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

 10/1/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  સમાંતર �ેણી �-5  ભાગ-1  10/1/2021  ધોરણ-12  ગ�ણત :  �ે�ણક  �-3  ભાગ-1
 10/2/2021  ગાંધી જયંતી  10/2/2021  ગાંધી જયંતી  ર�વવાર
 10/3/2021  ર�વવાર  10/3/2021  ર�વવાર
 10/4/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  સમાંતર �ેણી �-5  ભાગ-2  10/4/2021  ધોરણ-12  ગ�ણત :  �ે�ણક  �-3  ભાગ-2
 10/5/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  સમાંતર �ેણી �-5  ભાગ-3  10/5/2021  ધોરણ-12  ગ�ણત :  �ે�ણક  �-3  ભાગ-3
 10/6/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  સમાંતર �ેણી �-5  ભાગ-4  10/6/2021  ધોરણ-12  ગ�ણત :  �ે�ણક  �-3  ભાગ-4
 10/7/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  સમાંતર �ેણી �-5  ભાગ-5  10/7/2021  ધોરણ-11  �વ �વ�ાન :  �ાણી�ૃ�� �-4  ભાગ-1
 10/8/2021  ધોરણ-9  અં�ે� (SL) :  The River Poem-1  10/8/2021  ધોરણ-11  �વ �વ�ાન :  �ાણી�ૃ�� �-4  ભાગ-2
 10/9/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-1  10/9/2021  ધોરણ-11  �વ �વ�ાન :  �ાણી�ૃ�� �-4  ભાગ-3
 10/10/2021  ર�વવાર  10/10/2021  ર�વવાર
 10/11/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-2  10/11/2021  ધોરણ-12  આંકડાશા� :  �ૂચક આંક  �-1  ભાગ-1
 10/12/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-3  10/12/2021  ધોરણ-12  આંકડાશા� :  �ૂચક આંક  �-1  ભાગ-2
 10/13/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-4  10/13/2021  ધોરણ-12  આંકડાશા� :  �ૂચક આંક  �-1  ભાગ-3
 10/14/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  �કાશ-પરાવત�ન અને વ��ભવન  �-10  ભાગ-5  10/14/2021  ધોરણ-12  આંકડાશા� :  �ૂચક આંક  �-1  ભાગ-4
 10/15/2021  �વજયાદશમી  10/15/2021  �વજયાદશમી

 10/16/2021  ધોરણ-10  અં�ે� (SL) :  An interview with Arun Krishnamurthy 
Read-3  Part-1  10/16/2021  ધોરણ-12  આંકડાશા� :  �ૂચક આંક  �-1  ભાગ-5

 10/17/2021  ર�વવાર  10/17/2021  ર�વવાર
 10/18/2021  ધોરણ-10  અં�ે� (SL) :  An interview with Arun Krishnamurthy 

Read-3  Part-2  10/18/2021  ધોરણ-12  આંકડાશા� :  �ૂચક આંક  �-1  ભાગ-6
 10/19/2021  ઈદ-એ-�મલાદ  10/19/2021  ઈદ-એ-�મલાદ
 10/20/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  યામ�ૂ�મ�ત �-7  ભાગ-1  10/20/2021  ધોરણ-12  અં�ે� (SL) :  Unit 1 Part 1
 10/21/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  યામ�ૂ�મ�ત �-7  ભાગ-2  10/21/2021  ધોરણ-12  અં�ે� (SL) :  Unit 1 Part 2
 10/22/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  યામ�ૂ�મ�ત �-7  ભાગ-3  10/22/2021  ધોરણ-12  અં�ે� (SL) :  Unit 1 Part 3
 10/23/2021  ધોરણ-10  ગ�ણત :  યામ�ૂ�મ�ત �-7  ભાગ-4  10/23/2021  ધોરણ-12  �વ �વ�ાન :  માનવ-�જનન  �-3
 10/24/2021  ર�વવાર  10/24/2021  ર�વવાર
 10/25/2021  ધોરણ-9  �વ�ાન :  નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-1  10/25/2021  ધોરણ-12  રસાયણ �વ�ાન :  �વ�ુત- રસાયણ�વ�ાન  �-3  ભાગ-1
 10/26/2021  ધોરણ-9  �વ�ાન :  નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-2  10/26/2021  ધોરણ-12  રસાયણ �વ�ાન :  �વ�ુત- રસાયણ�વ�ાન  �-3  ભાગ-2
 10/27/2021  ધોરણ-9  �વ�ાન :  નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-3  10/27/2021  ધોરણ-12  રસાયણ �વ�ાન :  �વ�ુત- રસાયણ�વ�ાન  �-3  ભાગ-3
 10/28/2021  ધોરણ-9  �વ�ાન :  નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-4  10/28/2021  ધોરણ-12  રસાયણ �વ�ાન :  �વ�ુત- રસાયણ�વ�ાન  �-3  ભાગ-4
 10/29/2021  ધોરણ-9  �વ�ાન :  નૈસ�ગ�ક �ોતો �-14   ભાગ-5  10/29/2021  ધોરણ-12  રસાયણ �વ�ાન :  �વ�ુત- રસાયણ�વ�ાન  �-3  ભાગ-5
 10/30/2021  ધોરણ-10  �વ�ાન :  ઍસીડ, બેઇઝ અને �ાર  �-2  ભાગ-1  10/30/2021  ધોરણ-12  �વ �વ�ાન :  �ાજન�નક �વા��ય  �-4
 10/31/2021  ર�વવાર  10/31/2021  ર�વવાર


