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^વ દવૃ ે, _ારા ઉતરાયણના તહવાર િનિમ` િવશષ ; ે ે

કાયbમ� .     
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િવિવધ રાkયોમા થતી ઉ`રાયણના પવની ં �

ઉજવણી િવશે. 

- “કા/ય lવાદ” Ð ડૉ.અજય ચૌહાણ  

- શાલભ(કા િવશ ં ે Ð મનોજ વાકાણી 

- “કો>ટGટ લ>સ; ે ” િવશ ે Ð વષા� 
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- 
કોિવડ-૧૯ની વGશીન સદભ જનJKિત અથ ચચા ે ં I Iૃ �

- ચૈતશી + ઋિતક    

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

Page No.:  1  

  

  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૦૧૦૧૦૧૦૧////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧  (  (  (  (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �ધા�� �ધા�� �ધા�� �ધા�� ુ ુુ ુુ ુુ ુ + + + + ગાગ�ગાગ�ગાગ�ગાગ�    

- “A.T.M” મશીનની કામગીર� િવશ ેÐ ગાગ� 

- “આયન અન "ટ�લ% ે ”વ&ચનો તફાવત ે Ð ર�ના 

- “આકાશ *+ કમુ ુ , ?”Ð સાઉદ 
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- 
“Night Blindness”(રતાધળાપ2ં ં)ુ િવશ ે
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-  સ.પ. 9િનવુ િસ:ટ�નો ઇિતહાસ Ð મઘાે  KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
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- ઊQના%  ં?કાર અને ઉદભવ િવશ ે- અચના%  
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- ?રકે  ?સગં- “ સફળતા” -  ડૉ. મદન મોહન શમા% 

- કાUય પઠન “ ભાત ભાત ના લોકો ” Ðડૉ.મ.હ.પટલ,   

- “�વણુ % MણોKરુ ”Ð િવશે મા4હતી- ડૉ.રખા,  મહતા,  

- “ Wઇને  "ટોક ” Ð િવશે મા4હતી Ð ડૉ.Bદશીયાુ  શખે   
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િવિવધ �કારના સાપ િવશ રા�વ ભ�ી સાથ ે ે
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- ભારતના બધારણ ં  િવશ ે Ð અિમત ભાવસાર  

- નશનલ ઇ#ટ23શન ે ે િવશ ે Ð િ�યકાં  + 5ર#ક2 

- 
રા672ય �િતક અન પા5રતોષીક િવશ ે ે Ð િનખીલ 

+ મથન  ં  
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ચૌહાણ  
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- હાલર6 ુ - ર(કતા ૂ ) ----    અ+.ુ.જરાતી િવભાગનાુ     િવ/ાથ1 – ધરવ બારોટ  

- ગીત પઠન-ર(કતાૂ ) - અ+.ુ.જરાતી િવભાગનાુ     િવ/ાથ1 – 8પલ રો9હત  

- 
:ણો આપણા .જરાતને ુ -ર(કતા ૂ ) ----    અ+.ુ બાયોસાય>સીસ િવભાગના    

િવ/ાથ1 – હ�?વી, હષ), �મૂી 

- 
મીરાબાઇ+ ં ભજનુ - ર(કતાૂ ) ----    અ+.ુ બાયોસાય>સીસ િવભાગના    

િવ/ાથ1ની – િમનાBી 

- 
Fascinating Facts about Animals –ર(કતાૂ ) ----    અ+.ુ બાયોસાય>સીસ 

િવભાગના    િવ/ાથ1 – મCરૂ 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ગીત પઠન –ર(કતાૂ ) - અ+.ુ.જરાતી િવભાગનાુ     િવ/ાથ1–9હર�ન પરમાર  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Dચ>તન Dચ>તન Dચ>તન Dચ>તન     

- રEFટર Gકલ િવશની મ9હતી� ે - સાવન  

- Hલડ Jપ િવશની મા9હુ ે તી Ð રEના 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- સરKલ પાLસી િવશ ે � ે Ð િMયા 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૩૦૩૦૩૦૩////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (OધવારOધવારOધવારOધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   સોનલ િમPાસોનલ િમPાસોનલ િમPાસોનલ િમPા    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

“Depression” િવશે    ઇલસાસ કોલજના અRયાપક ે

Pી %Sર મ9હડા સાથ વાતચીતુ ે .        

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (.Uવાર.Uવાર.Uવાર.Uવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િમરાની િVવદEિમરાની િVવદEિમરાની િVવદEિમરાની િVવદEેેેે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

૪૪૪૪----ફYઆરEફYઆરEફYઆરEફYઆરE���� ુુ ુુ  િવZિવZિવZિવZ    ક>સરક>સરક>સરક>સર����     9દવસ િનિમ[ 9દવસ િનિમ[ 9દવસ િનિમ[ 9દવસ િનિમ[ ેેેે“ઓરલ 

ક>સર� ”િવશ ડૉે .િસRધાથ શાહ સાથની વાતચીત) ે .  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   aરભીaરભીaરભીaરભીુુુુ     

- “Mરક Mસગે ં ” Ðડૉ. વૈશાલીબન ભાવસારે  

- “Spider-web and Refrigerator”-Rutambhara   

- “ડહાપણની દાઢ”િવશેની મા9હતી - Dr. Kudshiya 
Shaikh 

- “કથાસ9રતા” Ð defતૃ  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- કિવતા પઠન –િમરાની VીવદEે  
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧  (  (  (  (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િવ�યાલ�મી િવ�યાલ�મી િવ�યાલ�મી િવ�યાલ�મી     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         - �ષણ કકાલ સાથ એક ચચા ુ ં ે  – િવ�યાલ�મી    

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   $%વીક &'પિત$%વીક &'પિત$%વીક &'પિત$%વીક &'પિતુુુુ     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

ઉમરઠ બી- .આર.સી.ભવનના ંBlock Resource 

Person 2ી &કાશભાઇ &'પિત સાથ ે

Intellectual Disability ધરાવતા બાળકો 6ગ ે

િવ78ત ચચાૃ  . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (:ધવાર:ધવાર:ધવાર:ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રચના મહ<ર= રચના મહ<ર= રચના મહ<ર= રચના મહ<ર= -- -- ---- ૧ ૧ ૧ ૧    

- િવજય િવલાશ પલસે ે - માડવીં - રચના 

- &ાગ મહલ - Ð �જ ૂ Ð રચના 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    સBડ આટD7ટ ે Ð Eદશુ  ન પટનાયક Ð રચના  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (G$વારG$વારG$વારG$વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ7થાઆ7થાઆ7થાઆ7થા    શાહ શાહ શાહ શાહ     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

HતરરાIJ=ય રKડયો Kદન િનિમL - ે ડૉ.ક-.એન. 

જોષીNરા ુ તથા ડૉ વી.એમ.પાઠક સાથ રKડયોના ે -

&સારણ તથા કાય&ણાલી 6ગ વાતાલાપ  ે . 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Qયામ Qયામ Qયામ Qયામ + + + + કિપલ કિપલ કિપલ કિપલ + + + + રોચક રોચક રોચક રોચક + + + + ઝોયાઝોયાઝોયાઝોયા    

- વલBટાઇે ે ન ડ - િનિમL એક િવશષ ે ે &ોTામ KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- ડૉ.જયBU ે શખડ=વાલાની કિવતાW પઠન ે ુ  

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

Page No.:  1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧  (  (  (  (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         - ��ા પટલ સાથ � ે માઇ ો!સ િવશ િવ#$ત ચચા ે ૃ �  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રોચક રોચક રોચક રોચક + + + + ઝોયાઝોયાઝોયાઝોયા    

- /દરત ુ Ð વૈશાલીબન ે  

- વસતપચમી કિવતાં ં  

- વસતપચમી ં ં - િપનાક5ની પડ�ાં  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- સારગીવાદન ભજન સોપોર5ં  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (9ધવાર9ધવાર9ધવાર9ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   હષાલી =ડ=હષાલી =ડ=હષાલી =ડ=હષાલી =ડ=���� �� ��     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

ડૉ. કિવતા મચ@ટ Aારા મBહલાઓમા માસીકની �

અિનયિમતતા તેમજ તનેે લીધ ે ઉદભવતી 

શાર5ર5ક સમ#યા Fગ ેમાગદશન� � . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૮૧૮૧૮૧૮////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (HIવારHIવારHIવારHIવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   િનિશત Jયાસિનિશત Jયાસિનિશત Jયાસિનિશત Jયાસ    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

પBડત િવK મોહન ભL Aારાં ““““મોહનિવણા મોહનિવણા મોહનિવણા મોહનિવણા 

વાદનવાદનવાદનવાદન””””    ના થોડાક Fશો 
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   યોગરાજ ચૌહાણ યોગરાજ ચૌહાણ યોગરાજ ચૌહાણ યોગરાજ ચૌહાણ     

- “Basics of Social Media Marketing”- 
Dr. Priti  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- “Suppression” – Dr. Priyanka  

Stamp



WWEEEEKKLLYY   PPRROOGGRRAAMM   SS CCHHEEDDUULLEE     

RRaa dd ii oo   FFRREEQQUUEENNCCYY   9900 .. 44   FFMM   

Page No.:  1  
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AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   �ચ�તન �ચ�તન �ચ�તન �ચ�તન     

- ર��ટર �કલ િવશ� -ે સાવન  

- �લડ  પ િવશ ુ ે Ð ર�ના 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- સર$લ પાે � %સી િવશ ે Ð િ'ના 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૩૨૩૨૩૨૩////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આિશષ આિશષ આિશષ આિશષ + + + + /ચા/ચા/ચા/ચા    

- અ$ાહમ �લ2કનનો પ3 Ð 45લુ ુ  

- Bermuda Triangle History – મથનં +િન�ખલ 

- ચોકલટની બનાવટ ે Ð /ચા 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 4લાકાત ુ Ð ડૉ.િવવક વમા ે ; (ગઝલ) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૪૨૪૨૪૨૪////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (>ધવાર>ધવાર>ધવાર>ધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   @મીની �લલા�સી@મીની �લલા�સી@મીની �લલા�સી@મીની �લલા�સી    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

બાળકો Aારા મોબાઇલ તમજ ટ�વીે /કોDEFટર ુ

નો વG પડતા ુ ઉપયોગથી �વા�Jય પર અસર 

Kગ  ડૉે .અLષા 'ુ ભાકરન સાથ વાતાલાપે ; . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૨૫૨૫૨૫૨૫////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (OPવારOPવારOPવારOPવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   Qયામ Qયામ Qયામ Qયામ + + + + ચાદનીચાદનીચાદનીચાદનીંંંં     

- ડાયS� ફટ ે � િવશ ે Ð 5ણાલ કVડયાૃ  KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
“HIV-AIDS” િવશ ગૌરાગ Yની ે ં સાથનો ે

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   ::   ૨૬૨૬૨૬૨૬////૦૨૦૨૦૨૦૨////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( ([\વાર[\વાર[\વાર[\વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   દશના પડ]ાદશના પડ]ાદશના પડ]ાદશના પડ]ા;; ;; ંં ંં     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

ડૉ.કમલનય જોષી^રાુ  સાથે, િવ` િવaાન Vદન િવશ ે

વાતાલાપ;  

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૧૦૧૦૧૦૧////૦૦૦૦૩૩૩૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧        ((((સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ�થાઆ�થાઆ�થાઆ�થા    ++++    રવીરવીરવીરવી    

- “�ાથના� ”  Ð ડૉ.વૈશાલીબને ભાવસાર 

- “"ામોફોન”નો ઇિતહાસ Ð રાજિ�ય  

- “બકે  પઇને ”  Ð ,હમા-.ં  ુ

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- Do know you? 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૨૦૨૦૨૦૨////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧    ((((મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   તજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇતજશભાઇ દસાઇે 4ે 4ે 4ે 4     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         - ડૉ.મ5ાર6 અન ડૉે .યોગશ દવલ સાથ ે 4 ે ે

ડાયાબીટ6શની સારવાર િવશની મા,હતી તથા ે

તમની સાથ ે ે વાતાલાપ� . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૩૦૩૦૩૦૩////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧    ((((9ધવાર9ધવાર9ધવાર9ધવારુુુુ ))))    

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

- 

“ િવ;ાનગર ડ4”  િનિમ< ે“= ંુઅન ેમા>ંુ િવ;ાનગર” 

િવષય પર અ@યાસ અથ A આવેલા મનોજ, સદ6પં , 

પાથ�, આરતી, વૈશાલી, ગાયCી, િવ;ા, િમનાDી, 

મહ6રથિસEહ મત ે િવ;ાનગરના અFભવો ુ અન ે

તઓના ે સ�મરણો ં િવશનો ે વાતાલાપ� .   

- 
ડૉ.સદ6પભાઇ ં ભI સાહબના 4 મત ે િવ;ાનગરના 

અFભવો ુ અન ેતઓના ે સ�મરણોં . 

- 
,દપ વાઘલાના ે િવ;ાનગરના અFભવો ુ અન ે તઓના ે

સ�મરણોં . 

- 
હર6શ િમનાK ુસાહબની 4 નજર 4 િવ;ાનગર િવશેના 

કાLયો અન ેવાતો. 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 
ડૉ.મણીલાલ હ. પટલ4  સાહબની 4 નજર 4 િવ;ાનગરની 

અવનવી વાતો. 



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   ::   ૦૪૦૪૦૪૦૪////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧    ((((N>વારN>વારN>વારN>વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ,હરન ,હરન ,હરન ,હરન 4444     

- 

મોહનલાલ .ખ,ડયા Pિનુ ુ .ના �ો.Q.સોરલ Rારા 4

“સા�ત સમાજમા િશDાF STયં ં ંુ ુ ” એ િવષય 

ઉપર વાતાલાપ� . 

- 
મFWયના શર6રમા આહાર અન પોષણની ુ ં ે

જXર6યાત Ð ગાગY ભI 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- .રDીત ,ડઝીટલ પમ-ટ ુ ે ે - ડૉ. સવશ િCવદ6A ે  

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૫૦૫૦૫૦૫////૦૦૦૦૩૩૩૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧    ((((\]વાર\]વાર\]વાર\]વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ડૉડૉડૉડૉ....ઉમશભાઇ િCવદ6ઉમશભાઇ િCવદ6ઉમશભાઇ િCવદ6ઉમશભાઇ િCવદ6A ેA ેA ેA ે  

- 
“ �^શ�^શ�^શ�^શ4444 ”- િવશની ે મા,હતી - ડૉ. આલોક ચ]વાલ, 

સૌરાW^ Pિનવિસaટ6ુ ,   

- 
Pિનવિસaટ6 હTથ સ-ટર િવશ મા,હતી ુ 4 ે ે Ð ડૉ વૈદહ6 4

પટલ4  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- િવ;ાનગરની વાતો – ડૉ.મણીલાલ હ.પટલ4  

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૦૮૦૮૦૮૦૮////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧  (  (  (  (સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ���ા દસા���ા દસા���ા દસા���ા દસા���� ઇઇઇઇ    

- 
૮-માચ�, મ�હલા �દન િનિમ�  ણીતા લખીકાે ે - 

વ'તા- મઘા જોષી + વ'ત,યે ંુ .  

- 

મ�હલા �દન િનિમ� ડૉે .શહરાબન એસ� ે . પટલ� ,  

ડૉ.જય8ી જોષી, તથા ડૉ િવભાબન એસે . 

વૈ<ણવ નો વાતાલાપ� .   

- 
દવા=ી રાણા � ં Ð ?વરચીત કિવતા પઠન Ð સફદ �

Bલબાસ 

----    
૮-માચ�, મ�હલા �દન િનિમ� ચતસી પડCા + ે ે ં ંુ

વ'ત,ય.    

----    D<ઠ� કામોઠ� Eારા ગવાયલ ગીતૃ ે . 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

        

DDDDDDDD aattee   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

મહારા  J<ણJમારિસKહL ભાૃ ુ વનગર 

MિનવિસNટ�ના Oજરાતી ભાષા સા�હPય ભવનના ુ ુ

િવQાથRઓ Eારા એક િવષશ કાય�મે � . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૦૧૦૧૦૧૦////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (TધવારTધવારTધવારTધવારુુુુ ))))    

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

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

Homeopathy – A Different 

Perception - ડૉ.રોમા Vતાણીનો 

8ી મયકભાઇ રાવલ સાથનો વાતાલાપં ે � . 
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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   ::   ૧૧૧૧૧૧૧૧////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (OWવારOWવારOWવારOWવારુુુુ ુુ ુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   ર  ર  ર  ર  ((((મહા શીવરાXીમહા શીવરાXીમહા શીવરાXીમહા શીવરાXી)))) 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (Y�વારY�વારY�વારY�વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   જય મહતાજય મહતાજય મહતાજય મહતા����     

- એન.સી.સી. િવશ ેÐ  નક� પારખ �  

- 

પતBગયા િવશ અવનવી વાતો ં ે Ð મMર વાર�યા ુ

તથા �કશન ઓઝા અન તમની સાથ વાતાલાપ ે ે ે �

કરશ ડૉે .ઉ]વલ િXવદ� ે  

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    યાદશ^'ત વધારવાની ર�ત Ð ડૉ Jદશીયા શખુ ે  

Stamp
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DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૦૦૦૩૩૩૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧        ((((સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

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 િન�કતા િન�કતા િન�કતા 

શાહશાહશાહશાહ  ારા ગવાયલ ે ગઝલ  

- કો&'(ટર િ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*યંં ંં 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 ુુ ુુ EE EE ((((Anand Institute of P. G. 

Studies in Arts))))    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧    ((((મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   મૌIલક મૌIલક મૌIલક મૌIલક + + + + IચLતન IચLતન IચLતન IચLતન     

- Mરક Mસગ ે ં -  મદન મોહન શમા= KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- યોગ િવશ ે Ð ડૉ.Nદશીયા શખુ ે  

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૭૧૭૧૭૧૭////૦૩૦૩૦૩૦૩////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧    ((((QધવારQધવારQધવારQધવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   સમીક િSવદ8સમીક િSવદ8સમીક િSવદ8સમીક િSવદ8ેેેે     

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         
- 

ડૉ .સોહમ દસાઇ સાથ કપવાની સારવાર E ે ં

િવશની  મા�હતી તથા તમની સાથ ઇ,ટરB(ે ે ે  ુ
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- 
Kidney Diseases and Diet – Ms. Vijaya 

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

- 
ક&પસ િમS E મહશNમાર MYપિતમહશNમાર MYપિતમહશNમાર MYપિતમહશNમાર MYપિતEEEE ુુ ુુ  4ારા ગાયલ ે

એક �ફ7મી ગીત 
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Preparation of Resume -  માગદશન = = –  

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

Dept. 
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િવ� જળ �દન િનિમ� અ�ે ં.ુ  નાતક #જરાતી તથા ુ

અ%ય  િવિવધ િવભાગોના િવ*ાથ+ઓ -ારા એક 

િવશષ કાય1મે 2 . 

- 

3િનવિસ4ટ6મા જળસચય યોજનાઓ કવી ર6ત કાય ુ ં ં 8 ે 2

કર છ ત :ગ 3િનવિસ4ટના ;<ય8 ે ે ે 8ુ ુ  ઇજનર>ી ે

પરાગભાઇ વ*ૈ સાહબ સાથ વાતાલાપ8 ે 2 . 

----    
િવ� જળ �દન િનિમ� ચૈતસી પડDાના મત જળ� ે ં ે ંુ

મહEવ.    
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----    >ી NOણનો ભPQત યોગ ૃ Ð પાથ કામોઠ62  

-  વભાવ Ð Sિમકાબન ચૌહાણ ૂ ે  

- GNિત ૃ Ð હમલબન પટલ 8 ે 8  

- 
ક.મા.;નશી ની VWવી વXલભ નવલ કથા િવશ ુ ુ ે Ð 

મહ6રથિસYહ પરમાર 

-  વરZચત કિવતા Ð હમ%ત મકવાણા8 ં  
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- “bજની હોલી”  Ð િવશની મા�હતીે  

- 
દાહોદ cXલાના ધાનdર ગામમા ઉજવાતી હોળ6 ૂ

િવશ ે

- હોલી ગીત Ð ડૉ.મદન મોહન શમા2 
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- હોળ6મા રગ કવા વાપરવા ત િવશની મા�હતીં ં 8 ે ે  
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૨૭-માચ� ““““િવ# રગ$મી &દનિવ# રગ$મી &દનિવ# રગ$મી &દનિવ# રગ$મી &દનં ૂં ૂં ૂં ૂ ””””િનિમ( ે

ડૉ.નવનીત ચૌહાણ, ડૉ.મદન મોહન શમા � તથા 

ક�રણ ભોકર� સાથનો વાતાલાપે � .. 
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- “અ;તવાણીૃ ” - ડૉ.મદન મોહન શમા� 

- “૧-એિ>લ નો ઇિતહાસ Ð િવિનલ 

- 
“કા@ય પઠન”Ð “ એિ>લ Cલના માણસો 

- ડૉ. મણીલાલ. હ.પટલD  

- “ફાઇબર ઓHટ�Iસ ” િવશ ે - ર�ના  
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- 
“ ��શ��શ��શ��શ    ”- િવશની ે મા#હતી - ડૉ. આલોક ચ*વાલ, 

સૌરા-� .િનવિસ/ટ�ુ ,   

- 
.િનવિસ/ટ� હ2થ સ4ટર િવશ મા#હતી ુ  ે ે Ð  

ડૉ વૈદહ�  પટલ  
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- “Aબઇુ  CDુ ” - િવશનીે  મા#હતી Ð દશનE  + હષE 

- 
Hવાશન Ð“ઓ��Jલયા મા આવલ ં ે િશડની 

શહરની  ”અવનવી વાતો Ð દશનE  

- “ફગલં  ઇ4ફNસન ” - ડૉ. સ?યાં  નાયર 

- “ડાય#ટOગ”  ન લગતી મા#હતીે . 
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“Life Style Modification” િવષય ઉપર 

ડૉ.િવરન એચ . શાહ સાહબ સાથ  ે Uાનસભર 

વાતાલાપE . 
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પ#ડત ભજન સોપોર�નાં ““““સ[રસ[રસ[રસ[રંંંં ુુ ુુ  વાદન વાદન વાદન વાદન”””” 

Hો\ામના કટલાક ]શોં  . 



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   ::   ૦૯૦૯૦૯૦૯////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧ ( ( ( (_*વાર_*વાર_*વાર_*વારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   આ�થાઆ�થાઆ�થાઆ�થા    ++++    રવીરવીરવીરવી    

- “HાથનાE ”  Ð ડૉ.વૈશાલીબને ભાવસાર 

- “\ામોફોન”નો ઇિતહાસ Ð રાજિHય  

- “બકે  પઇને ”  િવશ ે Ð #હમા4`ં  ુ

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- Do know you? 
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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 ))   
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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   ::   ૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૦૦૦૪૪૪૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧        ((((સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   ર� ર� ર� ર� ((((�િનવિ��િનવિ��િનવિ��િનવિ�ુુુુ ટ� �ારા �હર કરાયલટ� �ારા �હર કરાયલટ� �ારા �હર કરાયલટ� �ારા �હર કરાયલ� ે� ે� ે� ે ))))    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૩૧૩૧૩૧૩////૦૦૦૦૪૪૪૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧    ((((મગળવારમગળવારમગળવારમગળવારંંંં ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   ર� ર� ર� ર� ((((ચટ#ચાદચટ#ચાદચટ#ચાદચટ#ચાદે ંે ંે ંે ં ))))    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૪૧૪૧૪૧૪////૦૦૦૦૪૪૪૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧    ((((%ધવાર%ધવાર%ધવાર%ધવારુુુુ ))))    

TTTTTTTT ii tt llee   ::   ર� ર� ર� ર� ((((બાબા સાહબ (બડકર જયિતબાબા સાહબ (બડકર જયિતબાબા સાહબ (બડકર જયિતબાબા સાહબ (બડકર જયિત� ે ં� ે ં� ે ં� ે ં ))))    

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૫૧૫૧૫૧૫////૦૦૦૦૪૪૪૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧    ((((-.વાર-.વાર-.વાર-.વારુુુુ ુુ ુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   ઋિતક 0�પિતઋિતક 0�પિતઋિતક 0�પિતઋિતક 0�પિત    

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

- 

કોિવડ-૧૯ મહામાર#ન  લીધ સમાજમા લોકોના ે ે ં

માનસ પટ ઉપર થતી િવપર#ત માનશીક 

અસરો 9ગ જન�-િત અથ �ણીતા ે ;ૃ

મનો=ચ>ક?સક ડૉડૉડૉડૉ....સ>દપભાઇ પટલ સ>દપભાઇ પટલ સ>દપભાઇ પટલ સ>દપભાઇ પટલ ં �ં �ં �ં � સાથ Dાન ે

સભર વાતાલાપE . 

DDDDDDDD aattee   ::   ૧૬૧૬૧૬૧૬////૦૦૦૦૪૪૪૪////૨૦૨૦૨૦૨૦૨૧૨૧૨૧૨૧    ((((GHવારGHવારGHવારGHવારુુુુ ))))    

AAAAAAAA nncchhoorrss   ::   રચના મહIર# રચના મહIર# રચના મહIર# રચના મહIર# �� �� ---- ૧ ૧ ૧ ૧    

- િવજય િવલાશ પલસે ે - માડવીં - રચના 

- 0ાગ મહલ � Ð Kજ ૂ Ð રચના 

KKKKKKKK eeyy   WWWWWWWW oorrddss         

----    સMડ આટ�Oટ ે Ð Pદશુ Eન પટનાયક Ð રચના  

Stamp


