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Welcome to Government Medical College, Surat and to one of the best University of Gujarat..
Our mission is high quality education, research and service! Our mission as an institution is to teach with creativity
and dedication, to heal with quality and compassion, and to inspire discovery and innovat ion with integrity and
resolve! We have outstanding and dedicated faculty in the College. Our ideals, partnerships, and unique
opportunities enable each of us to live up to the mission. We look forward to supporting the personal and
professional growth of our graduate & post-graduate students, faculty members as well as our medical fraternity. I
am sure, you have many great and exciting years ahead of you! Everyone has a talent and so do you. Let it shine
out...that's all you have to do...!
Enjoy this time—it is fun! Be courteous & supportive to one another, to your patients & to yourselves. We hope
you enjoy your journey as you prepare for your future medical career. I wish you all the best for brilliant future!

OPENING NOTE .....

Dr. Latika Shah
M.D. (Pa thology)
M.D. (Mi crobi ology)

Editor
Somebody has truly said that preparing a magazine is like making a one full
movie. There are so many things to be worked out in detail before you really
go to the floor. Making a magazine knowledgeable and entertaining and
enjoyable is a tough task. To make all the reader happy about topics, and
simultaneously trying to give new information to the audience is a challenging
task. We can only hope that you would like to read.
Once again on behalf of the members of executive committee, we extend a
warm welcome to all first year MBBS students.

Once again thank you so much for your attendance and support or interest in
the e magazine...
Happy reading.....
Keep Smiling…
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Departmental
Facilities

Associate Professor

Assistant Professor

Tutor

Lacture Hall

200 people sitting capacity

Seminar Room

1 x 36 Sq.Mt, 15 sitting capacity

Demonstration
Rooms

2 x 60 Sq.Mt, 75 sitting capacity

Practical Hall

90 sitting capacity

Laboratories

Hematology lab, Experimental lab, Clinical lab,
Mammalian lab, Research lab

Departmental
For all teaching staff & Students
library
CME on Sleep Apnea & it’s Management.

Departmental CME,
Workshop
Departmental Social
Our department is affiliated with hemophilia lab at new civil
Services, Community
hospital, Surat
Services
Departmental Future
To establish fully functioning sleep lab
Vision
Carrier Option or any academic progress after post graduate in your subject.
post graduation in Physiology students can go for
Teacher in any Medical College
Research
Clinical practice
Electrophysiological studies
Sleep lab
DM (Immunology)

Sr.No

Biochemistry Department Details

1

Name Of Department

Biochemistry

2

Teaching Staff Details

Sr. No

3

Departmental
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1
2
3
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Designation
Professor

12

Mahesh Patel

Lab Technician

13

SandipGoyal

Lacture Hall
Seminar Room
Demonstration
Rooms
Practical Hall
Research
laboratory
Clinical
Laboratory
Staff Rooms

4

Departmental CME
&Workshop

5

6
7
•
•
•
•

Assoc. Professor
Asstt. Professor

Tutor

200 people sitting capacity,shared with
Physiology
1 x 30 Sq.Mt, 20 sitting capacity
2 x 60 Sq.Mt, 75 sitting capacity
90 sitting capacity
With store, separate space for PCR, PAGE,
Chromatography, Electrophoresis, Reagent
preparation
With Store and toilets
For all teaching and non-teaching staff

1 (CME2014 was held on 27-09-2014 on impact of NABL on
current practice of laboratory medicine)

Participation in Outreach blood testing programmes.
Departmental Social
Services, Community
Services
Complete automation in laboratory, e-Learning.
Departmental Future
Vision
Carrier Option or any academic progress after post graduate in your subject.
Teaching post
Clinical chemistry laboratory
Corporate laboratory
Research institutes

Sr.No

Anatomy Department

1

Name Of Department

Anatomy

2

Teaching Staff Details
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Departmental
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4
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Workshop
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Departmental
Library-cum-Seminar
Room
Demonstration
Rooms
Lecture Hall

Designation
Professor
Assoc. Professor

Asstt. Professor

Tutor

1 x 35 sq.m , 20 sitting capacity
2 x 72 sq/m & 53 sq/m , 75 Students
sitting capacity

Dissection Hall

1 x 200 sitting capacity
1x 150 260 sq. m

Embalming room

1 x 39 sq. m.

Cold room/cooling
6 x 2.77 m x 1.83 m x 2.46 m
cabinets
CME on “ Anatomical aspects of congenital Heart Diseases” on 2nd April
2016.

Motivate people for body donation.
Departmental Social
Services, Community
Services
e-Learning for students.
Departmental Future
Vision
Carrier Option or any academic progress after post graduate in your subject.
Teaching post

Achievements:



Under the Auspicies of NESCON,a state level quiz was organised at BJMC Ahmedabad on 6th May. 2nd
year PG Student of Pulmonary Medicine Dr Sabri stood 3rd in that Quiz and was awarded a prize worth of
Rs 50,000.

 Team GMC Surat started for serving heavy rain affected areas in Flood of South Gujarat.

Co-Curriculum Activities:





Tobacco cessation training workshop successfully conducted by Dept. Of Psychiatry
GMC,Surat.(Date: 21/5/2017)

Induction/ orientation program for New PG Entrants at GMC, Surat.

Extra-Curricular Activities:

 Celebrating World haemophilia Day (17th April) & Foundation Day (24th April) of
Haemophilia Center at New Civil Hospital, Surat with Hon. MLA Shri Harsh
Sanghaviji and members of Haemophilia society, patients and their parents!

 World Environment Day (5/6/2017) celebrations at GMCS with 350 tree plantations
with Hon. MP C R Paatil Sir, faculties& students!

 International Yoga Day Celebration (21

st

July 2017) at GMC Surat with Students,
Faculties of Physiotherapy & Medical College.

 3rd anniversary of clubfoot clinic at NCH, Surat celebrated (Date: 25/4/2017) in
Orthopaedics OPD in presence of children and parents.

 Doctors’ Day Celebration. Government Medical College, Surat. Got THREE
SPECIAL MUG on this blood donation day from WHO. With this year slogan
Give blood - Give Now - Give often

 World Breastfeeding week and ORS week celebrations at GMCS & NCHS!

 Breastfeeding awareness rally by GMCS staff members!

 Conducted Stress Management lecture for MBBS students in which briefly discussed
many areas like Time Management, handling relationship issues, study skills,
assertiveness and role of Yoga and meditation.

Student Corner

By : Sumaiya Kothari
Batch 93

By :JaydeepDhebariya.
Batch No : 95

વરસાદ
- ડો.જય રાવલ
ાં ણો ઉઠાવી લીધા
ચારે બાજુ સાાંબેલાધાર વરસાદ પડી રહ્યો હતો. આજે વરસાદ જાણે તેના પરથી તમામ નનયત્ર
ે ો વાતાવરણ ની શીતળતા માાં વધારો કરી રહી હતી. વાદળોના
હોય તે રીતે વરસી રહ્યો હતો. પવન ની લહર
ે ી માાં
ગડગડાટ અને વીજળીના ચમકારા વાતાવરણ ના રૌદ્ર સ્વરૂપપ માાં વધારો કરી રહ્યા હતા. વરસાદની હલ
ભીંજાયેલી માનવઆકૃનતઓ વરસાદથી બચવા આશરો શોધી રહ્યા હતા. આવામાાં પોતાના ત્રીજા માળે આવેલા
ાં ડા ભરતા ભરતા વરસાદ ની
ફ્લેટની ગેલેરીમાાં ઉભા ઉભા માનવ એક હાથમાાં કોફીનો મગ પકડીને તેના ઘટ
મજા માણી રહ્યો હતો. તેન ુાં ધ્યાન રસ્તા પર પડ્ુ.ાં એક પ્રેમી યુગલ એકબીજાના હાથમાાં હાથ પરોવીને
વરસાદમાાં પોતાની ધનમાાં વાતો કરતા કરતા ચાલયે જતા હતા. ના એમને વરસાદની કઈ પડી હતી ના
ે ા પર સ્સ્મત રેલાઈ ગયુાં અને આવી જ એક
તેમને આજુબાજુની દુનનયાની. તેમને જોઈને માનવના ચહર
વરસાદની સાાંજ ની ભતકાળની સ્મૃનતમાાં એ સરી પડયો.
કાળાડડબાાંગ વાદળોએ જમાવટ કરી હતી. સમી સાાંજનો સમય હતો. બોયઝ હોસ્ટેલના રૂપમ ન.ાં 12
માાં મન, મનન, માનવ અને મનીષ પોતપોતાના કામ માાં મશગુલ હતા. મન ફોન પર કોઈકની સાથે ચેટ કરી
રહ્યો હતો, મનન રૂપમ ની બહાર આંટાફેરા મારતો હતો, માનવ પેથોલોજી ના MCQ સોલ્વ કરતો હતો, અને
મનીષ ડયુટી પરથી થાકેલો આવીને સ ુઈ ગયો હતો. અચાનક વરસાદે શ્રીગણેશ માાંડયા. એટલામાાં મનન ની
રૂપમ માાં એન્ટ્રી થઇ, 'એ હાલો, ડુમ્મસ બટાકાપુરી ખાવા અને વરસાદમાાં રખડવા.'
મન: 'આપણે ઓલવેઝ રેડી. ચલ એ માનવ આ થોથા મક સાઈડમાાં અને માણસની જેવો બની થોડુાં જલસા
બલસા કર. આગળ જઈને કાંકોડુયે MCQ યાદ નઈ આવાના તને. આ ઊંઘણનસિંહ ને ઉઠાડો, આખો ડદવસ
ઘોરયા જ કરતો હોય છે. ઉઠ એ ગેન્ટ્ડા.!!'
માનવ: 'ના યાર, તમે લોકો જાવ. તમને ખબર છે ને મને વરસાદમાાં પલળવ ુાં નથી ગમત ુાં અને મારે 200 MCQ
પતાવાના છે સાાંજ સ ુધીમાાં.'
મનીષ: (આળસ મરડીને) 'હા બસ 5 નમનનટ, તમે લોકો તૈયાર થાઓ હ ુાં બસ આ ઉઠયો.'
મનન (માનવને): 'બે ટોપા, તારા દર વખતના નાટક છે. આજે તો નઈ જ ચાલે, આજે તો તારે આવવ ાંુ જ
પડશે. આવા રોમેન્ન્ટ્ટક મૌસમ ની ક્યારેક મજા માણી જો. આવી મજા તારી આ પેથો અને માઈક્રો ની બ ુક નહી
આપે એ મારી ગેરેન્ટ્ટી.' એમ કહીને તેના હાથમાાંથી બ ુક લઇ લે છે અને બાજુમાાં મકી દે છે અને મનીષ ને લાત
મારતા કહ ે છે, ' ઉઠ એ કુમ્ભકણણની ઓલાદ. તારે આવવ ુાં છે કે અમે એકલા જ રખડવા જતા રહીએ?'
મન:'બાઇક લઈને જ જઈએ મસ્ત પલળતા પલળતા.'
માનવ: 'ના. તો હ ુાં નડહ આવ.ુાં મારે નથી પલળવ ુાં યાર.'

મન: 'બે શુાં નાટક છે તારા!!'
મનન: 'સારાં ુ, ત ુાં મારી કાર લઇ લે. એમાાં તો આવીશ ને?! અમે 3 એકટીવા પર પલળતા જઇશુ.ાં ઓકે?'
માનવ: 'હા, સારાં ુ હ ુાં કાર માાં આવ ુાં છાં.'
મનીષ: 'ચાલો ભાઈઓ, આપડે રેડી.'
અને બોયઝ હોસ્ટેલ માાંથી એક કાર અને એન્ટટવા ડુમ્મસની સફરે નીકળી પડે છે. એન્ટટવા પર ત્રણેય
ે ાન કરતા સવારી ડુમ્મસ તરફ જઈ રહી હતી. બીજી
જણા ધમાચકડી મચાવતા અને આજુબાજુ ના લોકોને હર
બાજુ માનવ કાર માાં મનોમન નવચારી રહ્યો હતો આજના 200 MCQ અને રાતના બીજા 200!! આજે રાત
ખેંચીને પતાવવા પડશે. અને એમ કરતા કરતા સવારી પોતાના મુકામ પર પહોંચી ગઈ.
મન: 'મનન ત ુાં ઓડણર આપતો થા અમે પાકણ કરીને આયા.'
મનીષ: 'મારા માટે અલગ થી એક એક ડીશ, કોઈને એક ટુકડો બી મળશે નડહ એમાાંથી.'
મનન: 'હા ગેન્ટ્ડા, તારા માટે અલગ. આ ખાઈ ખાઈ ને એટલે જ ફૂલ્યો છે.'
મનન ઓડણર આપવા જાય છે. વરસાદ પોતાની ધન માાં મસ્ત મગ્ન થઈને વરસી રહ્યો હોય છે.
ે ાન ુાં જ રહત
ે ુાં નથી. ચારેય નમત્રો વાતો કરતા કરતા
વરસાદ, નમત્રોની જમાવટ અને બટાકાપુરી એટલે કાાંઈ કહવ
મજા માણી રહ્યા હતા. એટલામાાં એ જ જગ્યાએ એમની જેમ ચાર છોકરીઓન ુાં એક ગ્રુપ આવયુ.ાં એમને જોઈને
ે બાન છે.'
મન: 'ભાઈ જરા પાછળ જોવો, આજે તો મેઘરાજા આપણા પર કાંઈક વધારે જ મહર
મનીષ: 'ભાઈ, આનાથી વધારે શુાં જોઈએ, એના માન માાં એક પ્લેટ વધારે ખાવામાાં આવશે.'
મનન: 'જોઈ લો લ્યા, આનાથી જોરદાર કોઈ જોવા જ નડહ મળે.'
માનવ આ બધુાં સાાંભળી રહ્યો હતો અને તે જોઈ રહ્યો હતો. તેની નજર અચાનક એક છોકરી પર સ્સ્થર થઇ
ગઈ. ખબર નડહ કેમ પણ તેને જોઈને તેના પરથી તેની નજર જ હટતી નહોતી. અને તે છોકરી હતી પણ
અપસરા જેવી સદર.
ુાં
તે તેને એકીટશે જોઈ જ રહ્યો હતો. અચાનક તે છોકરી ની નજર પણ માનવ પર પડી
ાં ે ની નજરો મળી. સમય જાણે થોડા સમય સ ુધી થભ
ાં ી ગયો, બધુાં જાણે સ્લો મોશન માાં ચાલવા લાગ્યુાં
અને બન
હોય એવ ુાં તેને લાગવા માાંડ્ુ.ાં તે છોકરીએ માનવ ને જયાાં સ ુધી ક્રોસ ના કયુું તયાાં સ ુધી જોઈ રહી. આ બધુાં
તેના ત્રણેય નમત્રો આસ્ચયણ થી આંખો ફાડીને જોઈ રહ્યા હતા.
મન: 'અલા આ તો બ્રેડકિંગ ન્ટ્યઝ છે, સાલુાં જેને આજ સ ુધી ચોપડી બહાર જોયુાં નથી એ આજે એક છોકરી સામે
આવી રીતે તાકીને જોઈ રહ્યો હતો. ભાઈ આન ુાં હવે તો કાંઈક સેડટિંગ કરાવવ ુાં જ પડશે.'
ાં થઈને) 'નાાં હવે, કશુાં કરવાની જરૂપર નથી. તમારાં ુ પનત ગયુાં હોય તો આપડે હવે
માનવ:(અચાનક ધ્યાનભગ
નીકળીએ?!'
મનીષ: 'ત ુાં વાાંઢો જ મારવાનો.'
અને બધા પાડકિંગ તરફ જવા માાંડે છે. માનવ ફરી ફરી ને પાછળ જોઈ રહ્યો હોય છે. એટલામાાં પેલી
છોકરીઓન ુાં ગ્રુપ પણ પાછાં જઈ રહ્ુાં હોય છે તે જોઈને...
માનવ: 'તમે પહોંચો હ ુાં આવ ુાં એક અર્જન્ટ્ટ ફોન કરીને.'

ાં ે જણા ક્રોસ થાય છે અને ફરી બન્નેની નજરો મળે છે અને આ વખતે સ્માઇલની
અને તે પાછો ફરે છે. ફરી બન
આપ-લે થાય છે. માનવ આગળ જઈને ફોન પર વાત કરવાની એન્ટટિંગ કરે છે અને પાછો ફરીને તેને જતા
જોઈ રહ ે છે. તે જતી હોય છે અને જતા જતા તે છોકરીના હાથમાાંથી ઉતાવળ માાં તેન ુાં પસણ પડી જાય છે અને
તે જતી રહ ે છે. આ બનાવ ને માનવ ધ્યાન થી જોઈ રહ્યો હોય છે. તે તરત જ વરસાદ માાં પલળતા પલળતા
દોટ મકે છે અને તેન ુાં પસણ ઉપાડી લે છે અને પાછળ થી તેમને બમ પાડે છે પરાંત ુ તયાાં સ ુધી માાં તે લોકો બહ ુ
દર નીકળી ગયા હોય છે.
આ આખો બનાવ તેના ત્રણેય નમત્રો દરથી જોઈ રહ્યા હોય છે અને આસ્ચયણ માાં એકબીજા ના મોઢા સામે
તાકીને ઉભા રહ્યા હોય છે. જે માણસ ચોપડીઓની બહાર ની દુનનયા થી સાવ અજાણ્યો હોય છે, જેને વરસાદમાાં
પલળવાના નામ માત્ર થી ચીડ ચડતી હોય છે તે માણસ ને આ સ્વરૂપપ માાં જોઈને આસ્ચયણચડકત હોય છે.
માનવ દોડતો દોડતો તેમની પાસે આવે છે અને કહ ે છે
ે ી વાર કોઈ
માનવ: 'યાર, પ્લીઝ મને એન્ટટવા આપો તમે કાર માાં આવોને. આજે નડહ તો ક્યારેય નડહ. પહલ
છોકરીને જોઈને મન માાં અજબની લાગણી થઇ છે.'
મનન: 'આ ચાવી લે અને ફટાફટ ઉપડ. અને અમારી દોસ્તી ની લાજ રાખજે. ખાલી હાથે પાછો ફરતો નહીં,
ખુશખબર લઈને જ આવજે.'
અને માનવ આવા વરસતા વરસાદ માાં રોડ પર એકટીવા દોડાવી મકે છે. આજે માનવ મન બનાવીને જ
નીકળ્યો હોય છે. તે આજે ફુલ સ્પીડ માાં ચાલવતો હોય છે. અડધા રસ્તા સ ુધી પહોંચી જાય છે પણ તેને કોઈ
મળત ુાં નથી. તે હતાશ થઇ જાય છે. એટલામાાં થોડે દર તેની નજર પડે છે એક વ ૃક્ષ નીચે આવા વરસાદ માાં તે
છોકરીઓ ઉભી રહી હોય છે તેમના માાંથી કોઈકન ુાં એન્ટટવા ખરાબ થઇ ગયુાં હોય છે. માનવના મન માાં શસ્ટતન ુાં
ાં ાર થાય છે.
સચ
તે પોતાન ાંુ એન્ટટવા પાકણ કરી વરસાદ માાં પલળતો પલળતો તેના ગમતા પાત્ર ની નજીક જાય છે અને કહ ે છે.
માનવ: 'એટસકયુઝ મી, નમસ તમારાં ુ પસણ ડુમ્મસ પડી ગયુાં હત.:ુાં
માનસી: 'ઓહ શીટ, મારુ તો ધ્યાન જ નહત.ુાં થેન્ટ્ક યુ સો મચ. તમે આટલે બધે દર આ પસણ આપવા આવયા.
ડરયલી માણસાઈ હજી દુનનયામાાં છે. બાય ધ વે, આઈ એમ માનસી એન્ટ્ડ યુ?'
માનવ: ' માનવ.'
માનસી: ' નાઇસ ટુ મીટ યુ માનવ.'
બસ આટલી ક્ષણણક પળ ની વાત કરીને માનવ પાછો ફરે છે અને પોતાના એકટીવા તરફ જવા માાંડે છે. તે
ે ા માાંગતો હોય છે પણ હતાશ મને પાછો ફરે છે
ઘણુાં બધુાં કહવ
એટલામા પાછળ થી બમ પડે છે.
માનસી: 'માનવ...'
માનવ પાછો ફરે છે અને તયાાં જાય છે.
માનસી: 'ઇફ યુ ડોન્ટ્ટ માઈન્ટ્ડ, મારી હલ્ે પ કરી દઇસ થોડી વધારે, મારુ એકટીવા બગડી ગયુાં છે તો...'
માનવ બરાબર તક ઝડપી લે છે.
માનવ: ' એક કામ કર, એકટીવા થોડે આગળ એક ગેરેજ છે તયાાં મકી દે અને જો તને વાાંધો ના હોય તો મારા
એકટીવા પાછળ બેસી શકે છે. આઈ નવલ ડ્રોપ યુ.'

ાં ધ
ાં ન ુાં પ્રથમ પ્રકરણ શરુ થયુ.ાં નબ
ાં ર ની આપ લે તો એ જ ડદવસે
બસ પછી તો જોઈત ુાં ત ુાં જ શુ.ાં એક પ્રેમસબ
થઇ ગઈ.
ધીમેધીમે ગુડ મોનનિંગ મેસેજ લવ યુ માાં પડરણમ્યા, એક રેન્ટ્ડમ મેડટિંગ ધીમે ધીમે રૂપટીન નમટીંગ થઇ ગઈ.
ાં ે ભણવાના બહાને તો ફરવાના બહાને મળતા
મજાની વાત એ થઇ કે માનસી પણ મેડડકલ સ્ટુડન્ટ્ટ જ હતી. બન
રહ્યા.
ાં હતી. એટલા માાં વીજળીના કડાકાઓનો
5 વષણ વીતી ગયા પરાંત ુ હજી આ યાદો માનવ માટે એમ જ અકબધ
અવાજ આવયો અને માનવ વતમ
ણ ાન માાં પાછો ફયો.
'કોફી સાથે જો આવા વરસાદ માાં જો બટાકાપુરી મળી જાય તો આ મજા માાં ચાર ચાાંદ લાગી જાય નડહ!!'
'હા' માનવ એ કહ્ુાં અને પાછળ ફયો.
માનસી એક હાથ માાં કોફી અને બીજા હાથ માાં ગરમાગરમ બટાકાપુરી ની ડીશ લઈને ઉભી હતી.
માનવ: 'તને મારા મન ની બધી જ વાતો ની ખબર પડી જાય છે નડહ?!'
વરસાદ, બટાકાપુરી, બે પ્રેમીઓ અને પ્રેમ ની વાતો આ વાતાવરણ જ કાંઈક અલગ હોય છે.
માનસી: 'શુાં નવચારતો હતો ઉભા ઉભા?!'
માનવ: 'હ ુાં નવચારતો હતો કે ભગવાન ની પણ જબરી રમત છે એ ડદવસે મારુ નસીબ હત ુાં કે તારાં ુ એકટીવા
બગડ્ુ,ાં તારાં ુ પસણ પડી ગયુાં અને આપણે મળી ગયા. જો એવ ુાં ના થયુાં હોત તો?'
માનસી: 'આપણા નસીબ માાં મળવાન ુાં લખયુાં જ હત ુાં એટલે આપણે મળી જ ગયા. પણ નસીબ તો હત ુાં જ બાકી
ક્યાાં આપણે ભેગા થાત.'
અને બન્ને એકબીજાને ભેટી પડે છે.
માનસી(મનમાાં): તને તો એ વાત ની ખબર જ નથી ક પેહલી જ નજરે તને હ ાંુ મારુ ડદલ આપી બેઠી હતી. એ
પસણ મેં જાણી જોઈને જ પાડ્ુાં હત ુાં અને એકટીવા કાંઈ બગડ્ુાં ન હત,ુાં મને નવશ્વાસ હતો કે ત ુાં આવીશ જ એટલે
એ પણ એક જાત ન ુાં નાટક જ હત.'ુાં
બહાર ની બાજુ મુશળધાર જળની વષાણ થઇ રહી હતી અને અહીં પ્રેમની વષાણ થઇ રહી હતી.

Faculty Corner

 By Dr. RaginiVerma:
CONTRACEPTION: PAST, PRESENT & FUTUREum
p"Contraception has diverse health and non-health benefits and is one of the best
investments for women’s, children’s and adolescents’ health"
Over the past 25 years, considerable progress has been made in women's sexual and reproductive health, including
increases in contraceptive use, spurred by the Millennium Development Goals (MDGs) and the 1994 International
Conference on Population and Development (ICPD). The Secretary-General's ‘Every Woman Every Child' strategy
catalysed increased leadership and commitment from governments and development partners, United Nations
agencies, nongovernmental organisations, foundations, academia and professional associations for achieving
universal access to reproductive health. The updated Global Strategy for Women’s Children’s and Adolescents’
Health 2016-2030 was launched to help further the Sustainable Development Goals that encompass many key
aspects including access to sexual and reproductive health.

Coitus interruptusCoitusinterruptus is probably the oldest form of birth control still practised today.
Chemical contraceptionFor thousands of years women have inserted fruit acids, jellies, pastes and various mixtures
into their vagina in an attempt to prevent conception. Environments that are either sharply acidic or alkaline are hostile to sperm and
therefore these methods may have had some effect.Since the 1600s, vaginal douches have been used after intercourse as
contraceptives but are not recommended as either safe or effective.
1885 The first
commercial vaginal suppository using cocoa butter and quinine sulphate was developed by Walter Rendell, an English pharmacist .
This was later replaced by hydroquinine, a more potent spermicide, and sponges soaked in quinine sulphate.1906 Friedrich Merz
developed the first known commercially produced spermicidal jelly, called Patentex.During the 1950s, more effective chemicals
such as nonoxinol-9 were developed.. Research is ongoing into a range of microbicides which will prevent infection with HIV and
other sexually transmitted infections (STIs), some of which may also be contraceptive.

Male barrier methods (condom)Early Egyptians used various forms of penis protectors for protection against
disease and insects, and as badges of rank and decoration.
1564 GabrielloFallopius recommended
a moistened linen sheath for protection against STIs.18th century onwards Condoms were made from animal
intestines.1843 Vulcanisation of rubber developed by Goodyear and Hancock, and rubber condoms replaced skin
condoms.1930s Crepe rubber was replaced by latex.1997 First polyurethane condom launched in the UK: stronger, less sensitive to
heat and humidity, and not damaged by oil-based lubricants.2005 A new synthetic non-latex condom was launched.Modified designs
and types of condoms are now available to provide greater variety and choice.

Female barrier methods: diaphragms, caps and condomsFor centuries, many items such as
leaves and sponges were used as vaginal barriers. Sponges have continued to be used in one form or another up to the present day
with the development of spermicide-releasing sponges. 1882 Dr C Hasse credited with inventing the diaphragm.1883 Aletta Jacobs
described a vulcanised rubber cap. Known as the Dutch cap, it had an integral circular watchspring and covered the upper vagina and
cervix.Thisallowied women to control their own fertility for the first time. early 1900s Female condoms (‘Capote Anglais’ or
Feminine Sheaths) made of rubber were first available.1992 Polyurethane female condoms designed to line the vagina were
introduced and Femidom became available.

Natural family planningPeriodic abstinence has been used as a birth control method ever since19th century. Von
Baer identified the female ova, and in the 1930s studies by Ogino in Japan and Knaus in Austria showed when ovulation and thus
fertilisation occurred. This knowledge enabled improved calculation of the fertile and infertile times of a woman’s menstrual cycle.
The Ogino–Knaus theory, which became known as the Calendar Method in 1934, was promoted by the Roman Catholic faith,
which continues to denounce all artificial birth control methods.1940s Improved understanding of ovulation and temperature
changes led to development and use of the temperature method.1964 Following research into cyclical changes in cervical mucus,
the Billings method (also known as ovulation or cervical mucus method) was introduced.

Intrauterine devices1960s Plastic IUDs were developed (Lippes Loop, Marguilies Spiral, Saf-T-Coil).1969 Copper
IUDs were introduced.1996 Hormonal-releasing devices (intrauterine systems) introduced.1997 First copper frameless IUD

introduced (Gynefix).1998 to date Continuing research into IUDs with modified shapes or with more copper. Combined copper and
hormonal IUDs are also being researched.

Hormonal contraception
Combined oral contraceptive pills--Oral contraceptives date back more than 2000 years.1945 Syntex SA was established to
produce steroids from diosgenin (a plant steroid )1950s Work by Gregory Pincus, Carl Djerassi, John Rock and others resulted in the
development of oral contraceptive.1957 Norethynodrel, mestranol and norethindrone (with estrogen) were approved by the United
States Food and Drug Administration (FDA) for menstrual disorders.1960 FDA approved norethynodrel-Enovid as a contraceptive.
The first large-scale British clinical trials of oral contraceptives were carried out.Each pill used in the 1960s was roughly equivalent
to seven of today’s pills.1980s onwards Pills containing new progestogens were developed: desogestrel in 1982; gestodene in 1987;
norgestimate in 1991. These are commonly referred to as ‘third generation’.1981 Triphasic pills providing hormones in three
phased sequences were introduced.2002 The first combined pill (Yasmin) to contain the new progestogen, drospirenone became
available.The monthly regimen of 21 active pills containing estrogen and progestogen, followed by a seven-day break of no pills (or
seven placebo tablets) was created to promote a monthly withdrawal bleed and so mimic the menstrual cycle. Continuous use of
COCs reduces the number of monthly bleeds.

Progestogen-only pills--1969 The first progestogen-only pill contained chlormadinone acetate, followed by pills containing
norethindrone and norgestrel.2002 The first new progestogen-only pill containing desogestrel became available

Emergency contraception--1960s The first hormonal preparations used high doses of estrogen alone, taken over five
days.1970s Combined estrogen and progestogen (called the Yuzpe regimen) replaced estrogen used alone.1976 IUDs inserted
postcoitally were found to be very effective.2000 The first specifically licensed progestogen-only EC was launched which is used
today.It is licensed for use up to 120 hours after unprotected sex.

NEW PREPARATIONS
Injectable contraception--1950s The first systemic contraceptives using short-acting progestogens were developed. These were
administered orally and had to be given frequently.1974 Depo-Provera was licensed for contraceptive use.. A sub-cutaneous
preparation of DMPA is most commonly used injectable contraceptive today.

Implants--1967 The development of contraceptive hormone-filled silastic capsules which could be implanted under the skin
started in America.1993 Norplant, consisting of six progestogen (levonorgestrel)- releasing rods, was introduced in the UK.1999
Introduction of single rod implant (Implanon) containing etonorgestrel.

Hormone-releasing vaginal rings--Contraceptive vaginal rings containing contraceptive hormones have been studied since the
early 1970s.2009 NuvaRing, a combined estrogen and progestogen ring became available. It is used for three weeks, followed by
seven hormone-free days.

Contraceptive skin patches and gels--2003 Contraceptive patch (Ortho Evra) containing ethinylestradiol and Norelgestromin
became available – one patch per week for three weeks, followed by seven hormone-free days.Research is ongoing into the use of
gels applied to the skin as hormone delivery systems & contraception

Anti-progesterones--Research is addressing the use of anti-progesterone compounds (known as progesterone receptor
modulators – PRMs) for contraception in a variety of forms.

Contraceptive vaccines--Vaccines are being researched to prevent the production of the pregnancy hormone, human chorionic
gonadotrophin (hCG).

 By Dr. NimeshVerma
Bio-Medical Waste Management Rules

 By Dr.Latika Shah
હું સપનાને વાવ ું છુ.
સપનાઓના રાં ગ રૂપપ અલગ અલગ હોય છે. પણ એને પડરપુણણ કરવા માટે તમે પગલા માાંડો
તો એ શક્ય છે અશક્ય નથી. સપનાને વાવતા શીખો. તમારા સપનાને ઓળખો.આપણા બધાના
મનમાાં ક્યાાંકને ક્યાાંક આપણા સપના હોય છે. એ મનમાાં ઘુમરાયા કરતા હોય છે. પણ ક્યારે ક
આપણને ખબર નથી પડતી કે શરૂપઆત ક્ય ાંથી કરવી. ક્યારે ક કોઈક બુક લખવાની ઈચ્છા,કોઈ
વાર કરીના કપર જેવુ ઝીરો ફીગર કરવાની ઈચ્છા,મેરેથોન દોડવાની ઈચ્છા,ટાઈમ મેગેઝીનના
કવર પેજ પર આવવાની ઈચ્છા, નદી ડકનારે એક ઘર લેવાની ઈચ્છા .... એક લક્ષ્ય એક સપનુ ાં
નક્કી કરો. થોડો સમય પોતાની સાથે ગાળો. નક્કી કરો કે કયુ સપનુ ાં તમને જીંદગીની ખરી મઝા આપશે? તમારા જાતને તપાસો.
પછી એને પરા કરવા માટે ના પગલા લો. ઘણીવાર જીંદગીમાાં રોજની ભાગદોડમાાં ઘણા બધા પાસાઓને નવચારીને જીંદગીમાાં જે
સહેલ ુ લાગ્યુ હોય ,કોઈવાર માતાનપતા માટે , પતની માટે , પનત માટે આપણે આપણા સપનાને ખુણામાાં ક્યાાંક મુકી દઈએ છીએ.
અને એને પુરા કરવા માટે નો પ્રયતન છોડી દઈએ છીએ, પણ એ થોડા વષમ
ણ ાાં ના ધારે લી જીંદગીથી થાક લાગવા માાંડે છે.સપનાને
પ્રામાણીક પણે પુરા કરાવા માટે તમારી જાતને પુછો. સપના સાચા પડવા માટે જ હોય છે. જરૂપર હોય છે. એને ઓળખવાની..
સપના અઘરા હોય છે. અશક્ય નથી હોતા. રૂપટીન લાઈફ ઈઝી હોય છે.એટલે કે સપના માટે નવચારવુ ાં અને પુરા કરવા માટે
સ ાંઘષ
ણ ની જરૂપર હોય છે. કોઈ પણ નનણણય ના કરવાાં કરતા એકાદ નનણણય કરવો તે સારી બાબત હશે,એવુ નહી?
પેહલી શરુ વાત ..માનોકે સપનુ ાં શક્ય છે. કમનસીબ છે. ઘણા બધા કે જે લોકો પોતે જ એવુ માને છે. મારુાં સપનુ ાં અશક્ય
છે”.Optimism” હકારાતમક અણભગમ એક પહેલ ુ પગથીયુ ાં છે. આ સપનાના પ્રવાસમાાં તમારા અદાં રના નવશ્વાસને જગાડો. ઉઘાડી
આંખે સપના જુ ઓ. તમારા બાળકમાાં પણ સપના ઉગાડવાની તાકાત છે. અને એને પણ સીંચતા શીખવાડો.
તક સામે જ હશે.એકવાર તમે તમારુાં કમીટમેન્ટ્ટ કરશો તો તક સામે મળશે.એક નવી જ દુ નીયા તમારી આગળ ખુલશે. એ તક
પહેલા પણ દ્વારે જ હતી પણ તમે નોંધ્યુ જ નહી. સાયકોલોજીકલ નવચારીએ તો, માઈન્ટ્ડ એક વસ્તુન ે ઝુમ ઈન અને આઉટ કરે
છે. એ એજ જોવે છે જે તમને જોયતુ હોય છે. કહેવાય ને કે આંખ એજ જુ એ અને સાાંભળે છે. જેને મન શોધતુ હોય.
સપનાને સ્વભાવ બનાવો: યોગ્ય ક્ષણની રાહ ન જુ ઓ, દરે ક ક્ષણને યોગ્ય બનાવો દરે ક પળ ડકિંમતી હોય છે અબ્દુ લકલામ કે હ
છે ને,સપના એવા હોવા જોઇએ કે જે ઉંઘ્વા ના દે .
નનણણય પછી Will Power કરતા Why Power:તમે એકવાર નનણણય લેશો. પછી તમારી Will Power કરતા Why Power પર આધાર
રાખતા થઈ જશો. તમારા પોતાનામાાં ઉજાણનો ભાંડ ાર હોય તેવ ુ લાગશે. તમે પવત
ણ ના ટોચ પર છો એવુ ાં ફીલ કરશો Student
Teacher બાંનન
ે ા રોલમાાં આવી જશો નવુ લોજીક,જુ ના રુલ ને તોડતા અને આઝાદીને અપનાવતા શીખી જશો. તમે લોકો કરતા
પડરસ્થથતીને જુ દી જુ દી ફ્રેમમાાં, તમારી રુ ચી પ્રમાણે પડરસ્થથતીને નનય ાંત્રણ કરતા શીખી જશો. એક ડોટ ને બીજા એક ડોટ સાથે
કનેટશન કરી શકશો.
ભુતકાળના ભય ખોટા હતા, અને ભવીષ્યના ભય ખોટા હશે.એક સમય આવશે કે તમને નવાઈ લાગશે કે ભુતકાળના ભય કે ટલા
તકણનવહીન હતા. એના પરથી તમે માનશો કે ભનવષ્યના ભયની લડાઈ હુાં આરામથી જીતી જઈશ. માન્ટ્યતાની લડાઈ જીતયા પછી
કઈ પણ સર કરવુ ાં સહેલ ુાં છે. જયારે “Why” સ્રોંગ થઈ જાય છે. તયારે “How” બહુ જ સરળ હોય છે. ડરને એક પ્રક્રીયાના ભાગરુપે
જુ વો. એ નસગ્નલ છે,કે તમે સાચી ડદશા તરફ છો.

દરે ક લોકોનો નવો દ્રન્ષ્ટકોણ તમારા સપનાને સુદર
ાં બનાવશે:.લોકોની મદદ લો.લોકો તમારી મદદ કરવા તૈયાર જ હોય છે. પ્રેમ
થી નવનમ્રતા થી મદદ માાંગો.
સમયમયાણદ ા નકકી કરો:.સમયમયાણદ ા એક દબાણ લાવે છે. એક દીશા નક્કી કરે છે. એક દીવસ નક્કી કરો.એક ડાયરી લો. એમા
તમારા સપના ને લખો. એક કે લેન્ટ્ડ ર લો એમા લાલ અક્ષરે એ ક્યારે પુરુ કરશે એ લખો.
શાહરુખ ખાનનો ડાયલોગ છે ને,

Kehtehain ki ....Agar kisicheezkodil se chaaho to purikayanatuseytumsemilane ki
koshishmein lag jaatihai..
ચાલો તારા મારા સપનાને એક હકીકત બનાવીએ..
ડો.લતિકાશાહ.
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