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30 િમનીટ
(09.00 થી 09.30)

30 િમનીટ
(09.30 થી 10.00)

30 િમનીટ
(10.00 થી 10.30)

30 િમનીટ
(10.30 થી 11.00)

30 િમનીટ
(11.30 થી 12.00)

30 િમનીટ
(12.00 થી 12.30)

30 િમનીટ
(12.30 થી 13.00)

30 િમનીટ
(14.30 થી 15.00)

60 િમનીટ
(15.00 થી 16.00)

30 િમનીટ
(16.30 થી 17.00)

30 િમનીટ
(17.00 થી 17.30)

તાર ખ વાર ધોરણ-3 ધોરણ-4 ધોરણ-5 ધોરણ-6 ધોરણ-7 ધોરણ-10 ધોરણ-10 ધોરણ-8 ધોરણ-9 ધોરણ-1 ધોરણ-2

10-Jun-2021 Thurs
ગજુરાતી GS-૧
પેજ.:૧ થી ૬

ગજુરાતી GS-૧
ચાલો,યાદ કરીએ

ગજુરાતી GS-૧
કદમ:૧

ગજુરાતી GS-૧
કદમ:૧

ગજુરાતી GS-૧
કદમ:૧,૨

ગજુરાતી GS-૧
અથર્ગ્રહણ-૧

િવજ્ઞાન GS-૧
પ્રકરણ:૧

ગજુરાતી GS-૧
કદમ:૧

ગજુરાતી GS-૧
કદમ:૧,૨

ગજુરાતી GS-૧
પેજ.:૧ થી ૪

11-Jun-2021 Fri
ગિણત GS-૧
પેજ.:૬૬ થી ૬૯

ગિણત GS-૧
પ્રકરણ:૧,૨

ગિણત GS-૧
પ્રકરણ:૧

ગિણત GS-૧
પ્રકરણ:૧,૨

ગિણત GS-૧
પ્રકરણ:૧,૨

ગિણત GS-૧
પ્રકરણ:૧

અંગ્રેજી GS-૧
યિુનટ: ૧

ગિણત GS-૧
પ્રકરણ:૧

ગિણત GS-૧
પ્રકરણ:૧

 GS-૧
એકમ:૧

ગિણત GS-૧
પેજ.:૫૧ થી ૫૩

12-Jun-2021 Sat
ગજુરાતી GS-૨
પેજ.:૭ થી ૧૧

ગજુરાતી GS-૨
કદમ:૧

અંગ્રેજી GS-૧
યિુનટ: ૧,૨,૩

અંગ્રેજી GS-૧
યિુનટ: ૧

અંગ્રેજી GS-૧
યિુનટ: ૧

ગજુરાતી GS-૨
અથર્ગ્રહણ-૨

િવજ્ઞાન GS-૨
પ્રકરણ:૨

અંગ્રેજી GS-૧
યિુનટ: ૧,૨

અંગ્રેજી GS-૧
યિુનટ: ૧,૨

 GS-૨
એકમ:૧,૨

ગજુરાતી GS-૨
પેજ:.૫ થી ૭

13-Jun-2021 Sun

14-Jun-2021 Mon
ગિણત GS-૨
પેજ.:70 થી ૭૪

ગિણત GS-૨
પ્રકરણ:૩

ગજુરાતી GS-૨
કદમ:૨,૩

ગજુરાતી GS-૨
કદમ:૨,

ગજુરાતી GS-૨
કદમ:૩,૪,૫

ગિણત GS-૨
પ્રકરણ:૨(૧)

અંગ્રેજી GS-૨
યિુનટ: ૨

ગજુરાતી GS-૨
કદમ:૨,૩,૪

ગજુરાતી GS-૨
કદમ:૩ થી ૫

 GS-૩
એકમ:૨

ગિણત GS-૨
પેજ.:૫૪ થી ૫૬

15-Jun-2021 Tue
ગજુરાતી GS-3
પેજ.:૧૨ થી ૧૫

ગજુરાતી GS-3
કદમ:૨

ગિણત GS-૨
પ્રકરણ:૨

ગિણત GS-૨
પ્રકરણ:૩

ગિણત GS-૨
પ્રકરણ:૩

ગજુરાતી GS-3
અિભ.અને પ્ર ય-૧

િવજ્ઞાન GS-3
પ્રકરણ:૩

ગિણત GS-૨
પ્રકરણ:૨,૩

ગિણત GS-૨
પ્રકરણ:૨,૩

 GS-૪
એકમ:૩

ગજુરાતી GS-3
પેજ.:૮થી ૧૦

16-Jun-2021 Wed
ગિણત GS-3

પેજ.:૭૫ થી ૭૮
ગિણત GS-3
પ્રકરણ:૪

અંગ્રેજી GS-૨
યિુનટ: ૪,૫

અંગ્રેજી GS-૨
યિુનટ:૨

અંગ્રેજી GS-૨
યિુનટ: ૨

ગિણત GS-3
પ્રકરણ:૨(૨)

અંગ્રેજી GS-3
યિુનટ: ૩

અંગ્રેજી GS-૨
યિુનટ: ૩

અંગ્રેજી GS-૨
યિુનટ: ૩,૪

ગિણત GS-3
પેજ.:૫૭ થી ૫૮

17-Jun-2021 Thurs
ગજુરાતી GS-૪
પેજ.:૧૬ થી ૨૧

ગજુરાતી GS-૪
કદમ:૩

ગજુરાતી GS-3
કદમ:૪,૫

ગજુરાતી GS-3
કદમ:૪,૫

ગજુરાતી GS-3
કદમ:૬,૭,૮

ગજુરાતી GS-૪
અિભ.અને પ્ર ય-૨

િવજ્ઞાન GS-૪
પ્રકરણ:૪(૧)

ગજુરાતી GS-3
કદમ:૫,૬,૭

ગજુરાતી GS-3
કદમ:૬ થી ૮

ગજુરાતી GS-૪
પેજ.:૧૧ થી ૧૩

18-Jun-2021 Fri
ગિણત GS-૪
પેજ.:૭૯ થી ૮૩

ગિણત GS-૪
પ્રકરણ:૫

ગિણત GS-3
પ્રકરણ:૩,૪

ગિણત GS-3
પ્રકરણ:૪,૫

ગિણત GS-3
પ્રકરણ:૪,૫

ગિણત GS-૪
પ્રકરણ:૩

અંગ્રેજી GS-૪
યિુનટ: ૪

ગિણત GS-3
પ્રકરણ:૪,૫

ગિણત GS-3
પ્રકરણ:૪

 GS-૫
એકમ:૩,૪

ગિણત GS-૪
પેજ.:૫૯ થી ૬૧

19-Jun-2021 Sat
ગજુરાતી GS-૫
પેજ.:૨૨ થી ૨૬

ગજુરાતી GS-૫
કદમ:૪

અંગ્રેજી GS-3
યિુનટ: ૬,૭

અંગ્રેજી GS-3
યિુનટ: ૩

અંગ્રેજી GS-3
યિુનટ: ૩

ગજુરાતી GS-૫
સ ના મકતા-૧

િવજ્ઞાન GS-૫
પ્રકરણ:૪(૨)

અંગ્રેજી GS-3
યિુનટ: ૪

અંગ્રેજી GS-3
યિુનટ: ૫,૬

 GS-૬
એકમ:૪

ગજુરાતી GS-૫
પેજ.:૧૪ થી ૧૬

20-Jun-2021 Sun

21-Jun-2021 Mon
ગિણત GS-૫
પેજ.:૮૪ થી ૮૭

ગિણત GS-૫
પ્રકરણ:૬

ગજુરાતી GS-૪
કદમ:૬,૭

ગજુરાતી GS-૪
કદમ:૬,૭

ગજુરાતી GS-૪
કદમ:૯,૧૦

ગિણત GS-૫
પ્રકરણ:૪

અંગ્રેજી GS-૫
યિુનટ: ૫

ગજુરાતી GS-૪
કદમ:૮,૯,૧૦

ગજુરાતી GS-૪
કદમ:૯ થી ૧૧

 GS-૭
એકમ:૫

ગિણત GS-૫
પેજ.:૬૨ થી ૬૩

22-Jun-2021 Tue
ગજુરાતી GS-૬
પેજ.:૨૭ થી ૩૨

ગજુરાતી GS-૬
કદમ:૫

ગિણત GS-૪
પ્રકરણ:૫,૬

ગિણત GS-૪
પ્રકરણ:૬,૭

ગિણત GS-૪
પ્રકરણ:૬,૭

ગજુરાતી GS-૬
સ ના મકતા-૧

િવજ્ઞાન GS-૬
પ્રકરણ:૫

ગિણત GS-૪
પ્રકરણ:૬,૭

ગિણત GS-૪
પ્રકરણ:૫

 GS-૮
એકમ:૫,૬

ગજુરાતી GS-૬
પેજ.:૧૭ થી ૨૦

23-Jun-2021 Wed
ગિણત GS-૬
પેજ.:૮૮ થી ૯૦

ગિણત GS-૬
પ્રકરણ:૭

અંગ્રેજી GS-૪
યિુનટ: ૮,૯

અંગ્રેજી GS-૪
યિુનટ: ૪

અંગ્રેજી GS-૪
યિુનટ: ૪

ગિણત GS-૬
પ્રકરણ:૫

અંગ્રેજી GS-૬
યિુનટ: ૬

અંગ્રેજી GS-૪
યિુનટ: ૫

અંગ્રેજી GS-૪
યિુનટ: ૭,૮

ગિણત GS-૬
પેજ.:૬૫ થી ૬૭

24-Jun-2021 Thurs
ગજુરાતી GS-૭
પેજ.:૩૩ થી ૩૮

ગજુરાતી GS-૭
કદમ:૬

ગજુરાતી GS-૫
કદમ:૮,૯

ગજુરાતી GS-૫
કદમ:૮,૯

ગજુરાતી GS-૫
કદમ:૧૧,૧૨

ગજુરાતી GS-૭
તાિકક િચંતન-૧

િવજ્ઞાન GS-૭
પ્રકરણ:૬

ગજુરાતી GS-૫
કદમ:૧૧,૧૨,૧૩

ગજુરાતી GS-૫
કદમ:૧૨ થી ૧૫

ગજુરાતી GS-૭
પેજ.:૨૧ થી ૨૩

25-Jun-2021 Fri
ગિણત GS-૭
પેજ.:૯૧ થી ૯૨

ગિણત GS-૭
પ્રકરણ:૮

ગિણત GS-૫
પ્રકરણ:૭,૮

ગિણત GS-૫
પ્રકરણ:૮,૯

ગિણત GS-૫
પ્રકરણ:૭,૮

ગિણત GS-૭
પ્રકરણ:૬

અંગ્રેજી GS-૭
યિુનટ: ૭

ગિણત GS-૫
પ્રકરણ:૮

ગિણત GS-૫
પ્રકરણ:૬,૭

 GS-૯
એકમ:૬

ગિણત GS-૭
પેજ.:૬૮ થી ૭૦

ાનસે  ુ-2021  સારણ સમયપ ક 

સમય



30 િમનીટ
(09.00 થી 09.30)

30 િમનીટ
(09.30 થી 10.00)

30 િમનીટ
(10.00 થી 10.30)

30 િમનીટ
(10.30 થી 11.00)

30 િમનીટ
(11.30 થી 12.00)

30 િમનીટ
(12.00 થી 12.30)

30 િમનીટ
(12.30 થી 13.00)

30 િમનીટ
(14.30 થી 15.00)

60 િમનીટ
(15.00 થી 16.00)

30 િમનીટ
(16.30 થી 17.00)

30 િમનીટ
(17.00 થી 17.30)

તાર ખ વાર ધોરણ-3 ધોરણ-4 ધોરણ-5 ધોરણ-6 ધોરણ-7 ધોરણ-10 ધોરણ-10 ધોરણ-8 ધોરણ-9 ધોરણ-1 ધોરણ-2

સમય

26-Jun-2021 Sat
ગજુરાતી GS-૮
પેજ.૩૯ થી ૪૧

ગજુરાતી GS-૮
કદમ:૭

અંગ્રેજી GS-૫યિુનટ: 
૧૦,૧૧

અંગ્રેજી GS-૫
યિુનટ: ૫

અંગ્રેજી GS-૫
યિુનટ: ૫

ગજુરાતી GS-૮
તાિકક િચંતન-૨

િવજ્ઞાન GS-૮
પ્રકરણ:૭

અંગ્રેજી GS-૫
યિુનટ: ૬

અંગ્રેજી GS-૫
યિુનટ: ૯,૧૦

 GS-૧૦
એકમ:૭

ગજુરાતી GS-૮
પેજ.:૨૪ થી ૨૬

27-Jun-2021 Sun

28-Jun-2021 Mon
ગિણત GS-૮
પેજ.:૯૩ થી ૯૪

ગિણત GS-૮
પ્રકરણ:૯

ગજુરાતી GS-૬
કદમ:૧૦,૧૧

ગજુરાતી GS-૬
કદમ:૧૦,૧૧

ગજુરાતી GS-૬
કદમ:૧૩,૧૪

ગિણત GS-૮
પ્રકરણ:૭

અંગ્રેજી GS-૮
યિુનટ: ૮

ગજુરાતી GS-૬
કદમ:૧૪,૧૫,૧૬

ગજુરાતી GS-૬
કદમ:૧૫ થી ૧૭

 GS-૧૧
એકમ:૭,૮

ગિણત GS-૮
પેજ.:૭૧ થી ૭૨

29-Jun-2021 Tue
ગજુરાતી GS-૯
પેજ.:૪૨ થી ૪૫

ગજુરાતી GS-૯
કદમ:૮

ગિણત GS-૬
પ્રકરણ:૯

ગિણત GS-૬
પ્રકરણ:૧૦

ગિણત GS-૬
પ્રકરણ:૯

ગજુરાતી GS-૯
ભાષાસ જતા-૧

િવજ્ઞાન GS-૯
પ્રકરણ:૮

ગિણત GS-૬
પ્રકરણ:૯,૧૦

ગિણત GS-૬
પ્રકરણ:૮

 GS-૧૨
એકમ:૮

ગજુરાતી GS-૯
પેજ.:૨૭ થી ૩૨

30-Jun-2021 Wed
ગિણત GS-૯
પેજ.:૯૫ થી ૯૬

ગિણત GS-૯
પ્રકરણ:૧૦

અંગ્રેજી GS-૬
યિુનટ: ૧૨,૧૩

અંગ્રેજી GS-૬
યિુનટ: ૬

અંગ્રેજી GS-૬
યિુનટ: ૬

ગિણત GS-૯
પ્રકરણ:૮

અંગ્રેજી GS-૯
યિુનટ: ૯

અંગ્રેજી GS-૬
યિુનટ: ૭

અંગ્રેજી GS-૬
યિુનટ: ૧૧,૧૨

ગિણત GS-૯
પેજ.:૭૩ થી ૭૫

1-Jul-2021 Thurs
ગજુરાતી GS-૧૦
પેજ:૪૬ થી ૫૦

ગજુરાતી GS-૧૦
કદમ:૯(૧)

ગજુરાતી GS-૭
કદમ:૧૨ થી ૧૪

ગજુરાતી GS-૭
કદમ:૧૨,૧૩

ગજુરાતી GS-૭
કદમ:૧૫,૧૬

ગજુરાતી GS-૧૦
ભાષાસ જતા-૨

િવજ્ઞાન GS-૧૦
પ્રકરણ:૯

ગજુરાતી GS-૭
કદમ:૧૭,૧૮,૧૯

ગજુરાતી GS-૭
કદમ:૧૮ થી ૨૦

ગજુરાતી GS-૧૦
પેજ.:૩૩ થી ૩૭

2-Jul-2021 Fri
ગિણત GS-૧૦
પેજ.:૯૭ થી ૧૦૦

ગિણત GS-૧૦
પ્રકરણ:૧૧

ગિણત GS-૭
પ્રકરણ:૧૦

ગિણત GS-૭
પ્રકરણ:૧૧

ગિણત GS-૭
પ્રકરણ:૧૦

ગિણત GS-૧૦
પ્રકરણ:૯

અંગ્રેજી GS-૧૦
યિુનટ: ૧૦

ગિણત GS-૭
પ્રકરણ:૧૧

ગિણત GS-૭
પ્રકરણ:૯,૧૩

 GS-૧૩
એકમ:૯

ગિણત GS-૧૦
પેજ.:૭૬ થી ૭૮

3-Jul-2021 Sat
ગજુરાતી GS-૧૧
પેજ.: ૫૧ થી ૫૪

ગજુરાતી GS-૧૧
કદમ:૯(૨)

અંગ્રેજી GS-૭
યિુનટ: ૧૪,૧૫

અંગ્રેજી GS-૭
યિુનટ: ૭

અંગ્રેજી GS-૭
યિુનટ: ૭

ગજુરાતી GS-૧૧
ભાષા રમતો-૧

િવજ્ઞાન GS-૧૧
પ્રકરણ:૧૦

અંગ્રેજી GS-૭
યિુનટ: ૮

અંગ્રેજી GS-૭
યિુનટ: ૧૩,૧૪

 GS-૧૪
એકમ:૯,૧૦

ગજુરાતી GS-૧૧
પેજ.:૩૮ થી ૩૯

4-Jul-2021 Sun

5-Jul-2021 Mon
ગિણત GS-૧૧

પેજ.:૧૦૧ થી ૧૦૪
ગિણત GS-૧૧
પ્રકરણ:૧૨

ગજુરાતી GS-૮
કદમ:૧૫ થી ૧૭

ગજુરાતી GS-૮
કદમ:૧૪,૧૫

ગજુરાતી GS-૮
કદમ:૧૭,૧૮

ગિણત GS-૧૧
પ્રકરણ:૧૦

અંગ્રેજી GS-૧૧
યિુનટ: ૧૧

ગજુરાતી GS-૮
કદમ:૨૦,૨૧

ગજુરાતી GS-૮
કદમ:૨૧,૨૨

 GS-૧૫
એકમ:૧૦

ગિણત GS-૧૧
પેજ.:૭૯ થી ૮૦

6-Jul-2021 Tue
ગજુરાતી GS-૧૨
પેજ.: ૫૫ થી ૫૮

ગજુરાતી GS-૧૨
કદમ:૧૦

ગિણત GS-૮
પ્રકરણ:૧૧,૧૨

ગિણત GS-૮
પ્રકરણ:૧૨

ગિણત GS-૮
પ્રકરણ:૧૧,૧૨

ગજુરાતી GS-૧૨
ભાષા રમતો-૨

િવજ્ઞાન GS-૧૨
પ્રકરણ:૧૧

ગિણત GS-૮
પ્રકરણ:૧૨ ગિણત GS-૮

પ્રકરણ:૧૦,૧૧
 GS-૧૬
એકમ:૧૧

ગજુરાતી GS-૧૨
પેજ.:૪૦ થી ૪૨

7-Jul-2021 Wed
ગિણત GS-૧૨

પેજ.:૧૦૫ થી ૧૦૮
ગિણત GS-૧૨
પ્રકરણ:૧૩

અંગ્રેજી GS-૮
યિુનટ: ૧૬,૧૭

અંગ્રેજી GS-૮
યિુનટ: ૮

અંગ્રેજી GS-૮
યિુનટ: ૮

ગિણત GS-૧૨
પ્રકરણ:૧૧

અંગ્રેજી GS-૧૨
યિુનટ: ૧૨

અંગ્રેજી GS-૮
યિુનટ: ૯

અંગ્રેજી GS-૮
યિુનટ: ૧૫,૧૬

ગિણત GS-૧૨
પેજ.૮૧ થી ૮૩

8-Jul-2021 Thurs
ગજુરાતી GS-૧3
પેજ.: ૫૯ થી ૬૧

ગજુરાતી GS-૧3
ચાલો!ચકાસીએ(૧)

ગજુરાતી GS-૯
ચાલો!ચકાસીએ

ગજુરાતી GS-૯
ચાલો!ચકાસીએ

ગજુરાતી GS-૯
કદમ:૧૯

ગજુરાતી GS-૧૩
ચાલો! ચકાસીએ-૧

િવજ્ઞાન GS-૧૩
પ્રકરણ:૧૨(૧)

ગજુરાતી GS-૯
ચાલો! ચકાસીએ

ગજુરાતી GS-૯
ચાલો! ચકાસીએ

ગજુરાતી GS-૧3
પેજ.:૪૩ થી ૪૬

9-Jul-2021 Fri
ગિણત GS-૧3

પેજ.:૧૦૯ થી ૧૧૧
ગિણત GS-૧3
પ્રકરણ:૧૪

ગિણત GS-૯
પ્રકરણ:૧૩,૧૪

ગિણત GS-૯
પ્રકરણ:૧૩,૧૪

ગિણત GS-૯
પ્રકરણ:૧૩,૧૪

ગિણત GS-૧3
પ્રકરણ:૧૨

અંગ્રેજી GS-૧૩
યિુનટ: ૧૩

ગિણત GS-૯
પ્રકરણ:૧૩,૧૪

ગિણત GS-૯
પ્રકરણ:૧૨,૧૪

 GS-૧૭
એકમ:૧૧,૧૨

ગિણત GS-૧3
પેજ.:૮૪ થી ૮૬

10-Jul-2021 Sat
ગજુરાતી GS-૧૪
પેજ.:૬૨ થી ૬૪

ગજુરાતી GS-૧૪
ચાલો!ચકાસીએ(૨)

અંગ્રેજી GS-૯
યિુનટ: ૧૮,૧૯,૨૦

અંગ્રેજી GS-૯
યિુનટ: ૯

અંગ્રેજી GS-૯
યિુનટ: ૯,૧૦

ગજુરાતી GS-૧૪
ચાલો! ચકાસીએ-૧ િવજ્ઞાન GS-૧૪

પ્રકરણ:૧૨(૨)
અંગ્રેજી GS-૯
યિુનટ: ૧૦,૧૧

અંગ્રેજી GS-૯
યિુનટ: ૧૭,૧૮

 GS-૧૮
એકમ:૧૨

ગજુરાતી GS-૧૪
પનુરાવતર્ન



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.22-C  ‚t.09-06-2021 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 

 

rð»tÞ :-  Þwð‚eytu™t {trËf Ä{o Ë{Þu Út‚t ¼uŒ¼tð yxftððt ƒtƒ‚. 

 

ËkŒ¼o :- ¢{tkf : «trþr™/A-h/Ëkf÷™/2021/3724-78 ‚t.9-6-2021 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞrþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼uo sýtððt™wk fu, „wsht‚ htsÞ 

{rn÷t ytÞtu„™e Ëq[™t yLðÞu Þwð‚eytu™t {trËf Ä{o Ë{Þu Út‚tk ¼uŒ¼tð yxftððt ¼÷t{ý fhu÷ Au. yt 

ËtÚtu™t ËkŒ¼o ŒŠþ‚ …ºt{tk Œþtoðu÷ Ëq[™tytu ‚u{s ¼÷t{ýtu™tu y{÷ fhðt sýtððt{tk ytðu Au.  

 

rƒztý :- ËkŒŠ¼‚ …ºt  

 

 

‚t.09-06-2021                 ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 

þtMtLttrÄfthe 
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