
December ધોરણ-9

2022

તાર�ખ િવ�ાન (0-1) ગ�ણત (1-2) �જુરાતી (2-3)
01/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-1 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-1 ગોદ માતની �ા?ં પ�-15

02/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-2 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-2 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-1

03/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-3 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-3 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-2

04/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-4 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-4 મારા સપનામા ંઆ�યા હ�ર  પ�-17

05/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-5 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-5 ગોદ માતની �ા?ં પ�-15

06/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-1 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-6 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-1

07/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-2 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-1 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-2

08/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-3 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-2 મારા સપનામા ંઆ�યા હ�ર  પ�-17

09/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-4 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-3 રવા�કુાર� શ�દો

10/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-1 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-4 સમાસ

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-9

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

િવષય/સમય

10/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-1 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-4 સમાસ

11/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-2 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-1 વા�ના �કાર

12/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-3 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-2 ગોદ માતની �ા?ં પ�-15

13/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-4 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-3 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-1

14/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-5 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-4 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-2

15/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-1 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-5 મારા સપનામા ંઆ�યા હ�ર  પ�-17

16/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-2 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-6 રવા�કુાર� શ�દો

17/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-3 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-1 સમાસ

18/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-4 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-2 વા�ના �કાર

19/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-1 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-3 ગોદ માતની �ા?ં પ�-15

20/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-2 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-4 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-1

21/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-3 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-1 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-2

22/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-4 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-2 મારા સપનામા ંઆ�યા હ�ર  પ�-17

23/12/2022 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-5 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-3 ગોદ માતની �ા?ં પ�-15

24/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-1 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-4 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-1

25/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-2 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-5 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-2

26/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-3 ચ��ુકોણ  �-8  ભાગ-6 મારા સપનામા ંઆ�યા હ�ર  પ�-17

27/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-4 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-1 ગોદ માતની �ા?ં પ�-15

28/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-1 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-2 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-1

29/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-2 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-3 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-2

30/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-3 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-4 મારા સપનામા ંઆ�યા હ�ર  પ�-17

31/12/2022 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-4 સમાતંર બા�ુ ચ��ુકોણ અને િ�કોણના ં�ે�ફળ  �-9 ભાગ-4 મારા સપનામા ંઆ�યા હ�ર  પ�-17



December ધોરણ-9

2022

તાર�ખ ��ે� (3-4) સામા�જક િવ�ાન (4-5) ટ�મ ટ�મ તારા (5-6)
01/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-1 1945 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-1 �તનો મ�ં : �ઢતા સાથે �ત ભાગ-૧

02/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-2 1946 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-2 �તનો મ�ં : �ઢતા સાથે �ત ભાગ-૨

03/12/2022 A Day in the Life of an Indian Fighter Pilot Read-8 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-1 �તનો મ�ં : �ઢતા સાથે �ત ભાગ-૩

04/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-1 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-2 �તનો મ�ં : �ઢતા સાથે �ત ભાગ-૪

05/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-2 1945 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-1 �તનો મ�ં : �ઢતા સાથે �ત ભાગ-૫

06/12/2022 A Day in the Life of an Indian Fighter Pilot Read-8 1946 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-2 �તનો મ�ં : �ઢતા સાથે �ત ભાગ-૬

07/12/2022 Editing Part-1 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-1 �તનો મ�ં : યો�ય ર�તે અસહમિત દશા�વવી ભાગ-૧

08/12/2022 Editing Part-2 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-2 �તનો મ�ં : યો�ય ર�તે અસહમિત દશા�વવી ભાગ-૨

09/12/2022 Direct Indirect Part-1 1945 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-1 �તનો મ�ં : યો�ય ર�તે અસહમિત દશા�વવી ભાગ-૩

10/12/2022 Direct Indirect Part-2 1946 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-2 �તનો મ�ં : યો�ય ર�તે અસહમિત દશા�વવી ભાગ-૪

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-9

િવષય/સમય

10/12/2022 Direct Indirect Part-2 1946 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-2 �તનો મ�ં : યો�ય ર�તે અસહમિત દશા�વવી ભાગ-૪

11/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-1 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-1 �તનો મ�ં : ��ૂયાકંન કરવાના કૌશ�યો ભાગ-૧

12/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-2 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-2 �તનો મ�ં : ��ૂયાકંન કરવાના કૌશ�યો ભાગ-૨

13/12/2022 A Day in the Life of an Indian Fighter Pilot Read-8 1945 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-1 �તનો મ�ં : ટ�કાને સાર� ર�તે સમજવી ભાગ-૧

14/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-1 1946 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-2 �તનો મ�ં : ટ�કાને સાર� ર�તે સમજવી ભાગ-૨

15/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-2 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-1 �તનો મ�ં : ટ�કાને સાર� ર�તે સમજવી ભાગ-૩

16/12/2022 A Day in the Life of an Indian Fighter Pilot Read-8 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-2 �તનો મ�ં : ટ�કાને સાર� ર�તે સમજવી ભાગ-૪

17/12/2022 Editing Part-1 1945 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-1 �તનો મ�ં : ટ�મમા ંકામ કર�ુ ંભાગ-૧

18/12/2022 Editing Part-2 1946 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-2 �તનો મ�ં : ટ�મમા ંકામ કર�ુ ંભાગ-૨

19/12/2022 Direct Indirect Part-1 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-1 �તનો મ�ં : ટ�મમા ંકામ કર�ુ ંભાગ-૩

20/12/2022 Direct Indirect Part-2 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-2 �તનો મ�ં : ટ�મમા ંકામ કર�ુ ંભાગ-૪

21/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-1 1945 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-1 �તનો મ�ં : રચના�મક િવચાર ભાગ-૧ પોતાના મગજને સમજો

22/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-2 1946 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-2 �તનો મ�ં : રચના�મક િવચાર ભાગ-૨ પોતાના મગજને સમજો

23/12/2022 A Day in the Life of an Indian Fighter Pilot Read-8 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-1 �તનો મ�ં : રચના�મક િવચાર ભાગ-૩ પોતાની રચના�મકતાને ઓળખો ભાગ-૧

24/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-1 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-2 �તનો મ�ં :  રચના�મક િવચાર ભાગ-૪ પોતાની રચના�મકતાને ઓળખો ભાગ-૨

25/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-2 1945 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-1 �તનો મ�ં :  રચના�મક િવચાર ભાગ-૫ રચના�મકતાને િવકિસત કરવી ભાગ-૧

26/12/2022 A Day in the Life of an Indian Fighter Pilot Read-8 1946 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-2 �તનો મ�ં :  રચના�મક િવચાર ભાગ-૬ રચના�મકતાને િવકિસત કરવી ભાગ-૨

27/12/2022 Editing Part-1 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-1 �તનો મ�ં :  રચના�મક િવચાર ભાગ-૭ રચના�મકતાનો ઉપયોગ કરવો ભાગ-૧

28/12/2022 Editing Part-2 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-2 �તનો મ�ં :  રચના�મક િવચાર ભાગ-૮ રચના�મકતાનો ઉપયોગ કરવો ભાગ-૨

29/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-1 1945 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-1 �તનો મ�ં :  રચના�મક િવચાર ભાગ-૯ રચના�મકતાનો ઉપયોગ કરવો ભાગ-૩

30/12/2022 Adolescents Speak Read-7 Part-2 1946 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-2 �તનો મ�ં :  રચના�મક િવચાર ભાગ-૧૦

31/12/2022 A Day in the Life of an Indian Fighter Pilot Read-8 1946 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-2 �તનો મ�ં :  રચના�મક િવચાર ભાગ-૧૧

�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.



December ધોરણ-10

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

01/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-1 ત�વો�ુ ંઆવત� વગ�કરણ   �-5  ભાગ-1  Our Feathered Friends Read 8  Part 1

02/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-2 ત�વો�ુ ંઆવત� વગ�કરણ   �-5  ભાગ-2  Our Feathered Friends Read 8  Part 2

03/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-3 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય અસરો  �-13  ભાગ-1 Our Feathered Friends Read 8  Grammar

04/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-4 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય અસરો  �-13  ભાગ-2  Tune Up O Teens Read 9  Part 1

05/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-1 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય અસરો  �-13  ભાગ-3  Tune Up O Teens Read 9  Part 2

06/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-2 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય અસરો  �-13  ભાગ-4  Our Feathered Friends Read 8  Part 1

07/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-3 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય અસરો  �-13  ભાગ-5  Our Feathered Friends Read 8  Part 2

08/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-1 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય અસરો  �-13  ભાગ-6 Our Feathered Friends Read 8  Grammar

09/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-2 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-1  Tune Up O Teens Read 9  Part 1

10/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-3 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-2  Tune Up O Teens Read 9  Part 2

11/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-4 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-3 Adjective Clause

12/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-1 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-4 Change the Text

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-10

િવષય/સમય

12/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-1 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-4 Change the Text

13/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-2 ત�વો�ુ ંઆવત� વગ�કરણ   �-5  ભાગ-1 Verb form

14/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-3 ત�વો�ુ ંઆવત� વગ�કરણ   �-5  ભાગ-2  Our Feathered Friends Read 8  Part 1

15/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-1 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય અસરો  �-13  ભાગ-1  Our Feathered Friends Read 8  Part 2

16/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-2 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય અસરો  �-13  ભાગ-2 Our Feathered Friends Read 8  Grammar

17/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-3 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય અસરો  �-13  ભાગ-3  Tune Up O Teens Read 9  Part 1

18/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-4 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય અસરો  �-13  ભાગ-4  Tune Up O Teens Read 9  Part 2

19/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-1 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય અસરો  �-13  ભાગ-5 Adjective Clause

20/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-2 િવ�તુ �વાહની �ુબંક�ય અસરો  �-13  ભાગ-6 Change the Text

21/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-3 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-1 Verb form

22/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-1 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-2  Our Feathered Friends Read 8  Part 1

23/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-2 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-3  Our Feathered Friends Read 8  Part 2

24/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-3 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-4 Our Feathered Friends Read 8  Grammar

25/12/2022 િ�કોણિમિતનો પ�રચય �-8  ભાગ-4 ત�વો�ુ ંઆવત� વગ�કરણ   �-5  ભાગ-1  Tune Up O Teens Read 9  Part 1

26/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-1 ત�વો�ુ ંઆવત� વગ�કરણ   �-5  ભાગ-2  Tune Up O Teens Read 9  Part 2

27/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-2 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-1  Our Feathered Friends Read 8  Part 1

28/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-3 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-2  Our Feathered Friends Read 8  Part 2

29/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-1 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-3 Our Feathered Friends Read 8  Grammar

30/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-2 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-4  Tune Up O Teens Read 9  Part 1

31/12/2022 િ�કોણિમિતના ઉપયોગો �-9  ભાગ-3 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-4  Tune Up O Teens Read 9  Part 2



December ધોરણ-10

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

01/12/2022 એક બપોર�  પ� 19 ભારત: ખનીજ અને શ��ત સસંાધનો    �-12  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

02/12/2022 િવરલ િવ�િૂત  ગ�-20 ભારત: ખનીજ અને શ��ત સસંાધનો    �-12  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

03/12/2022 ચાંદ�લયો પ� 21 ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૧ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

04/12/2022 �હમાલયમાં એક સાહસ  ગ�-22 ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૨ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

05/12/2022 �ુહા-��ુતક-હાઇ�ુ  પ� 23 પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

06/12/2022 એક બપોર�  પ� 19 પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

07/12/2022 િવરલ િવ�િૂત  ગ�-20 ભારત: ખનીજ અને શ��ત સસંાધનો    �-12  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

08/12/2022 ચાંદ�લયો પ� 21 ભારત: ખનીજ અને શ��ત સસંાધનો    �-12  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

09/12/2022 �હમાલયમાં એક સાહસ  ગ�-22 ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૧ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

10/12/2022 �ુહા-��ુતક-હાઇ�ુ  પ� 23 ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૨ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

11/12/2022 િવભ��ત અને સમાસ પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

12/12/2022 એકમ-1 �યાકરણ �વિન�ેણી પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-10

િવષય/સમય

12/12/2022 એકમ-1 �યાકરણ �વિન�ેણી પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

13/12/2022 �યાકરણ ભારત: ખનીજ અને શ��ત સસંાધનો    �-12  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

14/12/2022 એક બપોર�  પ� 19 ભારત: ખનીજ અને શ��ત સસંાધનો    �-12  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

15/12/2022 િવરલ િવ�િૂત  ગ�-20 ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૧ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

16/12/2022 ચાંદ�લયો પ� 21 ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૨ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

17/12/2022 �હમાલયમાં એક સાહસ  ગ�-22 પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

18/12/2022 �ુહા-��ુતક-હાઇ�ુ  પ� 23 પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

19/12/2022 િવભ��ત અને સમાસ ભારત: ખનીજ અને શ��ત સસંાધનો    �-12  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

20/12/2022 એકમ-1 �યાકરણ �વિન�ેણી ભારત: ખનીજ અને શ��ત સસંાધનો    �-12  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

21/12/2022 �યાકરણ ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૧ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

22/12/2022 એક બપોર�  પ� 19 ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૨ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

23/12/2022 િવરલ િવ�િૂત  ગ�-20 પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

24/12/2022 ચાંદ�લયો પ� 21 પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

25/12/2022 �હમાલયમાં એક સાહસ  ગ�-22 ભારત: ખનીજ અને શ��ત સસંાધનો    �-12  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

26/12/2022 �ુહા-��ુતક-હાઇ�ુ  પ� 23 ભારત: ખનીજ અને શ��ત સસંાધનો    �-12  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

27/12/2022 એક બપોર�  પ� 19 ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૧ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

28/12/2022 િવરલ િવ�િૂત  ગ�-20 ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૨ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

29/12/2022 ચાંદ�લયો પ� 21 પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

30/12/2022 �હમાલયમાં એક સાહસ  ગ�-22 પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

31/12/2022 �ુહા-��ુતક-હાઇ�ુ  પ� 23 પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  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.



December        ધોરણ-11

2022

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

01/12/2022 �ેણી અને �ેઢ�  �-9  ભાગ-1 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-1 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-1

02/12/2022 �ેણી અને �ેઢ�  �-9  ભાગ-2 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-2 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-2

03/12/2022 �ેણી અને �ેઢ�  �-9  ભાગ-3 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-3 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-3

04/12/2022 �ેણી અને �ેઢ�  �-9  ભાગ-4 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-4 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-4

05/12/2022 �ેણી અને �ેઢ�  �-9  ભાગ-5 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-5 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-5

06/12/2022 �ેણી અને �ેઢ�  �-9  ભાગ-6 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-6 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-6

07/12/2022 �ેણી અને �ેઢ�  �-9  ભાગ-7 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-1 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-7

08/12/2022 �ેણી અને �ેઢ�  �-9  ભાગ-8 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-2 ��યના ઉ�મીય �ણુધમ�  �-11  ભાગ-1

09/12/2022 ર�ખાઓ  �-10  ભાગ-1 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-3 ��યના ઉ�મીય �ણુધમ�  �-11  ભાગ-2

10/12/2022 ર�ખાઓ  �-10  ભાગ-2 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-4 ��યના ઉ�મીય �ણુધમ�  �-11  ભાગ-3

11/12/2022 ર�ખાઓ  �-10  ભાગ-3 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-1 ��યના ઉ�મીય �ણુધમ�  �-11  ભાગ-4

12/12/2022 ર�ખાઓ  �-10  ભાગ-4 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-2 ��યના ઉ�મીય �ણુધમ�  �-11  ભાગ-5

13/12/2022 ર�ખાઓ  �-10  ભાગ-5 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-3 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-1

               િવષય/સમય

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-11

14/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-1 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-4 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-2

15/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-2 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-5 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-3

16/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-3 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-6 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-4

17/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-4 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-1 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-5

18/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-5 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-2 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-6

19/12/2022 ર�ખાઓ  �-10  ભાગ-1 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-3 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-7

20/12/2022 ર�ખાઓ  �-10  ભાગ-2 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-4 ��યના ઉ�મીય �ણુધમ�  �-11  ભાગ-1

21/12/2022 ર�ખાઓ  �-10  ભાગ-3 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-1 ��યના ઉ�મીય �ણુધમ�  �-11  ભાગ-2

22/12/2022 ર�ખાઓ  �-10  ભાગ-4 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-2 ��યના ઉ�મીય �ણુધમ�  �-11  ભાગ-3

23/12/2022 ર�ખાઓ  �-10  ભાગ-5 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-3 ��યના ઉ�મીય �ણુધમ�  �-11  ભાગ-4

24/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-1 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-4 ��યના ઉ�મીય �ણુધમ�  �-11  ભાગ-5

25/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-2 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-5 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-1

26/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-3 સ�ંલુન  �-7  ભાગ-6 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-2

27/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-4 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-1 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-3

28/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-5 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-2 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-4

29/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-1 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-3 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-5

30/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-2 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-4 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-6

31/12/2022 શાકંવો  �-11 ભાગ-3 p-િવભાગના ત�વો  �-11  ભાગ-4 તરલના યાિં�ક �ણુધમ�  �-10 ભાગ-7



December ધોરણ-11

2022

તાર�ખ �વ િવ�ાન (3-4) નામાના ં�ળૂત�વો (4-5) ��ે� S.L. (5-6)

01/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-1 ઘસારાના �હસાબો    �-2   ભાગ-1 Unit 6 Part 1

02/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-2 ઘસારાના �હસાબો    �-2   ભાગ-2 Unit 6 Part 2

03/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-3 ઘસારાના �હસાબો    �-2   ભાગ-3 Unit 6 Part 3

04/12/2022 વન�પિત ��ૃ� અને િવકાસ  �-15  ભાગ-1 જોગવાઈઓ અને અનામતો    �-3 Unit 7 Part 1

05/12/2022 વન�પિત ��ૃ� અને િવકાસ  �-15  ભાગ-2 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-1 Unit 7 Part 2

06/12/2022 પાચન અને અ�ભશોષણ �-16 ભાગ-1 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-2 Unit 7 Part 3

07/12/2022 પાચન અને અ�ભશોષણ �-16 ભાગ-2 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-3 Unit 6 Part 1

08/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-1 ધધંાક�ય એકમોના નાણાક�ય (�હસાબો) પ�કો    �-5   ભાગ-1 Unit 6 Part 2

09/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-2 ધધંાક�ય એકમોના નાણાક�ય (�હસાબો) પ�કો    �-5   ભાગ-2 Unit 6 Part 3

10/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-3 ઘસારાના �હસાબો    �-2   ભાગ-1 Unit 7 Part 1

11/12/2022 વન�પિત ��ૃ� અને િવકાસ  �-15  ભાગ-1 ઘસારાના �હસાબો    �-2   ભાગ-2 Unit 7 Part 2

12/12/2022 વન�પિત ��ૃ� અને િવકાસ  �-15  ભાગ-2 ઘસારાના �હસાબો    �-2   ભાગ-3 Unit 7 Part 3

13/12/2022 પાચન અને અ�ભશોષણ �-16 ભાગ-1 જોગવાઈઓ અને અનામતો    �-3 Unit 6 Part 1

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-11

               િવષય/સમય

14/12/2022 પાચન અને અ�ભશોષણ �-16 ભાગ-2 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-1 Unit 6 Part 2

15/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-1 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-2 Unit 6 Part 3

16/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-2 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-3 Unit 7 Part 1

17/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-3 ધધંાક�ય એકમોના નાણાક�ય (�હસાબો) પ�કો    �-5   ભાગ-1 Unit 7 Part 2

18/12/2022 વન�પિત ��ૃ� અને િવકાસ  �-15  ભાગ-1 ધધંાક�ય એકમોના નાણાક�ય (�હસાબો) પ�કો    �-5   ભાગ-2 Unit 7 Part 3

19/12/2022 વન�પિત ��ૃ� અને િવકાસ  �-15  ભાગ-2 જોગવાઈઓ અને અનામતો    �-3 Unit 6 Part 1

20/12/2022 પાચન અને અ�ભશોષણ �-16 ભાગ-1 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-1 Unit 6 Part 2

21/12/2022 પાચન અને અ�ભશોષણ �-16 ભાગ-2 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-2 Unit 6 Part 3

22/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-1 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-3 Unit 7 Part 1

23/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-2 ધધંાક�ય એકમોના નાણાક�ય (�હસાબો) પ�કો    �-5   ભાગ-1 Unit 7 Part 2

24/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-3 ધધંાક�ય એકમોના નાણાક�ય (�હસાબો) પ�કો    �-5   ભાગ-2 Unit 7 Part 3

25/12/2022 વન�પિત ��ૃ� અને િવકાસ  �-15  ભાગ-1 જોગવાઈઓ અને અનામતો    �-3 Unit 6 Part 1

26/12/2022 વન�પિત ��ૃ� અને િવકાસ  �-15  ભાગ-2 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-1 Unit 6 Part 2

27/12/2022 પાચન અને અ�ભશોષણ �-16 ભાગ-1 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-2 Unit 6 Part 3

28/12/2022 પાચન અને અ�ભશોષણ �-16 ભાગ-2 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-3 Unit 7 Part 1

29/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-1 ધધંાક�ય એકમોના નાણાક�ય (�હસાબો) પ�કો    �-5   ભાગ-1 Unit 7 Part 2

30/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-2 ધધંાક�ય એકમોના નાણાક�ય (�હસાબો) પ�કો    �-5   ભાગ-2 Unit 7 Part 3

31/12/2022 વન�પિતઓમા ં�સન �-14 ભાગ-3 જોગવાઈઓ અને અનામતો    �-3 Unit 7 Part 3
�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.



December ધોરણ-12

2022

તાર�ખ રસાયણ િવ�ાન (0-1) ભૌિતક િવ�ાન  (1-2) ગ�ણત (2-3) �વ િવ�ાન (3-4)

01/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-1 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-1 �રુ�ખ આયોજન  �-12  ભાગ-1 સ�વો અન ેવ�તી  �-13  ભાગ-1

02/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-2 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-2 �રુ�ખ આયોજન  �-12  ભાગ-2 સ�વો અન ેવ�તી  �-13  ભાગ-2

03/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-3 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-3 સભંાવના  �-13  ભાગ-1 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-1

04/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-4 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-4 સભંાવના  �-13  ભાગ-2 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-2

05/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-5 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-5 સભંાવના  �-13  ભાગ-3 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-1

06/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-6 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-6 સભંાવના  �-13  ભાગ-4 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-2

07/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-7 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-1 સભંાવના  �-13  ભાગ-5 સ�વો અન ેવ�તી  �-13  ભાગ-1

08/12/2022 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-1 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-2 સભંાવના  �-13  ભાગ-6 સ�વો અન ેવ�તી  �-13  ભાગ-2

09/12/2022 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-2 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-3 �રુ�ખ આયોજન  �-12  ભાગ-1 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-1

10/12/2022 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-3 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-4 �રુ�ખ આયોજન  �-12  ભાગ-2 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-2

11/12/2022 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-4 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-1 સભંાવના  �-13  ભાગ-1 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-1

12/12/2022 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-5 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-2 સભંાવના  �-13  ભાગ-2 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-2

13/12/2022 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-6 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-3 સભંાવના  �-13  ભાગ-3 સ�વો અન ેવ�તી  �-13  ભાગ-1

14/12/2022 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-7 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-4 સભંાવના  �-13  ભાગ-4 સ�વો અન ેવ�તી  �-13  ભાગ-2

િવષય/સમય

 વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-12

14/12/2022 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-7 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-4 સભંાવના  �-13  ભાગ-4 સ�વો અન ેવ�તી  �-13  ભાગ-2

15/12/2022 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-8 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-5 સભંાવના  �-13  ભાગ-5 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-1

16/12/2022 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-9 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-6 સભંાવના  �-13  ભાગ-6 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-2

17/12/2022 �િવક અ�ઓુ  �-14  ભાગ-1 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-1 �રુ�ખ આયોજન  �-12  ભાગ-1 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-1

18/12/2022 �િવક અ�ઓુ  �-14  ભાગ-2 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-2 �રુ�ખ આયોજન  �-12  ભાગ-2 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-2

19/12/2022 �િવક અ�ઓુ  �-14  ભાગ-3 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-3 સભંાવના  �-13  ભાગ-1 સ�વો અન ેવ�તી  �-13  ભાગ-1

20/12/2022 �િવક અ�ઓુ  �-14  ભાગ-4 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-4 સભંાવના  �-13  ભાગ-2 સ�વો અન ેવ�તી  �-13  ભાગ-2

21/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-1 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-1 સભંાવના  �-13  ભાગ-3 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-1

22/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-2 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-2 સભંાવના  �-13  ભાગ-4 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-2

23/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-3 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-3 સભંાવના  �-13  ભાગ-5 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-1

24/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-4 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-4 સભંાવના  �-13  ભાગ-6 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-2

25/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-5 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-5 �રુ�ખ આયોજન  �-12  ભાગ-1 સ�વો અન ેવ�તી  �-13  ભાગ-1

26/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-6 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-6 �રુ�ખ આયોજન  �-12  ભાગ-2 સ�વો અન ેવ�તી  �-13  ભાગ-2

27/12/2022 d - અને f - િવભાગના ંત�વો  �-8  ભાગ-7 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-1 સભંાવના  �-13  ભાગ-1 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-1

28/12/2022 �િવક અ�ઓુ  �-14  ભાગ-1 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-2 સભંાવના  �-13  ભાગ-2 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-2

29/12/2022 �િવક અ�ઓુ  �-14  ભાગ-2 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-3 સભંાવના  �-13  ભાગ-3 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-1

30/12/2022 �િવક અ�ઓુ  �-14  ભાગ-3 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-4 સભંાવના  �-13  ભાગ-4 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-2

31/12/2022 �િવક અ�ઓુ  �-14  ભાગ-4 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-4 સભંાવના  �-13  ભાગ-5 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-2
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તાર�ખ નામાના ં�ળૂત�વો (4-5) �કડાશા� (5-6) ��ે� S.L. (6-7)

01/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-1 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-1 Unit 8 Part 1

02/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-2 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-2 Unit 8 Part 2

03/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-3 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-3 Unit 8 Part 3

04/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-1 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-4 Unit 9 Part 1

05/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-2 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-5 Unit 9 Part 2

06/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-3 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-6 Unit 9 Part 3

07/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-1 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-7 Unit 8 Part 1

08/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-2 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-8 Unit 8 Part 2

09/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-3 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-1 Unit 8 Part 3

10/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-1 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-2 Unit 9 Part 1

11/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-2 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-3 Unit 9 Part 2

12/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-3 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-4 Unit 9 Part 3

13/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-1 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-5 Unit 8 Part 1

14/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-2 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-6 Unit 8 Part 2

િવષય/સમય

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-12

14/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-2 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-6 Unit 8 Part 2

15/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-3 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-7 Unit 8 Part 3

16/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-1 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-8 Unit 9 Part 1

17/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-2 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-1 Unit 9 Part 2

18/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-3 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-2 Unit 9 Part 3

19/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-1 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-3 Unit 8 Part 1

20/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-2 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-4 Unit 8 Part 2

21/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-3 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-5 Unit 8 Part 3

22/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-1 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-6 Unit 9 Part 1

23/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-2 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-7 Unit 9 Part 2

24/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-3 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-8 Unit 9 Part 3

25/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-1 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-1 Unit 8 Part 1

26/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-2 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-2 Unit 8 Part 2

27/12/2022 કંપનીના વાિષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-3 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-3 Unit 8 Part 3

28/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-1 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-4 Unit 9 Part 1

29/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-2 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-5 Unit 9 Part 2

30/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-3 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-6 Unit 9 Part 3

31/12/2022 નાણાક�ય પ�કો�ુ ંિવ�લેષણ �-4 ભાગ-3 યાદ�છ�ક ચલ અન ેઅસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-7 Unit 9 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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