
 
BANASKANTHA DISTRICT KELVANI MANDAL SANCHALIT 

COMMUNITY RADIO STATION 

RADIO PALANPUR 90.4 FM 
 

 બનાસકાાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ માંિળ સાંચાસ્ટ્િત કોમ્યુસ્ટ્નટી રેડિયો રટેશન, રેડિયો પાિનપુર 90.4FM ની શરૂઆત 
તારીખ:25/02/2019 ના રોજ થઈ હતી. રેડિયો રટેશનના રટુડિયો ઉદઘાટન પ્રસાંગે માંિળના પ્રમુખશ્રી સ્ટ્શરીષકુમાર મોદી, 
તત્કાિીન સાાંસદ શ્રી હડરભાઈ ચૌધરી, રટુડિયો સુસ્ટ્િધાના દાતાશ્રી તરૂણભાઇ જોશી, પ્રમુખ આર્ટસસ, સાયન્સ એન્િ કોમસસ કોિેજ 
ભૂ. પૂ. સ્ટ્િ. એસોસ્ટ્સયેશન. શ્રીમતી રમીિાબા અસ્ટ્ભજીતસસાંહ રાઠોિ દહેજ પ્રસ્ટ્તબાંધક સહરક્ષણ અસ્ટ્ધકારી, સુસ્ટ્નિભાઈ શાહ 
માંત્રીશ્રી, શ્રી રાજુભાઈ િકીિ, શ્રી અપૂિસભાઈ મહેતા તથા આમાંસ્ટ્ત્રત મહેમાનો ઉપસ્ટ્રથત રહ્યા હતા.  
 

 રેડિયો પાિનપુર 90.4FM પ્રકલ્પની પ્રથમ અરજી પ્રડિયા 2011-12 માાં કરિામાાં આિી હતી. સ્ટ્િસ્ટ્િધ ભારત સરકારના 
સાત જેટિા માંત્રાિયની જડટિ માંજૂરીની પ્રડિયાના અાંતે િાયસન્સ બનાસકાાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ કેળિણી માંિળને અપાિિામાાં પ્રોજેક્ટ કો-
ઓિીનેટર શ્રી અસ્ટ્ભજીતસસાંહ રાઠોિને સફળતા મળી હતી.જેમાાં  િો. એમ.િી. હાથી, િો. ગીરીશભાઇ ઠાકર  તથા અસ્ટ્નકેત ઠાકર નો 
સહયોગ સાાંપિયો હતો.  
 

 રટુડિયો સુસ્ટ્િધા માટે તત્કાિીન સાાંસદ શ્રી હડરભાઈ ચૌધરી દ્િારા રૂસ્ટ્પયા ૭ િાખ તેમજ ભૂ.પૂ. સ્ટ્િ. એસો. પ્રમુખશ્રી 
તરૂણભાઇ  જોશીએ રૂસ્ટ્પયા 1 િાખ અને શ્રીમતી રમીિાબા અસ્ટ્ભજીતસસાંહ રાઠોિ દહેજ પ્રસ્ટ્તબાંધક સહરક્ષણ અસ્ટ્ધકારી દ્િારા 
રૂસ્ટ્પયા 1,11,000/- નુાં દાન અને માંિળ દ્િારા સીિ કેસ્ટ્પટિ તરીકે રૂસ્ટ્પયા ૫.૯૮  િાખ ફાળિિામાાં આવ્યા હતા. 
 

 રેડિયો પાિનપુર 90.4FM દ્િારા પાિનપુર શહેરની આસપાસના ૭ થી ૧૦ ડક.મી. સ્ટ્ત્રજ્યાની રેન્જમાાં પ્રસારણ થકી 
માસ્ટ્હતીસભર શૈક્ષસ્ટ્ણક અને જનજાગૃસ્ટ્તના કાયસિમોનુાં પ્રસારણ સિાર ે૦૮:૦૦ થી રાસ્ટ્ત્રના ૧૧:૦૦ કિાક સુધી કરિામાાં આિે છે. 
 

 રેડિયો પાિનપુર દ્િારા પ્રસાડરત થતા કાયસિમની રૂપરેખા નીચે મુજબ છે. 
 (૧) ભસ્ટ્ક્ત સાંગીત : મોટીિેશનિ િાતાસ RJ JYOTI દ્િારા, યોગ, સુસ્ટ્િચાર સાથે ગુજરાતી ભસ્ટ્ક્તગીતોનુાં પ્રસારણ દરરોજ સિાર ે
૮:૦૦ થી ૯:૦૦ કિાકે  (૨) ગજુરાતી િોકગીતો : ગુજરાતી ભાષાના, ઉત્તર ગુજરાતના પ્રાચીન-અિાસચીન, િોકગીતો, સુગમ ગીતો રોજ સિારે ૯:૦૦ 
થી ૯.૩૦ કિાકે 
 (૩) ગીતામૃતમ, જોિાિાયક રથળો, આધ્યાત્મક, યોગ  : દરરોજ સિારે ૦૯.૩૦ થી ૧૦.૦૦ કિાક િો. સ્ટ્ગરીશભાઈ ઠાકર 
તથા RJ. AR દ્િારા પ્રસાડરત કરિામા આિે છે.   (૪) આ સમય જતો રહેશે : દરરોજ સિારે ૧૦.૦૦ થી ૧૦.૧૫ કિાક સ્ટ્િસ્ટ્િધ સમાજના અગ્રણીઓ સાથેનો ટેસ્ટ્િફોસ્ટ્નક સાંિાદ 
તથા  RJ SONIYA ની મોટીિેશનિ િાતો (૫) જ્ઞાન સાગર  : રપધાસત્મક પરીક્ષાઓ અને રનાતક કક્ષાના અભ્યાસિમો અાંગેનો માસ્ટ્હતીસભર શૈક્ષસ્ટ્ણક કાયસિમ (૬) રેડિયો નાટક : પ્રસાર ભારતી, આકાશિાણી દ્િારા સ્ટ્નર્મસત રેડિયો નાટક સ્ટ્હન્દી તથા ગુજરાતીમાાં દરરોજ બપોરે ૧૨.૦૦ 
અને ૦૪.૦૦ કિાકે (૭) િોક િાતાસ  : િોકસાસ્ટ્હત્યની િોકિાતાસઓ દરરોજ બપોર ે૦૧.૦૦ અને ૫:00 કિાકે (૮) સાાંસો કી રૃહાસ્ટ્નયત : યુિાનો માટેની િાતો સાથેનો સ્ટ્હન્દી ગીતોનો કાયસિમ દરરોજ રાત્રે ૦૮.૦૦ અને ૧૦.૩૦ કિાકે (૯) િારસો  : સામાસ્ટ્જક સાાંરકૃસ્ટ્તક િારસાની િાતો પ્રો. િૉ. ઋસ્ટ્ષકેશ રાિિ દ્િારા સોમિારે ૧૦.૧૫ કિાકે 
સિારે અને માંગળિારે સાાંજે ૦૭.૪૫ કિાકે 



(૧૦) સરળ અાંગ્રેજી : પ્રો. િૉ. મનીષ રાિિ દ્િારા સોમિારે સિારે ૧૦.૪૫ અને ગુરુિારે ૧૦.૦૦ કિાકે (૧૧) િોઇસ ઓફ સાયન્સ : િો.એમ.િી.હાથી દ્િારા સ્ટ્િજ્ઞાન સ્ટ્િષય પર િાતાસિાપ  સોમિારે ૧૦.૩૦ કિાકે સિારે અને ગુરુિારે 
૧૦.૩૦ કિાકે સિારે (૧૨) સરળ સાંરકૃત: પ્રો. મયુર રાજગોર દ્િારા સોમિારે ૧૧.૪૫ કિાકે સિારે અને ગુરુિારે ૧૧.૪૫ કિાકે સિારે (૧૩) કેમ્પસ િાયરી  : RJ. ANJALI દ્િારા કેમ્પસના સ્ટ્િધાથીઓ સાથેનો સાંિાદ કાયસિમ સોમિારે બપોરે ૧૨.૦૦ અને 
ગુરુિારે રાત્રે ૦૯.૦૦ કિાકે (૧૪) એક અગત્યની િાત : રોજ બપોરની સરકારી સામાસ્ટ્જક ટેકનોિોજી સાંબાંસ્ટ્ધત જાણકારી સોમિારે ૬.૧૫ સાાંજે ગુરુિારે 
૧૧.૦૦ કિાકે સિારે RJ A.R. દ્િારા (૧૫) કૃસ્ટ્ષ જગત : ખેતી અને ખેિૂતિક્ષી માસ્ટ્હતી સરદાર કૃસ્ટ્ષ યુસ્ટ્નિર્સસટી દાાંતીિાિાના ડરટાયિસ પ્રોફેસર િૉ િી.આર.પટેિ 
દ્િારા માંગળિાર સિારે ૧૦.૦૦ કિાકે  શુિિાર સાાંજે ૦૬.૧૫ કિાકે (૧૬) દીકરી : આપણા સમાજની પ્રગસ્ટ્તશીિ દીકરીઓ સાથે નો સાંિાદ RJ RASHMI HADA દ્િારા મસ્ટ્હિા કિાસ્ટ્નસ્ટ્ધ 
િરટ,  કાણોદર પ્રાયોસ્ટ્જત કાયસિમ માંગળિારે ૦૭.૦૦ કિકે  બુધિાર સિારે ૧૧.૦૦ શુિિારે સાાંજે ૦૭.૦૦ શસ્ટ્નિારે સિારે 
૧૧.૦૦ કિાકે (૧૭) મારુાં સ્ટ્રમત મારો અિાજ : સમાજના સ્ટ્િચાર-પ્રગસ્ટ્તશીિ-સ્ટ્સસ્ટ્દ્ધઓ પ્રાપ્ત વ્યસ્ટ્ક્તઓ સાથેનો સાંિાદ RJ A.R. 

દ્િારા બુધિારે ૧૦.૩૦ કિાકે સિારે શસ્ટ્નિારે ૦૬.૧૫ કિાકે સાાંજે (૧૮) રસોઈ ની રાંગત :રસોઈ શો RJ. ANJALI, RJ POOJA, બુધિારે બપોર ે૦૩.૧૫ કિાકે રસ્ટ્િિારે સાાંજે ૦૬.૧૫ કિાકે (૧૯) અાંતાક્ષરી : RJ.RUCHA દ્િારા સમુદાયના િોકોને રેડિયો પાિનપુર સાથે સાાંકળતો કાયસિમ રસ્ટ્િિારે રાત્રે 
૦૮.૦૦ કિાકે  બુધિારે બપોરે ૧૨.૦૦ કિાકે (૨૦) જીિતી િારતા : િો. ભાિેશ પાંડ્યા દ્િારા જીિાંત વ્યસ્ટ્ક્તઓના સ્ટ્િસ્ટ્શષ્ટ જીિનચડરત્ર સ્ટ્િશેનો સાંિાદ માંગળિારે રાત્રે 
૦૯.૦૦ કિાકે  અને શુિિારે બપોરે ૧૨.૦૦ કિાકે (૨૧) તમે હુાં અને િાઈફ રટાઈિ : RJ. TANVI દ્િારા જીિન સાથે સાંકળાયેિા નિીન સ્ટ્િષય પરની િાતો બુધિારે રાત્રે ૦૯.૦૦ 
થી ૧૦.૦૦ કિાકે (૨૨) અજબ-ગજબ િાતો : RJ Anjali દ્િારા માંગળિારે રાત્રે ૦૯.૧૫ થી ૧૦.૦૦ ના અજબ ગજબ સ્ટ્િશ્િની િાતોનો ગીતો 
સાથેનો કાયસિમ (૨૩) સુગમ સાંગીત : બુધિારે રાત્રે ૦૭.૧૫ કિાકે શસ્ટ્નિારે રાત્રે ૦૭.૦૦ કિાકે (૨૪) સુફી સાંગીત  : શુિિારે રાત્રે ૦૮.૩૦ કિાકે  અને રસ્ટ્િિારે રાત્રે ૦૭.૦૦ કિાકે (૨૫) સ્ટ્હન્દી ગુજરાતી ડફલ્મી-નોન ડફલ્મી ગીતો : બપોર ે૦૪.૦૦ થી ૦૬.૦૦ અને ૦૯.૦૦ થી ૧૧.૦૦ કિાકે 
આ સ્ટ્સિાય સમયાાંતર ે યસુ્ટ્નસફે, RBI, SMART જેિી સાંરથાઓ સાથ ે જોિાઇન ે સામાસ્ટ્જક-   રિાર્ય  
જાગૃસ્ટ્તના કાયસિમોનુાં પ્રસારણ  

Station Director : Abhijeetsinh Rathore 

Production  Director :  Aniket Thaker                

 
Team 

Office assistant  - Naresh Thakor 

Technical Adviser - Mahesh Patel 

RJ    - Anjali Rana 

RJ    - Tanvi Thakkar 

RJ    - Pooja Gadhvi 

RJ    - Ravi Shah 

RJ    - Jyoti Thakkar 

RJ    - Rashmi Hada 

 

Contact 



 WhatsApp number  - 9512996688   
Facebook page  - radioPalanpur90.4FM 

 Tailter   - @Palanpurradio  

instagram  - radio Palampur 90.4 FM 

 Email    - radiopalanpur@gmail.com 

Online radio link - https://freeuk10.listen2myradio.com/live.mp3?typeportmount= 

                                                             s1_24790_stream_542254509 

 

Mobile Application Link 
 
Android Application: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=atclabs.palanpur&hl=en_IN 
 

iOS Application: 
https://apps.apple.com/in/app/radio-palanpur/id1563677762#?platform=iphone 
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