
April  ધોરણ-9

2023

તાર�ખ િવ�ાન (0-1) ગ�ણત (1-2) �જુરાતી (2-3)
01/04/2023 આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-1 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-1 �ેરક �સગંો  ગ�-24

02/04/2023 આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-2 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-2 સ�ંા અને િવશેષણ 

03/04/2023 આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-3 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-3 રવા�કુાર� શ�દો

04/04/2023 આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-4 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-4 �ેરક �સગંો  ગ�-24

05/04/2023 આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-5 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-5 સ�ંા અને િવશેષણ 

06/04/2023 આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-6 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-1 રવા�કુાર� શ�દો

07/04/2023 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-1 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-2 �ેરક �સગંો  ગ�-24

08/04/2023 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-2 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-3 સાજં સમે શામ�ળયો પ�-1

09/04/2023 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-3 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-4 ચોર� અને �ાયિ�ત ગ�-2

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-9

�જુરાત મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ�, ગાધંીનગર
એિ�લ-૨૦૨૩ દર�યાન 'વદં� �જુરાત' ચેનલ ન.ં૯ થી ૧૨ પરથી �સા�રત થનાર કાય��મો�ુ ંસમયપ�ક :-

િવષય/સમય

09/04/2023 આપણી આસપાસના ં��યો ��ુ છે? �-2 ભાગ-3 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-4 ચોર� અને �ાયિ�ત ગ�-2

10/04/2023 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-1 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-5 પછે શામ�ળયો� બો�લયા પ�-3

11/04/2023 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-2 બ�પુદ�ઓ �-2 ભાગ-6 સમાસ

12/04/2023 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-3 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-1 ગોપાળબાપા ગ�-4

13/04/2023 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-4 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-2 ��ુર�ના �હૃ�ંુ� પ�-5

14/04/2023 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-5 યામ�િૂમિત  �-3 ભાગ-3 લોહ�ની સગાઇ ગ�-6

15/04/2023 પરમા�ઓુ અને અ�ઓુ  �-3 ભાગ-5 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-1 વા�ના �કાર

16/04/2023 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �- 4  ભાગ-1 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-2 કામ કર� ઇ �તે પ�-7

17/04/2023 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �- 4  ભાગ-2 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-3 છાલ છોતરા ંઅને ગોટલા ંગ�-8

18/04/2023 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-1 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-4 ��ુવ��ૂ ુ ં�વાગત પ�-9

19/04/2023 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-2 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણો  �-4 ભાગ-5 સિંધ અને તેના �કાર

20/04/2023 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-3 ��ુ�લડની �િૂમિતનો પ�રચય �-5   ભાગ-1 ભારતીય સ�ં�ૃિતની િસ�� ગ�-10

21/04/2023 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-4 ��ુ�લડની �િૂમિતનો પ�રચય �-5   ભાગ-2 મર�િવયા ગ�-11

22/04/2023 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-5 ��ુ�લડની �િૂમિતનો પ�રચય �-5   ભાગ-3 સખી માક�ડ� ગ�-12

23/04/2023 સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-6 ��ુ�લડની �િૂમિતનો પ�રચય �-5   ભાગ-4 િવશેષણ અને તેના �કાર

24/04/2023 પેશીઓ  �-6  ભાગ-1 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-1 ર�તો કર� જવાના પ�-13

25/04/2023 પેશીઓ  �-6  ભાગ-2 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-2 વાડ� પરના ં�હાલા ંગ�-14

26/04/2023 પેશીઓ  �-6  ભાગ-3 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-3 ગોદ માતની �ા?ં પ�-15

27/04/2023 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-1 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-4 ��યા િવશેષણ, િનપાત, વા� પ�રવત�ન

28/04/2023 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-2 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-5 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-1

29/04/2023 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-3 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-6 �ુદરતી ગ�-16 ભાગ-2

30/04/2023 સ�વોમા ંિવિવધતા  �-7  ભાગ-4 ર�ખાઓ અને �ણૂાઓ  �-6  ભાગ-6 મારા સપનામા ંઆ�યા હ�ર  પ�-17



April ધોરણ-9

2023

તાર�ખ ��ે� (3-4) સામા�જક િવ�ાન (4-5) ટ�મ ટ�મ તારા (5-6)
01/04/2023 Cheetah's Tears Read-1 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-1 �તનો મ�ં :  રચના�મક િવચાર ભાગ-૧૦

02/04/2023 The River Poem-1 ભારત�ુ ં�યાયત�ં �-11 ભાગ-2 �તનો મ�ં :  રચના�મક િવચાર ભાગ-૧૧

03/04/2023 Dental Health Read-2 Part-1 ભારતીય લોકશાહ� �-12 �તનો મ�ં : જ�ટલ િવચાર ભાગ-૧ વગ�કરણ

04/04/2023 Dental Health Read-2 Part-2 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ૂ�ૃઠ-1 �-13 �તનો મ�ં : આલોચના�મક જ�ટલ િવચાર ભાગ-૨ : િવશેષતા બતાવવી

05/04/2023 Dental Health Read-2 Part-3 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-1 �તનો મ�ં : આલોચના�મક જ�ટલ િવચાર ભાગ-3 : અ��ુમ�ણકા

06/04/2023 Dental Health Read-2 Part-4 ભારત : �થાન, રચના અને ��ૂતર�ય ��ુ�ુઠ-2 �-14 ભાગ-2 �તનો મ�ં : આલોચના�મક જ�ટલ િવચાર ભાગ-૪ ક�પના કરવી

07/04/2023 Mohan and his Veena Read-3 Part-1 જળ-પ�રવાહ �-15 ભાગ-1 �તનો મ�ં : આલોચના�મક/જ�ટલ િવચાર ભાગ-૫ ઓળખ�ુ ંઅને યાદ રાખ�ું

08/04/2023 Mohan and his Veena Read-3 Part-2 જળ-પ�રવાહ �-15 ભાગ-2 �તનો મ�ં : આલોચના�મક/જ�ટલ િવચાર ભાગ-૬ અ�મુાન કર�ું

09/04/2023 Mohan and his Veena Read-3 Part-3 આબોહવા  �-16 �તનો મ�ં : આલોચના�મક િવચાર ભાગ-૭ િવ�લેષણ

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-9

િવષય/સમય

09/04/2023 Mohan and his Veena Read-3 Part-3 આબોહવા  �-16 �તનો મ�ં : આલોચના�મક િવચાર ભાગ-૭ િવ�લેષણ

10/04/2023 Direct Indirect Part-1 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-1 �તનો મ�ં : આલોચના�મક િવચાર ભાગ-૮ �વૂા��મુાન અને તારણ/ઉપસહંાર

11/04/2023 Direct Indirect Part-2 �ુદરતી વન�પિત  �-17 ભાગ-2 �તનો મ�ં : આલોચના�મક/જ�ટલ િવચાર ભાગ-૯ ��ૂયાકંન

12/04/2023 Call of the Hills Read-4 Part-1 વ�ય�વન  �-18 �તનો મ�ં : સિમ�ા�મક િવચાર ભાગ-૧૦ સ�ંલેષણ

13/04/2023 Call of the Hills Read-4 Part-2 ભારત : લોક�વન �-19 ભાગ-1 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૧

14/04/2023 Call of the Hills Read-4 Part-3 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-1 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૨

15/04/2023 Call of the Hills Read-4 Part-4 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-1 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૩

16/04/2023 Rani ki Vaav Read-5 Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-2 ભાગ-2 �તનો મ�ં :  સાચો િનણ�ય લેવો ભાગ-૪

17/04/2023 Rani ki Vaav Read-5 Part-2 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-1 �તનો મ�ં : નાણા�ં ુ ંસચંાલન ભાગ-૧

18/04/2023 The Useful Plough Poem-2 �તૂન િવ� તરફ �યાણ �-3 ભાગ-2 �તનો મ�ં : નાણા�ં ુ ંસચંાલન ભાગ-૨

19/04/2023 The Night Train at Deoli Read-6 Part-1 ભારતની રા���ય ચળવળો �-4 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૧

20/04/2023 The Night Train at Deoli Read-6 Part-2 ભારતની રા���ય ચળવળો �-4 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૨

21/04/2023 Conjuction ભારત : આઝાદ� તરફ �યાણ  �-5 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૩

22/04/2023 Verb form 1945 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૪

23/04/2023 Be the Best Poem-3 1946 પછ��ુ ંિવ� �-6 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૫

24/04/2023 Adolescents Speak Read-7 Part-1 �વાત�ંયોતર ભારત �-7 ભાગ-1 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૬

25/04/2023 Adolescents Speak Read-7 Part-2 �વાત�ંયોતર ભારત �-7 ભાગ-2 �તનો મ�ં : સમ�યાઓને ઉક�લવી ભાગ-૭

26/04/2023 A Day in the Life of an Indian Fighter Pilot Read-8 ભારત રા�ય બધંારણ�ુ ંઘડતર અને લ�ણો �-8 ભાગ-1 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૧

27/04/2023 Friend from the Sky   Read 9   part-1 ભારત રા�ય બધંારણ�ુ ંઘડતર અને લ�ણો �-8 ભાગ-2 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૨

28/04/2023 Friend from the Sky   Read 9   part-2 �ળૂ�તૂ હકો, �ળૂ�તૂ ફરજો અને રાજનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો �-9 ભાગ-1 �તનો મ�ં : અ��ુૂલન ભાગ-૩

29/04/2023 Ecology for Peace   Read-10   part-1 �ળૂ�તૂ હકો, �ળૂ�તૂ ફરજો અને રાજનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો �-9 ભાગ-2 �તનો મ�ં :  રચના�મક િવચાર ભાગ-૯ રચના�મકતાનો ઉપયોગ કરવો ભાગ-૩

30/04/2023 Ecology for Peace   Read-10   part-2 સરકારના �ગો  �-10 �તનો મ�ં :  રચના�મક િવચાર ભાગ-૧૦

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

01/04/2023 વા�તિવક સ�ંયાઓ  �-1  ભાગ-1 આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-15  ભાગ-1  Against the odds Read 1  Part 1  

02/04/2023 વા�તિવક સ�ંયાઓ  �-1  ભાગ-2 આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-15  ભાગ-2  Against the odds Read 1  Part 2

03/04/2023 વા�તિવક સ�ંયાઓ  �-1  ભાગ-3 આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-15  ભાગ-3 My Song Poem-1

04/04/2023 વા�તિવક સ�ંયાઓ  �-1  ભાગ-4 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-1  The Human Robot Read 2  Part 1

05/04/2023 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-1 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-2  The Human Robot Read 2  Part 2

06/04/2023 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-2 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-3  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-1

07/04/2023 બ�ુપદ�ઓ �-2  ભાગ-3 નૈસ�ગ�ક �ોતો�ુ ંટકાઉ �બધંન (�યવ�થાપન)  �-16  ભાગ-4  An interview with Arun Krishnamurthy Read-3  Part-2

08/04/2023 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-1 રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-1  ભાગ-1  The Woderful Crea�on Read 4  

09/04/2023 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-2 રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-1  ભાગ-2  Playing With Fire  Read-5  Part-1

10/04/2023 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-3 રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-1  ભાગ-3  Playing With Fire  Read-5  Part-2

11/04/2023 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-4 રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-1  ભાગ-4  I Love You, Teacher Read 6

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-10

િવષય/સમય

11/04/2023 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ �-3  ભાગ-4 રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-1  ભાગ-4  I Love You, Teacher Read 6

12/04/2023 ��ઘાત સમીકરણ �-4  ભાગ-1 રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-1  ભાગ-5 Reported Speech

13/04/2023 ��ઘાત સમીકરણ �-4  ભાગ-2 રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-1  ભાગ-6 Change the Voice

14/04/2023 ��ઘાત સમીકરણ �-4  ભાગ-3 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-1 Direct Indirect

15/04/2023 ��ઘાત સમીકરણ �-4  ભાગ-4 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-2 Adjective Clause

16/04/2023 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-1 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-3  Kach and Devayani Read 7  Part 1

17/04/2023 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-2 ઍિસડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-4  Kach and Devayani Read 7  Part 2

18/04/2023 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-3 ધા�ઓુ અને અધા�ઓુ   �-3  ભાગ-1  Kach and Devayani Read 7  Part 3

19/04/2023 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-4 ધા�ઓુ અને અધા�ઓુ   �-3  ભાગ-2  Growing Poem - 3

20/04/2023 સમાતંર �ેણી �-5  ભાગ-5 ધા�ઓુ અને અધા�ઓુ   �-3  ભાગ-3 Change the Text

21/04/2023 િ�કોણ  �-6  ભાગ-1 ધા�ઓુ અને અધા�ઓુ   �-3  ભાગ-4 Verb form

22/04/2023 િ�કોણ  �-6  ભાગ-2 ધા�ઓુ અને અધા�ઓુ   �-3  ભાગ-5 Make meaningful sentence Part-1

23/04/2023 િ�કોણ  �-6  ભાગ-3 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-1 Make meaningful sentence Part-2

24/04/2023 િ�કોણ  �-6  ભાગ-4 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-2  Our Feathered Friends Read 8  Part 1

25/04/2023 િ�કોણ  �-6  ભાગ-5 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-3  Our Feathered Friends Read 8  Part 2

26/04/2023 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-1 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-4 Our Feathered Friends Read 8  Grammar

27/04/2023 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-2 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-5  Tune Up O Teens Read 9  Part 1

28/04/2023 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-3 કાબ�ન અને તેના ંસયંોજનો  �-4  ભાગ-6  Tune Up O Teens Read 9  Part 2

29/04/2023 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-4 ત�વો�ુ ંઆવત� વગ�કરણ   �-5  ભાગ-1  Test of True LoveRead 10  

30/04/2023 યામ �િૂમિત �-7  ભાગ-4 ત�વો�ુ ંઆવત� વગ�કરણ   �-5  ભાગ-2  Vanilla Twilight  Poem - 4



April ધોરણ-10

2023
તાર�ખ �જુરાતી (3-4) સામા�જક િવ�ાન (4-5) મહા�ભુાવોના વ�ત�યો (5-6)

01/04/2023 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-1 �ુદરતી સસંાધનો   �-8  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

02/04/2023 છ�ી  ગ�-8 ભાગ-2 �ુદરતી સસંાધનો   �-8  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

03/04/2023 માધવને દ�ઠો છે �ાયં?  પ�-9 વન અને વ�ય�વ સસંાધન    �-9  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

04/04/2023 ડાગંવનો અને... ગ�-10 ભાગ-1 વન અને વ�ય�વ સસંાધન    �-9  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

05/04/2023 ડાગંવનો અને... ગ�-10 ભાગ-2 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

06/04/2023 અલકંાર ભાગ-1 ભારત : �ૃિષ   �-10  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

07/04/2023 અલકંાર ભાગ-2 ભારત : જળસસંાધન  �-11  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

08/04/2023 િશકાર�ને  પ�-11 ભારત : જળસસંાધન  �-11  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

09/04/2023 ચોપડાની ઇ���ળ  ગ�-12 ભારત: ખનીજ અને શ��ત સસંાધનો    �-12  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

10/04/2023 વતનથી િવદાય થતા ં ગ�-13 ભારત: ખનીજ અને શ��ત સસંાધનો    �-12  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

11/04/2023 જ�મો�સવ  ગ�-14  ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૧ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

વદં� �જુરાત’ ચેનલ ન.ં-10

િવષય/સમય

11/04/2023 જ�મો�સવ  ગ�-14  ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૧ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

12/04/2023 બોલીએ ના કાઈં  પ�-15 ઉ�પાદન ઉ�ોગો    �-13  ભાગ-૨ મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

13/04/2023 ગિતભગં ગ�-16 પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

14/04/2023 �દવસો �ુદાઈના �ય છે  પ� 17 પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

15/04/2023 �ખૂથી � ૂડં� ભીખ  ગ�-18 ભાગ-1 પ�રવહન, સદં�શા�યવહાર અને �યાપાર   �-14  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

16/04/2023 �ખૂથી � ૂડં� ભીખ  ગ�-18 ભાગ-2 આિથ�ક િવકાસ   �-15  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

17/04/2023 અલકંાર ભાગ-1 આિથ�ક િવકાસ   �-15  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

18/04/2023 અલકંાર ભાગ-2 આિથ�ક િવકાસ   �-15  ��ોતર� મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

19/04/2023 એક બપોર�  પ� 19 આિથ�ક ઉદાર�કરણ અને વૈિ�ક�કરણ   �-16  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

20/04/2023 િવરલ િવ�િૂત  ગ�-20 આિથ�ક ઉદાર�કરણ અને વૈિ�ક�કરણ   �-16  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

21/04/2023 ચાદં�લયો પ� 21 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

22/04/2023 �હમાલયમા ંએક સાહસ  ગ�-22 આિથ�ક સમ�યાઓ અને પડકારો : ગર�બી અને બેરોજગાર�  �-17  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

23/04/2023 છંદ ભાગ-1 ભાવવધારો અને �ાહક ��િૃત    �-18  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

24/04/2023 છંદ ભાગ-2 ભાવવધારો અને �ાહક ��િૃત    �-18  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

25/04/2023 �ુહા-��ુતક-હાઇ�ુ  પ� 23 માનવિવકાસ    �-19  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

26/04/2023 ઘોડ�ની �વામીભ��ત  ગ�-24 ભાગ-1 ભારતની સામા�જક સમ�યાઓ અને પડકારો    �-20  મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

27/04/2023 ઘોડ�ની �વામીભ��ત  ગ�-24 ભાગ-2 સામા�જક પ�રવત�ન    �-21  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

28/04/2023 વા� પ�રવત�ન સામા�જક પ�રવત�ન    �-21  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

29/04/2023 ��યાિવશેષણ સામા�જક પ�રવત�ન    �-21  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો 

30/04/2023 અલકંાર સામા�જક પ�રવત�ન    �-21  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.
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2023

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

01/04/2023 ગણ �-1 ભાગ-1 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-1 ભાગ-1 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-1

02/04/2023 ગણ �-1 ભાગ-2 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-1 ભાગ-2 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-2

03/04/2023 ગણ �-1 ભાગ-3 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-1 ભાગ-3 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-3

04/04/2023 ગણ �-1 ભાગ-4 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-1 ભાગ-4 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-4

05/04/2023 સબંધં અને િવધેયો �-2 ભાગ-1 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-1 ભાગ-5 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-5

06/04/2023 સબંધં અને િવધેયો �-2 ભાગ-2 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-2 ભાગ-1 સમતલમા ંગિત �-4 ભાગ-6

07/04/2023 સબંધં અને િવધેયો �-2 ભાગ-3 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-2 ભાગ-2 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-1

08/04/2023 સબંધં અને િવધેયો �-2 ભાગ-4 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-2 ભાગ-3 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-2

09/04/2023 િ�કોણ િમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-1 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-2 ભાગ-4 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-3

10/04/2023 િ�કોણ િમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-2 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-2 ભાગ-5 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-4

11/04/2023 િ�કોણ િમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-3 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-2 ભાગ-6 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-5

12/04/2023 િ�કોણ િમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-4 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-2 ભાગ-7 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-6

               િવષય/સમય
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12/04/2023 િ�કોણ િમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-4 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-2 ભાગ-7 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-6

13/04/2023 િ�કોણ િમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-5 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-2 ભાગ-8 ગિતના િનયમો �-5 ભાગ-7

14/04/2023 િ�કોણ િમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-6 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-2 ભાગ-9 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-1

15/04/2023 િ�કોણ િમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-7 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-2 ભાગ-10 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-2

16/04/2023 િ�કોણ િમિતય િવધેયો �-3 ભાગ-8 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-1 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-3

17/04/2023 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-1 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-2 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-4

18/04/2023 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-2 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-3 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-5

19/04/2023 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-3 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-4 કાય�, ઉ�� અને પાવર  �-6 ભાગ-6

20/04/2023 ગા�ણિતક અ�મુાનનો િસ�ાતં  �-4 ભાગ-4 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-5 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-1

21/04/2023 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-1 ત�વો�ુ ંવગ�કરણ અને �ણુધમ�મા ંઆવિત�તા  �-3 ભાગ-6 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-2

22/04/2023 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-2 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-1 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-3

23/04/2023 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-3 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-2 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-4

24/04/2023 સકંર સ�ંયાઓ અને ��ઘાત સમીકરણો  �-5  ભાગ-4 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-3 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-5

25/04/2023 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-1 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-4 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-6

26/04/2023 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-2 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-5 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-7

27/04/2023 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-3 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-6 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-8

28/04/2023 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-3 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-7 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-9

29/04/2023 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-4 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-8 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-10

30/04/2023 �રુ�ખ અસમતાઓ  �-6  ભાગ-4 રાસાય�ણક બધંન અને આ�વીય રચના  �-4  ભાગ-9 કણોના ત�ંો અને ચાકગિત  �-7  ભાગ-10
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તાર�ખ �વ િવ�ાન (3-4) નામાના ં�ળૂત�વો (4-5) ��ે� S.L. (5-6)

01/04/2023 ચેતાક�ય િનય�ંણ અને સહિનયમન  �-21 ભાગ-1 બે�ક િસલકમેળ    �-11   ભાગ-1 Unit 1 Part 1

02/04/2023 ચેતાક�ય િનય�ંણ અને સહિનયમન  �-21 ભાગ-2 બે�ક િસલકમેળ    �-11   ભાગ-2 Unit 1 Part 2

03/04/2023 રાસાય�ણક સહિનયમન અને સકંલન  �-22  ભાગ-1 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-1 Unit 1 Part 3

04/04/2023 રાસાય�ણક સહિનયમન અને સકંલન  �-22  ભાગ-2 �લૂ �ધુારણા    �-1   ભાગ-2 Unit 2 Part 1

05/04/2023 ચેતાક�ય િનય�ંણ અને સહિનયમન  �-21 ભાગ-1 ઘસારાના �હસાબો    �-2   ભાગ-1 Unit 2 Part 2

06/04/2023 ચેતાક�ય િનય�ંણ અને સહિનયમન  �-21 ભાગ-2 ઘસારાના �હસાબો    �-2   ભાગ-2 Unit 2 Part 3

07/04/2023 રાસાય�ણક સહિનયમન અને સકંલન  �-22  ભાગ-1 ઘસારાના �હસાબો    �-2   ભાગ-3 Unit 3 Part 1

08/04/2023 રાસાય�ણક સહિનયમન અને સકંલન  �-22  ભાગ-2 જોગવાઈઓ અને અનામતો    �-3 Unit 3 Part 2

09/04/2023 ચેતાક�ય િનય�ંણ અને સહિનયમન  �-21 ભાગ-1 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-1 Unit 4 Part 1

10/04/2023 ચેતાક�ય િનય�ંણ અને સહિનયમન  �-21 ભાગ-2 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-2 Unit 4 Part 2

11/04/2023 રાસાય�ણક સહિનયમન અને સકંલન  �-22  ભાગ-1 �ુંડ�ઓ   �-4   ભાગ-3 Unit 5 Part 1

12/04/2023 રાસાય�ણક સહિનયમન અને સકંલન  �-22  ભાગ-2 ધધંાક�ય એકમોના નાણાક�ય (�હસાબો) પ�કો    �-5   ભાગ-1 Unit 5 Part 2
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               િવષય/સમય

12/04/2023 રાસાય�ણક સહિનયમન અને સકંલન  �-22  ભાગ-2 ધધંાક�ય એકમોના નાણાક�ય (�હસાબો) પ�કો    �-5   ભાગ-1 Unit 5 Part 2

13/04/2023 સ�વ િવ� �-1 ભાગ-1 ધધંાક�ય એકમોના નાણાક�ય (�હસાબો) પ�કો    �-5   ભાગ-2 Unit 6 Part 1

14/04/2023 સ�વ િવ� �-1 ભાગ-2 �હસાબી પ�િતની �ણા�લકાઓ, ધારણાઓ, �યાલો અને િસ�ાતંો �-6 Unit 6 Part 2

15/04/2023 �િવક વગ�કરણ �-2 ભાગ-1 �હસાબી ધોરણો : �યાલ અને ઉ�ેશો �-7 Unit 6 Part 3

16/04/2023 �િવક વગ�કરણ �-2 ભાગ-2 દ�શી નામાપં�િત પ�રચય    �-8   ભાગ-1 Unit 7 Part 1

17/04/2023 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-1 દ�શી નામાપં�િત પ�રચય    �-8   ભાગ-2 Unit 7 Part 2

18/04/2023 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-2 �બનવેપાર� સ�ંથાના �હસાબો    �-9   ભાગ-1 Unit 7 Part 3

19/04/2023 વન�પિત ��ૃ�ટ �-3 ભાગ-3 �બનવેપાર� સ�ંથાના �હસાબો    �-9   ભાગ-2 Unit 8 Part 1

20/04/2023 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-1 અ�ણૂ�(અ�રૂ�) મા�હતી પરથી �હસાબો �-10 Unit 8 Part 2

21/04/2023 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-2 �હસાબી પ�િત અને ક���ટુર   �-11 Unit 8 Part 3

22/04/2023 �ાણી��ૃ�ટ �-4 ભાગ-3 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો   �-1   ભા-1 Unit 9 Part 1

23/04/2023 સ��ુપી વન�પિતઓની બા�ાકારિવ�ા �-5 ભાગ-1 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો   �-1   ભા-2 Unit 9 Part 2

24/04/2023 સ��ુપી વન�પિતઓની બા�ાકારિવ�ા �-5 ભાગ-2 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો   �-1   ભા-3 Unit 9 Part 3

25/04/2023 સ��ુપી વન�પિતઓની �ત:�થ રચના  �-6  ભાગ-1 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો   �-1   ભા-4 Unit 10 Part 1

26/04/2023 સ��ુપી વન�પિતઓની �ત:�થ રચના  �-6  ભાગ-2 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો   �-2   ભાગ-1 Unit 10 Part 2

27/04/2023 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-1 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો   �-2   ભાગ-2 Unit 10 Part 3

28/04/2023 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-2 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો   �-2   ભાગ-3 Unit 10 Part 1

29/04/2023 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-3 વ��ઓુ અને સેવા કર પ�રચય �-3   ભાગ-1 Unit 10 Part 2

30/04/2023 �ાણીઓમા ંરચનાક�ય આયોજન  �-7  ભાગ-4 વ��ઓુ અને સેવા કર પ�રચય �-3   ભાગ-1 Unit 10 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.
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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)

01/04/2023 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-4 તરંગ �કાશશા�  �-10  ભાગ-2 �રુ�ખ આયોજન  �-12  ભાગ-1 માનવ �વા��ય અને રોગો  �-8  ભાગ-4

02/04/2023 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-5 તરંગ �કાશશા�  �-10  ભાગ-3 �રુ�ખ આયોજન  �-12  ભાગ-2 અ� - ઉ�તીકરણ માટ�ની કાય�નીિત  �-9  ભાગ-1

03/04/2023 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-6 તરંગ �કાશશા�  �-10  ભાગ-4 સભંાવના  �-13  ભાગ-1 અ� - ઉ�તીકરણ માટ�ની કાય�નીિત  �-9  ભાગ-2

04/04/2023 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-7 તરંગ �કાશશા�  �-10  ભાગ-5 સભંાવના  �-13  ભાગ-2 માનવ - ક�યાણમાં ��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-1

05/04/2023 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-8 તરંગ �કાશશા�  �-10  ભાગ-6 સભંાવના  �-13  ભાગ-3 માનવ - ક�યાણમાં ��ૂમ �વો  �-10  ભાગ-2

06/04/2023 સવગ� સયંોજનો  �-9  ભાગ-9 તરંગ �કાશશા�  �-10  ભાગ-7 સભંાવના  �-13  ભાગ-4 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાંતો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-1

07/04/2023 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-1 તરંગ �કાશશા�  �-10  ભાગ-8 સભંાવના  �-13  ભાગ-5 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાંતો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-2

08/04/2023 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-2 તરંગ �કાશશા�  �-10  ભાગ-9 સભંાવના  �-13  ભાગ-6 બાયોટ��નોલો�: િસ�ાંતો અને ���યાઓ  �-11  ભાગ-3

09/04/2023 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-3 િવ�કરણ અને ��યની �ૈત ��ૃિત  �-11  ભાગ-1 સબધં અને િવધેય  �-1  ભાગ-1 બાયોટ�કનોલો� અને તેના �ાયોજનો  �-12

10/04/2023 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-4 િવ�કરણ અને ��યની �ૈત ��ૃિત  �-11  ભાગ-2 સબધં અને િવધેય  �-1  ભાગ-2 સ�વો અને વ�તી  �-13  ભાગ-1

11/04/2023 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-5 િવ�કરણ અને ��યની �ૈત ��ૃિત  �-11  ભાગ-3 સબધં અને િવધેય  �-1  ભાગ-3 સ�વો અને વ�તી  �-13  ભાગ-2

12/04/2023 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-6 િવ�કરણ અને ��યની �ૈત ��ૃિત  �-11  ભાગ-4 સબધં અને િવધેય  �-1  ભાગ-4 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-1
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12/04/2023 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-6 િવ�કરણ અને ��યની �ૈત ��ૃિત  �-11  ભાગ-4 સબધં અને િવધેય  �-1  ભાગ-4 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-1

13/04/2023 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-7 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-1 સબધં અને િવધેય  �-1  ભાગ-5 િનવસનત�ં  �-14  ભાગ-2

14/04/2023 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-8 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-2 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-1 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-1

15/04/2023 હ�લોઆ�ક�ન અને હ�લોએર�ન સયંોજનો  �-10  ભાગ-9 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-3 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-2 �વ િવિવધતા અને સરં�ણ  �-15  ભાગ-2

16/04/2023 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-1 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-4 િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-2  ભાગ-3 પયા�વરણીય સમ�યાઓ  �-16  ભાગ-1

17/04/2023 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-2 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-5 �ે�ણક  �-3  ભાગ-1 પયા�વરણીય સમ�યાઓ  �-16  ભાગ-2

18/04/2023 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-3 પરમા�ઓુ  �-12  ભાગ-6 �ે�ણક  �-3  ભાગ-2 પયા�વરણીય સમ�યાઓ  �-16  ભાગ-3

19/04/2023 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-4 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-1 �ે�ણક  �-3  ભાગ-3 સ�વોમાં �જનન  �-1  ભાગ-1

20/04/2023 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-5 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-2 �ે�ણક  �-3  ભાગ-4 સ�વોમાં �જનન  �-1  ભાગ-2

21/04/2023 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-6 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-3 િન�ાયક  �-4  ભાગ-1 સ��ુપી વન�પિતઓમાં �લ�ગી�જનન  �-2  ભાગ-1

22/04/2023 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-7 ���ુ�લયસ  �-13  ભાગ-4 િન�ાયક  �-4  ભાગ-2 સ��ુપી વન�પિતઓમાં �લ�ગી�જનન  �-2  ભાગ-2

23/04/2023 આ�કોહોલ, ફ�નોલ અને ઇથર સયંોજનો  �-11  ભાગ-8 સેિમક�ડકટર ઇલે��ોની�સ: ��યો, રચનાઓ અને સાદા પ�રપથો  �-14  ભાગ-1 િન�ાયક  �-4  ભાગ-3 માનવ-�જનન  �-3

24/04/2023 આ��ડહાઇડ, �કટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-12  ભાગ-1 સેિમક�ડકટર ઇલે��ોની�સ: ��યો, રચનાઓ અને સાદા પ�રપથો  �-14  ભાગ-2 િન�ાયક  �-4  ભાગ-4 �ાજનનીક �વા��ય  �-4

25/04/2023 આ��ડહાઇડ, �કટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-12  ભાગ-2 સેિમક�ડકટર ઇલે��ોની�સ: ��યો, રચનાઓ અને સાદા પ�રપથો  �-14  ભાગ-3 િન�ાયક  �-4  ભાગ-5 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાંતો  �-5  ભાગ-1

26/04/2023 આ��ડહાઇડ, �કટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-12  ભાગ-3 સેિમક�ડકટર ઇલે��ોની�સ: ��યો, રચનાઓ અને સાદા પ�રપથો  �-14  ભાગ-4 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-1 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાંતો  �-5  ભાગ-2

27/04/2023 આ��ડહાઇડ, �કટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-12  ભાગ-4 સેિમક�ડકટર ઇલે��ોની�સ: ��યો, રચનાઓ અને સાદા પ�રપથો  �-14  ભાગ-5 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-2 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાંતો  �-5  ભાગ-3

28/04/2023 આ��ડહાઇડ, �કટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-12  ભાગ-5 િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-1  ભાગ-1 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-3 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાંતો  �-5  ભાગ-4

29/04/2023 આ��ડહાઇડ, �કટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-12  ભાગ-6 િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-1  ભાગ-2 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-4 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાંતો  �-5  ભાગ-5

30/04/2023 આ��ડહાઇડ, �કટોન અને કાબ���સ�લક એિસડ સયંોજનો  �-12  ભાગ-7 િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-1  ભાગ-3 સાત�ય અને િવકલનીયતા  �-5  ભાગ-5 આ�વુિંશકતા અને �ભ�તાના િસ�ાંતો  �-5  ભાગ-5
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01/04/2023 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-4 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-1 Unit 1 Part 1

02/04/2023 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-5 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-2 Unit 1 Part 2

03/04/2023 ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-2 ભાગ-6 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-3 Unit 1 Part 3

04/04/2023 પાઘડ��ુ ં��ૂયાંકન �-3 ભાગ-1 �રુ�ખ સહસબંધં  �-2 ભાગ-4 Unit 2 Part 1

05/04/2023 પાઘડ��ુ ં��ૂયાંકન �-3 ભાગ-2 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-1 Unit 2 Part 2

06/04/2023 ભાગીદાર��ુ ં�નુગ�ઠન �-4 ભાગ-1 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-2 Unit 2 Part 3

07/04/2023 ભાગીદાર��ુ ં�નુગ�ઠન �-4 ભાગ-2 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-3 Unit 3 Part 1

08/04/2023 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-1 �રુ�ખ િનયતસબંધં  �-3 ભાગ-4 Unit 3 Part 2

09/04/2023 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-2 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-1 Unit 3 Part 3

10/04/2023 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-3 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-2 Unit 4 Part 1

11/04/2023 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-4 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-3 Unit 4 Part 2

12/04/2023 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-5 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-4 Unit 4 Part 3
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12/04/2023 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-5 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-4 Unit 4 Part 3

13/04/2023 ભાગીદારનો �વેશ �-5 ભાગ-6 સામિયક �ેણી  �-4 ભાગ-5 Unit 5 Part 1

14/04/2023 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-1 સભંાવના  �-1 ભાગ-1 Unit 5 Part 2

15/04/2023 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-2 સભંાવના  �-1 ભાગ-2 Unit 5 Part 3

16/04/2023 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-3 સભંાવના  �-1 ભાગ-3 Unit 6 Part 1

17/04/2023 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-4 સભંાવના  �-1 ભાગ-4 Unit 6 Part 2

18/04/2023 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-5 સભંાવના  �-1 ભાગ-5 Unit 6 Part 3

19/04/2023 ભાગીદારની િન�િૃ�/��ૃ� ુ�-6 ભાગ-6 સભંાવના  �-1 ભાગ-6 Unit 7 Part 1

20/04/2023 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-7 ભાગ-1 યાદ�છ�ક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-1 Unit 7 Part 2

21/04/2023 ભાગીદાર� પેઢ��ુ ંિવસ�ન  �-7 ભાગ-2 યાદ�છ�ક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-2 Unit 7 Part 3

22/04/2023 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-1 યાદ�છ�ક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-3 Unit 8 Part 1

23/04/2023 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-2 યાદ�છ�ક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-4 Unit 8 Part 2

24/04/2023 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-3 યાદ�છ�ક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-5 Unit 8 Part 3

25/04/2023 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-4 યાદ�છ�ક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-6 Unit 9 Part 1

26/04/2023 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-5 યાદ�છ�ક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-7 Unit 9 Part 2

27/04/2023 શેર�ડૂ�ના �હસાબો �-1 ભાગ-6 યાદ�છ�ક ચલ અને અસતત સભંાવના િવતરણ  �-2 ભાગ-8 Unit 9 Part 3

28/04/2023 �ડબે�ચરના �હસાબો �-2 ભાગ-1 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-1 Unit 10 Part 1

29/04/2023 �ડબે�ચરના �હસાબો �-2 ભાગ-2 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-2 Unit 10 Part 2

30/04/2023 �ડબે�ચરના �હસાબો �-2 ભાગ-3 �ામા�ય િવતરણ  �-3 ભાગ-3 Unit 10 Part 3
�નુઃ �સારણ �ગે અગ�યની ન�ધ : 0 થી 7 �ુ ં�નુઃ �સારણ 7 થી 14, 14 થી 21 કલાક રહ�શ.ે

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

‘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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