
�ુલાઈ ધોરણ-9

2022 સમય/િવષય
તાર�ખ િવ�ાન (0-1) ગ�ણત (1-2) �જુરાતી (2-3)

01/07/2022 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-1 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-1 પછે શામ�ળયો� બો�લયા પ�-3

02/07/2022 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-2 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-2 ગોપાળબાપા ગ�-4 

03/07/2022 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-3 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-3 ��ુર�ના �હૃ�ંુ� પ�-5

04/07/2022 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-4 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-4 પછે શામ�ળયો� બો�લયા પ�-3

05/07/2022 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-5 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-5 ગોપાળબાપા ગ�-4 

06/07/2022 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-6 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-6 ��ુર�ના �હૃ�ંુ� પ�-5

07/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-1 સભંાવના �-15   ભાગ-1 સ�ંા અને િવશેષણ 

08/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-2 સભંાવના �-15   ભાગ-2 ��યા િવશેષણ, િનપાત, વા� પ�રવત�ન 

09/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-3 સભંાવના �-15   ભાગ-3 િનબધં અને પ�લેખન 

10/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-4 સભંાવના �-15   ભાગ-4 પછે શામ�ળયો� બો�લયા પ�-3

11/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-5 સભંાવના �-15   ભાગ-5 ગોપાળબાપા ગ�-4 

12/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-6 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-1 ��ુર�ના �હૃ�ંુ� પ�-5

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-9

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

12/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-6 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-1 ��ુર�ના �હૃ�ંુ� પ�-5

13/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-7 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-2 સ�ંા અને િવશેષણ 

14/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-8 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-3 ��યા િવશેષણ, િનપાત, વા� પ�રવત�ન 

15/07/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-1 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-4 િનબધં અને પ�લેખન 

16/07/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-2 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-5 પછે શામ�ળયો� બો�લયા પ�-3

17/07/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-3 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-6 ગોપાળબાપા ગ�-4 

18/07/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-4 સભંાવના �-15   ભાગ-1 ��ુર�ના �હૃ�ંુ� પ�-5

19/07/2022 નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-5 સભંાવના �-15   ભાગ-2 સ�ંા અને િવશેષણ 

20/07/2022 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-1 સભંાવના �-15   ભાગ-3 ��યા િવશેષણ, િનપાત, વા� પ�રવત�ન 

21/07/2022 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-2 સભંાવના �-15   ભાગ-4 િનબધં અને પ�લેખન 

22/07/2022 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-3 સભંાવના �-15   ભાગ-5 પછે શામ�ળયો� બો�લયા પ�-3

23/07/2022 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-4 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-1 ગોપાળબાપા ગ�-4 

24/07/2022 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-5 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-2 ��ુર�ના �હૃ�ંુ� પ�-5

25/07/2022 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-6 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-3 પછે શામ�ળયો� બો�લયા પ�-3

26/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-1 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-4 ગોપાળબાપા ગ�-4 

27/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-2 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-5 ��ુર�ના �હૃ�ંુ� પ�-5

28/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-3 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-6 પછે શામ�ળયો� બો�લયા પ�-3

29/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-4 સભંાવના �-15   ભાગ-1 ગોપાળબાપા ગ�-4 

30/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-5 સભંાવના �-15   ભાગ-2 ��ુર�ના �હૃ�ંુ� પ�-5

31/07/2022 ગિત �-8   ભાગ-6 સભંાવના �-15   ભાગ-3 ��ુર�ના �હૃ�ંુ� પ�-5



�ુલાઈ ધોરણ-9

2022 સમય/િવષય
તાર�ખ ��ે� (3-4) સામા�જક િવ�ાન (4-5) ટ�મ ટ�મ તારા (5-6)

01/07/2022 Dental Health Read-2 Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-1 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૧

02/07/2022 Dental Health Read-2 Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-2 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૨

03/07/2022 Dental Health Read-2 Part-3 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-3 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૩

04/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-1 �ળૂ�તૂ હકો, �ળૂ�તૂ ફરજો અને રાજનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો �-9 ભાગ-1 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૪

05/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-2 �ળૂ�તૂ હકો, �ળૂ�તૂ ફરજો અને રાજનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો �-9 ભાગ-2 �તનો મ�ં : નાણા�ં ુ ંસચંાલન ભાગ-૧

06/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-3 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ૂ�ૃઠ-1 �-13 �તનો મ�ં : નાણા�ં ુ ંસચંાલન ભાગ-૨

07/07/2022 Direct Indirect Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૧

08/07/2022 Direct Indirect Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૨

09/07/2022 Dental Health Read-2 Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-3 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૩

10/07/2022 Dental Health Read-2 Part-2 �ળૂ�તૂ હકો, �ળૂ�તૂ ફરજો અને રાજનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો �-9 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૪

11/07/2022 Dental Health Read-2 Part-3 �ળૂ�તૂ હકો, �ળૂ�તૂ ફરજો અને રાજનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો �-9 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૫

12/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-1 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ૂ�ૃઠ-1 �-13 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૬

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-9

12/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-1 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ૂ�ૃઠ-1 �-13 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૬

13/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૭

14/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-3 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-2 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૧

15/07/2022 Direct Indirect Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-3 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૨

16/07/2022 Direct Indirect Part-2 �ળૂ�તૂ હકો, �ળૂ�તૂ ફરજો અને રાજનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો �-9 ભાગ-1 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૩

17/07/2022 Dental Health Read-2 Part-1 �ળૂ�તૂ હકો, �ળૂ�તૂ ફરજો અને રાજનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો �-9 ભાગ-2 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૪

18/07/2022 Dental Health Read-2 Part-2 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ૂ�ૃઠ-1 �-13 �તનો મ�ં : કડવી વા�તિવકતાઓનો સામનો કરવો ભાગ-૧

19/07/2022 Dental Health Read-2 Part-3 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-1 �તનો મ�ં : કડવી વા�તિવકતાઓનો સામનો કરવો ભાગ-૨

20/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-2 �તનો મ�ં: તણાવ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંભાગ-૧

21/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-3 �તનો મ�ં: તણાવ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંભાગ-૨

22/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-3 �ળૂ�તૂ હકો, �ળૂ�તૂ ફરજો અને રાજનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો �-9 ભાગ-1 �તનો મ�ં: તણાવ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંભાગ-૩

23/07/2022 Direct Indirect Part-1 �ળૂ�તૂ હકો, �ળૂ�તૂ ફરજો અને રાજનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો �-9 ભાગ-2 �તનો મ�ં: તણાવ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંભાગ-૪

24/07/2022 Direct Indirect Part-2 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ૂ�ૃઠ-1 �-13 �તનો મ�ં : �યસનથી �ુર રહ�� ુ ંભાગ-૧

25/07/2022 Dental Health Read-2 Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-1 �તનો મ�ં : �યસનથી �ુર રહ�� ુ ંભાગ-૨

26/07/2022 Dental Health Read-2 Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સતંોષ ભાગ-૧

27/07/2022 Dental Health Read-2 Part-3 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-3 �તનો મ�ં : સતંોષ ભાગ-૨

28/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-1 �ળૂ�તૂ હકો, �ળૂ�તૂ ફરજો અને રાજનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો �-9 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સ��ૃ� ભાગ-૧

29/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-2 �ળૂ�તૂ હકો, �ળૂ�તૂ ફરજો અને રાજનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો �-9 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સ��ૃ� ભાગ-૨

30/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-3 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ૂ�ૃઠ-1 �-13 �તનો મ�ં : અ�ય લોકોના એકાતંનો આદર કરવો ભાગ-૧

31/07/2022 Mohan and his Veena Read-3 Part-3 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ૂ�ૃઠ-1 �-13 �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.



�ુલાઈ ધોરણ-10

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

01/07/2022 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-1 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-1  The Human Robot Read 2  Part 1

02/07/2022 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-2 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-2  The Human Robot Read 2  Part 2

03/07/2022 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-3 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-3  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-1

04/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-1 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-4  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-2

05/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-2 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-5 Make meaningful sentence Part-1

06/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-3 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-1 Make meaningful sentence Part-2

07/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-4 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-2  The Human Robot Read 2  Part 1

08/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-5 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-3  The Human Robot Read 2  Part 2

09/07/2022 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-1 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-4  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-1

10/07/2022 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-2 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-5  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-2

11/07/2022 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-3 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-1 Make meaningful sentence Part-1

12/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-1 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-2 Make meaningful sentence Part-2

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-10

સમય/િવષય

12/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-1 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-2 Make meaningful sentence Part-2

13/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-2 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-3  The Human Robot Read 2  Part 1

14/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-3 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-4  The Human Robot Read 2  Part 2

15/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-4 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-5  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-1

16/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-5 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-1  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-2

17/07/2022 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-1 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-2 Make meaningful sentence Part-1

18/07/2022 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-2 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-3 Make meaningful sentence Part-2

19/07/2022 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-3 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-4  The Human Robot Read 2  Part 1

20/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-1 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-5  The Human Robot Read 2  Part 2

21/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-2 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-1  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-1

22/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-3 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-2  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-2

23/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-4 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-3  The Human Robot Read 2  Part 1

24/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-5 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-4  The Human Robot Read 2  Part 2

25/07/2022 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-1 �િવક ��યાઓ  �-6  ભાગ-5  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-1

26/07/2022 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-2 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-1  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-2

27/07/2022 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-3 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-2  The Human Robot Read 2  Part 1

28/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-1 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-3  The Human Robot Read 2  Part 2

29/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-2 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-4  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-1

30/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-3 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-5  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-2

31/07/2022 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-4 �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-5  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-2



�ુલાઈ ધોરણ-10

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

01/07/2022 �લૂી ગયા પછ�  ગ�-4 ભાગ-1 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો: પરંપરાઓ: હ�ત અને લ�લતકલા     �-2  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

02/07/2022 �લૂી ગયા પછ�  ગ�-4 ભાગ-2 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો: પરંપરાઓ: હ�ત અને લ�લતકલા     �-2  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

03/07/2022 દ�કર�  પ�-5 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો: પરંપરાઓ: હ�ત અને લ�લતકલા     �-2  ભાગ-3 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

04/07/2022 વાઈરલ ઇ�ફ�કશન ગ�-6 ભાગ-1 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો:  િશ�પ અને �થાપ�યકલા   �-3  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

05/07/2022 વાઈરલ ઇ�ફ�કશન  ગ�-6 ભાગ-2 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો:  િશ�પ અને �થાપ�યકલા   �-3  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

06/07/2022 �ું એવો �જુરાતી  પ�-7 વન અને વ�ય�વ સસંાધન    �-9  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

07/07/2022 એકમ-1 �યાકરણ �વિન�ેણી વન અને વ�ય�વ સસંાધન    �-9  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

08/07/2022 િનબધંલેખન અને પ�લેખન આિથ�ક ઉદાર�કરણ અને વૈિ�ક�કરણ   �-16  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

09/07/2022 �લૂી ગયા પછ�  ગ�-4 ભાગ-1 આિથ�ક ઉદાર�કરણ અને વૈિ�ક�કરણ   �-16  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

10/07/2022 �લૂી ગયા પછ�  ગ�-4 ભાગ-2 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો: પરંપરાઓ: હ�ત અને લ�લતકલા     �-2  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

11/07/2022 દ�કર�  પ�-5 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો: પરંપરાઓ: હ�ત અને લ�લતકલા     �-2  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

12/07/2022 વાઈરલ ઇ�ફ�કશન ગ�-6 ભાગ-1 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો: પરંપરાઓ: હ�ત અને લ�લતકલા     �-2  ભાગ-3 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-10

સમય/િવષય

12/07/2022 વાઈરલ ઇ�ફ�કશન ગ�-6 ભાગ-1 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો: પરંપરાઓ: હ�ત અને લ�લતકલા     �-2  ભાગ-3 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

13/07/2022 વાઈરલ ઇ�ફ�કશન  ગ�-6 ભાગ-2 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો:  િશ�પ અને �થાપ�યકલા   �-3  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

14/07/2022 �ું એવો �જુરાતી  પ�-7 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો:  િશ�પ અને �થાપ�યકલા   �-3  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

15/07/2022 એકમ-1 �યાકરણ �વિન�ેણી વન અને વ�ય�વ સસંાધન    �-9  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

16/07/2022 િનબધંલેખન અને પ�લેખન વન અને વ�ય�વ સસંાધન    �-9  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

17/07/2022 �લૂી ગયા પછ�  ગ�-4 ભાગ-1 આિથ�ક ઉદાર�કરણ અને વૈિ�ક�કરણ   �-16  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

18/07/2022 �લૂી ગયા પછ�  ગ�-4 ભાગ-2 આિથ�ક ઉદાર�કરણ અને વૈિ�ક�કરણ   �-16  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

19/07/2022 દ�કર�  પ�-5 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો: પરંપરાઓ: હ�ત અને લ�લતકલા     �-2  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

20/07/2022 વાઈરલ ઇ�ફ�કશન ગ�-6 ભાગ-1 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો: પરંપરાઓ: હ�ત અને લ�લતકલા     �-2  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

21/07/2022 વાઈરલ ઇ�ફ�કશન  ગ�-6 ભાગ-2 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો: પરંપરાઓ: હ�ત અને લ�લતકલા     �-2  ભાગ-3 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

22/07/2022 �ું એવો �જુરાતી  પ�-7 ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો:  િશ�પ અને �થાપ�યકલા   �-3  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

23/07/2022 એકમ-1 �યાકરણ �વિન�ેણી ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો:  િશ�પ અને �થાપ�યકલા   �-3  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

24/07/2022 િનબધંલેખન અને પ�લેખન વન અને વ�ય�વ સસંાધન    �-9  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

25/07/2022 �લૂી ગયા પછ�  ગ�-4 ભાગ-1 વન અને વ�ય�વ સસંાધન    �-9  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

26/07/2022 �લૂી ગયા પછ�  ગ�-4 ભાગ-2 આિથ�ક ઉદાર�કરણ અને વૈિ�ક�કરણ   �-16  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

27/07/2022 દ�કર�  પ�-5 આિથ�ક ઉદાર�કરણ અને વૈિ�ક�કરણ   �-16  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

28/07/2022 વાઈરલ ઇ�ફ�કશન ગ�-6 ભાગ-1 વન અને વ�ય�વ સસંાધન    �-9  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

29/07/2022 વાઈરલ ઇ�ફ�કશન  ગ�-6 ભાગ-2 વન અને વ�ય�વ સસંાધન    �-9  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

30/07/2022 �ું એવો �જુરાતી  પ�-7 આિથ�ક ઉદાર�કરણ અને વૈિ�ક�કરણ   �-16  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

31/07/2022 �ું એવો �જુરાતી  પ�-7 આિથ�ક ઉદાર�કરણ અને વૈિ�ક�કરણ   �-16  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.



�ુલાઈ        ધોરણ-11

2022

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) ��ે� S.L. (5-6)

01/07/2022 સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-1 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-1 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-1 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-1 વ��ઓુ અને સેવા કર પ�રચય �-3 Unit 1 Part 1

02/07/2022 સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-2 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-2 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-2 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-2 આમન�ધ �-4   ભાગ-1 Unit 1 Part 2

03/07/2022 સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-3 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-3 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-3 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-3 આમન�ધ �-4   ભાગ-2 Unit 1 Part 3

04/07/2022 સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-4 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-4 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-4 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-1 આમન�ધ �-4   ભાગ-3 Unit 2 Part 1

05/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-1 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-5 �રુ�ખપથ પર ગિત �-3 ભાગ-1 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-2 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 2 Part 2

06/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-2 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-6 �રુ�ખપથ પર ગિત �-3 ભાગ-2 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-3 વ��ઓુ અને સેવા કર પ�રચય �-3 Unit 2 Part 3

07/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-3 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-7 �રુ�ખપથ પર ગિત �-3 ભાગ-3 સ��ુપી વન�પિતઓની બા�ાકારિવ�ા �-5 ભાગ-1 આમન�ધ �-4   ભાગ-1 Unit 3 Part 1

08/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-4 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-8 �રુ�ખપથ પર ગિત �-3 ભાગ-4 સ��ુપી વન�પિતઓની બા�ાકારિવ�ા �-5 ભાગ-2 આમન�ધ �-4   ભાગ-2 Unit 3 Part 2

09/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-5 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-9 �રુ�ખપથ પર ગિત �-3 ભાગ-5 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-1 આમન�ધ �-4   ભાગ-3 Unit 1 Part 1

10/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-6 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-10 �રુ�ખપથ પર ગિત �-3 ભાગ-6 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-2 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 1 Part 2

11/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-7 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-1 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-1 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-3 વ��ઓુ અને સેવા કર પ�રચય �-3 Unit 1 Part 3

12/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-8 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-2 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-2 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-1 આમન�ધ �-4   ભાગ-1 Unit 2 Part 1

13/07/2022 સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-1 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-3 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-3 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-2 આમન�ધ �-4   ભાગ-2 Unit 2 Part 2

અને િવધેયો ત�વો�ું અને �ણુધમ�માં �ાણી��ૃ�ટ

               સમય/િવષય
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14/07/2022 સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-2 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-4 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-4 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-3 આમન�ધ �-4   ભાગ-3 Unit 2 Part 3

15/07/2022 સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-3 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-5 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-5 સ��ુપી વન�પિતઓની બા�ાકારિવ�ા �-5 ભાગ-1 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 3 Part 1

16/07/2022 સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-4 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-6 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-6 સ��ુપી વન�પિતઓની બા�ાકારિવ�ા �-5 ભાગ-2 વ��ઓુ અને સેવા કર પ�રચય �-3 Unit 3 Part 2

17/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-1 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-1 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-1 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-1 આમન�ધ �-4   ભાગ-1 Unit 1 Part 1

18/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-2 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-2 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-2 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-2 આમન�ધ �-4   ભાગ-2 Unit 1 Part 2

19/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-3 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-3 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-3 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-3 આમન�ધ �-4   ભાગ-3 Unit 1 Part 3

20/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-4 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-4 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-4 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-1 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 2 Part 1

21/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-5 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-5 �રુ�ખપથ પર ગિત �-3 ભાગ-1 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-2 વ��ઓુ અને સેવા કર પ�રચય �-3 Unit 2 Part 2

22/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-6 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-6 �રુ�ખપથ પર ગિત �-3 ભાગ-2 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-3 આમન�ધ �-4   ભાગ-1 Unit 2 Part 3

23/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-7 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-7 �રુ�ખપથ પર ગિત �-3 ભાગ-3 સ��ુપી વન�પિતઓની બા�ાકારિવ�ા �-5 ભાગ-1 આમન�ધ �-4   ભાગ-2 Unit 3 Part 1

24/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-8 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-8 �રુ�ખપથ પર ગિત �-3 ભાગ-4 સ��ુપી વન�પિતઓની બા�ાકારિવ�ા �-5 ભાગ-2 આમન�ધ �-4   ભાગ-3 Unit 3 Part 2

25/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-1 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-9 �રુ�ખપથ પર ગિત �-3 ભાગ-5 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-1 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 1 Part 1

26/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-2 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-10 �રુ�ખપથ પર ગિત �-3 ભાગ-6 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-2 વ��ઓુ અને સેવા કર પ�રચય �-3 Unit 1 Part 2

27/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-3 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-1 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-1 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-3 આમન�ધ �-4   ભાગ-1 Unit 1 Part 3

28/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-4 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-2 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-2 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-1 આમન�ધ �-4   ભાગ-2 Unit 2 Part 1

29/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-5 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-3 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-3 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-2 આમન�ધ �-4   ભાગ-3 Unit 2 Part 2

30/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-6 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-4 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-4 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-3 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 2 Part 3

31/07/2022 િ�કોણિમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-7 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-5 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-5 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-3 �હસાબી સમીકરણ અને ધધંાના �યવહારો  �-5  Unit 3 Part 1

�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)

01/07/2022 �ાવણો  �-2  ભાગ-1 ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-2  ભાગ-1 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-1 માનવ-�જનન  �-3

02/07/2022 �ાવણો  �-2  ભાગ-2 ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-2  ભાગ-2 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-2 �ાજનનીક �વા��ય  �-4

03/07/2022 �ાવણો  �-2  ભાગ-3 ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-2  ભાગ-3 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-3 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-1

04/07/2022 �ાવણો  �-2  ભાગ-4 ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-2  ભાગ-4 �ે�ણક  �-3  ભાગ-1 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-2

05/07/2022 �ાવણો  �-2  ભાગ-5 ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-2  ભાગ-5 �ે�ણક  �-3  ભાગ-2 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-3

06/07/2022 િવ�તુ- રસાયણિવ�ાન  �-3  ભાગ-1 ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-2  ભાગ-6 �ે�ણક  �-3  ભાગ-3 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-4

07/07/2022 િવ�તુ- રસાયણિવ�ાન  �-3  ભાગ-2 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-1 �ે�ણક  �-3  ભાગ-4 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-5

08/07/2022 િવ�તુ- રસાયણિવ�ાન  �-3  ભાગ-3 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-2 િન�ાયક  �-4  ભાગ-1 માનવ-�જનન  �-3

09/07/2022 િવ�તુ- રસાયણિવ�ાન  �-3  ભાગ-4 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-3 િન�ાયક  �-4  ભાગ-2 �ાજનનીક �વા��ય  �-4

10/07/2022 િવ�તુ- રસાયણિવ�ાન  �-3  ભાગ-5 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-4 િન�ાયક  �-4  ભાગ-3 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-1

11/07/2022 ત�વોના અલગીકરણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો અને ��મો  �-6  ભાગ-1 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-5 િન�ાયક  �-4  ભાગ-4 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-2

12/07/2022 ત�વોના અલગીકરણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો અને ��મો  �-6  ભાગ-2 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-6 િન�ાયક  �-4  ભાગ-5 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-3

13/07/2022 ત�વોના અલગીકરણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો અને ��મો  �-6  ભાગ-3 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-7 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-1 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-4

14/07/2022 ત�વોના અલગીકરણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો અને ��મો  �-6  ભાગ-4 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-8 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-2 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-5

સમય/િવષય
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14/07/2022 ત�વોના અલગીકરણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો અને ��મો  �-6  ભાગ-4 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-8 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-2 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-5

15/07/2022 �ાવણો  �-2  ભાગ-1 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-9 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-3 માનવ-�જનન  �-3

16/07/2022 �ાવણો  �-2  ભાગ-2 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-10 �ે�ણક  �-3  ભાગ-1 �ાજનનીક �વા��ય  �-4

17/07/2022 �ાવણો  �-2  ભાગ-3 ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-2  ભાગ-1 �ે�ણક  �-3  ભાગ-2 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-1

18/07/2022 �ાવણો  �-2  ભાગ-4 ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-2  ભાગ-2 �ે�ણક  �-3  ભાગ-3 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-2

19/07/2022 �ાવણો  �-2  ભાગ-5 ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-2  ભાગ-3 �ે�ણક  �-3  ભાગ-4 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-3

20/07/2022 િવ�તુ- રસાયણિવ�ાન  �-3  ભાગ-1 ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-2  ભાગ-4 િન�ાયક  �-4  ભાગ-1 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-4

21/07/2022 િવ�તુ- રસાયણિવ�ાન  �-3  ભાગ-2 ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-2  ભાગ-5 િન�ાયક  �-4  ભાગ-2 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-5

22/07/2022 િવ�તુ- રસાયણિવ�ાન  �-3  ભાગ-3 ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-2  ભાગ-6 િન�ાયક  �-4  ભાગ-3 માનવ-�જનન  �-3

23/07/2022 િવ�તુ- રસાયણિવ�ાન  �-3  ભાગ-4 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-1 િન�ાયક  �-4  ભાગ-4 �ાજનનીક �વા��ય  �-4

24/07/2022 િવ�તુ- રસાયણિવ�ાન  �-3  ભાગ-5 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-2 િન�ાયક  �-4  ભાગ-5 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-1

25/07/2022 ત�વોના અલગીકરણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો અને ��મો  �-6  ભાગ-1 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-3 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-1 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-2

26/07/2022 ત�વોના અલગીકરણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો અને ��મો  �-6  ભાગ-2 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-4 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-2 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-3

27/07/2022 ત�વોના અલગીકરણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો અને ��મો  �-6  ભાગ-3 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-5 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-3 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-4

28/07/2022 ત�વોના અલગીકરણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો અને ��મો  �-6  ભાગ-4 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-6 �ે�ણક  �-3  ભાગ-1 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાતંો  �-5  ભાગ-5

29/07/2022 ત�વોના અલગીકરણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો અને ��મો  �-6  ભાગ-1 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-7 �ે�ણક  �-3  ભાગ-2 માનવ-�જનન  �-3

30/07/2022 ત�વોના અલગીકરણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો અને ��મો  �-6  ભાગ-2 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-8 �ે�ણક  �-3  ભાગ-3 �ાજનનીક �વા��ય  �-4

31/07/2022 ત�વોના અલગીકરણ માટ�ના સામા�ય િસ�ાતંો અને ��મો  �-6  ભાગ-3 �વાહ િવ�તુ  �-3  ભાગ-9 �ે�ણક  �-3  ભાગ-4 �ાજનનીક �વા��ય  �-4



�ુલાઈ ધોરણ-12
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તાર�ખ નામાના ં�ળૂત�વો (4-5) �કડાશા� (5-6) ��ે� S.L. (6-7)

01/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-1 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-1 Unit 2 Part 1

02/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-2 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-2 Unit 2 Part 2

03/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-3 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-3 Unit 2 Part 3

04/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-4 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-4 Unit 3 Part 1

05/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-5 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-5 Unit 3 Part 2

06/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-6 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-6 Unit 3 Part 3

07/07/2022 પાઘડ��ુ ં��ૂયાકંન �-3 ભાગ-1 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-1 Unit 2 Part 1

08/07/2022 પાઘડ��ુ ં��ૂયાકંન �-3 ભાગ-2 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-2 Unit 2 Part 2

09/07/2022 ભાગીદાર��ુ ં�નુગ�ઠન �-4 ભાગ-1 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-3 Unit 2 Part 3

10/07/2022 ભાગીદાર��ુ ં�નુગ�ઠન �-4 ભાગ-2 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-4 Unit 3 Part 1

11/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-1 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-1 Unit 3 Part 2

12/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-2 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-2 Unit 3 Part 3

13/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-3 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-3 Unit 2 Part 1

14/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-4 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-4 Unit 2 Part 2

સમય/િવષય
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14/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-4 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-4 Unit 2 Part 2

15/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-5 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-5 Unit 2 Part 3

16/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-6 �ચૂક �ક  �-1  ભાગ-6 Unit 3 Part 1

17/07/2022 પાઘડ��ુ ં��ૂયાકંન �-3 ભાગ-1 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-1 Unit 3 Part 2

18/07/2022 પાઘડ��ુ ં��ૂયાકંન �-3 ભાગ-2 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-2 Unit 3 Part 3

19/07/2022 ભાગીદાર��ુ ં�નુગ�ઠન �-4 ભાગ-1 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-3 Unit 2 Part 1

20/07/2022 ભાગીદાર��ુ ં�નુગ�ઠન �-4 ભાગ-2 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-4 Unit 2 Part 2

21/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-1 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-1 Unit 2 Part 3

22/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-2 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-2 Unit 3 Part 1

23/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-3 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-3 Unit 3 Part 2

24/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-4 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-4 Unit 3 Part 3

25/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-5 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-1 Unit 2 Part 1

26/07/2022 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-6 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-2 Unit 2 Part 2

27/07/2022 પાઘડ��ુ ં��ૂયાકંન �-3 ભાગ-1 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-3 Unit 2 Part 3

28/07/2022 પાઘડ��ુ ં��ૂયાકંન �-3 ભાગ-2 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-4 Unit 3 Part 1

29/07/2022 ભાગીદાર��ુ ં�નુગ�ઠન �-4 ભાગ-1 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-1 Unit 3 Part 2

30/07/2022 ભાગીદાર��ુ ં�નુગ�ઠન �-4 ભાગ-2 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-2 Unit 3 Part 3

31/07/2022 ભાગીદાર��ુ ં�નુગ�ઠન �-4 ભાગ-2 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-3 Unit 3 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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