
August ધોરણ-9

2022

તાર�ખ િવ�ાન (0-1) ગ�ણત (1-2) �જુરાતી (2-3)
01/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-1 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-1 લોહ�ની સગાઇ ગ�-6

02/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-2 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-2 કામ કર� ઇ �તે પ�-7

03/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-3 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-3 છાલ, છોતરા ંઅને ગોટલા ંગ�-8

04/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-4 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-1 ��ુવ��ૂ ુ ં�વાગત પ�-9

05/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-5 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-2 એકમ-2 ધા� ુ��યય ભાગ-1

06/08/2022 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-1 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-3 એકમ-2 ધા� ુ��યય ભાગ-2

07/08/2022 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-2 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-4 િનબધં અને પ�લેખન

08/08/2022 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-3 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-5 લોહ�ની સગાઇ ગ�-6

09/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-1 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-1 કામ કર� ઇ �તે પ�-7

10/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-2 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-2 છાલ, છોતરા ંઅને ગોટલા ંગ�-8

11/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-3 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-3 ��ુવ��ૂ ુ ં�વાગત પ�-9

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-9

�જુરાત મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ�, ગાધંીનગર
ઓગ�ટ-૨૦૨૨ દર�યાન 'વદં� �જુરાત' ચેનલ ન.ં૯ થી ૧૨ પરથી �સા�રત થનાર કાય��મો�ુ ંસમયપ�ક :-

સમય/િવષય

11/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-3 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-3 ��ુવ��ૂ ુ ં�વાગત પ�-9

12/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-4 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-1 એકમ-2 ધા� ુ��યય ભાગ-1

13/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-5 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-2 એકમ-2 ધા� ુ��યય ભાગ-2

14/08/2022 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-1 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-3 િનબધં અને પ�લેખન

15/08/2022 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-2 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-4 લોહ�ની સગાઇ ગ�-6

16/08/2022 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-3 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-5 કામ કર� ઇ �તે પ�-7

17/08/2022 પેશીઓ  �-6  ભાગ-1 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-1 છાલ, છોતરા ંઅને ગોટલા ંગ�-8

18/08/2022 પેશીઓ  �-6  ભાગ-2 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-2 ��ુવ��ૂ ુ ં�વાગત પ�-9

19/08/2022 પેશીઓ  �-6  ભાગ-3 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-3 લોહ�ની સગાઇ ગ�-6

20/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-1 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-1 કામ કર� ઇ �તે પ�-7

21/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-2 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-2 છાલ, છોતરા ંઅને ગોટલા ંગ�-8

22/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-3 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-3 ��ુવ��ૂ ુ ં�વાગત પ�-9

23/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-4 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-4 એકમ-2 ધા� ુ��યય ભાગ-1

24/08/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-5 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-5 એકમ-2 ધા� ુ��યય ભાગ-2

25/08/2022 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-1 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-1 િનબધં અને પ�લેખન

26/08/2022 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-2 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-2 લોહ�ની સગાઇ ગ�-6

27/08/2022 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-3 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-3 કામ કર� ઇ �તે પ�-7

28/08/2022 પેશીઓ  �-6  ભાગ-1 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-1 છાલ, છોતરા ંઅને ગોટલા ંગ�-8

29/08/2022 પેશીઓ  �-6  ભાગ-2 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-2 ��ુવ��ૂ ુ ં�વાગત પ�-9

30/08/2022 પેશીઓ  �-6  ભાગ-3 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-3 લોહ�ની સગાઇ ગ�-6

31/08/2022 પેશીઓ  �-6  ભાગ-3 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-4 કામ કર� ઇ �તે પ�-7



August ધોરણ-9

2022

તાર�ખ ��ે� (3-4) સામા�જક િવ�ાન (4-5) ટ�મ ટ�મ તારા (5-6)
01/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-1 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-1 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૧

02/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-2 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-2 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૨

03/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-3 સરકારના �ગો  �-10 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૩

04/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-4 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-1 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૪

05/08/2022 Rani ki Vaav Read-5 Part-1 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-2 �તનો મ�ં : નાણા�ં ુ ંસચંાલન ભાગ-૧

06/08/2022 Rani ki Vaav Read-5 Part-2 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-1 �તનો મ�ં : નાણા�ં ુ ંસચંાલન ભાગ-૨

07/08/2022 Conjuction �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૧

08/08/2022 Verb form સરકારના �ગો  �-10 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૨

09/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-1 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૩

10/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-2 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૪

11/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-3 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૫

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-9

સમય/િવષય

11/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-3 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૫

12/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-4 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૬

13/08/2022 Rani ki Vaav Read-5 Part-1 સરકારના �ગો  �-10 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૭

14/08/2022 Rani ki Vaav Read-5 Part-2 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-1 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૧

15/08/2022 Conjuction ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-2 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૨

16/08/2022 Verb form �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-1 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૩

17/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-1 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-2 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૪

18/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-2 સરકારના �ગો  �-10 �તનો મ�ં : કડવી વા�તિવકતાઓનો સામનો કરવો ભાગ-૧

19/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-3 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-1 �તનો મ�ં : કડવી વા�તિવકતાઓનો સામનો કરવો ભાગ-૨

20/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-4 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-2 �તનો મ�ં: તણાવ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંભાગ-૧

21/08/2022 Rani ki Vaav Read-5 Part-1 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-1 �તનો મ�ં: તણાવ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંભાગ-૨

22/08/2022 Rani ki Vaav Read-5 Part-2 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-2 �તનો મ�ં: તણાવ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંભાગ-૩

23/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-1 સરકારના �ગો  �-10 �તનો મ�ં: તણાવ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંભાગ-૪

24/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-2 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-1 �તનો મ�ં : �યસનથી �ુર રહ�� ુ ંભાગ-૧

25/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-3 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-2 �તનો મ�ં : �યસનથી �ુર રહ�� ુ ંભાગ-૨

26/08/2022 Call of the Hills Read-4 Part-4 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સતંોષ ભાગ-૧

27/08/2022 Rani ki Vaav Read-5 Part-1 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સતંોષ ભાગ-૨

28/08/2022 Rani ki Vaav Read-5 Part-2 સરકારના �ગો  �-10 �તનો મ�ં : સ��ૃ� ભાગ-૧

29/08/2022 Rani ki Vaav Read-5 Part-1 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સ��ૃ� ભાગ-૨

30/08/2022 Rani ki Vaav Read-5 Part-2 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-2 �તનો મ�ં : અ�ય લોકોના એકાતંનો આદર કરવો ભાગ-૧

31/08/2022 Rani ki Vaav Read-5 Part-2 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-2 �તનો મ�ં : અ�ય લોકોના એકાતંનો આદર કરવો ભાગ-૨

�વન ��ુયો �ગેના ‘ટ�મટ�મ તારા’ �ુ ં�સારણ ‘વદં� �જુરાત’ ચેનલ નબંર-9 પર દરરોજ 05:00 થી 06:00 અને �નુ: �સારણ 11 થી 12, 17 થી 18 અને 23 થી 24 વા�યે કરવામા ંઆવશે.

�નુ: �સારણ �ગે અગ�યની ન�ધ : 0 થી 5 �ુ ં�નુઃ �સારણ 6 થી 11, 12 થી 17, 18 થી 23 કલાક રહ�શે. 

‘વદં� �જુરાત’ ની 16 ચેન�સ �ૂરદશ�નની ડ�.ટ�.એચ. સિવ�સ ‘ડ�ડ� �� ડ�શ’ પર ઉપલ�ધ છે.



August ધોરણ-10

2022
તાર�ખ ગ�ણત (0-1)  િવ�ાન (1-2) ��ે� (2-3)

01/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-1 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-1  The Woderful Crea�on Read 4  

02/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-2 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-2  Pencil Poem-2

03/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-3 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-3  The Woderful Crea�on Read 4  

04/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-4 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-4  Pencil Poem-2

05/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-1 િનય�ંણ અને સકંલન  �-7  ભાગ-1  The Woderful Crea�on Read 4  

06/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-2 િનય�ંણ અને સકંલન  �-7  ભાગ-2  Pencil Poem-2

07/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-3 િનય�ંણ અને સકંલન  �-7  ભાગ-3 Subordinate Conjuction

08/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-4 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-1 Editing Part-1

09/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-1 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-2 Editing Part-2

10/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-2 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-3 Reported Speech

11/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-3 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-4  The Woderful Crea�on Read 4  

12/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-4 િનય�ંણ અને સકંલન  �-7  ભાગ-1  Pencil Poem-2

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-10

સમય/િવષય

12/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-4 િનય�ંણ અને સકંલન  �-7  ભાગ-1  Pencil Poem-2

13/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-1 િનય�ંણ અને સકંલન  �-7  ભાગ-2  The Woderful Crea�on Read 4  

14/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-2 િનય�ંણ અને સકંલન  �-7  ભાગ-3  Pencil Poem-2

15/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-3 િવ�તુ  �-12  ભાગ-1  The Woderful Crea�on Read 4  

16/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-4 િવ�તુ  �-12  ભાગ-2  Pencil Poem-2

17/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-1 િવ�તુ  �-12  ભાગ-3 Subordinate Conjuction

18/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-2 િવ�તુ  �-12  ભાગ-4 Editing Part-1

19/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-3 િવ�તુ  �-12  ભાગ-5 Editing Part-2

20/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-4 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-1 Reported Speech

21/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-1 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-2  The Woderful Crea�on Read 4  

22/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-2 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-3  Pencil Poem-2

23/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-3 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-4  The Woderful Crea�on Read 4  

24/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-4 િનય�ંણ અને સકંલન  �-7  ભાગ-1  Pencil Poem-2

25/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-1 િનય�ંણ અને સકંલન  �-7  ભાગ-2  The Woderful Crea�on Read 4  

26/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-2 િનય�ંણ અને સકંલન  �-7  ભાગ-3  Pencil Poem-2

27/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-3 િવ�તુ  �-12  ભાગ-1 Subordinate Conjuction

28/08/2022 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-4 િવ�તુ  �-12  ભાગ-2 Editing Part-1

29/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-1 િવ�તુ  �-12  ભાગ-3 Editing Part-2

30/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-2 િવ�તુ  �-12  ભાગ-4  The Woderful Crea�on Read 4  

31/08/2022 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-3 િવ�તુ  �-12  ભાગ-5  Pencil Poem-2



August ધોરણ-10

2022
તાર�ખ �જુરાતી (3-4) સામા�જક િવ�ાન (4-5) મહા�ભુાવોના વ�ત�યો (5-6)

01/08/2022 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-1 ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

02/08/2022 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-2 ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

03/08/2022 માધવને દ�ઠો છે �ાયં?  પ�-9 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

04/08/2022 ડાગંવનો અને... ગ�-10 ભાગ-1 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

05/08/2022 ડાગંવનો અને... ગ�-10 ભાગ-2 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

06/08/2022 િશકાર�ને  પ�-11 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

07/08/2022 િનબધંલેખન અને પ�લેખન ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

08/08/2022 એકમ-1 �યાકરણ �વિન�ેણી ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

09/08/2022 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-1 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

10/08/2022 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-2 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

11/08/2022 માધવને દ�ઠો છે �ાયં?  પ�-9 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

12/08/2022 ડાગંવનો અને... ગ�-10 ભાગ-1 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-10

સમય/િવષય

12/08/2022 ડાગંવનો અને... ગ�-10 ભાગ-1 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

13/08/2022 ડાગંવનો અને... ગ�-10 ભાગ-2 ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

14/08/2022 િશકાર�ને  પ�-11 ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

15/08/2022 િનબધંલેખન અને પ�લેખન ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

16/08/2022 એકમ-1 �યાકરણ �વિન�ેણી ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

17/08/2022 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-1 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

18/08/2022 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-2 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

19/08/2022 માધવને દ�ઠો છે �ાયં?  પ�-9 ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

20/08/2022 ડાગંવનો અને... ગ�-10 ભાગ-1 ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

21/08/2022 ડાગંવનો અને... ગ�-10 ભાગ-2 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

22/08/2022 િશકાર�ને  પ�-11 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

23/08/2022 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-1 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

24/08/2022 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-2 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

25/08/2022 માધવને દ�ઠો છે �ાયં?  પ�-9 ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

26/08/2022 ડાગંવનો અને... ગ�-10 ભાગ-1 ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

27/08/2022 ડાગંવનો અને... ગ�-10 ભાગ-2 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

28/08/2022 િશકાર�ને  પ�-11 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

29/08/2022 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-1 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

30/08/2022 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-2 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

31/08/2022 માધવને દ�ઠો છે �ાયં?  પ�-9 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

‘વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં10 પરથી મહા�ભુાવોના વ�ત�યો�ુ ં�સારણ 5 થી 6 કરવામા ંઆવશે. ��ુ ં�નુઃ �સારણ 11 થી 12, 17 થી 18 અને 23 થી 24 કરવામા ંઆવશે. 

�નુ: �સારણ �ગે અગ�યની ન�ધ : 0 થી 5 �ુ ં�નુઃ �સારણ 6 થી 11, 12 થી 17, 18 થી 23 કલાક રહ�શે. 

‘વદં� �જુરાત’ ની 16 ચેન�સ �ૂરદશ�નની ડ�.ટ�.એચ. સિવ�સ ‘ડ�ડ� �� ડ�શ’ પર ઉપલ�ધ છે.



August        ધોરણ-11

2022

તાર�ખ ગ�ણત (0-1) રસાયણ િવ�ાન (1-2) ભૌિતક િવ�ાન  (2-3)

01/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-1 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-1 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-1

02/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-2 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-2 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-2

03/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-3 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-3 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-3

04/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-4 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-4 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-4

05/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-1 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-5 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-5

06/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-2 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-6 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-6

07/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-3 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-1 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-7

08/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-4 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-2 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-1

09/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-1 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-3 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-2

10/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-2 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-4 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-3

11/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-3 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-5 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-4

12/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-4 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-6 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-5

13/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-1 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-7 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-6

અને અને

               સમય/િવષય

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-11

14/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-2 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-8 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-1

15/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-3 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-9 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-2

16/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-4 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-1 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-3

17/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-1 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-2 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-4

18/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-2 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-3 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-5

19/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-3 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-4 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-6

20/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-4 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-5 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-7

21/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-1 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-6 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-1

22/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-2 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-1 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-2

23/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-3 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-2 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-3

24/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-4 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-3 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-4

25/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-1 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-4 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-5

26/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-2 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-5 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-6

27/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-3 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-6 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-1

28/08/2022 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-4 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-7 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-2

29/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-1 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-8 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-3

30/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-2 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-9 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-4

31/08/2022 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-3 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-9 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-5
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તાર�ખ �વ િવ�ાન (3-4) નામાના ં�ળૂત�વો (4-5) ��ે� S.L. (5-6)

01/08/2022 સ��ુપી વન�પિતઓની �ત:�થ રચના  �-6  ભાગ-1 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 2 Part 1

02/08/2022 સ��ુપી વન�પિતઓની �ત:�થ રચના  �-6  ભાગ-2 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-1 Unit 2 Part 2

03/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-1 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-2 Unit 2 Part 3

04/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-2 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-3 Unit 3 Part 1

05/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-3 રોકડમેળ અને તેના �કારો    �-7   ભાગ-1 Unit 3 Part 2

06/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-4 રોકડમેળ અને તેના �કારો    �-7   ભાગ-2 Unit 2 Part 1

07/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-5 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 2 Part 2

08/08/2022 કોષ : �વનનો એકમ �-8  ભાગ-1 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-1 Unit 2 Part 3

09/08/2022 કોષ : �વનનો એકમ �-8  ભાગ-2 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-2 Unit 3 Part 1

10/08/2022 સ��ુપી વન�પિતઓની �ત:�થ રચના  �-6  ભાગ-1 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-3 Unit 3 Part 2

11/08/2022 સ��ુપી વન�પિતઓની �ત:�થ રચના  �-6  ભાગ-2 રોકડમેળ અને તેના �કારો    �-7   ભાગ-1 Unit 2 Part 1

12/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-1 રોકડમેળ અને તેના �કારો    �-7   ભાગ-2 Unit 2 Part 2

13/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-2 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 2 Part 3

પેટાન�ધો

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-11

               સમય/િવષય

14/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-3 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-1 Unit 3 Part 1

15/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-4 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-2 Unit 3 Part 2

16/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-5 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-3 Unit 2 Part 1

17/08/2022 કોષ : �વનનો એકમ �-8  ભાગ-1 રોકડમેળ અને તેના �કારો    �-7   ભાગ-1 Unit 2 Part 2

18/08/2022 કોષ : �વનનો એકમ �-8  ભાગ-2 રોકડમેળ અને તેના �કારો    �-7   ભાગ-2 Unit 2 Part 3

19/08/2022 સ��ુપી વન�પિતઓની �ત:�થ રચના  �-6  ભાગ-1 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 3 Part 1

20/08/2022 સ��ુપી વન�પિતઓની �ત:�થ રચના  �-6  ભાગ-2 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-1 Unit 3 Part 2

21/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-1 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-2 Unit 2 Part 1

22/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-2 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-3 Unit 2 Part 2

23/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-3 રોકડમેળ અને તેના �કારો    �-7   ભાગ-1 Unit 2 Part 3

24/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-4 રોકડમેળ અને તેના �કારો    �-7   ભાગ-2 Unit 3 Part 1

25/08/2022 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-5 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 3 Part 2

26/08/2022 કોષ : �વનનો એકમ �-8  ભાગ-1 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-1 Unit 2 Part 1

27/08/2022 કોષ : �વનનો એકમ �-8  ભાગ-2 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-2 Unit 2 Part 2

28/08/2022 સ��ુપી વન�પિતઓની �ત:�થ રચના  �-6  ભાગ-1 પેટાન�ધો  �-6   ભાગ-3 Unit 2 Part 3

29/08/2022 સ��ુપી વન�પિતઓની �ત:�થ રચના  �-6  ભાગ-2 રોકડમેળ અને તેના �કારો    �-7   ભાગ-1 Unit 3 Part 1

30/08/2022 કોષ : �વનનો એકમ �-8  ભાગ-1 રોકડમેળ અને તેના �કારો    �-7   ભાગ-2 Unit 3 Part 2

31/08/2022 કોષ : �વનનો એકમ �-8  ભાગ-2 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 3 Part 2

�નુઃ �સારણ �ગે અગ�યની ન�ધ : 0 થી 6 �ુ ં�નુઃ �સારણ 9 થી 15, 18 થી 24 કલાક રહ�શે.

NEETના શૈ��ણક કાય��મો�ુ ં�સારણ ‘વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં11 પર 6 થી 9 દર�યાન થાય છે. ��ુ ં�નુ:�સારણ 15 થી 18 કલાક રહ�શે.

‘વદં� �જુરાત’ ની 16 ચેન�સ �ૂરદશ�નની ડ�.ટ�.એચ. સિવ�સ ‘ડ�ડ� �� ડ�શ’ પર ઉપલ�ધ છે.
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તાર�ખ રસાયણ િવ�ાન (0-1) ભૌિતક િવ�ાન  (1-2) ગ�ણત (2-3) �વ િવ�ાન (3-4)

01/08/2022 રાસાય�ણક ગિતક�  �-4  ભાગ-1 ગિતમાન િવ�તુભારો અને �ુબંક�વ  �-4  ભાગ-1 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-1 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-1

02/08/2022 રાસાય�ણક ગિતક�  �-4  ભાગ-2 ગિતમાન િવ�તુભારો અને �ુબંક�વ  �-4  ભાગ-2 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-2 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-2

03/08/2022 રાસાય�ણક ગિતક�  �-4  ભાગ-3 ગિતમાન િવ�તુભારો અને �ુબંક�વ  �-4  ભાગ-3 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-3 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-3

04/08/2022 રાસાય�ણક ગિતક�  �-4  ભાગ-4 ગિતમાન િવ�તુભારો અને �ુબંક�વ  �-4  ભાગ-4 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-4 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-4

05/08/2022 રાસાય�ણક ગિતક�  �-4  ભાગ-5 ગિતમાન િવ�તુભારો અને �ુબંક�વ  �-4  ભાગ-5 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-5 ઉ�્િવકાસ �-7  ભાગ-1

06/08/2022 રાસાય�ણક ગિતક�  �-4  ભાગ-6 ગિતમાન િવ�તુભારો અને �ુબંક�વ  �-4  ભાગ-6 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-6 ઉ�્િવકાસ �-7  ભાગ-2

07/08/2022 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-1 ગિતમાન િવ�તુભારો અને �ુબંક�વ  �-4  ભાગ-7 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-7 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-1

08/08/2022 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-2 ગિતમાન િવ�તુભારો અને �ુબંક�વ  �-4  ભાગ-8 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-1 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-2

09/08/2022 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-3 ગિતમાન િવ�તુભારો અને �ુબંક�વ  �-4  ભાગ-9 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-2 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-3

10/08/2022 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-4 ગિતમાન િવ�તુભારો અને �ુબંક�વ  �-4  ભાગ-10 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-3 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-4

11/08/2022 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-5 �ુબંક�વ અને ��ય  �-5  ભાગ-1 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-4 ઉ�્િવકાસ �-7  ભાગ-1

12/08/2022 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-6 �ુબંક�વ અને ��ય  �-5  ભાગ-2 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-5 ઉ�્િવકાસ �-7  ભાગ-2

13/08/2022 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-7 �ુબંક�વ અને ��ય  �-5  ભાગ-3 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-6 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-1

14/08/2022 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-8 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-1 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-7 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-2

સમય/િવષય
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14/08/2022 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-8 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-1 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-7 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-2

15/08/2022 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-9 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-2 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-8 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-3

16/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-1 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-3 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-1 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-4

17/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-2 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-4 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-2 ઉ�્િવકાસ �-7  ભાગ-1

18/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-3 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-5 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-3 ઉ�્િવકાસ �-7  ભાગ-2

19/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-4 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-6 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-4 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-1

20/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-5 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-7 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-5 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-2

21/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-6 �ુબંક�વ અને ��ય  �-5  ભાગ-1 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-6 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-3

22/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-7 �ુબંક�વ અને ��ય  �-5  ભાગ-2 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-7 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-4

23/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-8 �ુબંક�વ અને ��ય  �-5  ભાગ-3 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-1 ઉ�્િવકાસ �-7  ભાગ-1

24/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-1 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-1 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-2 ઉ�્િવકાસ �-7  ભાગ-2

25/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-2 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-2 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-3 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-1

26/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-3 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-3 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-4 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-2

27/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-4 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-4 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-5 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-3

28/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-5 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-5 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-6 આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-6  ભાગ-4

29/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-6 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-6 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-7 ઉ�્િવકાસ �-7  ભાગ-1

30/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-7 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-7 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-8 ઉ�્િવકાસ �-7  ભાગ-2

31/08/2022 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-8 િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-6  ભાગ-7 િવક�લતના ઉપયોગો  �-6  ભાગ-8 ઉ�્િવકાસ �-7  ભાગ-2
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તાર�ખ નામાના ં�ળૂત�વો (4-5) �કડાશા� (5-6) ��ે� S.L. (6-7)

01/08/2022 ભાગીદાર��ુ ં�નુગ�ઠન �-4 ભાગ-1 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-1 Unit 3 Part 1

02/08/2022 ભાગીદાર��ુ ં�નુગ�ઠન �-4 ભાગ-2 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-2 Unit 3 Part 2

03/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-1 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-3 Unit 3 Part 3

04/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-2 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-4 Unit 4 Part 1

05/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-3 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-1 Unit 4 Part 2

06/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-4 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-2 Unit 4 Part 3

07/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-5 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-3 Unit 3 Part 1

08/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-6 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-4 Unit 3 Part 2

09/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-1 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-1 Unit 3 Part 3

10/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-2 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-2 Unit 4 Part 1

11/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-3 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-3 Unit 4 Part 2

12/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-4 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-4 Unit 4 Part 3

13/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-5 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-1 Unit 3 Part 1

14/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-6 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-2 Unit 3 Part 2

સમય/િવષય
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14/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-6 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-2 Unit 3 Part 2

15/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-1 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-3 Unit 3 Part 3

16/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-2 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-4 Unit 4 Part 1

17/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-3 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-1 Unit 4 Part 2

18/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-4 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-2 Unit 4 Part 3

19/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-5 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-3 Unit 3 Part 1

20/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-6 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-4 Unit 3 Part 2

21/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-1 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-1 Unit 3 Part 3

22/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-2 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-2 Unit 4 Part 1

23/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-3 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-3 Unit 4 Part 2

24/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-4 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-4 Unit 4 Part 3

25/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-5 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-1 Unit 4 Part 1

26/08/2022 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-6 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-2 Unit 4 Part 2

27/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-1 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-3 Unit 4 Part 3

28/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-2 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-4 Unit 4 Part 1

29/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-3 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-1 Unit 4 Part 2

30/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-4 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-2 Unit 4 Part 3

31/08/2022 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-5 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-3 Unit 4 Part 3

�નુઃ �સારણ �ગે અગ�યની ન�ધ : 0 થી 7 �ુ ં�નુઃ �સારણ 7 થી 14, 14 થી 21 કલાક રહ�શે.

NEETના શૈ��ણક કાય��મો�ુ ં�સારણ ‘વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં12 પર 21 થી 24 કલાક રહ�શે.

‘વદં� �જુરાત’ ની 16 ચેન�સ �ૂરદશ�નની ડ�.ટ�.એચ. સિવ�સ ‘ડ�ડ� �� ડ�શ’ પર ઉપલ�ધ છે.
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