
 

�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 5 થી 10, 10 થી 15, 15 થી 20, 20 થી 

24 કલાક રહ�શે. 

 ધોરણ-૧૨ માટ� 0 થી 5 �ુ ં�નુઃ �સારણ 8 થી 13 અને 16 થી 21 કલાક રહ�શ.ે 

 5 થી 8 દર�યાન NEET �િશ�ણ વગ��ુ ં�સારણ થાય છે. ��ુ ં�નુ:�સારણ 

13 થી 16 અને  21 થી 24 કલાક રહ�શ.ે 



ધોરણ-૯ �ુન-૨૦૨૦

િવ�ાન (0-1) ગ�ણત (1-2) �જુરાતી (2-3) ��ે� (3-4) સામા�જક િવ�ાન (4-5) ટ�મ ટ�મ તારા (5-6)

01-06-20 સોમવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-1 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-1 સાજં સમે શામ�ળયો પ�-૧ Cheetah's Tears Read-1 Part-1 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-૧ �તનો મ�ં અવરોધો પાર કરવા ભાગ-૧

02-06-20 મગંળવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-2 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-2 ચોર� અને �ાયિ�ત ગ�-૨ Cheetah's Tears Read-1 Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૧ �તનો મ�ં અવરોધો પાર કરવા ભાગ-૨

03-06-20 �ધુવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-3 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-3 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૧ The River Poem-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૨ �તનો મ�ં અવરોધો પાર કરવા ભાગ-૩

04-06-20 ��ુવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-4 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-4 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૨ Direct Indirect Part-1 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-૧ �તનો મ�ં અવરોધો પાર કરવા ભાગ-૪

05-06-20 ��ુવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-5 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-4 િનબધં અને પ�લેખન Direct Indirect Part-2 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-૧ �તનો મ�ં : આ�મદયાથી �ુર રહ�� ુ ંભાગ-૧

06-06-20 શિનવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-6 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-5 સાજં સમે શામ�ળયો પ�-૧ Unseen Comprehension Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : આ�મદયાથી �ુર રહ�� ુ ંભાગ-૨

07-06-20 રિવવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-6 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-5 ચોર� અને �ાયિ�ત ગ�-૨ Unseen Comprehension Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : સમયનો સ�ુપયોગ ભાગ-૩

08-06-20 સોમવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-1 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-1 સાજં સમે શામ�ળયો પ�-૧ Cheetah's Tears Read-1 Part-1 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-૧ �તનો મ�ં : સમયનો સ�ુપયોગ ભાગ-૪

09-06-20 મગંળવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-2 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-2 ચોર� અને �ાયિ�ત ગ�-૨ Cheetah's Tears Read-1 Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : સમયનો સ�ુપયોગ ભાગ-૫

10-06-20 �ધુવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-3 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-3 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૧ The River Poem-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : સમયનો સ�ુપયોગ ભાગ-૬

11-06-20 ��ુવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-4 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-4 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૨ Direct Indirect Part-1 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-૧ �તનો મ�ં : પોતાના લ�ય બનાવવા ભાગ-૧

12-06-20 ��ુવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-5 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-5 િનબધં અને પ�લેખન Direct Indirect Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : પોતાના લ�ય બનાવવા ભાગ-૨

13-06-20 શિનવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-6 ��ુ�લડની �િૂમિતનો પ�રચય �-5   ભાગ-1 સાજં સમે શામ�ળયો પ�-૧ Unseen Comprehension Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : પોતાના લ�ય બનાવવા ભાગ-૩
14-06-20 રિવવાર સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-1 ��ુ�લડની �િૂમિતનો પ�રચય �-5   ભાગ-2 ચોર� અને �ાયિ�ત ગ�-૨ Unseen Comprehension Part-2 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-૧ �તનો મ�ં : પોતાના લ�ય બનાવવા ભાગ-૪

15-06-20 સોમવાર સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-2 ��ુ�લડની �િૂમિતનો પ�રચય �-5   ભાગ-3 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૧ Cheetah's Tears Read-1 Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : લ�યો ન�� કર�ને �તો ભાગ-૫

16-06-20 મગંળવાર સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-3 ��ુ�લડની �િૂમિતનો પ�રચય �-5   ભાગ-4 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૨ Cheetah's Tears Read-1 Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : લ�ય બનાવ�ુ ંભાગ-૬

17-06-20 �ધુવાર સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-4 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-1 િનબધં અને પ�લેખન The River Poem-1 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-૧ �તનો મ�ં : લ�ય બનાવ�ુ ંભાગ-૭

18-06-20 ��ુવાર સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-5 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-2 સાજં સમે શામ�ળયો પ�-૧ Direct Indirect Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : �મરણ શ�કત ભાગ-૧

19-06-20 ��ુવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-1 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-3 ચોર� અને �ાયિ�ત ગ�-૨ Direct Indirect Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : �મરણ શ�કત ભાગ-૨

20-06-20 શિનવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-2 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-4 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૧ Unseen Comprehension Part-1 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-૧ �તનો મ�ં : પર��ાનો બોજ �ુર કરવો ભાગ-૧

21-06-20 રિવવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-3 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-5 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૨ Unseen Comprehension Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : પર��ાનો બોજ �ુર કરવો ભાગ-૨

22-06-20 સોમવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-4 ��ુ�લડની �િૂમિતનો પ�રચય �-5   ભાગ-1 િનબધં અને પ�લેખન Cheetah's Tears Read-1 Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : પર��ાનો બોજ �ુર કરવો ભાગ-૩

23-06-20 મગંળવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-5 ��ુ�લડની �િૂમિતનો પ�રચય �-5   ભાગ-2 સાજં સમે શામ�ળયો પ�-૧ Cheetah's Tears Read-1 Part-2 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-૧ �તનો મ�ં : પર��ાનો બોજ �ુર કરવો ભાગ-૪

24-06-20 �ધુવાર આપની આસપાસમા ં��ય �-1 ભાગ-6 ��ુ�લડની �િૂમિતનો પ�રચય �-5   ભાગ-3 ચોર� અને �ાયિ�ત ગ�-૨ The River Poem-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : કઠોર પ�ર�મ ભાગ-૧

25-06-20 ��ુવાર સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-1 ��ુ�લડની �િૂમિતનો પ�રચય �-5   ભાગ-4 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૧ Direct Indirect Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : કઠોર પ�ર�મ ભાગ-૨

26-06-20 ��ુવાર સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-2 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-1 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૨ Direct Indirect Part-2 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-૧ �તનો મ�ં : કઠોર પ�ર�મ ભાગ-૩

27-06-20 શિનવાર સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-3 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-2 િનબધં અને પ�લેખન Unseen Comprehension Part-1 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૧ �તનો મ�ં : �ઢતા ભાગ-૧

28-06-20 રિવવાર સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-4 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-3 સાજં સમે શામ�ળયો પ�-૧ Unseen Comprehension Part-2 �થમ િવ� ��ુ અને રિશયન �ાિંત �-૨ ભાગ-૨ �તનો મ�ં : �ઢતા ભાગ-૨

29-06-20 સોમવાર સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-5 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-4 ચોર� અને �ાયિ�ત ગ�-૨ Cheetah's Tears Read-1 Part-1 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-૧ �તનો મ�ં અવરોધો પાર કરવા ભાગ-૧

30-06-20 મગંળવાર સ�વનો પાયાનો એકમ �-5  ભાગ-5 સ�ંયા પ�િત �-1 ભાગ-5 એકમ-૨ ધા� ુ��યય ભાગ-૧ Cheetah's Tears Read-1 Part-2 ભારતમા ં��ટ�શ સ�ાનો ઉદય �-૧ �તનો મ�ં અવરોધો પાર કરવા ભાગ-૨



ધોરણ-૧૦ �ુન-૨૦૨૦

ગ�ણત (0-1)  િવ�ાન અને ટ�કનોલો�  (1-2) ��ે� (2-3) �જુરાતી (3-4) સામા�જક િવ�ાન (4-5) મહા�ભુાવોના વ�ત�યો (5-6)

01-06-20 સોમવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૧ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૧ Against the odds Read 1  Part 1  વૈ�ણવજન પ�-1 ભાગ-1 ભારતનો વારસો   �-1  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

02-06-20 મગંળવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૨ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૨ Against the odds Read 1  Part 2 વૈ�ણવજન પ�-1 ભાગ-2 ભારતનો વારસો   �-1  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

03-06-20 �ધુવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૩ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૩ My Song Poem-1 ર�સનો ઘોડો ગ�-2 ભાગ-1 �ુદરતી સસંાધનો   �-8  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

04-06-20 ��ુવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૪ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૪ Make meaningful sentence Part-1 ર�સનો ઘોડો ગ�-2 ભાગ-2 �ુદરતી સસંાધનો   �-8  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

05-06-20 ��ુવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૪ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૫ Make meaningful sentence Part-2 શીલવતં સા�નેુ પ�-3 ભાગ-1 આિથ�ક િવકાસ   �-15  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

06-06-20 શિનવાર સભંાવના �-૧૫  ભાગ-૧ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૬ Subordinate Conjuction શીલવતં સા�નેુ પ�-3 ભાગ-2 આિથ�ક િવકાસ   �-15  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

07-06-20 રિવવાર સભંાવના �-૧૫  ભાગ-૨ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૬ Reported Speech િવચાર-િવ�તાર લેખન આિથ�ક િવકાસ   �-15  ��ોતર� મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

08-06-20 સોમવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૧ આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-૧૫  ભાગ-૧ Against the odds Read 1  Part 1  વૈ�ણવજન પ�-1 ભાગ-1 ભારતનો વારસો   �-1  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

09-06-20 મગંળવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૨ આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-૧૫  ભાગ-૨ Against the odds Read 1  Part 2 વૈ�ણવજન પ�-1 ભાગ-2 ભારતનો વારસો   �-1  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

10-06-20 �ધુવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૩ આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-૧૫  ભાગ-૩ My Song Poem-1 ર�સનો ઘોડો ગ�-2 ભાગ-1 �ુદરતી સસંાધનો   �-8  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

11-06-20 ��ુવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૪ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૧ Against the odds Read 1  Part 1  ર�સનો ઘોડો ગ�-2 ભાગ-2 �ુદરતી સસંાધનો   �-8  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

12-06-20 ��ુવાર સભંાવના �-૧૫  ભાગ-૧ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૨ Against the odds Read 1  Part 2 શીલવતં સા�નેુ પ�-3 ભાગ-1 આિથ�ક િવકાસ   �-15  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

13-06-20 શિનવાર સભંાવના �-૧૫  ભાગ-૨ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૩ My Song Poem-1 શીલવતં સા�નેુ પ�-3 ભાગ-2 આિથ�ક િવકાસ   �-15  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

14-06-20 રિવવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૧ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૪ Make meaningful sentence Part-1 િવચાર-િવ�તાર લેખન આિથ�ક િવકાસ   �-15  ��ોતર� મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

15-06-20 સોમવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૨ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૫ Make meaningful sentence Part-2 વૈ�ણવજન પ�-1 ભાગ-1 ભારતનો વારસો   �-1  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

16-06-20 મગંળવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૩ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૬ Subordinate Conjuction વૈ�ણવજન પ�-1 ભાગ-2 ભારતનો વારસો   �-1  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

17-06-20 �ધુવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૪ આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-૧૫  ભાગ-૧ Reported Speech ર�સનો ઘોડો ગ�-2 ભાગ-1 �ુદરતી સસંાધનો   �-8  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

18-06-20 ��ુવાર સભંાવના �-૧૫  ભાગ-૧ આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-૧૫  ભાગ-૨ Against the odds Read 1  Part 1  ર�સનો ઘોડો ગ�-2 ભાગ-2 �ુદરતી સસંાધનો   �-8  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

19-06-20 ��ુવાર સભંાવના �-૧૫  ભાગ-૨ આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-૧૫  ભાગ-૩ Against the odds Read 1  Part 2 શીલવતં સા�નેુ પ�-3 ભાગ-1 આિથ�ક િવકાસ   �-15  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

20-06-20 શિનવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૧ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૧ My Song Poem-1 શીલવતં સા�નેુ પ�-3 ભાગ-2 આિથ�ક િવકાસ   �-15  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

21-06-20 રિવવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૨ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૨ Make meaningful sentence Part-1 િવચાર-િવ�તાર લેખન આિથ�ક િવકાસ   �-15  ��ોતર� મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

22-06-20 સોમવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૩ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૩ Make meaningful sentence Part-2 વૈ�ણવજન પ�-1 ભાગ-1 ભારતનો વારસો   �-1  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

23-06-20 મગંળવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૪ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૪ Subordinate Conjuction વૈ�ણવજન પ�-1 ભાગ-2 ભારતનો વારસો   �-1  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

24-06-20 �ધુવાર સભંાવના �-૧૫  ભાગ-૧ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૫ Reported Speech ર�સનો ઘોડો ગ�-2 ભાગ-1 �ુદરતી સસંાધનો   �-8  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

25-06-20 ��ુવાર સભંાવના �-૧૫  ભાગ-૨ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૬ Against the odds Read 1  Part 1  ર�સનો ઘોડો ગ�-2 ભાગ-2 �ુદરતી સસંાધનો   �-8  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

26-06-20 ��ુવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૧ આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-૧૫  ભાગ-૧ Against the odds Read 1  Part 2 શીલવતં સા�નેુ પ�-3 ભાગ-1 આિથ�ક િવકાસ   �-15  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

27-06-20 શિનવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૨ આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-૧૫  ભાગ-૨ My Song Poem-1 શીલવતં સા�નેુ પ�-3 ભાગ-2 આિથ�ક િવકાસ   �-15  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો27-06-20 શિનવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૨ આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-૧૫  ભાગ-૨ My Song Poem-1 શીલવતં સા�નેુ પ�-3 ભાગ-2 આિથ�ક િવકાસ   �-15  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

28-06-20 રિવવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૩ આપ�ુ ંપયા�વરણ  �-૧૫  ભાગ-૩ Make meaningful sentence Part-1 િવચાર-િવ�તાર લેખન આિથ�ક િવકાસ   �-15  ��ોતર� મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

29-06-20 સોમવાર વા�તિવક સ�ંયાઓ �-૧ ભાગ-૪ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૧ Make meaningful sentence Part-2 વૈ�ણવજન પ�-1 ભાગ-1 ભારતનો વારસો   �-1  ભાગ-1 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો

30-06-20 મગંળવાર સભંાવના �-૧૫  ભાગ-૧ રાસાય�ણક ���યાઓ અને સમીકરણો  �-૧  ભાગ-૨ Subordinate Conjuction વૈ�ણવજન પ�-1 ભાગ-2 ભારતનો વારસો   �-1  ભાગ-2 મહા�ભુાવોના �ેરક વ�ત�યો



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

01-06-20 સોમવાર ગણ �-૧ ભાગ-1 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-1 ભૌિતક જગત �-૧, ભાગ-1 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-1 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-1 

02-06-20 મગંળવાર ગણ �-૧ ભાગ-1 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-1 ભૌિતક જગત �-૧, ભાગ-2 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-2 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-2 

03-06-20 �ધુવાર ગણ �-૧ ભાગ-2 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-2 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-1 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-1 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-3 

04-06-20 ��ુવાર ગણ �-૧ ભાગ-2 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-3 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-2 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-2 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-4 

05-06-20 ��ુવાર ગણ �-૧ ભાગ-3 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-4 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-3 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-1 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો  �-2   ભાગ-1 

06-06-20 શિનવાર ગણ �-૧ ભાગ-3 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-5 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-4 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-2 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો  �-2   ભાગ-2

07-06-20 રિવવાર ગણ �-૧ ભાગ-4 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-5 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-4 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-2 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો  �-2   ભાગ-3

08-06-20 સોમવાર ગણ �-૧ ભાગ-1 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-1 ભૌિતક જગત �-૧, ભાગ-1 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-1 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-1 

09-06-20 મગંળવાર ગણ �-૧ ભાગ-2 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-2 ભૌિતક જગત �-૧, ભાગ-2 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-2 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-2 

10-06-20 �ધુવાર ગણ �-૧ ભાગ-3 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-3 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-1 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-1 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-3 

11-06-20 ��ુવાર ગણ �-૧ ભાગ-4 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-4 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-2 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-2 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-4 

12-06-20 ��ુવાર સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-1 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-5 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-3 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-1 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો  �-2   ભાગ-1 

13-06-20 શિનવાર સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-2 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-1 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-4 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-2 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો  �-2   ભાગ-2

14-06-20 રિવવાર સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-3 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-2 ભૌિતક જગત �-૧, ભાગ-1 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-1 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો  �-2   ભાગ-3

15-06-20 સોમવાર સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-4 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-3 ભૌિતક જગત �-૧, ભાગ-2 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-2 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-1 

16-06-20 મગંળવાર ગણ �-૧ ભાગ-1 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-4 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-1 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-1 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-2 

17-06-20 �ધુવાર ગણ �-૧ ભાગ-2 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-5 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-2 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-2 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-3 

18-06-20 ��ુવાર ગણ �-૧ ભાગ-3 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-1 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-3 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-1 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-4 

19-06-20 ��ુવાર ગણ �-૧ ભાગ-4 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-2 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-4 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-2 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો  �-2   ભાગ-1 

20-06-20 શિનવાર સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-1 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-3 ભૌિતક જગત �-૧, ભાગ-1 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-1 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો  �-2   ભાગ-2

21-06-20 રિવવાર સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-2 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-4 ભૌિતક જગત �-૧, ભાગ-2 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-2 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો  �-2   ભાગ-3

22-06-20 સોમવાર સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-3 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-5 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-1 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-1 આમન�ધ �-3   ભાગ-1

23-06-20 મગંળવાર સબંધં અને િવધેયો �-૨ ભાગ-4 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-6 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-2 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-2 આમન�ધ �-3   ભાગ-2

24-06-20 �ધુવાર ગણ �-૧ ભાગ-1 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-7 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-3 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-1 આમન�ધ �-3   ભાગ-3

25-06-20 ��ુવાર ગણ �-૧ ભાગ-1 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-8 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-4 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-2 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-1 

26-06-20 ��ુવાર ગણ �-૧ ભાગ-2 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-9 ભૌિતક જગત �-૧, ભાગ-1 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-1 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-2 

27-06-20 શિનવાર ગણ �-૧ ભાગ-2 પરમા��ુ ુ ંબધંારણ  �-૨ ભાગ-10 ભૌિતક જગત �-૧, ભાગ-2 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-2 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-3 

28-06-20 રિવવાર ગણ �-૧ ભાગ-3 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-1 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-1 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-1 �હસાબી પ�િત અને તેના પા�રભાિષક શ�દો  �-1   ભાગ-4 

29-06-20 સોમવાર ગણ �-૧ ભાગ-3 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-2 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-2 સ�વ િવ� �-૧ ભાગ-2 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો  �-2   ભાગ-1 

30-06-20 મગંળવાર ગણ �-૧ ભાગ-4 રસાયણિવ�ાનની ક�ટલીક પાયાની સકં�પનાઓ  �-૧ ભાગ-3 એકમ અને માપન �-૨ ભાગ-3 �િવક વગ�કરણ �-૨ ભાગ-1 �યવહારોની ��-અસર અને ખાતાના �કારો  �-2   ભાગ-2

સમય/િવષય

ધોરણ-૧૧  �ુન - ૨૦૨૦



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

01-06-20 સોમવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૧ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૧ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૧ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૧ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૧

02-06-20 મગંળવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૨ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૨ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૨ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૨ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૨

03-06-20 �ધુવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૩ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૩ સ��ુપી વન�પિતઓમા ં�લ�ગી�જનન  �-૨  ભાગ-૧ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૩ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૩

04-06-20 ��ુવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૪ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૪ સ��ુપી વન�પિતઓમા ં�લ�ગી�જનન  �-૨  ભાગ-૨ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૪ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૧

05-06-20 ��ુવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૫ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૫ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૧ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૪ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૨

06-06-20 શિનવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૬ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૬ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૨ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૫ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૩

07-06-20 રિવવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૭ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૭ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૨ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૫ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૩

08-06-20 સોમવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૧ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૧ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૧ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૧ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૧

09-06-20 મગંળવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૨ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૨ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૨ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૨ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૨

10-06-20 �ધુવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૩ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૩ સ��ુપી વન�પિતઓમા ં�લ�ગી�જનન  �-૨  ભાગ-૧ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૩ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૩

11-06-20 ��ુવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૪ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૪ સ��ુપી વન�પિતઓમા ં�લ�ગી�જનન  �-૨  ભાગ-૨ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૪ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૧

12-06-20 ��ુવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૫ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૫ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૧ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૫ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૨

13-06-20 શિનવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૬ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૬ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૨ િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-૨  ભાગ-૧ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૩

14-06-20 રિવવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૭ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૭ સ��ુપી વન�પિતઓમા ં�લ�ગી�જનન  �-૨  ભાગ-૧ િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-૨  ભાગ-૨ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૪

15-06-20 સોમવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૮ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૮ સ��ુપી વન�પિતઓમા ં�લ�ગી�જનન  �-૨  ભાગ-૨ િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-૨  ભાગ-૩ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૫

16-06-20 મગંળવાર �ાવણો  �-૨  ભાગ-૧ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૯ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૧ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૧ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૬

17-06-20 �ધુવાર �ાવણો  �-૨  ભાગ-૨ ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-૨  ભાગ-૧ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૨ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૨ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૧

18-06-20 ��ુવાર �ાવણો  �-૨  ભાગ-૩ ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-૨  ભાગ-૨ સ��ુપી વન�પિતઓમા ં�લ�ગી�જનન  �-૨  ભાગ-૧ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૩ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૨

19-06-20 ��ુવાર �ાવણો  �-૨  ભાગ-૪ ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-૨  ભાગ-૩ સ��ુપી વન�પિતઓમા ં�લ�ગી�જનન  �-૨  ભાગ-૨ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૪ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૩

20-06-20 શિનવાર �ાવણો  �-૨  ભાગ-૫ ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-૨  ભાગ-૪ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૧ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૫ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૧

21-06-20 રિવવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૧ ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-૨  ભાગ-૫ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૨ િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-૨  ભાગ-૧ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૨

22-06-20 સોમવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૨ ��થતિવ�તુ ��થિતમાન અને ક�પેિસટ�સ  �-૨  ભાગ-૬ સ��ુપી વન�પિતઓમા ં�લ�ગી�જનન  �-૨  ભાગ-૧ િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-૨  ભાગ-૨ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૩

23-06-20 મગંળવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૩ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૧ સ��ુપી વન�પિતઓમા ં�લ�ગી�જનન  �-૨  ભાગ-૨ િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-૨  ભાગ-૩ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૪

24-06-20 �ધુવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૪ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૨ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૧ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૧ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૫

25-06-20 ��ુવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૫ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૩ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૨ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૨ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૬

26-06-20 ��ુવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૬ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૪ સ��ુપી વન�પિતઓમા ં�લ�ગી�જનન  �-૨  ભાગ-૧ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૩ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૧

27-06-20 શિનવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૭ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૫ સ��ુપી વન�પિતઓમા ં�લ�ગી�જનન  �-૨  ભાગ-૨ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૪ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૨

28-06-20 રિવવાર ઘન અવ�થા  �-૧  ભાગ-૮ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૬ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૧ સબધં અને િવધેય  �-૧  ભાગ-૫ ભાગીદાર� : િવષય - �વેશ �-૧ ભાગ-૩

29-06-20 સોમવાર �ાવણો  �-૨  ભાગ-૧ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૭ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૨ િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-૨  ભાગ-૧ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૧

30-06-20 મગંળવાર �ાવણો  �-૨  ભાગ-૨ િવ�તુભારો અને �ે�ો  �-૧  ભાગ-૮ સ�વોમા ં�જનન  �-૧  ભાગ-૨ િ�કોણિમતીય �િતિવધેયો  �-૨  ભાગ-૨ ભાગીદાર� પેઢ�ના વાિષ�ક �હસાબો �-૨ ભાગ-૨

તાર�ખ/ વાર
સમય/િવષય
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