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પરિપત્ર: 
 

 વિષય: “English Learning Program on Listening Skills “ ન ું જીિુંત પ્રસાિણ BISAG અને SCOPE 
FB/YOUTUBE માું વનહાળિા બાબત.. 

સુંદર્ભ:   વિક્ષણ વિર્ાગ, ગ જિાત સિકાિના તા, 12-10-2021 ના ઇ-મેઇલ અન્િયે. 
 

 ઉપરોક્ત વિષય અને સદંભભ અન્િયે ભકતકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી સલંગ્ન તમામ સરકારી/ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ/સ્િવનભભર 
સ્નાતક/અનસુ્નાતક અભ્યાસક્રમોના આચાયભશ્રીઓ/ સસં્થાના િડાશ્રીઓ/ પી.જી.સેન્ટરના િડાશ્રીઓ તેમજ અનસુ્નાતક ભિનના 
અધ્યક્ષશ્રીઓને જણાિિાન ુ કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગવતશીલ ગજુરાત કાયભક્રમ અંતગભત રાજયની પ્રજાન ુજીિન ધોરણ સધુારિા માટે 
વશક્ષણ, કૌશલ્યિધભન તાલીમ િગેરે બાબતો મહત્િન ુ સ્થાન ધરાિે છે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ બધા કાયભક્રમો વિનામલુ્યે ઘર સધુી 
પહોચાડિાનો સકંલ્પ કરેલ છે. હાલ કોવિડ-૧૯ની સ્સ્થતીમા ંરાજ્યના વશક્ષણ વિભાગ દ્વારા હોમ લવનિંગ કાયભક્રમથી વિદ્યાથીઓ ઘર બેઠા 
અભ્યાસ કરી શકે તે માટે BISAG અને VANDE GUJARAT ચેનલોના માધ્યમથી ઓનલાઇન વશક્ષણ આપિાનુ ંકાયભ હાથ ધરેલ છે. 
 ગજુરાત સરકારના ઉચ્ચ વશક્ષણ કવમશ્રર હઠેળ કાયભરત SCOPE દ્વારા ઉચ્ચ વશક્ષણમા ંઅભ્યાસ કરતા તમામ વિદ્યાથીઓ માટે 
અંગે્રજી ભાષા સજજતા અને તેનો ડર દુર કરિાના પ્રયાસ રૂપે એક “ English Learniong Program on Listening Skills” ટે્રવનિંગન ુઆયોજન 
કરિામા ંઆિેલ છે. આ કાયભક્રમ અંતગભત તા. ૧૪/૧૦/૨૦૨૧ થી તા.૨૯/૧૦/૨૦૨૧ સધુી અંગે્રજી ભાષાના ટે્રનરો દ્વારા અંગે્રજી ભાષા 
વિકાસની ટે્રવનિંગ VANDE GUJARAT ની ચેનલ-૧૩ પર લાઇિ પ્રસારણ કરિામા ંઆિશે. 
 આ કાયભક્રમની તમામ માડહતી સાથેની વિગતો તેમજ કાયભક્રમનુ ંસમયપત્રક વિદ્યાથીઓ સધુી પહોચાડિાનુ ંતેમજ આ કાયભક્રમમા ં
દરેક કોલેજોના આચાયભશ્રીઓ, અધ્યાપકો તેમજ િાલીગણ દ્વારા િધમુા ંિધ ુવિદ્યાથીઓ જોડાય તેિા પ્રયત્નો આપની કક્ષાએથી કરિાનુ ં
જણાિિામા ંઆિે છે. આ કાયભક્રમ BISAG ના ંમાધ્યમથી નીચે દશાભિેલ તારીખ, સમય અને ચેનલ પર પ્રસાડરત કરિામા ંઆિશે. 

કાયભક્રમની રૂપિેખા 
તાિીખ સમય ચેનલ નું. ચેનલની વિગતો 

તા : ૧૪/૧૦/૨૦૨૧ થી 
તા : ૨૯/૧૦/૨૦૨૧ 

બપોિના ૦૨:૦૦ 
થી ૦૩:૦૦ સ ધી 

૧૩ ઊચ્ચ વિક્ષણને લગતા વિષયોન ું માગભદિભન 

 
 આ ઉપરાતં આ કાયભક્રમનુ ંપ્રસારણ નીચે મજુબના માધ્યમ દ્વારા પણ કરિામા ંઆિશે. 
FB page:  https://www.facebook.com/gujscope 

YouTube:  https://bit.ly/scopelisteningskills 

             

              કા.ક લસચચિશ્રી 
ક્રમાકં : બીકેએનએમય/ુએકેડેવમક/ ૧૨૬૪/૨૦૨૧ 
ભકતકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી,  
ગિમેન્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ, ભકતકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ, ખડીયા, જુનાગઢ 
તા. 12/10/2021 
 બબડાણ: સદંભભદવશિત મેઇલ ની નકલ 
પ્રવત, 
યવુનિવસિટી સલંગ્ન તમામ કોલેજના આચાયભશ્રીઓ તેમજ પી.જી. સેન્ટરના િડાશ્રીઓ તથા અનસુ્નાતક ભિનના અધ્યક્ષશ્રીઓ તરફ.. 
 

નકલ સાદિ િિાના: 
(૧) માન. કુલપવતશ્રી/માન.કુલસબચિશ્રીના અંગત સબચિશ્રી તરફ 

http://www.bknmu.edu.in/
https://www.facebook.com/gujscope
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fbit.ly%2fscopelisteningskills&umid=D69D50D9-CE24-8505-9EEC-D83A625A18A2&auth=777990cd74cc620430ea9ccd0417e323e70695df-47e4bd3e4d102f19cf1132283555c2ec7d4ea807


MON TUES WED THURS FRI SAT SUN

14-Oct 15-Oct 16-Oct 17-Oct

Noopur Thakkar Holiday Noopur Thakkar Holiday

MON TUES WED THURS FRI SAT SUN

18-Oct 19-Oct 20-Oct 21-Oct 22-Oct 23-Oct 24-Oct

Noopur Thakkar Holiday Noopur Thakkar Repeat Telecast Noopur Thakkar Holiday Holiday

MON TUES WED THURS FRI

25-Oct 26-Oct 27-Oct 28-Oct 29-Oct

Nisha Mehta Nisha Mehta Nisha Mehta Nisha Mehta Nisha Mehta 

English learning program on language skills - Listening
Live Programme Schedule (Time: 2 p.m. to 3 p.m.)

Week 2

Week 3

Week 4



 

 
 

 

 
SOCIETY FOR CREATION OF OPPORTUNITIES THROUGH PROFICIENCY IN ENGLISH (SCOPE) 

Faculty Block, First Floor, "Pragna Puram" (KCG Campus), Nr. L D Engineering College, Opp. PRL, Navrangpura, Ahmedabad- 380015 

PROGRAMME: ENGLISH LEARNING PROGRAMME ON LISTENING SKILLS 

SR. NO. DATE TIME TOPIC LIVE LINKS 

1 14/10/2021 
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3
:0

0
P
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Communication Skills and Basics to Listening Skills https://bit.ly/ListeningDay1 

2 16/10/2021 Types of Listening Part - 1 https://bit.ly/ListeningDay2 

3 18/10/2021 Types of Listening Part - 2 https://bit.ly/ListeningDay3 

4 20/10/2021 Facts and Myths about Listening and Barriers https://bit.ly/ListeningDay4 

5 22/10/2021 Traits of a Good Listener https://bit.ly/ListeningDay5 

6 25/10/2021 
How good are your Listening skills? - Test and 

Evaluate 
https://bit.ly/ListeningDay6 

7 26/10/2021 
“What Great Listeners actually Do”- A Research by 

Jack Zenger and Joseph Folkman 
https://bit.ly/ListeningDay7 

8 27/10/2021 Dealing with the challenges in Listening https://bit.ly/ListeningDay8 

9 28/10/2021 How Listening impacts “My Speaking” https://bit.ly/ListeningDay9 

10 29/10/2021 
Importance of Practicing Listening Everyday- Sample 

Tests (Audios and Videos) 
https://bit.ly/ListeningDay10 

https://bit.ly/ListeningDay1
https://bit.ly/ListeningDay2
https://bit.ly/ListeningDay3
https://bit.ly/ListeningDay4
https://bit.ly/ListeningDay5
https://bit.ly/ListeningDay6
https://bit.ly/ListeningDay7
https://bit.ly/ListeningDay8
https://bit.ly/ListeningDay9
https://bit.ly/ListeningDay10


scopegujarat

Channel No.13 @scopegujarat

2:00 PM - 3:00 PM 

www.scopegujarat.org

SCOPE (Society for Creation of Opportunity
through Proficiency in English)

English Learning Program on 

Listening Skills
Join Us On

October 2021to14th
29

th
DATE TIME

http://www.facebook.com/ihubgujarat
http://www.instagram.com/ihubgujarat
http://www.youtube.com/ihubgujarat
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