


 દુરદશ�ન કે��-ડ�ડ� �ગરનાર હોમ લ�ન�ગ સમયપ�ક એ��લ-૨૦૨૧ 
 તાર�ખ  �વષય  �વષય  �વષય
 સમય  9:00 to 9:30   9:30 to 10:00  10:00 to 10:30
 ધોરણ  3  4  5

 1-Apr  �ુ�વાર 
 �ુજરાતી EP-35 
�ુનરાવત�ન-10 (ભાગ-2) 

 �હ�દ� EP-11 
7. જુલા 

 અં�ે� EP-18 
6. I studied, 'Helping
h d ' (PART 2)

 2-Apr  �ુ�વાર 
 GOOD FRIDAY 

 3-Apr  શ�નવાર  ��ૃ��સભર શૈ��ણક કાય�  ��ૃ��સભર શૈ��ણક કાય�  ��ૃ��સભર શૈ��ણક કાય�

 4-Apr  ર�વવાર  ર�વવાર

 5-Apr  સોમવાર 
 �ુજરાતી EP-36 
�ુનરાવત�ન (�ચ�-વણ�ન) 

 �ુજરાતી EP-19 
�ુનરાવત�ન (એકામ ૧૧, ૧૨ અને ૧૩) 

 �ુજરાતી EP-18 
15. �ુભા�ષતો (ભાગ- 1) 

 6-Apr  મંગળવાર 
 ગ�ણત EP-37 
�ુનરાવત�ન

 ગ�ણત EP-34 
�ુનરાવત�ન

 �હ�દ� EP-20
�ુનરાવત�ન (ભાગ-1)  

 7-Apr  �ુધવાર 
 પયા�વરણ EP- 20 
�ુનરાવત�ન - ભાગ ૨  

 પયા�વરણ EP-20 
�ુનરાવત�ન - ભાગ ૧

 ગ�ણત EP-20 
14. કેટ�ંુ મોટુ�  ? કેટ�ંુ ભારે ? (ભાગ-2) 

 8-Apr  �ુ�વાર 
 �ુજરાતી EP-37 
�ુનરાવત�ન (શ�દ-રમત) 

 અં�ે� EP-10
4. Our helpers (part -3) 

 અં�ે� EP-19 
6. I studied, 'Helping
hands' (PART-3)

 9-Apr  �ુ�વાર 
 ગ�ણત EP-38 
�ુનરાવત�ન

 ગ�ણત EP-35 
�ુનરાવત�ન

 પયા�વરણ EP-19 
21. જેવા �પતા તેવી દ�કર� 

 10-Apr  શ�નવાર  ��ૃ��સભર શૈ��ણક કાય�  ��ૃ��સભર શૈ��ણક કાય�  ��ૃ��સભર શૈ��ણક કાય�

 11-Apr  ર�વવાર  ર�વવાર

 12-Apr  સોમવાર 
 �ુજરાતી EP-38 
�ુનરાવત�ન (ઉખાણા, જોડકણાં, ટૂચકા)

 �ુજરાતી EP-20 
�ુનરાવત�ન - ૪

 પયા�વરણ EP-20 
22. ફર� ઉપ�ા 

 13-Apr  મંગળવાર  ચેટ�ચાંદ
 14-Apr  �ુધવાર  ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર જયં�ત



 15-Apr  �ુ�વાર 
 �ુજરાતી EP-39 
�ુનરાવત�ન (ગીતો, કા�ય) 

 �હ�દ� EP-12 
8. ચ�ુર �ંૂહા 

 અં�ે� EP-20 
Revision 1



 TIME TABLE FOR DOORDARSHAN        GCERT           STD-6, 7 & 8           WEEK-1
 SR.NO.  DATE  DAY  SUB                   STD-6                    Time-10:30 to

11:00  SUB                  STD-7                    Time- 11:30 to
12:00  SUB                 STD-8                       Time-14:30 to

15:00

 1  1-Apr  THU  SK  7. �ુભા�ષતા�ન  SK  7.�ૂ�તય:  SK  7. �ુભા�ષતા�ન 

 2  2-Apr  GOOD FRIDAY

 3  3-Apr  SAT  HIN  �ુનરાવત�ન-2  HIN  �ુનરાવત�ન-2  HIN  7.હાર ક� �ત-2 

 4  4-Apr  SUN  SUNDAY

 5  5-Apr  MON  મજેદાર વાતો  MATHS  12.બીજગ�ણ�તય પદાવ�લ-2  MATHS  14. અવયવીકરણ-1 

 6  6-Apr  TUE  GUJ  17. �ુગંધ ક�છની   GUJ  18. સોના જેવી સવાર  GUJ  19. સાંઢ ના�યો 

 7  7-Apr  WED  ENG  Unit -4,Activity 5,6,7 & 8  ENG  Unit -4,Activity 7 A,B,C  ENG  Unit -4,Activity 7,8,9,10 & 11

 TIME TABLE FOR DOORDARSHAN        GCERT           STD-6, 7 & 8           WEEK-2
 8  8-Apr  THU   SS  17.�વન �નવા�હ-2   SS  18.બ�ર-2   SS  7. મહા�માના માગ� પર-1

 9  9-Apr  FRI  SCI  15. આપણી આસપાસની હવા-1  SCI  15. �કાશ-1  SCI  15. કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ-1 

 10  10-Apr  SAT  HIN  6. �યાય-1  HIN  7. બઢે કહાની-1  HIN  8. હ�સના મના હૈ-1 

 11  11-Apr  SUN  SUNDAY

 12  12-Apr  MON  MATHS  13. સં�મ�ત-1  MATHS  13. ઘાત અને ઘાતાંક-1  MATHS  14. અવયવીકરણ-2

 13  13-Apr  TUE  CHETICHAND

 14  14-Apr  WED  AMBEDKAR JAYANTI

 TIME TABLE FOR DOORDARSHAN        GCERT           STD-6, 7 & 8           WEEK-3
 15  15-Apr  THU  SCI  15. આપણી આસપાસની હવા-2  SCI  15. �કાશ-2   SS  7. મહા�માના માગ� પર-2



 દૂરદશ�ન �સારણ  એ��લ-2021
 તાર�ખ  (સમય:12-1)  તાર�ખ  (સમય:3-4)

 4/1/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  સંભાવના �-15  ભાગ-2  4/1/2021  ધોરણ-12  અં�ે� (SL) :  Unit 4 Part 3
 4/2/2021  �ુડ �ાઇડે  4/2/2021  �ુડ �ાઇડે
 4/3/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  એ�સડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-1  4/3/2021  ધોરણ-12  ગ�ણત :  સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-1
 4/4/2021  ર�વવાર  4/4/2021  ર�વવાર
 4/5/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  એ�સડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-2  4/5/2021  ધોરણ-12  ગ�ણત :  સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-2
 4/6/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  એ�સડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-3  4/6/2021  ધોરણ-12  ગ�ણત :  સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-3
 4/7/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  એ�સડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-4  4/7/2021  ધોરણ-12  ગ�ણત :  સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-4
 4/8/2021  ધોરણ-9  �વ�ાન :  પરમા��ંુ બંધારણ  �- 4  ભાગ-1  4/8/2021  ધોરણ-12  ગ�ણત :  સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-5
 4/9/2021  ધોરણ-9  �વ�ાન :  પરમા��ંુ બંધારણ  �- 4  ભાગ-2  4/9/2021  ધોરણ-12  ગ�ણત :  સ�દશ બીજગ�ણત  �-10  ભાગ-6
 4/10/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  બહુપદ�ઓ  �-2  ભાગ-1  4/10/2021  ધોરણ-11  �વ �વ�ાન :  કોષચ� અને કોષ�વભાજન  �-10  ભાગ-1
 4/11/2021  ર�વવાર  4/11/2021  ર�વવાર
 4/12/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  બહુપદ�ઓ  �-2  ભાગ-1  4/12/2021  ધોરણ-11  �વ �વ�ાન :  કોષચ� અને કોષ�વભાજન  �-10  ભાગ-2
 4/13/2021  ચેટ�ચાંદ  4/13/2021  ચેટ�ચાંદ 
 4/14/2021  ડૉ. આંબેડકર જયંતી  4/14/2021  ડૉ. આંબેડકર જયંતી

 4/15/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  બહુપદ�ઓ  �-2  ભાગ-3  4/15/2021  ધોરણ-12  રસાયણ �વ�ાન :  રો�જ�દા �વનમાં રસાયણ�વ�ાન  �-16  ભાગ-1
 4/16/2021  ધોરણ-9  ગ�ણત :  ચ�ુ�કોણ  �-8  ભાગ-1  4/16/2021  ધોરણ-12  રસાયણ �વ�ાન :  રો�જ�દા �વનમાં રસાયણ�વ�ાન  �-16  ભાગ-2
 4/17/2021  ધોરણ-9  ગ�ણત :  ચ�ુ�કોણ  �-8  ભાગ-2  4/17/2021  ધોરણ-12  નામાનાં �ૂળ ત�વો:  ક�પનીના વા�ષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-1
 4/18/2021  ર�વવાર  4/18/2021  ર�વવાર
 4/19/2021  ધોરણ-9  ગ�ણત :  ચ�ુ�કોણ  �-8  ભાગ-3  4/19/2021  ધોરણ-12  નામાનાં �ૂળ ત�વો:  ક�પનીના વા�ષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-2
 4/20/2021  ધોરણ-9  ગ�ણત :  ચ�ુ�કોણ  �-8  ભાગ-4  4/20/2021  ધોરણ-12  નામાનાં �ૂળ ત�વો:  ક�પનીના વા�ષ�ક �હસાબો  �-3 ભાગ-3
 4/21/2021  �ી રામ નવમી  4/21/2021  �ી રામ નવમી
 4/22/2021  ધોરણ-9  ગ�ણત :  ચ�ુ�કોણ  �-8  ભાગ-5  4/22/2021  ધોરણ-11  ભૌ�તક �વ�ાન :  દોલનો  �-14 ભાગ-1
 4/23/2021  ધોરણ-9  ગ�ણત :  ચ�ુ�કોણ  �-8  ભાગ-6  4/23/2021  ધોરણ-11  ભૌ�તક �વ�ાન :  દોલનો  �-14 ભાગ-2
 4/24/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  જૈ�વક ��યાઓ  �-6  ભાગ-1  4/24/2021  ધોરણ-11  ભૌ�તક �વ�ાન :  દોલનો  �-14 ભાગ-3
 4/25/2021  ર�વવાર  4/25/2021  ર�વવાર



 દૂરદશ�ન �સારણ  એ��લ-2021
 તાર�ખ  (સમય:12-1)  તાર�ખ  (સમય:3-4)

 4/26/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  જૈ�વક ��યાઓ  �-6  ભાગ-2  4/26/2021  ધોરણ-11  ભૌ�તક �વ�ાન :  દોલનો  �-14 ભાગ-4
 4/27/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  જૈ�વક ��યાઓ  �-6  ભાગ-3  4/27/2021  ધોરણ-11  ભૌ�તક �વ�ાન :  દોલનો  �-14 ભાગ-5
 4/28/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  જૈ�વક ��યાઓ  �-6  ભાગ-4  4/28/2021  ધોરણ-12  �વ �વ�ાન :  પયા�વરણીય સમ�યાઓ  �-16  ભાગ-1
 4/29/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  જૈ�વક ��યાઓ  �-6  ભાગ-5  4/29/2021  ધોરણ-12  �વ �વ�ાન :  પયા�વરણીય સમ�યાઓ  �-16  ભાગ-2

 4/30/2021  ધોરણ-10  અં�ે� (SL) :  The Human Robot 
Read 2  Part 1  4/30/2021  ધોરણ-12  �વ �વ�ાન :  પયા�વરણીય સમ�યાઓ  �-16  ભાગ-3

 ધોરણ-10  અં�ે� (SL) :  The Human Robot 
Read 2  Part 2


