


 

�જુરાત મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ� , ગાધંીનગર. 

 
ધોરણ-૯ થી ૧૨ ના BISAG મારફતે ‘વદં� �જુરાત’ ચનેલ ન.ં-૯ થી ૧૨ પર 

�સા�રત થતા કાય��મો�ુ ંસમય પ�ક 

 ‘વદં� �જુરાત’ની 16 ચેન�સ �ૂરદશ�નની ડ�.ટ�.એચ. સિવ�સ “ડ�ડ� �� ડ�શ' પર 

ઉપલ�ધ છે. 

 Vande Gujarat 16 Channel Parameters : 

1. Satellite : GSAT-15  

2. Satellite Location : 93.5 Degree East 

3. Receive Frequency : 11550 MHz  

4. Symbol Rate : 29500 KSPS 

5. Polarization : Horizontal  

6. FEC: 3/4  

 

�નુઃ �સારણ �ગે અગ�યની ન�ધ :  

 ધોરણ-૯ અન ે૧૦ માટ� 0 થી 6 �ુ ં�નુઃ �સારણ 6 થી 12, 12 થી 18, 18 થી 24 

કલાક રહ�શે. 

 ધોરણ-૧૧ માટ� 0 થી 5 �ુ ં�નુઃ �સારણ 8 થી 13, 16 થી 21 કલાક રહ�શ.ે  

 ધોરણ-૧૨ માટ� 0 થી 7 �ુ ં�નુઃ �સારણ 7 થી 14,  14 થી 21 અન ે21 થી 24 

કલાક રહ�શે.  

 NEETના શૈ��ણક કાય��મો�ુ ં�સારણ ‘વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-૧૧ પર 5 થી 

8 દર�યાન થાય છે. ��ુ ં�નુ:�સારણ 13 થી 16 અને  21 થી 24 કલાક રહ�શ.ે 



સ�ટ��બર-૨૦૨૦ ધોરણ-૯ વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-૯

સમય/િવષય
તાર�ખ િવ�ાન (0-1) ગ�ણત (1-2) �જુરાતી (2-3)

01-09-20 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-1 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-1 લોહ�ની સગાઇ ગ�-૬

02-09-20 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-2 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-2 કામ કર� ઇ �ત ેપ�-૭

03-09-20 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-3 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-3 છાલ છોતરા ંઅન ેગોટલા ંગ�-૮

04-09-20 પશેીઓ  �-6  ભાગ-1 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-1 ��ુવ��ૂુ ં�વાગત પ�-૯

05-09-20 પશેીઓ  �-6  ભાગ-2 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-2 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૧

06-09-20 પશેીઓ  �-6  ભાગ-3 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-3 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૨

07-09-20 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-1 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-4 િનબધં અન ેપ�લખેન

08-09-20 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-2 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-5 ભારતીય સ�ં�ૃિતની િસ�� ગ�-૧૦

09-09-20 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-3 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-1 મર�િવયા ગ�-૧૧

10-09-20 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-4 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-2 સખી માક�ડ� ગ�-૧૨

11-09-20 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-5 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-3 રવા�કુાર� શ�દો

12-09-20 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-1 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-4 સિંધ અન ેતનેા �કાર

13-09-20 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-2 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-5 લોહ�ની સગાઇ ગ�-૬

14-09-20 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-3 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-6 કામ કર� ઇ �ત ેપ�-૭

15-09-20 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-4 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-1 છાલ છોતરા ંઅન ેગોટલા ંગ�-૮

16-09-20 પશેીઓ  �-6  ભાગ-1 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-2 ��ુવ��ૂુ ં�વાગત પ�-૯

17-09-20 પશેીઓ  �-6  ભાગ-2 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-3 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૧

18-09-20 પશેીઓ  �-6  ભાગ-3 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-4 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૨

19-09-20 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-1 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-5 િનબધં અન ેપ�લખેન

20-09-20 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-2 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-1 ભારતીય સ�ં�ૃિતની િસ�� ગ�-૧૦

21-09-20 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-3 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-2 મર�િવયા ગ�-૧૧

22-09-20 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-4 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-3 સખી માક�ડ� ગ�-૧૨

23-09-20 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-5 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-4 રવા�કુાર� શ�દો

24-09-20 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-1 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-5 સિંધ અન ેતનેા �કાર

25-09-20 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-2 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-6 ભારતીય સ�ં�ૃિતની િસ�� ગ�-૧૦

26-09-20 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-3 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-1 મર�િવયા ગ�-૧૧

27-09-20 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-4 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-2 સખી માક�ડ� ગ�-૧૨

28-09-20 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-1 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-3 રવા�કુાર� શ�દો

29-09-20 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-2 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-4 સિંધ અન ેતનેા �કાર

30-09-20 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-3 ર�ખાઓ અન ે�ણૂાઓ  �-6  ભાગ-5 સિંધ અન ેતનેા �કાર



સ�ટ��બર-૨૦૨૦ ધોરણ-૯ વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-૯

સમય/િવષય
તાર�ખ ��ે� (3-4) સામા�જક િવ�ાન (4-5) ટ�મ ટ�મ તારા (5-6)

01-09-20 Call of the Hills Read-4 Part-1 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-૩ ભાગ-૧ �તનો મ�ં અવરોધો પાર કરવા ભાગ-૧

02-09-20 Call of the Hills Read-4 Part-2 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-૩ ભાગ-૨ �તનો મ�ં અવરોધો પાર કરવા ભાગ-૨

03-09-20 Call of the Hills Read-4 Part-3 સરકારના �ગો  �-૧૦ �તનો મ�ં અવરોધો પાર કરવા ભાગ-૩

04-09-20 Call of the Hills Read-4 Part-4 ભારત : �થાન, રચના અન ે��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-૧૪ ભાગ-૧ �તનો મ�ં અવરોધો પાર કરવા ભાગ-૪

05-09-20 Rani ki Vaav Read-5 Part-1 ભારત : �થાન, રચના અન ે��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-૧૪ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : આ�મદયાથી �ૂર રહ��ુ ંભાગ-૧

06-09-20 Rani ki Vaav Read-5 Part-2 ભારતની રા���ય ચળવળો �-૪ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : આ�મદયાથી �ૂર રહ��ુ ંભાગ-૨

07-09-20 The Useful Plough Poem-2 ભારતની રા���ય ચળવળો �-૪ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : સમયનો સ�ુપયોગ ભાગ-૩

08-09-20 Direct Indirect Part-1 જળ-પ�રવાહ �-૧૫ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : સમયનો સ�ુપયોગ ભાગ-૪

09-09-20 Direct Indirect Part-2 જળ-પ�રવાહ �-૧૫ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : સમયનો સ�ુપયોગ ભાગ-૫

10-09-20 Conjuction �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-૩ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : સમયનો સ�ુપયોગ ભાગ-૬

11-09-20 Call of the Hills Read-4 Part-1 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-૩ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : પોતાના લ�ય બનાવવા ભાગ-૧

12-09-20 Call of the Hills Read-4 Part-2 સરકારના �ગો  �-૧૦ �તનો મ�ં : પોતાના લ�ય બનાવવા ભાગ-૨

13-09-20 Call of the Hills Read-4 Part-3 ભારત : �થાન, રચના અન ે��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-૧૪ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : પોતાના લ�ય બનાવવા ભાગ-૩

14-09-20 Call of the Hills Read-4 Part-4 ભારત : �થાન, રચના અન ે��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-૧૪ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : પોતાના લ�ય બનાવવા ભાગ-૪

15-09-20 Rani ki Vaav Read-5 Part-1 ભારતની રા���ય ચળવળો �-૪ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : લ�યો ન�� કર�ન ે�તો ભાગ-૫

16-09-20 Rani ki Vaav Read-5 Part-2 ભારતની રા���ય ચળવળો �-૪ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : લ�ય બનાવ�ુ ંભાગ-૬

17-09-20 The Useful Plough Poem-2 જળ-પ�રવાહ �-૧૫ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : લ�ય બનાવ�ુ ંભાગ-૭

18-09-20 Direct Indirect Part-1 જળ-પ�રવાહ �-૧૫ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : �મરણ શ�કત ભાગ-૧

19-09-20 Direct Indirect Part-2 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-૩ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : �મરણ શ�કત ભાગ-૨

20-09-20 Conjuction �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-૩ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : પર��ાનો બોજ �ૂર કરવો ભાગ-૧

21-09-20 Call of the Hills Read-4 Part-1 સરકારના �ગો  �-૧૦ �તનો મ�ં : પર��ાનો બોજ �ૂર કરવો ભાગ-૨

22-09-20 Call of the Hills Read-4 Part-2 ભારત : �થાન, રચના અન ે��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-૧૪ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : પર��ાનો બોજ �ૂર કરવો ભાગ-૩

23-09-20 Call of the Hills Read-4 Part-3 ભારત : �થાન, રચના અન ે��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-૧૪ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : પર��ાનો બોજ �ૂર કરવો ભાગ-૪

24-09-20 Call of the Hills Read-4 Part-4 ભારતની રા���ય ચળવળો �-૪ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : કઠોર પ�ર�મ ભાગ-૧

25-09-20 Rani ki Vaav Read-5 Part-1 ભારતની રા���ય ચળવળો �-૪ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : કઠોર પ�ર�મ ભાગ-૨

26-09-20 Rani ki Vaav Read-5 Part-2 જળ-પ�રવાહ �-૧૫ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : કઠોર પ�ર�મ ભાગ-૩

27-09-20 The Useful Plough Poem-2 જળ-પ�રવાહ �-૧૫ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : �ઢતા ભાગ-૧

28-09-20 Direct Indirect Part-1 ભારતની રા���ય ચળવળો �-૪ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : �ઢતા ભાગ-૨

29-09-20 Direct Indirect Part-2 ભારતની રા���ય ચળવળો �-૪ ભાગ-૨ �તનો મ�ં અવરોધો પાર કરવા ભાગ-૧

30-09-20 Conjuction ભારતની રા���ય ચળવળો �-૪ ભાગ-૨ �તનો મ�ં અવરોધો પાર કરવા ભાગ-૨



સ�ટ��બર-૨૦૨૦ ધોરણ-૧૦ વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-૧૦

સમય/િવષય

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

01-09-20 યામ �િૂમિત �-૭  ભાગ-૧ ઍિસડ, બઇેઝ અન ે�ાર  �-૨  ભાગ-૧  The Woderful Crea�on Read 4  

02-09-20 યામ �િૂમિત �-૭  ભાગ-૨ ઍિસડ, બઇેઝ અન ે�ાર  �-૨  ભાગ-૨  Pencil Poem-2

03-09-20 યામ �િૂમિત �-૭  ભાગ-૩ ઍિસડ, બઇેઝ અન ે�ાર  �-૨  ભાગ-૩  Playing With Fire  Read-5  Part-1

04-09-20 યામ �િૂમિત �-૭  ભાગ-૪ ઍિસડ, બઇેઝ અન ે�ાર  �-૨  ભાગ-૪  Playing With Fire  Read-5  Part-2

05-09-20 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-૩  ભાગ-૧ િવ�તુ  �-૧૨  ભાગ-૧ Make meaningful sentence Part-1

06-09-20 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-૩  ભાગ-૨ િવ�તુ  �-૧૨  ભાગ-૨ Make meaningful sentence Part-2

07-09-20 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-૩  ભાગ-૩ િવ�તુ  �-૧૨  ભાગ-૩ Subordinate Conjuction

08-09-20 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-૩  ભાગ-૪ િવ�તુ  �-૧૨  ભાગ-૪ Editing Part-1

09-09-20 રચના �-૧૧  ભાગ-૧ િવ�તુ  �-૧૨  ભાગ-૫ Editing Part-2

10-09-20 રચના �-૧૧  ભાગ-૨ ઊ��ના �ોતો  �-૧૪  ભાગ-૧  The Woderful Crea�on Read 4  

11-09-20 રચના �-૧૧  ભાગ-૩ ઊ��ના �ોતો  �-૧૪  ભાગ-૨  Pencil Poem-2

12-09-20 �કડાશા� �-૧૪  ભાગ-૧ ઊ��ના �ોતો  �-૧૪  ભાગ-૩  Playing With Fire  Read-5  Part-1

13-09-20 �કડાશા� �-૧૪  ભાગ-૨ ધા�ઓુ અન ેઅધા�ઓુ   �-૩  ભાગ-૧  Playing With Fire  Read-5  Part-2

14-09-20 �કડાશા� �-૧૪  ભાગ-૩ ધા�ઓુ અન ેઅધા�ઓુ   �-૩  ભાગ-૨ Make meaningful sentence Part-1

15-09-20 યામ �િૂમિત �-૭  ભાગ-૧ ધા�ઓુ અન ેઅધા�ઓુ   �-૩  ભાગ-૩ Make meaningful sentence Part-2

16-09-20 યામ �િૂમિત �-૭  ભાગ-૨ ધા�ઓુ અન ેઅધા�ઓુ   �-૩  ભાગ-૪ Subordinate Conjuction

17-09-20 યામ �િૂમિત �-૭  ભાગ-૩ ધા�ઓુ અન ેઅધા�ઓુ   �-૩  ભાગ-૫ Editing Part-1

18-09-20 યામ �િૂમિત �-૭  ભાગ-૪ િવ�તુ  �-૧૨  ભાગ-૧ Editing Part-2

19-09-20 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-૩  ભાગ-૧ િવ�તુ  �-૧૨  ભાગ-૨  The Woderful Crea�on Read 4  

20-09-20 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-૩  ભાગ-૨ િવ�તુ  �-૧૨  ભાગ-૩  Pencil Poem-2

21-09-20 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-૩  ભાગ-૩ િવ�તુ  �-૧૨  ભાગ-૪  Playing With Fire  Read-5  Part-1

22-09-20 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-૩  ભાગ-૪ િવ�તુ  �-૧૨  ભાગ-૫  Playing With Fire  Read-5  Part-2

23-09-20 રચના �-૧૧  ભાગ-૧ ઊ��ના �ોતો  �-૧૪  ભાગ-૧ Make meaningful sentence Part-1

24-09-20 રચના �-૧૧  ભાગ-૨ ઊ��ના �ોતો  �-૧૪  ભાગ-૨ Make meaningful sentence Part-2

25-09-20 રચના �-૧૧  ભાગ-૩ ઊ��ના �ોતો  �-૧૪  ભાગ-૩ Subordinate Conjuction

26-09-20 �કડાશા� �-૧૪  ભાગ-૧ ધા�ઓુ અન ેઅધા�ઓુ   �-૩  ભાગ-૧ Editing Part-1

27-09-20 �કડાશા� �-૧૪  ભાગ-૨ ધા�ઓુ અન ેઅધા�ઓુ   �-૩  ભાગ-૨ Editing Part-2

28-09-20 �કડાશા� �-૧૪  ભાગ-૩ ધા�ઓુ અન ેઅધા�ઓુ   �-૩  ભાગ-૩  The Woderful Crea�on Read 4  

29-09-20 �કડાશા� �-૧૪  ભાગ-૧ ધા�ઓુ અન ેઅધા�ઓુ   �-૩  ભાગ-૪  Pencil Poem-2

30-09-20 �કડાશા� �-૧૪  ભાગ-૨ ધા�ઓુ અન ેઅધા�ઓુ   �-૩  ભાગ-૫  Pencil Poem-2



સ�ટ��બર-૨૦૨૦ ધોરણ-૧૦ વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-૧૦

સમય/િવષય

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

01-09-20 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-1 ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

02-09-20 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-2 ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

03-09-20 માધવન ેદ�ઠો છે �ાયં?  પ�-9 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

04-09-20 ડાગંવનો અન.ે.. ગ�-10 ભાગ-1 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

05-09-20 ડાગંવનો અન.ે.. ગ�-10 ભાગ-2 આિથ�ક સમ�યાઓ અન ેપડકારો : ગર�બી અન ેબરેોજગાર�  �-17  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

06-09-20 િશકાર�ન ે પ�-11 આિથ�ક સમ�યાઓ અન ેપડકારો : ગર�બી અન ેબરેોજગાર�  �-17  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

07-09-20 િવચાર-િવ�તાર  લખેન ભારતનો િવ�ાન અન ેટ�કનોલો� વારસો  �-5  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

08-09-20 િવચાર-િવ�તાર  લખેન ભારતનો િવ�ાન અન ેટ�કનોલો� વારસો  �-5  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

09-09-20 િવભ��ત અન ેસમાસ ભારત : જળસસંાધન  �-11  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

10-09-20 ચોપડાની ઇ���ળ  ગ�-12 ભારત : જળસસંાધન  �-11  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

11-09-20 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-1 ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

12-09-20 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-2 ભારતનો સા�હ��યક વારસો    �-4  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

13-09-20 માધવન ેદ�ઠો છે �ાયં?  પ�-9 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

14-09-20 ડાગંવનો અન.ે.. ગ�-10 ભાગ-1 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

15-09-20 ડાગંવનો અન.ે.. ગ�-10 ભાગ-2 આિથ�ક સમ�યાઓ અન ેપડકારો : ગર�બી અન ેબરેોજગાર�  �-17  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

16-09-20 િશકાર�ન ે પ�-11 આિથ�ક સમ�યાઓ અન ેપડકારો : ગર�બી અન ેબરેોજગાર�  �-17  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

17-09-20 િવચાર-િવ�તાર  લખેન ભારતનો િવ�ાન અન ેટ�કનોલો� વારસો  �-5  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

18-09-20 િવચાર-િવ�તાર  લખેન ભારતનો િવ�ાન અન ેટ�કનોલો� વારસો  �-5  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

19-09-20 િવભ��ત અન ેસમાસ ભારત : જળસસંાધન  �-11  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

20-09-20 ચોપડાની ઇ���ળ  ગ�-12 ભારત : જળસસંાધન  �-11  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

21-09-20 �યાકરણ ભારતનો િવ�ાન અન ેટ�કનોલો� વારસો  �-5  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

22-09-20 િનબધંલખેન અન ેપ�લખેન ભારતનો િવ�ાન અન ેટ�કનોલો� વારસો  �-5  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

23-09-20 માધવન ેદ�ઠો છે �ાયં?  પ�-9 ભારત : જળસસંાધન  �-11  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

24-09-20 ડાગંવનો અન.ે.. ગ�-10 ભાગ-1 ભારત : જળસસંાધન  �-11  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

25-09-20 ડાગંવનો અન.ે.. ગ�-10 ભાગ-2 ભારતનો િવ�ાન અન ેટ�કનોલો� વારસો  �-5  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

26-09-20 િશકાર�ન ે પ�-11 ભારતનો િવ�ાન અન ેટ�કનોલો� વારસો  �-5  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

27-09-20 ચોપડાની ઇ���ળ  ગ�-12 ભારત : જળસસંાધન  �-11  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

28-09-20 �યાકરણ ભારત : જળસસંાધન  �-11  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

29-09-20 િનબધંલખેન અન ેપ�લખેન ભારત : જળસસંાધન  �-11  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 

30-09-20 ચોપડાની ઇ���ળ  ગ�-12 ભારત : જળસસંાધન  �-11  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �રેક વ�ત�યો 



સ�ટ��બર
2020

તાર�ખ ગ�ણત (0-1) રસાયણ િવ�ાન (1-2) ભૌિતક િવ�ાન  (2-3) �વ િવ�ાન (3-4) નામાના ં�ળૂત�વો (4-5)

01-09-20 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-1 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-1 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-1 સ��ુપી વન�પિતઓની �ત:�થ રચના  �-6  ભાગ-1 રોકડમેળ અને તેના �કારો    �-6   ભા-1 

02-09-20 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-2 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-2 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-2 સ��ુપી વન�પિતઓની �ત:�થ રચના  �-6  ભાગ-2 રોકડમેળ અને તેના �કારો    �-6   ભા-2 

03-09-20 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-3 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-3 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-3 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-1 ખાસ આમન�ધ    �-7   ભા-1 

04-09-20 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-4 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-4 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-4 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-2 ખાસ આમન�ધ    �-7   ભા-2 

05-09-20 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-1 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-5 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-5 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-3 ખાતાવહ� ખતવણી    �-8   ભા-1 

06-09-20 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-2 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-6 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-6 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-4 ખાતાવહ� ખતવણી    �-8   ભા-2 

07-09-20 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-3 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-7 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-1 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-5 કા� ુસરવૈ� ુ  �-9   ભા-1 

08-09-20 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-4 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-8 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-2 કોષ : �વનનો એકમ �-8  ભાગ-1 કા� ુસરવૈ� ુ  �-9   ભા-2 

09-09-20 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-1 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-9 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-3 કોષ : �વનનો એકમ �-8  ભાગ-2 બે�ક િસલકમેળ    �-10   ભા-1 

10-09-20 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-2 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-1 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-4 �વઅ�ઓુ  �-9  ભાગ-1 બે�ક િસલકમેળ    �-10   ભા-2  

11-09-20 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-3 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-2 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-5 �વઅ�ઓુ  �-9  ભાગ-2 ખાસ આમન�ધ    �-7   ભા-1 

12-09-20 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-4 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-3 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-6 કોષચ� અને કોષિવભાજન  �-10  ભાગ-1 ખાસ આમન�ધ    �-7   ભા-2 

13-09-20 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-1 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-4 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-7 કોષચ� અને કોષિવભાજન  �-10  ભાગ-2 ખાતાવહ� ખતવણી    �-8   ભા-1 

14-09-20 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-2 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-5 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-8 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-1 ખાતાવહ� ખતવણી    �-8   ભા-2 

15-09-20 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-3 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-6 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-9 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-2 કા� ુસરવૈ� ુ  �-9   ભા-1 

16-09-20 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-4 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-7 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-10 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-3 કા� ુસરવૈ� ુ  �-9   ભા-2 

17-09-20 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-1 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-1 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-1 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-4 બે�ક િસલકમેળ    �-10   ભા-1 

18-09-20 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-2 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-2 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-2 �વઅ�ઓુ  �-9  ભાગ-1 બે�ક િસલકમેળ    �-10   ભા-2  

19-09-20 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-3 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-3 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-3 �વઅ�ઓુ  �-9  ભાગ-2 ખાસ આમન�ધ    �-7   ભા-1 

20-09-20 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-4 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-4 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-4 કોષચ� અને કોષિવભાજન  �-10  ભાગ-1 ખાસ આમન�ધ    �-7   ભા-2 

21-09-20 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-1 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-5 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-5 કોષચ� અને કોષિવભાજન  �-10  ભાગ-2 ખાતાવહ� ખતવણી    �-8   ભા-1 

22-09-20 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-2 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-6 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-1 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-1 ખાતાવહ� ખતવણી    �-8   ભા-2 

23-09-20 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-3 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-7 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-2 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-2 કા� ુસરવૈ� ુ  �-9   ભા-1 

24-09-20 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-4 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-8 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-3 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-3 કા� ુસરવૈ� ુ  �-9   ભા-2 

25-09-20 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-1 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-1 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-4 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-4 બે�ક િસલકમેળ    �-10   ભા-1 

26-09-20 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-2 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-2 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-5 �વઅ�ઓુ  �-9  ભાગ-1 બે�ક િસલકમેળ    �-10   ભા-2  

27-09-20 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-3 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-3 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-6 �વઅ�ઓુ  �-9  ભાગ-2 ખાસ આમન�ધ    �-7   ભા-1 

28-09-20 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-4 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-4 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-7 કોષચ� અને કોષિવભાજન  �-10  ભાગ-1 ખાસ આમન�ધ    �-7   ભા-2 

29-09-20 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-1 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-5 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-8 કોષચ� અને કોષિવભાજન  �-10  ભાગ-2 ખાતાવહ� ખતવણી    �-8   ભા-1 

30-09-20 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-2 ��યની અવ�થાઓ  �-5  ભાગ-6 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-9 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-1 ખાતાવહ� ખતવણી    �-8   ભા-2 

ન�ધ: NEETના શ�ૈ�ણક કાય��મો�ુ ં�સારણ ‘વદં� �જુરાત’ ચનેલ ન.ં-૧૧ પર 5 થી 8 દર�યાન થાય છે. ��ુ ં�નુ:�સારણ 13 થી 16 અન ે 21 થી 24 કલાક રહ�શ.ે

               સમય/િવષય

ધોરણ-૧૧       વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-૧૧



સ�ટ��બર-૨૦૨૦

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

01-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૧ િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-૬  ભાગ-૧ િવક�લતના ઉપયોગો  �-૬  ભાગ-૧ આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-૬  ભાગ-૧

02-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૨ િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-૬  ભાગ-૨ િવક�લતના ઉપયોગો  �-૬  ભાગ-૨ આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-૬  ભાગ-૨

03-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૩ િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-૬  ભાગ-૩ િવક�લતના ઉપયોગો  �-૬  ભાગ-૩ આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-૬  ભાગ-૩

04-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૪ િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-૬  ભાગ-૪ િવક�લતના ઉપયોગો  �-૬  ભાગ-૪ આ�વુિંશકતાનો આ��વક આધાર  �-૬  ભાગ-૪

05-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૫ િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-૬  ભાગ-૫ િવક�લતના ઉપયોગો  �-૬  ભાગ-૫ ઉ�્ િવકાસ �-૭  ભાગ-૧

06-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૬ િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-૬  ભાગ-૬ િવક�લતના ઉપયોગો  �-૬  ભાગ-૬ ઉ�્ િવકાસ �-૭  ભાગ-૨

07-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૭ િવ�તુ�ુબંક�ય �ેરણ  �-૬  ભાગ-૭ િવક�લતના ઉપયોગો  �-૬  ભાગ-૭ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૧

08-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૮ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૧ િવક�લતના ઉપયોગો  �-૬  ભાગ-૮ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૨

09-09-20 p-િવભાગના ંત�વો  �-૭  ભાગ-૧ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૨ સકંલન  �-૭  ભાગ-૧ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૩

10-09-20 p-િવભાગના ંત�વો  �-૭  ભાગ-૨ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૩ સકંલન  �-૭  ભાગ-૨ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૪

11-09-20 p-િવભાગના ંત�વો  �-૭  ભાગ-૩ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૪ સકંલન  �-૭  ભાગ-૩ અ� - ઉ�તીકરણ માટ�ની કાય�નીિત  �-૯  ભાગ-૧

12-09-20 p-િવભાગના ંત�વો  �-૭  ભાગ-૪ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૫ સકંલન  �-૭  ભાગ-૪ અ� - ઉ�તીકરણ માટ�ની કાય�નીિત  �-૯  ભાગ-૨

13-09-20 p-િવભાગના ંત�વો  �-૭  ભાગ-૫ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૬ સકંલન  �-૭  ભાગ-૫ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૧

14-09-20 p-િવભાગના ંત�વો  �-૭  ભાગ-૬ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૭ સકંલન  �-૭  ભાગ-૬ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૨

15-09-20 p-િવભાગના ંત�વો  �-૭  ભાગ-૭ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૮ સકંલન  �-૭  ભાગ-૭ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૩

16-09-20 p-િવભાગના ંત�વો  �-૭  ભાગ-૮ િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-૮  ભાગ-૧ સકંલનનો ઉપયોગ  �-૮  ભાગ-૧ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૪

17-09-20 p-િવભાગના ંત�વો  �-૭  ભાગ-૯ િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-૮  ભાગ-૨ સકંલનનો ઉપયોગ  �-૮  ભાગ-૨ અ� - ઉ�તીકરણ માટ�ની કાય�નીિત  �-૯  ભાગ-૧

18-09-20 p-િવભાગના ંત�વો  �-૭  ભાગ-૧૦ િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-૮  ભાગ-૩ સકંલનનો ઉપયોગ  �-૮  ભાગ-૩ અ� - ઉ�તીકરણ માટ�ની કાય�નીિત  �-૯  ભાગ-૨

19-09-20 p-િવભાગના ંત�વો  �-૭  ભાગ-૧૧ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૧ સકંલન  �-૭  ભાગ-૧ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૧

20-09-20 p-િવભાગના ંત�વો  �-૭  ભાગ-૧૨ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૨ સકંલન  �-૭  ભાગ-૨ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૨

21-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૧ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૩ સકંલન  �-૭  ભાગ-૩ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૩

22-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૨ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૪ સકંલન  �-૭  ભાગ-૪ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૪

23-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૩ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૫ સકંલન  �-૭  ભાગ-૫ અ� - ઉ�તીકરણ માટ�ની કાય�નીિત  �-૯  ભાગ-૧

24-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૪ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૬ સકંલન  �-૭  ભાગ-૬ અ� - ઉ�તીકરણ માટ�ની કાય�નીિત  �-૯  ભાગ-૨

25-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૫ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૭ સકંલન  �-૭  ભાગ-૭ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૧

26-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૬ ��યાવત� �વાહ  �-૭  ભાગ-૮ સકંલનનો ઉપયોગ  �-૮  ભાગ-૧ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૨

27-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૭ િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-૮  ભાગ-૧ સકંલનનો ઉપયોગ  �-૮  ભાગ-૨ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૩

28-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૭ િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-૮  ભાગ-૨ સકંલનનો ઉપયોગ  �-૮  ભાગ-૨ માનવ �વા��ય અને રોગો  �-૮  ભાગ-૪

29-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૮ િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-૮  ભાગ-૩ સકંલનનો ઉપયોગ  �-૮  ભાગ-૩ અ� - ઉ�તીકરણ માટ�ની કાય�નીિત  �-૯  ભાગ-૧

30-09-20 આ��ડહાઇડ, ��ટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-૧૨  ભાગ-૮ િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-૮  ભાગ-૩ સકંલનનો ઉપયોગ  �-૮  ભાગ-૩ અ� - ઉ�તીકરણ માટ�ની કાય�નીિત  �-૯  ભાગ-૨

ન�ધ: NEETના શૈ��ણક કાય��મો�ુ ં�સારણ ‘વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-૧૧ પર 5 થી 8 દર�યાન થાય છે. ��ુ ં�નુ:�સારણ 13 થી 16 અને  21 થી 24 કલાક રહ�શે.

સમય/િવષય

ધોરણ-૧૨  વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-૧૨



સ�ટ��બર-૨૦૨૦

તાર�ખ નામાના ં�ળૂત�વો (4-5) �કડાશા� (5-6) ��ે� S.L. (6-7)

01-09-20 ભાગીદારનો �વેશ �-૫ ભાગ-૧ �રુ�ખ સહસબંધં �-૨  ભાગ-૧ Unit 3 Part 1

02-09-20 ભાગીદારનો �વેશ �-૫ ભાગ-૨ �રુ�ખ સહસબંધં �-૨  ભાગ-૨ Unit 3 Part 2

03-09-20 ભાગીદારનો �વેશ �-૫ ભાગ-૩ �રુ�ખ સહસબંધં �-૨  ભાગ-૩ Unit 3 Part 3

04-09-20 ભાગીદારનો �વેશ �-૫ ભાગ-૪ �રુ�ખ સહસબંધં �-૨  ભાગ-૪ Unit 4 Part 1

05-09-20 ભાગીદારનો �વેશ �-૫ ભાગ-૫ �રુ�ખ િનયતસબંધં �-૩  ભાગ-૧ Unit 4 Part 2

06-09-20 ભાગીદારનો �વેશ �-૫ ભાગ-૬ �રુ�ખ િનયતસબંધં �-૩  ભાગ-૨ Unit 4 Part 3

07-09-20 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-૬ ભાગ-૧ �રુ�ખ િનયતસબંધં �-૩  ભાગ-૩ Unit 5 Part 1

08-09-20 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-૬ ભાગ-૨ �રુ�ખ િનયતસબંધં �-૩  ભાગ-૪ Unit 5 Part 2

09-09-20 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-૬ ભાગ-૩ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૧ Unit 5 Part 3

10-09-20 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-૬ ભાગ-૪ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૨ Unit 3 Part 1

11-09-20 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-૬ ભાગ-૫ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૩ Unit 3 Part 2

12-09-20 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-૬ ભાગ-૬ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૪ Unit 3 Part 3

13-09-20 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-૭ ભાગ-૧ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૫ Unit 4 Part 1

14-09-20 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-૭ ભાગ-૨ �રુ�ખ િનયતસબંધં �-૩  ભાગ-૧ Unit 4 Part 2

15-09-20 ભાગીદારનો �વેશ �-૫ ભાગ-૧ �રુ�ખ િનયતસબંધં �-૩  ભાગ-૨ Unit 4 Part 3

16-09-20 ભાગીદારનો �વેશ �-૫ ભાગ-૨ �રુ�ખ િનયતસબંધં �-૩  ભાગ-૩ Unit 5 Part 1

17-09-20 ભાગીદારનો �વેશ �-૫ ભાગ-૩ �રુ�ખ િનયતસબંધં �-૩  ભાગ-૪ Unit 5 Part 2

18-09-20 ભાગીદારનો �વેશ �-૫ ભાગ-૪ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૧ Unit 5 Part 3

19-09-20 ભાગીદારનો �વેશ �-૫ ભાગ-૫ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૨ Unit 3 Part 1

20-09-20 ભાગીદારનો �વેશ �-૫ ભાગ-૬ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૩ Unit 3 Part 2

21-09-20 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-૬ ભાગ-૧ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૪ Unit 3 Part 3

22-09-20 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-૬ ભાગ-૨ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૫ Unit 4 Part 1

23-09-20 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-૬ ભાગ-૩ �રુ�ખ િનયતસબંધં �-૩  ભાગ-૧ Unit 4 Part 2

24-09-20 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-૬ ભાગ-૪ �રુ�ખ િનયતસબંધં �-૩  ભાગ-૨ Unit 4 Part 3

25-09-20 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-૬ ભાગ-૫ �રુ�ખ િનયતસબંધં �-૩  ભાગ-૩ Unit 5 Part 1

26-09-20 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-૬ ભાગ-૬ �રુ�ખ િનયતસબંધં �-૩  ભાગ-૪ Unit 5 Part 2

27-09-20 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-૭ ભાગ-૧ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૧ Unit 5 Part 3

28-09-20 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-૭ ભાગ-૨ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૨ Unit 5 Part 1

29-09-20 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-૭ ભાગ-૧ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૩ Unit 5 Part 2

30-09-20 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-૭ ભાગ-૨ સામિયક �ેણી  �-૪ ભાગ-૪ Unit 5 Part 3

ધોરણ-૧૨     વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-૧૨

સમય/િવષય


