
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.66 ‚t.01-10-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ:-  þt¤t™t rðãtÚteoytu {txu ytu™÷tE™ Vtuxtu„útrVf M…Äto™t ytÞtus™ ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o:- ¢{tkf -sþ¼/Vtuxtu„útVe M…Äto/2020/1944-54 ‚t.30-09-2020 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuõ‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, 

¼th‚ Ëhfth™t rþûtý rð¼t„™t þt¤t rþûtý y™u Ëtûth‚t rð¼t„™e Ëq[™t yLðÞu yu™ËeEythxe, 

™ðe rŒÕne îtht „tkÄeS™e 150 {e sL{ sÞkr‚™e Wsðýe™t ƒu ð»to™t Ë{Þ„t¤t™t yk‚¼t„{tk Ë{„ú 

Œuþ™e ‚{t{ þt¤t™t rðãtÚteoytu {txu ytu™÷tE™ Vtuxtu„útVe M…Äto™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytðu÷ Au. M…Äto™e 

rð„‚ðth {trn‚e yt ËtÚtu™t ËkŒŠ¼‚ …ºt{tk Ët{u÷ Au. su™tu r[ðx…qðof yÇÞtË fhe ‚u{tk yt…u÷ 

r™Þ{tu y™u Ëq[™t y™wËth ðÄw™u ðÄw rðãtÚteoytu yt M…Äto{tk ¼t„ ÷u ‚uðwk ytÞtus™ fhðt sýtððt{tk 

ytðu Au. 

 

rƒztý :- ËkŒr¼o‚ …ºt 

 

‚t.01-10-2020                    ztì.yu÷.ze.ŒuËtR 

                      þtË™trÄfthe 



 
 
 
 
 
 
   

પ્રતિ  
જિલ્લા તિક્ષણાતિકારીશ્રી- અમદાવાદ િહરે  
જિલ્લા પ્રાથતમક તિક્ષણાતિકારીશ્રી- જિલ્લા પચંાયિ   
િાસનાતિકારીશ્રી- નગર પ્રાથતમક તિક્ષણ સતમિી  
અમદાવાદ  

તવષયઃ- િાળાના તવિાથીઓ માટે ઓનલાઇન ફોટોગ્રાફફક સ્પિાાના આયોિન બાબિ... 
સદંર્ાઃ- ક્રમાકં/જીસીઇઆરટી/સિંોિન/૧૧૦૯૪- ૧૧૧૨૪ િારીખઃ- ૨૯/૦૯/૨૦૨૦ 

શ્રીમાન,  
િયર્ારિ સહ ઉપરોકિ તવષય અને સદંર્ા અન્વયે િણાવવાન  ંકે, ર્ારિ સરકારના તિક્ષણ 

તવર્ાગના િાળા તિક્ષણ અને સાક્ષરિા તવર્ાગની સચૂના અન્વયે એનસીઇઆરટી, નવી ફદલ્હી દ્વારા 
ગાિંીજી 150મી િન્મ િયતંિની ઉિવણીના બે વષાના સમયગાળાના અંિર્ાગમા ં સમગ્ર દેિની 
િમામ િાળાના તવિાથોઓ માટે ઓનલાઇન ફોટોગ્રાફી સ્પિાાન   ંઆયોિન કરવામા ંઆવેલ છે. આ 
સ્પિાાની જાણ િાળાઓમા ંકરવાની થાય છે. આ સ્પિાા અંગેની તવગિવાર માફહિી આ સાથે સામેલ 
છે. આ અંગે આપશ્રીને િમામ િાળાને પત્રની સાથે બબડાણ સામેલ કરી જાણ કરવા નમ્ર તવનિંી છે. 
જેથી યોગ્ય રીિે તનયમોને સમજી સ્પિાામા ંર્ાગ લઇ િકે.  
      આર્ાર સહ,  
 
 

                                                                                                                    પ્રાચાયા  
                                                                                                     જિલ્લા તિક્ષણ અને િાલીમ ર્વન 

                                                                                                                  અમદાવાદ-િહરે 
બબડાણઃ- જીસીઇઆરટીનો પત્ર સ્પિાા અંગેની તવગિવાર માફહિીના બબડાણ સાથે.  
સતવનય નકલ રવાના જાણ સારઃ-  

 માન. તનયામકશ્રી, જીસીઇઆરટી, ગાિંીનગર  
નકલ રવાના અમલ કરવા સારઃ-  

 િમામ ય આરસી કો-ઓફડિનેટરશ્રી  
નગર પ્રામથતમક તિક્ષણ સતમિી, અમદાવાદ 

 બીઆરસી કોઓફડિનેટરશ્રી  
તવરમગામ, માડંલ અને દેત્રોિ 

પ્રાચાયા 

ક્રમાકંઃિિર્/ફોટોગ્રાફી સ્પિાા /ર૦૨૦/૧૯૪૪-૫૪   
જિલ્ લા તિક્ષણ અને િાલીમ ર્વન, અમદાવાદ િહરે 

ગોિા ચોકડી પાસે, ગોિા ઓગણિ રોડ, અમદાવાદ 

ઇ-મેઇલઃ diet-urban-ahd@gujarat.gov.in 

Web : www.dietahmdcity.org 

િારીખઃ ૩૦/૦૯/ર૦૨૦   

mailto:diet-urban-ahd@gujarat.gov.in






 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 66-A ‚t.01-10-2020 

 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :-  ‘‘ntu{ ÷‹™„’’ yk„u ŒwhŒþo™ fuLÿ ze ze. „eh™th [u™÷ …hÚte «Ëtrh‚ Út™th þiûtrýf 

ftÞo yk‚„o‚ ytufxtuƒh-2020 {tË™t Ë{Þ…ºtf ƒtƒ‚.  

ËkŒ¼o :- …ºt ¢{tkf : yuËyuËyu/fÞwEyu{/1/2020/33375-451 ‚t.29-9-2020 
 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, 

ftuhtu™t {nt{the™u fthýu 8 sq™Úte þY Út‚t þiûtrýf Ëºt{tk rðãtÚteoytu™u þt¤tytu{tk ƒtu÷tðe þiûtrýf 

ftÞo fhtðe þftÞ ‚u{ ™Úte. suÚte rðãtÚteoytu™t þiûtrýf ftÞo {txu htsÞ fûttyuÚte Ätu.1 Úte 5, Ätu.6 Úte 8 

™t rðãtÚteoytu {txu ‚iÞth fhu÷ rð»tÞðM‚w ytÄtrh‚ rðzeÞtu/þiûtrýf …tX xe.ðe.™t {tæÞ{ îtht yux÷u fu 

ŒwhŒþo™ fuLÿ  ze.ze.„eh™th [u™÷Úte yt ËtÚtu Ët{u÷ Ë{Þ…ºtf y™wËth «Ëtrh‚ fhðt{tk ytðþu.  

rþûtý rð¼t„ îtht ‘ntu{ ÷‹™„’ ftÞo¢{ yk‚„o‚ ytufxtuƒh {tË™wk ‚t.1-10-2020 Úte 

‚t.15-10-2020 ËwÄe™wk Ë{Þ…ºtf yt ËtÚtu {tuf÷e yt…ðt{tk ytðu÷ Au. ‚u «{týu rðãtÚteoytu ½hu hne 

rƒ™[qf he‚u yt ftÞo¢{ r™nt¤e …tu‚t™t þiûtrýf ftÞo{tk yr¼ð]rØ fhe ftÞo¢{™u ËV¤ ƒ™tðu ‚u 

Ëwr™rù‚ fhðt™wk hnuþu y™u ƒt¤ftu r™Þr{‚ «Ëthý r™nt¤u Au ‚u™wk xu÷eVtu™ef {tu™exhª„ fhðt™wk hnuþu.  

 

™tUÄ :- rðãtÚteoytu sÞthu ftÞo¢{ r™nt¤u íÞthu sýtðu÷ Ë{Þ…ºtf {wsƒ™t …tXÞ…wM‚f, …u™-…uÂLË÷, 

™tuxƒwf suðe sYhe þiûtrýf Ët{„úe ËtÚtu ht¾u ‚uðe Ëq[™t yt…ðt™e hnuþu.  

 

rƒztý :- 1. ËkŒŠ¼‚ …ºt  

2. xe.ðe.…hÚte «Ëtrh‚ Út™th ftÞo¢{™wk Ë{Þ…ºtf 

 

‚t.01-10-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 
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તાર�ખ વાર ધોરણ િવષય  તાસ એકમ એકમ �ુ ંનામ 

03-10-2020 શિનવાર 1 ગ�ણત 9 2 ૧ થી ૫ �ધુીની સ�ંયાઓ 

03-10-2020 શિનવાર 2 ગ�ણત 9 16  ૂથમા ંગણતર� (ભાગ -૪)

05-10-2020 સોમવાર 1 $જુરાતી 10 1,2 &નુરાવત'ન(એકમ ૧-૨  ભાગ ૨)

05-10-2020 સોમવાર 2 $જુરાતી 10 1 થી 11 &નુરાવત'ન (ભાગ-૨)

06-10-2020 મગંળવાર 1 ગ�ણત 10 2 ૧ થી ૫ �ધુીની સ�ંયાઓ  (ભાગ-૪)

06-10-2020 મગંળવાર 2 ગ�ણત 10 17 તમ ેક+ટ-ુ ંવજન .ચક� શકો છો ?(ભાગ ૧)

09-10-2020 12ુવાર 1 $જુરાતી 11 1  થી 3 &નુરાવત'ન(એકમ ૧થી ૩ ભાગ ૩)

09-10-2020 12ુવાર 2 $જુરાતી 11 12 બ ેિમ5ો (ભાગ -૧)

10-10-2020 શિનવાર 1 ગ�ણત 11 ૩ ૬ થી ૯ �ધુીની સ�ંયાઓ (ભાગ ૧)

10-10-2020 શિનવાર 2 ગ�ણત 11 17 તમ ેક+ટ-ુ ંવજન .ચક� શકો છો ?(ભાગ ૨)

12-10-2020 સોમવાર 1 $જુરાતી 12 4 બ ે�બલાડ� અન ેવાદંરો (ભાગ ૧) 

12-10-2020 સોમવાર 2 $જુરાતી 12 12 બ ેિમ5ો (ભાગ -૨)

13-10-2020 મગંળવાર 1 ગ�ણત 12 ૩ ૬ થી ૯ �ધુીની સ�ંયાઓ (ભાગ ૨)

13-10-2020 મગંળવાર 2 ગ�ણત 12 17 તમ ેક+ટ-ુ ંવજન .ચક� શકો છો ?(ભાગ ૩)

<=ા હોમ લિન?ગ આયોજન 

માસ-ઓAટોબર ૨૦૨૦ 



���� ���� ����
��� 9:00 to 9:30  9:30 to 10:00 10:00 to 10:30

��	
 3 4 5

1 ��ુુવાર 
�જુરાતી EP-30 

વાચંવાની કળા-2
�જુરાતી EP-30 

�નુરાવત�ન-2 (ભાગ-1)

��ે� EP-16 

UNIT 1.  WHAT IS IN THIS UNIT? -3

2 ��ુવાર 
ગ�ણત EP- 31

૭. સમય વહ! "ય છે. - 1

ગ�ણત EP-31 

૭.જગ અને મગ- 1

પયા�વરણ EP- 13 

8.મ&છર,રોગો અને સારવાર-1

3 શિનવાર *+િૃ-સભર શૈ/�ણક કાય� *+િૃ-સભર શૈ/�ણક કાય� *+િૃ-સભર શૈ/�ણક કાય�

4 રિવવાર 

5 સોમવાર 
�જુરાતી EP-31 

લેખનની કળા
�જુરાતી EP-31 

�નુરાવત�ન-2 (ભાગ-2)

�જુરાતી EP-15

6.નમ�દામૈયા-1

6 મગંળવાર 
ગ�ણત EP-32 

૭. સમય વહ! "ય છે. -2

ગ�ણત EP-32 

૭.જગ અને મગ-2

3હ4દ! EP-16 

ભાષાસ6જતા-3

7 7ધુવાર 
પયા�વરણ EP-15

10.રસોડાની વાત

પયા�વરણ EP-15 

10.કબ;!...કબ;!...કબ;!
ગ�ણત EP-18 

6. <ુ ંમારો �ણુક, =ુ ંતારો અવયવ-2

8 ��ુુવાર 
�જુરાતી EP-32 

�નુરાવત�ન- એકમ ૧
�જુરાતી EP-32 

�નુરાવત�ન-2 (ભાગ-3)

��ે� EP-17 

UNIT 1.  WHAT IS IN THIS UNIT? -4

9 ��ુવાર 
ગ�ણત EP-33 

૭. સમય વહ! "ય છે. -3

ગ�ણત EP-33

૭.જગ અને મગ-3

પયા�વરણ EP- 14 

8.મ&છર,રોગો અને સારવાર-2

10 શિનવાર *+િૃ-સભર શૈ/�ણક કાય� *+િૃ-સભર શૈ/�ણક કાય� *+િૃ-સભર શૈ/�ણક કાય�

11 રિવવાર 

12 સોમવાર 
�જુરાતી EP-33 

�નુરાવત�ન- એકમ ૨
�જુરાતી EP-33 

�નુરાવત�ન-એકમ ૧
�જુરાતી EP-16 

6.નમ�દામૈયા-2

13 મગંળવાર 
ગ�ણત EP- 34 

૭. સમય વહ! "ય છે. -4

ગ�ણત EP-34

૭.જગ અને મગ-4

પયા�વરણ EP- 15 

9.ચઢ!એ Bચા ચઢાણ-1

14 7ધુવાર 
પયા�વરણ EP-16 

11.આપણા ંવાહનો-1
પયા�વરણ EP-16 

11.વાડ!મા-ં1
ગ�ણત EP-19 

6.<ુ ંમારો �ણુક, =ુ ંતારો અવયવ-3

15 ��ુુવાર 
�જુરાતી EP-34

�નુરાવત�ન- એકમ 3 
�જુરાતી EP-34

�નુરાવત�ન-એકમ ૨
��ે� EP-18

UNIT 2.Umbrellas Are Colourful-1

��� ���� ���	
 ��	
 3 �� 5  - �����	-2020

	����	

	����	

��	�х



SR.NO. DATE DAY SUB SUB SUB

ENG ENG ENG

HIN HIN HIN

ENG ENG ENG

HIN HIN HIN

ENG ENG ENG

HIN HIN HIN

MATHS MATHS MATHS

HIN SS HIN

SCI SCI SCI

SS SS SS

MATHS MATHS MATHS

SS SS SS

GUJ GUJ GUJ 

ENG ENG ENG

SK SK SK

SS SS HIN

MATHS MATHS MATHS

HIN SS GUJ 

SCI SCI SCI

HIN GUJ GUJ 

ENG ENG ENG

GUJ GUJ GUJ 

SCI SCI SCI

SS SS HIN

MATHS SCI SCI

GUJ GUJ GUJ 

TIME TABLE FOR DOORDARSHAN        GCERT           STD-6, 7 & 8           WEEK-3

15 15-Oct THU
������ �к��	�
 ����
-8 ��� �����	��� અ�� �����-3 ������� અ�� ���
���� �����-5  

 �х� �� 
 � �"#-5 $� �	 ��ડ	-2 �જ ���'-4 

14 14-Oct WED
�������
 (�к��# ��)�
*-4  ��� �����	��� અ�� �����-2 ������� અ�� ���
���� �����-4  

+�,�
�� ����	-2 ��������
 �-�	 �� અ��- 4 �� к" *к к"��
-1

13 13-Oct TUE
Watch Your Watch,A-2 Longer,Sharper,Bigger,A-3,P-2 Sun Tour,A-4,P-2

 �х� �� 
 � �"#-4 $� �	 ��ડ	-1 �જ ���'-3 

11 11-Oct SUN  SUNDAY

12 12-Oct MON
�������
 (�к��# ��)�
*-3 ��� �����	��� અ�� �����-1 ������� અ�� ���
���� �����-3  

.��	 �	 (��-4 �� � " ���� ���-2 �જ ���'-2 

10 10-Oct SAT
������ �к��	�
 ����
-7 �/к	��� 0��1�2-4 �34 અ�� �345 �)-4

.��	 �	 (��-3 ��������
 �-�	 �� અ��- 3 �જ ���'-1 

9 09-Oct FRI
к�	�� ���:  ���	'�6��� 

+�,�
�� ����	-1 ��������
 �-�	 �� અ��- 2 �	� અ��
 અ��
-3

TIME TABLE FOR DOORDARSHAN        GCERT           STD-6, 7 & 8           WEEK-2

8 08-Oct THU
 �х� �� 
 � �"#-3 �� � " ���� ���-1 '7ш9:� જ3��ш�-5

Watch Your Watch,A-1 Longer,Sharper,Bigger, A-3,P-1 Sun Tour,A-4,P-1

7 07-Oct WED
������ �к��	�
 ����
-6 �/к	��� 0��1�2-3 �34 અ�� �345 �)-3

9����
 ���� ;9к ��<� =���>�-2 ��������
 �-�	 �� અ��- 1 1857 �	 ��?��-2

6 06-Oct TUE
�������
 (�к��# ��)�
*-2 "�����, �$	"�� અ�� ���
���� અ��@� �-2  ������� અ�� ���
���� �����-2  

9����
 ���� ;9к ��<� =���>�-1 ��<� ��к��-4 1857 �	 ��?��-1

4 04-Oct SUN  SUNDAY

5 05-Oct MON
������ �к��	�
 ����
- 5 �/к	��� 0��1�2-2 �34 અ�� �345 �)-2

.��	 �	 (��-2 ��<� ��к��-3 �	� અ��
 અ��
-2

3 03-Oct SAT
A������4�-4 A������4�-4 A������4�-4

A������4�-4 A������4�-4 A������4�-4

2 02-Oct FRI
A������4�-3 A������4�-3 A������4�-3

A������4�-3 A������4�-3 A������4�-3

TIME TABLE FOR DOORDARSHAN        GCERT           STD-6, 7 & 8           WEEK-1

                 STD-6                    Time-10:30 to 11:00                 STD-7                    Time- 11:30 to 12:00                STD-8                       Time-14:30 to 15:00

1 01-Oct THU
A������4�-1 A������4�-1 A������4�-1

A������4�-1 A������4�-1 A������4�-1


