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ડો .પ્રદ્યમુ્ન ખાચરના તા.૨૨- ૮- ૨૦૨૦  સધુીના  વિડડયોમાાંથી  આપને  મનપસાંદ  વિષયનો 
વિડડયો આ લીક દબાિી જોઈ શકશો Page 1 

 

Aug. 22 

 

 
1)  નિાબમહાબતખાનજી ત્રીજા 

 

2)  જસદણરાજ્યનો પડરચય 

 

3)  સ્િાવમનારાયણસાંપ્રદાયમાાં કાઠીદરબારોનુાં પ્રદાન 

 

4)  અમરનગર રાજ્યનો ઇવતહાસ 

 

5)  િડીયા રાજ્યનો ઇવતહાસ 

 

6)  આલાખાચર બીજાનો લગ્ન મહોત્સિ 

 

7)  લીમડી ઠાકોરસાહબે દોલતવસિંહજી 

 

8)  િાાંકાનેર રાજસાહબે અમરવસિંહજી 

 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/mbZ90OQ3H1M
https://youtu.be/gUBjKa2GAF0
https://youtu.be/gUBjKa2GAF0
https://youtu.be/gUBjKa2GAF0
https://youtu.be/kb78oviyGWU
https://youtu.be/u4FtsTU__GQ
https://youtu.be/u4FtsTU__GQ
https://youtu.be/u4FtsTU__GQ
https://youtu.be/T1SiXvVztyM
https://youtu.be/T1SiXvVztyM
https://youtu.be/T1SiXvVztyM
https://youtu.be/P2rFXwE8CSY
https://youtu.be/onVRfNSh0FA
https://youtu.be/onVRfNSh0FA
https://youtu.be/onVRfNSh0FA
https://youtu.be/C1YpG_fxr2s
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9) પોરબાંદર મહારાણા નટિરવસિંહજી 

 

10) પોરબાંદર મહારાણા ભાિવસિંહજી 

 

11) જસદણ દરબાર સાહબે આલાખાચર પહલેા  
 

12) ધાાંગધ્રા રાજસાહબે ઘનશ્યામવસિંહજી 

 
13) િઢિાણ ઠાકોરસાહબે દાજીરાજજી  

 

14) ઠાકોર સાહબે લાખાજીરાજ રાજકોટ 

 

15) 125 િષષ જૂનુાં રાજકોટ 

 

16) દરબાર ગોપાળદાસદેસાઈ 

 

17) લાખોટા તળાિ જામનગર 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/kWS3Vj_OyU0
https://youtu.be/pfYU00eTlko
https://youtu.be/rOVfH-SHqD8
https://youtu.be/6q1IU0C3wTo
https://youtu.be/qY64PnvTiW4
https://youtu.be/qY64PnvTiW4
https://youtu.be/URLKHPFlvf4
https://youtu.be/QguUlCe_jdE
https://youtu.be/QguUlCe_jdE
https://youtu.be/-WMlmGgViro
https://youtu.be/-WMlmGgViro
https://youtu.be/-WMlmGgViro
https://youtu.be/nAUL1XBZzXY
https://youtu.be/nAUL1XBZzXY
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18) મહારાજા ભગિતવસિંહજી ગોંડલ 

 

19) ઠાકોરસાહબે િાઘજી મોરબી 
 

20) ઠાકોરસાહબે લખધીરજી મોરબી  
 

21) સો િષષજૂની કાંકોત્રીઓ 

 

22) ભિનાથનો મેળો જુનાગઢ  

 

23) મારુ િતન સણોસરા 
 

24) અશોક વશલાલેખ જુનાગઢ 

 

25) મારુાં  ઇવતહાસઘડતર અને લેખન 

 

26) જુનાગઢ નિાબનો કુતરા પે્રમ  

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/GOLT7CUeUJA
https://youtu.be/KL6wq_e3g2Y
https://youtu.be/OsJDZtljBdo
https://youtu.be/zN3wYdxBCak
https://youtu.be/ej0fAaLSFYQ
https://youtu.be/ej0fAaLSFYQ
https://youtu.be/ej0fAaLSFYQ
https://youtu.be/3xPqRf4FrkM
https://youtu.be/UMozLWuBlRw
https://youtu.be/6KcILYzcXiU
https://youtu.be/XavLk_1IFRE
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27) ભૈરિજપ જુનાગઢ  

 

28) વિશ્વ િારસા ડદન સમાચાર 

 

29) કનષલ j.w. િોટસન પડરચય 

 

30) કનષલ j.w. િોટસન પસુ્તક વિમોચન 

 

31) એક ભારત સહસ્ત્ર ભારત મલુાકાત 

 

32) પ્રાચીન ગામ ચોબારી 
 

33) સોરઠની વિદ્યાપીઠ બહાઉદીન કોલેજ 

 

34) માછરડાનુાં યદુ્ધ સ્મારક 

 

35) જુનાગઢ નિાબની નાટયશાળા 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/4MTFWj0ViXU
https://youtu.be/4MTFWj0ViXU
https://youtu.be/COpetk4mB8Q
https://youtu.be/QIStaclvZKk
https://youtu.be/QIStaclvZKk
https://youtu.be/QIStaclvZKk
https://youtu.be/LUMBCu5P65Y
https://youtu.be/LUMBCu5P65Y
https://youtu.be/LUMBCu5P65Y
https://youtu.be/UKWOeyM_4QI
https://youtu.be/UALTJATGvjw
https://youtu.be/abOGtZHm2vw
https://youtu.be/EPI7tu2oEqY
https://youtu.be/BPWdwMlKfLU
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36) ગગરનાર લોટરીનો ઇવતહાસ 

 

37) લાખાજીરાજના કલ્યાણકારી કાયદાઓ  

 

38) પાગલતાણાની ચાની હોટલનો કાયદો 
 

39) ચામુાંડા માતાજીનો ઇવતહાસ 

 

40) પાલીતાણાના રાજિી અને ઝિેરભાઈપટેલ 

 

41) કાડઠયાિાડ રાજકીય પડરષદ 

 

42) આરઝી હકમૂત જુનાગઢ 

 

43) એકલાઈનમાાં જુનાગઢ 

 

44) મહાન ડિકેટર જામરણજી 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/CflVjNCyoD8
https://youtu.be/Y6Rallx1Iuk
https://youtu.be/Y6Rallx1Iuk
https://youtu.be/Y6Rallx1Iuk
https://youtu.be/89LcVDe90ug
https://youtu.be/xB6eFPd5Ftc
https://youtu.be/hTOvp-Iq-UY
https://youtu.be/hTOvp-Iq-UY
https://youtu.be/hTOvp-Iq-UY
https://youtu.be/sLngWhGPeZk
https://youtu.be/6_zsfgEgTE8
https://youtu.be/plc38mdsYt0
https://youtu.be/gGFNQrFgG5Q
https://youtu.be/gGFNQrFgG5Q
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45) રાજકુમાર કોલેજનો ઇવતહાસ (ડહન્દી)  
 

46) પ્લાસ્સ્ટક સર્જન ડોક્ટર વત્રભિુનદાસશાહ 

 

47) પોરબાંદર રાજમહલે 

 

48) જસદણ રાજમહલે 

 

49) રાજકુમાર કોલેજ રાજકોટ (ગજુરાતી) 
 

50) ભગિતગોમાંડળ એક પડરચય 

 

51) ગગરનાર સેવમનાર 

 

52) જોગીદાસ ખમુાણ ડિલ્મનો ઇવતહાસ 

 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/ME6R5RgPt20
https://youtu.be/xLdnJAEovPI
https://youtu.be/xLdnJAEovPI
https://youtu.be/xLdnJAEovPI
https://youtu.be/t1dfOVusxQI
https://youtu.be/bjehBqdA6wI
https://youtu.be/FQ2otjbzoSM
https://youtu.be/FQ2otjbzoSM
https://youtu.be/nxJDRcDJsyg
https://youtu.be/j_DYrIPBlYE
https://youtu.be/j_DYrIPBlYE
https://youtu.be/j_DYrIPBlYE
https://youtu.be/9N5oy7a91tk
https://youtu.be/9N5oy7a91tk
https://youtu.be/9N5oy7a91tk
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53) ચાાંપરાજપરુ  લગ્ન મહોત્સિ 

 

54) ભાિનગરમાાં એરસવિિસની શરૂઆત 

 

55) ભાિનગરમાાં બાલડદન 

 

56) સરેુન્રનગર જજલ્લાના પ્રિાસન સ્થળો 
 

57) રોણેશ્વર મહાદેિ - રોણ 

 

58) ઝુલતા વમનારા દેલિાડા  
 

59) ઝરીયા મહાદેિ  
 

60) ગરમપાણીના કુાંડ તલુસીશ્યામ 

 

61) હાથણીમાતાનુાં માંડદર ચડુિા  
 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/axjEIjnthVs
https://youtu.be/GsYsvk8_JRo
https://youtu.be/noe9M02n4PE
https://youtu.be/noe9M02n4PE
https://youtu.be/noe9M02n4PE
https://youtu.be/MqBxCi2GFSU
https://youtu.be/39dkaHD-AwY
https://youtu.be/gUWbTTlYi00
https://youtu.be/gUWbTTlYi00
https://youtu.be/gUWbTTlYi00
https://youtu.be/ACBeDrRZO3s
https://youtu.be/EfY6bi2GU5I
https://youtu.be/I21Zkm93FQ4
https://youtu.be/I21Zkm93FQ4
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62) મહાપ્રભજુીની બેઠક દેલિાડા  
 

63) બ્રહ્મચારી હરચેતનજી ગપુ્તપ્રયાગ 

 

64) ૧૨૨િષષપહલેાાં મહામારી 
 

65) gstvમાાં વિશે ઇન્ટરવ્ય ૂ 

 

66) કૃષ્ણકુમારવસિંહજીના ખેડૂતલક્ષી પગલાાંઓ 

 

67) ભાિનગર રાજ્યની ધારાસભા 
 

68) કૃષ્ણકુમારવસિંહજી અને પશપુાલન  

 

69) કોરોના સમયે લગ્ન મેળાિડા બાંધ 

 

70) નાંદકુાંિરબા અનાથાશ્રમ 

 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/TUeuMGDMNKE
https://youtu.be/TUeuMGDMNKE
https://youtu.be/mKYwlh9v_jk
https://youtu.be/N4u8XplfL8E
https://youtu.be/Q0TzmpNGek4
https://youtu.be/kYknxnhv2gs
https://youtu.be/xKO0CD-2I3c
https://youtu.be/xKO0CD-2I3c
https://youtu.be/xKO0CD-2I3c
https://youtu.be/-WXBk-5VJtQ
https://youtu.be/fbJpKsckxtw
https://youtu.be/fbJpKsckxtw
https://youtu.be/fbJpKsckxtw
https://youtu.be/ydCSbMyR7Vo
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71) કૃષ્ણકુમારવસિંહજીની છતરડી ભાિનગર 

 

72) કૃષ્ણકુમારવસિંહજી અને અનસુગૂચત જાવત 

 

73) કૃષ્ણકુમારવસિંહજી મરાસના ગિનષરતરીકે 

 

74) મહારાણી વિજયાબા ભાિનગર  

 

75) આણાંદપરુ પસુ્તક દશષન વિમોચન પ્રસાંગે 

 

76) સરદારપટેલનુાં પ્રિચન ભાગ-1  

 

77) સરદાર પટેલનુાં પ્રિચન ભાગ 2 

 

78) કૃષ્ણકુમારવસિંહજીનુાં પ્રિચન ભાિનગર 

 

79) સરદાર પટેલ ઉપર હુમલો ભાિનગર (ગજુરાતી) 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/mgYHG49vP4M
https://youtu.be/Duyxh20OCuE
https://youtu.be/MBnOh1jjPT0
https://youtu.be/CYQjrZ_5-7I
https://youtu.be/CYQjrZ_5-7I
https://youtu.be/GBoVQVZlubo
https://youtu.be/GBoVQVZlubo
https://youtu.be/GBoVQVZlubo
https://youtu.be/Z6G_3W-WQjs
https://youtu.be/Z6G_3W-WQjs
https://youtu.be/Z6G_3W-WQjs
https://youtu.be/tjYchnKMlxE
https://youtu.be/A1zGIczMZ3I
https://youtu.be/ABiqjbg4ysc
https://youtu.be/ABiqjbg4ysc
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80) સરદાર પટેલ પર હુમલો ભાિનગર (ડહિંદી) 
 

81) મહારાજાકૃષ્ણકુમારવસિંહજીનો લગ્નમહોત્સિભાગ-1  

 

82) મહારાજા કૃષ્ણકુમારવસિંહજીનો લગ્ન મહોત્સિભાગ 

2 
 

83) શામળદાસકોલેજ ભાિનગર 

 

84) ઉત્તમ વપ્રન્ન્સપાલ ટી. કે .સહાની ભાિનગર  
 

85) મહારાજા કૃષ્ણકુમારવસિંહજીનો રાજ્યાગભષેક  
 

86) ભાિનગર રાજ્યમાાં ચોખ્ખાઘીનો કાયદો 
 
87) પ્રજાિત્સલરાજિી –લેખક ગાંભીરવસિંહજીગોડહલ 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/7dTOx-aIcII
https://youtu.be/7dTOx-aIcII
https://youtu.be/LTSn8GEVjW4
https://youtu.be/LTSn8GEVjW4
https://youtu.be/H4PtDMIMZs0
https://youtu.be/H4PtDMIMZs0
https://youtu.be/H4PtDMIMZs0
https://youtu.be/7qAjmwmLD3U
https://youtu.be/bAR0uVDU8bw
https://youtu.be/3TDLo1VCpVs
https://youtu.be/5MsgXt-x6Xo
https://youtu.be/VH9-FdNp1yQ
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88) મ.તખ્તવસિંહજી ગોડહલ અને સાડહત્યકલા 
 

89) મ.ભાિવસિંહજી –સાડહત્ય અને કલા 
 
90) મ.કૃષ્ણકુમારવસિંહજી અને સાડહત્યકલા 
 

91) ભાિનગર ગોંડલ રેલિેનો પ્રારાંભ - ડો. પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચર 

 
92) વિજયમહાલ યા ચાાંચબાંગલો 
 
93) ભાિવસિંહજીના ગચતાઓ અનેવશકાર 
 
94) મ. ભાિવસિંહજી અને નાટયકલા 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/yRpiWTgsQFI
https://youtu.be/yRpiWTgsQFI
https://youtu.be/yRpiWTgsQFI
https://youtu.be/N2FlABjVmTM
https://youtu.be/x2mmhmAAnAY
https://youtu.be/WWa03IQS7g4
https://youtu.be/WWa03IQS7g4
https://youtu.be/WWa03IQS7g4
https://youtu.be/FFHirYHvhcg
https://youtu.be/eblgl57ZX00
https://youtu.be/fCMFE2rEa8g
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95) ભાિનગરની સ્થાપના ઇ.સ.1723 
 
96) મ. િીરભરવસિંહજી ઓલન્મ્પક રમતોત્સિ 1945 
 
97) મ. કૃષ્ણકુમારવસિંહજીના ગાાંધીજી વિશેના સાંસ્મરણો 
 
98) મ. તખ્તવસિંહજીની પ્રવતમા ભાિનગર - 

Dr.Praduman Khachar  
 
99)  भावनगर  ररयासत और गोहिल राजवंश 

 
100)  अहिल हिंद चारण सम्मेलन राजकोट 1938 - डो . प्रद्युम्न 

िाचर 

 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/znQMIQqb5Fw
https://youtu.be/znQMIQqb5Fw
https://youtu.be/dCh7wjk5ygo
https://youtu.be/dCh7wjk5ygo
https://youtu.be/B7br8yrPvE8
https://youtu.be/whPOZMMavrY
https://youtu.be/whPOZMMavrY
https://youtu.be/whPOZMMavrY
https://youtu.be/H7xrgrk07WY
https://youtu.be/Zr1iZz5bIv0
https://youtu.be/Zr1iZz5bIv0
https://youtu.be/Zr1iZz5bIv0
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101) નરવસિંહ મહતેા ડિલ્મનો ઇવતહાસ- ડો. 
પ્રદ્યમુ્નખાચર 

 
102) VTV live 24-6-20 World War information 
 
103) Ra.Dharmkumarsinhji Bhavnagar - By 

Dr.Praduman Khachar 
 
104) Maha  Gujarat  Aandolan   part - 1 -

Dr.Praduman Khachar 
 
105) Maha  Gujarat  Aandolan  Part  2 

Dr.Praduman Khachar 
 

106) દેશીરજિાડાઓનુાં એકીકરણ- ડો. 
પ્રદ્યમુ્નખાચર 

 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/bewZMjBh30c
https://youtu.be/bewZMjBh30c
https://youtu.be/bewZMjBh30c
https://youtu.be/d1d32E5Li84
https://youtu.be/fFGAehnGoaQ
https://youtu.be/fFGAehnGoaQ
https://youtu.be/NpJRmTJvffI
https://youtu.be/NpJRmTJvffI
https://youtu.be/TbliVp0qV0U
https://youtu.be/TbliVp0qV0U
https://youtu.be/osb3FuiKPro
https://youtu.be/osb3FuiKPro
https://youtu.be/osb3FuiKPro
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107)     અસહકાર આંદોલન- ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

108) સ્િરાજપક્ષ - ડો. પ્રદ્યમુ્નખાચર 
 
109) સાઇમન કવમશન -ડો. પ્રદ્યમુ્નખાચર 
 
110) નહરુે અહિેાલ -ડો. પ્રદ્યમુ્નખાચર 
 

111) પણૂષ સ્િરાજનો ઠરાિ ૧૯૨૯- ડો. પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચર 

 
112) અંગે્રજઅવધકારીની ઘોડીનો પાગળયો- ચોટીલા 
 

113) સવિનય કાનનૂભાંગ 1930 -ડો. પ્રદ્યમુ્નખાચર 
 
114) અિિાની ડકિંમત  -  ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/adoS2YpSZdA
https://youtu.be/kZFTRLdRJk0
https://youtu.be/BAt6kgD8P4M
https://youtu.be/JwrR0anSlc8
https://youtu.be/7NKQdyMyNaM
https://youtu.be/7NKQdyMyNaM
https://youtu.be/ldCRktdLx2g
https://youtu.be/0rUTzvAopms
https://youtu.be/xeQgV3QCiFM
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115) ગોળમેજી પડરષદો -ડો. પ્રદ્યમુ્નખાચર 
 
116) પનૂાકરાર -ડો. પ્રદ્યમુ્નખાચર 
 

117) કોમીચકુાદો- ડો.પ્રદ્યમુ્નખાચર 
 
118) ગાાંધી ઇરિીન કરાર - ડો. પ્રદ્યમુ્નખાચર 

 

119) ૧૯૩૫નો કાયદો- ડો.પ્રધમુ્ન ખાચર 

 

120) વ્યન્ક્તગત સત્યાગ્રહ -ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 
121) ઓગષ્ટ ઓિર - ડો.પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

122) ડિપ્સ વમશન - ડો.પ્રધમુ્ન ખાચર 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/yRzXfK3XpWI
https://youtu.be/DrwvWY_jOCE
https://youtu.be/4uFukIdAWfs
https://youtu.be/1TUoO4rYCwY
https://youtu.be/3otvpHPJxV8
https://youtu.be/ln2tsRgwM0U1
https://youtu.be/VL-fXp95so8
https://youtu.be/azmncnfsTdI
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123) ડહિંદ છોડો આંદોલન -ડો.પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

124) ગરુુ વશષ્યનો બેજોડ પે્રમ- ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

125) કલા પારખ ુરાજિી - ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

126) દેના બેન્કનો ઇવતહાસ ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

127) કેળિણી પે્રમી મહારાજા ભગિતવસિંહજી 

 

128)  જસદણ દરબારનો ન્યાય 

 

129)  એક હીરાની પરખ ઝિેરભાઈ પટેલ 

 

130)  સહુને આિા માગલક મળે 

 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/ihVcIM--vTI
https://youtu.be/vohiOAckLMQ
https://youtu.be/x2RkeZexaaQ
https://youtu.be/Q1WUXOtCLZU
https://youtu.be/Y-CPGImCwTQ
https://youtu.be/BMb2a36CRaM
https://youtu.be/7w70seiI8RM
https://youtu.be/kH2mybOhFc8
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131)  જાડેજા રાજિી િાઘજી ઠાકોરની પે્રમકથા -  
ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

132) એક જ રાતનો ઘરસાંસાર - ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

133)  એક અંગે્રજ મડહલાની વશિભન્ક્ત - ડો. 
પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

134)  રાજની રખાિટ - ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

135)  અઢાર જાડેજા િીરોનુાં ગાયો માટે બગલદાન- 
ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

136)  કદરદાનીન ુસ્મારક -ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/3N6u8IZCUms
https://youtu.be/3N6u8IZCUms
https://youtu.be/7yK0-jjC6es
https://youtu.be/1QYmG9pKS6g
https://youtu.be/1QYmG9pKS6g
https://youtu.be/sAUKCQAD0C0
https://youtu.be/e3Z6M46BMSY
https://youtu.be/e3Z6M46BMSY
https://youtu.be/ywOMjOYZ8kY
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137)  સોમનાથની સખાતે હમીરજી ગોડહલ - 
ડો.પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

138)  શીલિાંત દરબાર શ્રી ઓઢા બાપ ુખાચર - ડો. 
પ્રદ્યમુ્ન  ખાચર 

 
139)  Subhaschandra Bose and Research - 

Dr.Praduman Khachar 
 

140)  નિાબને સાધનુા આશીિાષદ - ડો. પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચર 

 

141)  વસદ્ધ મહાત્મા પ.ૂસેિાદાસબાપ ુગગરનાર - ડો. 
પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

142) સતાધારનો રામરતન પાડો - ડો.પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચર 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/TFZanoSzwvg
https://youtu.be/TFZanoSzwvg
https://youtu.be/ON0JBmEhBY4
https://youtu.be/ON0JBmEhBY4
https://youtu.be/P5XRjuNB8fc
https://youtu.be/P5XRjuNB8fc
https://youtu.be/f43dXuXobd0
https://youtu.be/f43dXuXobd0
https://youtu.be/e4JmBDN4xj0
https://youtu.be/e4JmBDN4xj0
https://youtu.be/K6wMCZqEGcw
https://youtu.be/K6wMCZqEGcw


                 ડો.પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચરની 
YouTube ના ૧૫૬ વિડડયોની  યાદી 
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143)  डॉ.भगवानलाल इंद्रजी - डॉ. प्रद्युम्न खाचर 

 

144)  કિેણ ખાતર વસિંહનો વશકાર - ડો. પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચર 

 

145)  રાષ્રિીર છેલભાઈ દિે - ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

146)  દીિની િીરાાંગના જેઠીબાઈ -ડો. પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચર 

 

147)  િાઘેરો અને માછરડાની લડાઈ  - ડો. પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચર 

 

148)  આદશષ રાજિી લાખાજીરાજ - ડો. પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચર 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/izlgj7xLaX8
https://youtu.be/QoeoQgzIDII
https://youtu.be/QoeoQgzIDII
https://youtu.be/DlZJDi2IgXk
https://youtu.be/0dGD1XwhqPE
https://youtu.be/0dGD1XwhqPE
https://youtu.be/SvIIZX85tzM
https://youtu.be/SvIIZX85tzM
https://youtu.be/KzkZ5lsL_6k
https://youtu.be/KzkZ5lsL_6k


                 ડો.પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચરની 
YouTube ના ૧૫૬ વિડડયોની  યાદી 
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149)  સયૂોદય પસુ્તકાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસાંગે -ડો. 
પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

150)  શેઠ સગાળશા અને ચેલૈયો - ડો.પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચર 

 

151) સમથષ ભક્ત દાદાબાપ ુખાચર - ડો. પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચર 

 

152)  લક્ષ્મીનો અિતાર એિા પજૂ્ય જીવબુા ઉિે 
મોટીબા -ડો. પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

 

153)  શરૂિીરનામાાં રાઇબાઇમા -ડો. પ્રદ્યમુ્ન  ખાચર 

 

154)  પ.ૂદાનમહારાજ અને અમરાપરુ  -ડો.પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચર 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/G17a0EOrlbk
https://youtu.be/G17a0EOrlbk
https://youtu.be/xxtpr5Jayj0
https://youtu.be/xxtpr5Jayj0
https://youtu.be/JWpnG-HNuIQ
https://youtu.be/JWpnG-HNuIQ
https://youtu.be/-n8VUwwtzfs
https://youtu.be/-n8VUwwtzfs
https://youtu.be/M_3Y264f4F0
https://youtu.be/zUuKSxJd6fM
https://youtu.be/zUuKSxJd6fM


                 ડો.પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચરની 
YouTube ના ૧૫૬ વિડડયોની  યાદી 
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155)  હોથલ પદમણી - ડો.પ્રદ્યમુ્ન ખાચર 

  

156)  બહાદુર પ્રજાિત્સલ રાજબાઇબા - ડો. પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચર 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar
https://youtu.be/p6Uyzh_IXFU
https://youtu.be/0a7Si-yE7LE
https://youtu.be/0a7Si-yE7LE


                 ડો.પ્રદ્યમુ્ન 
ખાચરની 
YouTube ના ૧૫૬ વિડડયોની  યાદી 
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https://www.youtube.com/c/PradumanKhachar

