
October ધોરણ-9

2022

તાર�ખ િવ�ાન (0-1) ગ�ણત (1-2) �જુરાતી (2-3)
01/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-1 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-1 ભારતીય સ�ં�ૃિતની િસ�� ગ�-10

02/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-2 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-2 મર�િવયા ગ�-11

03/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-3 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-3 સખી માક�ડ� ગ�-12

04/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-4 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-4 ર�તો કર� જવાના પ�-13

05/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-5 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-5 અલકંાર

06/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-1 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-6 સ�ંા અને િવશેષણ 

07/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-2 િ�કોણ  �-7  ભાગ-1 સમાસ

08/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-3 િ�કોણ  �-7  ભાગ-2 વા�ના �કાર

09/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-4 િ�કોણ  �-7  ભાગ-3 ભારતીય સ�ં�ૃિતની િસ�� ગ�-10

10/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-1 િ�કોણ  �-7  ભાગ-4 મર�િવયા ગ�-11

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-9

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

િવષય/સમય

10/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-1 િ�કોણ  �-7  ભાગ-4 મર�િવયા ગ�-11

11/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-2 િ�કોણ  �-7  ભાગ-5 સખી માક�ડ� ગ�-12

12/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-3 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-1 ર�તો કર� જવાના પ�-13

13/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-4 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-2 ભારતીય સ�ં�ૃિતની િસ�� ગ�-10

14/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-5 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-3 મર�િવયા ગ�-11

15/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-1 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-4 સખી માક�ડ� ગ�-12

16/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-2 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-5 ર�તો કર� જવાના પ�-13

17/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-3 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-6 અલકંાર

18/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-4 િ�કોણ  �-7  ભાગ-1 સ�ંા અને િવશેષણ 

19/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-1 િ�કોણ  �-7  ભાગ-2 સમાસ

20/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-2 િ�કોણ  �-7  ભાગ-3 વા�ના �કાર

21/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-3 િ�કોણ  �-7  ભાગ-4 ભારતીય સ�ં�ૃિતની િસ�� ગ�-10

22/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-4 િ�કોણ  �-7  ભાગ-5 મર�િવયા ગ�-11

23/10/2022 બળ તથા ગિતના િનયમો  �-9  ભાગ-5 િ�કોણ  �-7  ભાગ-1 સખી માક�ડ� ગ�-12

24/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-1 િ�કોણ  �-7  ભાગ-2 ર�તો કર� જવાના પ�-13

25/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-2 િ�કોણ  �-7  ભાગ-3 ભારતીય સ�ં�ૃિતની િસ�� ગ�-10

26/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-3 િ�કોણ  �-7  ભાગ-4 મર�િવયા ગ�-11

27/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-4 િ�કોણ  �-7  ભાગ-5 સખી માક�ડ� ગ�-12

28/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-1 િ�કોણ  �-7  ભાગ-1 ર�તો કર� જવાના પ�-13

29/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-2 િ�કોણ  �-7  ભાગ-2 સખી માક�ડ� ગ�-12

30/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-3 િ�કોણ  �-7  ભાગ-3 ર�તો કર� જવાના પ�-13

31/10/2022 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-10 ભાગ-4 િ�કોણ  �-7  ભાગ-4 ર�તો કર� જવાના પ�-13



October ધોરણ-9

2022

તાર�ખ ��ે� (3-4) સામા�જક િવ�ાન (4-5) ટ�મ ટ�મ તારા (5-6)
01/10/2022 The Useful Plough Poem-2 ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૧

02/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-1 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-1 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૨

03/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-2 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-2 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૩

04/10/2022 The Useful Plough Poem-2 ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૪

05/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-1 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-1 �તનો મ�ં : નાણા�ં ુ ંસચંાલન ભાગ-૧

06/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-2 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-2 �તનો મ�ં : નાણા�ં ુ ંસચંાલન ભાગ-૨

07/10/2022 The Useful Plough Poem-2 ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૧

08/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-1 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૨

09/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-2 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૩

10/10/2022 Unseen Comprehension Part-1 ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૪

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-9

િવષય/સમય

10/10/2022 Unseen Comprehension Part-1 ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૪

11/10/2022 Unseen Comprehension Part-2 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૫

12/10/2022 Conjuction ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૬

13/10/2022 The Useful Plough Poem-2 ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૭

14/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-1 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-1 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૧

15/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-2 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-2 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૨

16/10/2022 The Useful Plough Poem-2 ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૩

17/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-1 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-1 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૪

18/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-2 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-2 �તનો મ�ં : કડવી વા�તિવકતાઓનો સામનો કરવો ભાગ-૧

19/10/2022 The Useful Plough Poem-2 ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �તનો મ�ં : કડવી વા�તિવકતાઓનો સામનો કરવો ભાગ-૨

20/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-1 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-1 �તનો મ�ં: તણાવ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંભાગ-૧

21/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-2 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-2 �તનો મ�ં: તણાવ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંભાગ-૨

22/10/2022 Unseen Comprehension Part-1 ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �તનો મ�ં: તણાવ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંભાગ-૩

23/10/2022 Unseen Comprehension Part-2 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-1 �તનો મ�ં: તણાવ�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ ંભાગ-૪

24/10/2022 Conjuction ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-2 �તનો મ�ં : �યસનથી �ુર રહ�� ુ ંભાગ-૧

25/10/2022 The Useful Plough Poem-2 ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �તનો મ�ં : �યસનથી �ુર રહ�� ુ ંભાગ-૨

26/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-1 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સતંોષ ભાગ-૧

27/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-2 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સતંોષ ભાગ-૨

28/10/2022 The Useful Plough Poem-2 ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �તનો મ�ં : સ��ૃ� ભાગ-૧

29/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-1 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સ��ૃ� ભાગ-૨

30/10/2022 The Night Train at Deoli Read-6 Part-2 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-2 �તનો મ�ં : અ�ય લોકોના એકાતંનો આદર કરવો ભાગ-૧

31/10/2022 The Useful Plough Poem-2 ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �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.



October ધોરણ-10

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

01/10/2022 �કડાશા� �-14  ભાગ-1 માનવ �ખ અને રંગબેરંગી �ુિનયા  �-11  ભાગ-1  Playing With Fire  Read-5  Part-1

02/10/2022 �કડાશા� �-14  ભાગ-2 માનવ �ખ અને રંગબેરંગી �ુિનયા  �-11  ભાગ-2  Playing With Fire  Read-5  Part-2

03/10/2022 �કડાશા� �-14  ભાગ-3 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-1  I Love You, Teacher Read 6

04/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-1 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-2  Playing With Fire  Read-5  Part-1

05/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-2 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-3  Playing With Fire  Read-5  Part-2

06/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-3 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-4  I Love You, Teacher Read 6

07/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-4 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-5  Playing With Fire  Read-5  Part-1

08/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-5 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-6  Playing With Fire  Read-5  Part-2

09/10/2022 �કડાશા� �-14  ભાગ-1 માનવ �ખ અને રંગબેરંગી �ુિનયા  �-11  ભાગ-1  I Love You, Teacher Read 6

10/10/2022 �કડાશા� �-14  ભાગ-2 માનવ �ખ અને રંગબેરંગી �ુિનયા  �-11  ભાગ-2 Adjective Clause

11/10/2022 �કડાશા� �-14  ભાગ-3 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-1 Change the Text

12/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-1 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-2 Verb form

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-10

િવષય/સમય

12/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-1 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-2 Verb form

13/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-2 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-3  Playing With Fire  Read-5  Part-1

14/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-3 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-4  Playing With Fire  Read-5  Part-2

15/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-4 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-5  I Love You, Teacher Read 6

16/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-5 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-6  Playing With Fire  Read-5  Part-1

17/10/2022 �કડાશા� �-14  ભાગ-1 માનવ �ખ અને રંગબેરંગી �ુિનયા  �-11  ભાગ-1  Playing With Fire  Read-5  Part-2

18/10/2022 �કડાશા� �-14  ભાગ-2 માનવ �ખ અને રંગબેરંગી �ુિનયા  �-11  ભાગ-2  I Love You, Teacher Read 6

19/10/2022 �કડાશા� �-14  ભાગ-3 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-1  Playing With Fire  Read-5  Part-1

20/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-1 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-2  Playing With Fire  Read-5  Part-2

21/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-2 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-3  I Love You, Teacher Read 6

22/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-3 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-4 Adjective Clause

23/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-4 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-5 Change the Text

24/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-5 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-6 Verb form

25/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-1 માનવ �ખ અને રંગબેરંગી �ુિનયા  �-11  ભાગ-1  Playing With Fire  Read-5  Part-1

26/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-2 માનવ �ખ અને રંગબેરંગી �ુિનયા  �-11  ભાગ-2  Playing With Fire  Read-5  Part-2

27/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-3 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-1  I Love You, Teacher Read 6

28/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-4 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-2  Playing With Fire  Read-5  Part-1

29/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-4 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-3  Playing With Fire  Read-5  Part-2

30/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-5 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-4  I Love You, Teacher Read 6

31/10/2022 િ�કોણ  �-6  ભાગ-5 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-5  I Love You, Teacher Read 6



October ધોરણ-10

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

01/10/2022 વતનથી િવદાય થતાં  ગ�-13 ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

02/10/2022 જ�મો�સવ  ગ�-14  ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

03/10/2022 બોલીએ ના કાંઈ  પ�-15 ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

04/10/2022 વતનથી િવદાય થતાં  ગ�-13 ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

05/10/2022 જ�મો�સવ  ગ�-14  ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

06/10/2022 બોલીએ ના કાંઈ  પ�-15 ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

07/10/2022 વતનથી િવદાય થતાં  ગ�-13 ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

08/10/2022 જ�મો�સવ  ગ�-14  ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

09/10/2022 બોલીએ ના કાંઈ  પ�-15 ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

10/10/2022 િનબધંલેખન અને પ�લેખન ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

11/10/2022 ��યાિવશેષણ ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

12/10/2022 અલકંાર ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-10

િવષય/સમય

12/10/2022 અલકંાર ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

13/10/2022 વતનથી િવદાય થતાં  ગ�-13 ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

14/10/2022 જ�મો�સવ  ગ�-14  ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

15/10/2022 બોલીએ ના કાંઈ  પ�-15 ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

16/10/2022 વતનથી િવદાય થતાં  ગ�-13 ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

17/10/2022 જ�મો�સવ  ગ�-14  ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

18/10/2022 બોલીએ ના કાંઈ  પ�-15 ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

19/10/2022 િનબધંલેખન અને પ�લેખન ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

20/10/2022 ��યાિવશેષણ ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

21/10/2022 અલકંાર ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

22/10/2022 વતનથી િવદાય થતાં  ગ�-13 ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

23/10/2022 જ�મો�સવ  ગ�-14  ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

24/10/2022 બોલીએ ના કાંઈ  પ�-15 ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

25/10/2022 વતનથી િવદાય થતાં  ગ�-13 ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

26/10/2022 જ�મો�સવ  ગ�-14  ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

27/10/2022 બોલીએ ના કાંઈ  પ�-15 ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

28/10/2022 વતનથી િવદાય થતાં  ગ�-13 ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

29/10/2022 જ�મો�સવ  ગ�-14  ભારતના સા�ં�ૃિતક વારસાના ં�થળો    �-6  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

30/10/2022 બોલીએ ના કાંઈ  પ�-15 ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

31/10/2022 બોલીએ ના કાંઈ  પ�-15 ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  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.



October        ધોરણ-11

2022

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

01/10/2022 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-1 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-1 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-1

02/10/2022 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-2 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-2 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-2

03/10/2022 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-3 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-3 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-3

04/10/2022 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-4 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-4 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-4

05/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-1 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-5 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-5

06/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-2 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-6 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-1

07/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-3 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-7 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-2

08/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-4 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-8 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-3

09/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-5 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-1 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-4

10/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-6 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-2 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-5

11/10/2022 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-1 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-3 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-6

12/10/2022 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-2 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-4 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-7

13/10/2022 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-3 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-5 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-8

               િવષય/સમય

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-11

14/10/2022 �મચય અને સચંય  �-7  ભાગ-4 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-6 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-9

15/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-1 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-1 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-10

16/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-2 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-2 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-1

17/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-3 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-3 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-2

18/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-4 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-4 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-3

19/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-5 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-5 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-4

20/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-6 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-6 ��ુુ�વાકષ�ણ  �-8  ભાગ-5

21/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-1 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-7 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-1

22/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-2 ઉ�માગિતશા�  �-6  ભાગ-8 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-2

23/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-3 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-1 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-3

24/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-4 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-2 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-4

25/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-5 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-3 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-5

26/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-6 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-4 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-6

27/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-1 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-5 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-7

28/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-2 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-6 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-8

29/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-3 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-1 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-9

30/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-4 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-2 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-10

31/10/2022 ��પદ� �મેય  �-8 ભાગ-5 s-િવભાગના ત�વો  �-10  ભાગ-3 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-10



October ધોરણ-11

2022

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

01/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-1 કા� ુસરવૈ� ુ  �-10   ભાગ-1 Unit 4 Part 1

02/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-2 કા� ુસરવૈ� ુ  �-10   ભાગ-2 Unit 4 Part 2

03/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-3 બે�ક િસલકમેળ    �-11   ભાગ-1 Unit 5 Part 1

04/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-4 બે�ક િસલકમેળ    �-11   ભાગ-2 Unit 5 Part 2

05/10/2022 ખનીજ પોષણ  �-12  ભાગ-1 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-1 Unit 4 Part 1

06/10/2022 ખનીજ પોષણ  �-12  ભાગ-2 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-2 Unit 4 Part 2

07/10/2022 ઉ�ચક�ાની વન�પિતઓમા ં�કાશસ�ંલેષણ �-13  ભાગ-1 કા� ુસરવૈ� ુ  �-10   ભાગ-1 Unit 5 Part 1

08/10/2022 ઉ�ચક�ાની વન�પિતઓમા ં�કાશસ�ંલેષણ �-13  ભાગ-2 કા� ુસરવૈ� ુ  �-10   ભાગ-2 Unit 5 Part 2

09/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-1 બે�ક િસલકમેળ    �-11   ભાગ-1 Unit 4 Part 1

10/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-2 બે�ક િસલકમેળ    �-11   ભાગ-2 Unit 4 Part 2

11/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-3 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-1 Unit 5 Part 1

12/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-4 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-2 Unit 5 Part 2

13/10/2022 ખનીજ પોષણ  �-12  ભાગ-1 કા� ુસરવૈ� ુ  �-10   ભાગ-1 Unit 4 Part 1

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-11

               િવષય/સમય

14/10/2022 ખનીજ પોષણ  �-12  ભાગ-2 કા� ુસરવૈ� ુ  �-10   ભાગ-2 Unit 4 Part 2

15/10/2022 ઉ�ચક�ાની વન�પિતઓમા ં�કાશસ�ંલેષણ �-13  ભાગ-1 બે�ક િસલકમેળ    �-11   ભાગ-1 Unit 5 Part 1

16/10/2022 ઉ�ચક�ાની વન�પિતઓમા ં�કાશસ�ંલેષણ �-13  ભાગ-2 બે�ક િસલકમેળ    �-11   ભાગ-2 Unit 5 Part 2

17/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-1 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-1 Unit 4 Part 1

18/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-2 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-2 Unit 4 Part 2

19/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-3 કા� ુસરવૈ� ુ  �-10   ભાગ-1 Unit 5 Part 1

20/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-4 કા� ુસરવૈ� ુ  �-10   ભાગ-2 Unit 5 Part 2

21/10/2022 ખનીજ પોષણ  �-12  ભાગ-1 બે�ક િસલકમેળ    �-11   ભાગ-1 Unit 4 Part 1

22/10/2022 ખનીજ પોષણ  �-12  ભાગ-2 બે�ક િસલકમેળ    �-11   ભાગ-2 Unit 4 Part 2

23/10/2022 ઉ�ચક�ાની વન�પિતઓમા ં�કાશસ�ંલેષણ �-13  ભાગ-1 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-1 Unit 5 Part 1

24/10/2022 ઉ�ચક�ાની વન�પિતઓમા ં�કાશસ�ંલેષણ �-13  ભાગ-2 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-2 Unit 5 Part 2

25/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-1 કા� ુસરવૈ� ુ  �-10   ભાગ-1 Unit 4 Part 1

26/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-2 કા� ુસરવૈ� ુ  �-10   ભાગ-2 Unit 4 Part 2

27/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-3 બે�ક િસલકમેળ    �-11   ભાગ-1 Unit 5 Part 1

28/10/2022 વન�પિતઓમા ંવહન  �-11  ભાગ-4 બે�ક િસલકમેળ    �-11   ભાગ-2 Unit 5 Part 2

29/10/2022 ખનીજ પોષણ  �-12  ભાગ-1 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-1 Unit 5 Part 1

30/10/2022 ખનીજ પોષણ  �-12  ભાગ-2 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-2 Unit 5 Part 2

31/10/2022 ખનીજ પોષણ  �-12  ભાગ-2 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-2 Unit 5 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.



October ધોરણ-12

2022

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

01/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-1 િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-8  ભાગ-1 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-1 માનવ - ક�યાણમા ં��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-1

02/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-2 િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-8  ભાગ-2 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-2 માનવ - ક�યાણમા ં��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-2

03/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-3 િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-8  ભાગ-3 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-3 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-1

04/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-4 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-1 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-4 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-2

05/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-5 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-2 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-1 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-3

06/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-6 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-3 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-2 માનવ - ક�યાણમા ં��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-1

07/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-7 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-4 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-3 માનવ - ક�યાણમા ં��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-2

08/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-8 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-5 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-4 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-1

09/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-1 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-6 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-5 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-2

10/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-2 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-7 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-6 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-3

11/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-3 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-8 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-1 માનવ - ક�યાણમા ં��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-1

12/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-4 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-9 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-2 માનવ - ક�યાણમા ં��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-2

13/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-5 િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-8  ભાગ-1 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-3 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-1

14/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-6 િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-8  ભાગ-2 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-4 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-2

સમય/િવષય

 વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-12

14/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-6 િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-8  ભાગ-2 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-4 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-2

15/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-7 િવ�તુ�ુબંક�ય તરંગો  �-8  ભાગ-3 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-1 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-3

16/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-8 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-1 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-2 માનવ - ક�યાણમા ં��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-1

17/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-9 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-2 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-3 માનવ - ક�યાણમા ં��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-2

18/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-10 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-3 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-4 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-1

19/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-11 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-4 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-5 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-2

20/10/2022 p-િવભાગના ંત�વો  �-7  ભાગ-12 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-5 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-6 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-3

21/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-1 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-6 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-1 માનવ - ક�યાણમા ં��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-1

22/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-2 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-7 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-2 માનવ - ક�યાણમા ં��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-2

23/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-3 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-8 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-3 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-1

24/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-4 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-9 િવકલ સમીકરણો  �-9  ભાગ-4 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-2

25/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-5 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-1 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-1 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-3

26/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-6 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-2 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-2 માનવ - ક�યાણમા ં��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-1

27/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-7 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-3 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-3 માનવ - ક�યાણમા ં��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-2

28/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-8 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-4 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-4 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-1

29/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-1 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-5 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-5 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-2

30/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-2 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-6 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-6 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-3

31/10/2022 ��ૃઠ રસાયણ િવ�ાન  �-5  ભાગ-3 �કરણ �કાશશા� અન ે�કાશીય ઉપકરણો.  �-9  ભાગ-7 સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-6 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાતંો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-3
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તાર�ખ નામાના ં�ળૂત�વો (4-5) �કડાશા� (5-6) ��ે� S.L. (6-7)

01/10/2022 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-7 ભાગ-1 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-1 Unit 5 Part 1

02/10/2022 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-7 ભાગ-2 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-2 Unit 5 Part 2

03/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-1 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-3 Unit 5 Part 3

04/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-2 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-4 Unit 6 Part 1

05/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-3 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-5 Unit 6 Part 2

06/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-4 સભંાવના  �-1  ભાગ-1 Unit 6 Part 3

07/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-5 સભંાવના  �-1  ભાગ-2 Unit 5 Part 1

08/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-6 સભંાવના  �-1  ભાગ-3 Unit 5 Part 2

09/10/2022 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-7 ભાગ-1 સભંાવના  �-1  ભાગ-4 Unit 5 Part 3

10/10/2022 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-7 ભાગ-2 સભંાવના  �-1  ભાગ-5 Unit 6 Part 1

11/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-1 સભંાવના  �-1  ભાગ-6 Unit 6 Part 2

12/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-2 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-1 Unit 6 Part 3

13/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-3 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-2 Unit 5 Part 1

14/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-4 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-3 Unit 5 Part 2

સમય/િવષય
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14/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-4 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-3 Unit 5 Part 2

15/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-5 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-4 Unit 5 Part 3

16/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-6 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-5 Unit 6 Part 1

17/10/2022 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-7 ભાગ-1 સભંાવના  �-1  ભાગ-1 Unit 6 Part 2

18/10/2022 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-7 ભાગ-2 સભંાવના  �-1  ભાગ-2 Unit 6 Part 3

19/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-1 સભંાવના  �-1  ભાગ-3 Unit 5 Part 1

20/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-2 સભંાવના  �-1  ભાગ-4 Unit 5 Part 2

21/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-3 સભંાવના  �-1  ભાગ-5 Unit 5 Part 3

22/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-4 સભંાવના  �-1  ભાગ-6 Unit 6 Part 1

23/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-5 સભંાવના  �-1  ભાગ-1 Unit 6 Part 2

24/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-6 સભંાવના  �-1  ભાગ-2 Unit 6 Part 3

25/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-1 સભંાવના  �-1  ભાગ-3 Unit 5 Part 1

26/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-2 સભંાવના  �-1  ભાગ-4 Unit 5 Part 2

27/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-3 સભંાવના  �-1  ભાગ-5 Unit 5 Part 3

28/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-4 સભંાવના  �-1  ભાગ-6 Unit 6 Part 1

29/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-5 સભંાવના  �-1  ભાગ-1 Unit 6 Part 2

30/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-6 સભંાવના  �-1  ભાગ-2 Unit 6 Part 3

31/10/2022 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-6 સભંાવના  �-1  ભાગ-3 Unit 6 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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