
 

 

    

* ધોયણઃ 12 વિષમઃ ગજુયાતી   પ્રથભ બાષા *  
 અભ્માસક્રભભાાં યાખેરા દ્ય-ગદ્ય અભ્માસક્રભભાાંથી ચાલ ુિષષ ભાટે ફાદ કયેર દ્ય-ગદ્ય યીભાકષસ 

 1, 2, 3, 4,  
5, 6, 7, 8,  
9, 10, 11,  

12, 13, 16,  
17, 20, 24 

14 
15 
18 

19 
21 
22 
23 

ાઠ્યપસુ્તકભાાં સભાવિષ્ટ અને ફોર્ષના 
પ્રશ્નત્રના રયરૂ પ્રભાણે વ્માકયણ, અથષગ્રહણ 
અને રેખન સજ્જતા ના તભાભ મદુ્દાઓ 
મથાિત યાખ્મા છે. તેભાાં કોઈ પેયપાય કયેર 
નથી. જેનો અભર ચાલ ુયહશેે. 

 



 

 

    

* ધોરણઃ 12 િવષયઃ �જુરાતી     ��તીય ભાષા *  

 અ�યાસ�મમા ંરાખેલા પ�-ગ� અ�યાસ�મમાથંી ચા� ુવષ� માટ� બાદ કર�લ પ�-ગ� ર�માક�સ 

 1, 2, 3, 4,  
5, 6, 7, 8,  

10, 11, 13,  
14, 17, 21 

9 
12 
15 
16 
18 
19 

20 

પાઠ���ુતકમા ં સમાિવ�ટ અને બોડ�ના 

��પ�ના પ�ર�પ �માણે �યાકરણ, અથ��હણ 

અને લેખન સ�જતાના તમામ ��ુાઓ 

યથાવત રા�યા છે. તેમા ં કોઈ ફ�રફાર કર�લ 

નથી. �નો અમલ ચા� ુરહ�શે. 

 

 





* WMZ6v!Z  lJQFI ov lCgNL  släTLI EFQFFf * 

S|D VeIF;S|DDF\ ZFB[, 5|SZ6 Unq 5n VeIF;S|DDF\YL RF,] JQF" DF8[ AFN 

SZ[, 5|SZ6 Unq 5n 

jIFSZ6GF D]¡F ,[BG SFI" sZFBJFGFf 

 

1 Un 2,4,6,12,14,16,18.  
5n 1,3,5,9,11,17,19. 

* પ્રાયોજનમલૂક   lCgNL  :  સચૂના 
5F{WF{ULSL 5FG G\P Z_ YL Z$ 

* 5|IMHGD},S lCgNL o XaNFJ,L lJ`J SMQF YL;MZ; 

5lZRI VF[Z p5IMU 5FG G\P #! YL #& 

*5|IMHGD},S lCgNLo 0FS ;[ ;A\lWT 5|5+ 

    5FG G\P $Z YL $)  

*5|IMHGD},S lCgNL o p5EMSTF gIFIF,I D[ lXSFIT 

SZGFપાના ન. ૫૬ થી ૫૮ 

* 5|IMHGD},S lCgNL o EFZT JQF" S[ 5I"8G :Y, V[JD 

8}ZL:8 UF.0 પાનાાં ન ૭૮ થી ૮૩ 

* jIFSZ6 : XaN E\0FZ  XaN lGDF"64      

* jIFSZ6 : JFSI lJRFZ 4 JFSI lJZFD lRCGP 

Un 8,10,20 
5n 7,13,15 

* 5|IMHGD},S lCgNL 5}:TSF,I 

SF DCtJ  J p5IMlUTF  

* 5|IMHGD},S lCgNL  lJ`JSMQF 

YL;MZ; 5lZRI VG[ p5IMU 

* 5|IMHGD},S lCgNL  VFW]lGS 

D]¡6 TSGLS 

--- jIFSZ6GF TYF ,[BG 

SFI"GF TDFD D]¡F 

IYFJT ZC[X[P 

5}ZS JFRG 
S|D VeIF;S|DDF\ ZFB[, 5|SZ6 Unq 5n VeIF;S|DDF\YL RF,] JQF" DF8[ AFN 

SZ[, 5|SZ6 Unq 5n 

jIFSZ6GF D]¡F ,[BG SFI" 

 

 Un 2 
5n 3 

Un 1 
5n 4 

 --- 

 

 



 *  STD: 12 English (FL) SCIENCE * 
 Prose Poetry Supplementary Reader Grammar Section Writing section 

Unit Topics to 
be 
included 

Topics to be 
Excluded for 20-21 

Topics to be 
included 

Topics to 
be 
Excluded 
for 20-21 

Topics to 
be included 
(For Self 
Study Only) 

Topics to be 
Excluded for 
20-21 

Topics to be 
included 

Topics to be 
Excluded for 20-
21 

Topics to be 
included 

Topics to be 
Excluded for 
20-21 

1 The Last 
Lesson 

- - My Mother 
at Sixty-Six 

 - - The Third 
Level  

- - Idioms & Phrases Interchange of  
Exclamatory& 
Interrogative 
Sentences 

Data Analysis Paraphrasing 

2 Lost Spring - - An 
Elementary 
School 
Classroom in 
a Slum 

 - - The Tiger  
King 

- - Rectification of 
Errors 

The use of As soon 
…as/ 
No sooner … than 
/Hardly … When/ 
Scarcly …when  

Email Writing - 
(Formal 
/Informal ) 

 - - 

3 Deep 
Water 

- - Keeping 
Quiet 

 - -  Journey to 
the 
end of the  
Earth 

- - Interchange of  
Assertive& 
Exclamatory 
Sentences 

Ways of 
expressing 
Contrast 

Job Application   - - 

4 The 
Rattrap 

 - -  A Thing of  
Beauty 

 - -  The Enemy - - Interchange of 
Assertive & 
Interrogative 
Sentences 

Interchange of  
Simple, Complex 
and Compound  
sentences 

Essay /Speech 
Writing 

 - - 

5 Indigo  - -  A Roadside 
Stand 

 - -   - - Should Wizard 
hit Mommy 

Interchange of  
Affirmative& 
Negative  
Sentences 

Ways of  
expressing 
Condition  

 - -   - - 

6 - - Poets and Pancakes Aunt 
Jennifer's  
Tigers 

 - -  - - On the face of 
It 

Degree of  
Comparison 

Indirect Narration  - -   - - 

7 - - The Interview Part I 
Part II 

 - -  - -  - - Evans Tries an  
O-level 

Active Passive 
Voice 

 - -   - -   - - 

8 - - Going Places  - -  - -  - - Memories of 
Childhood 

Question Tag  - -   - -   - - 

9  - -  - -   - -    - - - - Remove Adverb 
'Too'  

 - -   - -   - - 

 



* STD: 12 English (FL)  GENERAL * 
 Prose Poetry Supplementary Reader Grammar Section Writing section 

Unit Topics 
to be 
included 

Topics to be 
Excluded for 
20-21 

Topics to be 
included 

Topics to 
be 
Excluded 
for 20-21 

Topics to be 
included (For 
Self-Study 
Only) 

Topics to be 
Excluded for 
20-21 

Topics to be included Topics to be Excluded 
for 20-21 

Topics to be 
included 

Topics to 
be 
Excluded 
for 20-21 

1 The Last 
Lesson 

- - My Mother at 
Sixty-Six 

 - - The Third 
Level  

- - Rectification of Errors Interchange of 
 Exclamatory & 
Interrogative  
Sentences 

Data  
Analysis 

Paraphrase 

2 Lost 
Spring 

- - An Elementary 
School 
Classroom in a 
Slum 

 - - The Tiger  
King 

- - Idioms & Phrases The use of  As soon as/ 
No sooner … than 
/Hardly … When/ 
Scarcely …when  

Email  
Writing / 
Advertisement 

Comprehe
nsion-
Prose  

3 Deep 
Water 

- - Keeping Quiet  - -  Journey to 
the end of 
the Earth 

- - Indirect Narration Ways of expressing 
 Contrast 

Report 
Writing/Article 
Writing 

Note 
Making 

4 The 
Rattrap 

 - -  A Thing of  
Beauty 

 - -  The Enemy - - Interchange of 
Assertive & 
Exclamatory 
Sentences 

Interchange of 
 Simple, Compound & 
Complex sentences 

Job  
Application  

 - - 

5 Indigo  - -  A Roadside 
Stand 

 - -   - - Should 
Wizard 
hit Mommy 

Interchange of 
 Assertive & 
Interrogative 
 Sentences 

Ways of 
 expressing  
Condition  

Essay  
Writing/ 
Speech 
Writing 

 - - 

6 - - Poets and 
Pancakes 

Aunt Jennifer's  
Tigers 

 - -  - - On the face 
of It 

Interchange of 
Affirmative & 
Negative 
 Sentences 

Punctuation  - -  - - 

7 - - The Interview 
Part I Part II 

 - -  - -  - - Evans Tries 
an O-level 

Degree of 
Comparison 

 - -  - -  - - 

8 - - Going Places  - -  - -  - - Memories of 
Childhood 

Active Passive Voice  - -  - -  - - 

  - -  - -   - -  - -  - - - Question Tag  - -  - -  - - 

  - -  - -   - -  - -  - - - Remove Adverb 'Too'   - -  - -  - - 

 



 

 

 

 

*  ધોરણ 12  EGNLISH (SL) * 

�મ અ�યાસ�મમારંાખેલ ગ�/પ� 
અ�યાસ�મમાથંીચા� ુવષ� માટ� 

બાદ કર�લ ગ�/પ� 

આ વષ� અ�યાસ�મમ 

સમાિવ�ટ �યાકરણના ��ુા 

આ વષ� અ�યાસ�મમ સમાિવ�ટ 

લેખનકાય� 

 1 

MAIN TEXTBOOK એકમ 1 

થી 6 નાRંEAD અને 

VOCABULARY 

MAIN TEXTBOOK  

એકમ  7 થી 10 �ુ ંREAD અને VOCABULARY 
 એકમ 1 થી 10 (તમામ) એકમ 1 થી 10 (તમામ) 

2 
SUPPLEMENTARY READER  
READ 1 TO 15 

SUPPLEMENTARY  
READER  
READ 16 TO 23 

- - 

 

 

 



* ધોરણ-૧૨ સસં્કૃત * 

ક્રમ  અભ્યાસક્રમમા ંરાખે પદ્ય,ગદ્ય, અભ્યાસક્રમ માથંી ચાલ ુવર્ષ માટે બાદ કરે 
પદ્ય,ગદ્ય, 

૧ પદ્ય  1,2,5,7,8,9 3,4,6,10 

૨ ગદ્ય  11,12,14,15,16,18,19,20 13,17 

૩ ન્યાય  સમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે.   
૪ સાહિત્ય બાકીના યથાવત રિશે ે ગહૃ્યસતૂ્ર, મહાકવવ માધ, મહાકવવ બાણભટ્ટ 

૫  અકંાર  

વ્યાકરણના મદુ્દા અભ્યાસક્રમમા ંસમાવવષ્ટ છે.  
 ૬ છદં 

 



* ધોરણઃ 12  વળષયઃ નામાનાાં મલૂતત્ળો (154) * 
ક્રમ પ્રકરણ અભ્યાસક્રમમાાં રાખેા પ્રકરણ/મદુ્દાઓ અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુળષષ માટે બાદ કરે 

પ્રકરણ/મદુ્દાઓ 

રીમાકષસ 

ભાગ 1 

1 

બાગીદાયી વલમઃ પ્રલેળ 1. પ્રસ્તાલના 
2. બાગીદાયીનો અથથ અને વ્માખ્મા 
3. બાગીદાયીનાાં રક્ષણો 
4. બાગીદાયી કયાયનામ ાં (ખતત્ર) 

5. બાગીદાયી કયાયનાભા (ખતત્ર) ની ગેયશાજયીભાાં હશવાફોને 
અવય કયતી બાયતીમ બાગીદાયી કામદા 1932ની 
જોગલાઈઓ 

6. બાગીદાયોનાાં મડૂી ખાતાાં 
7. સ્સ્થય મડૂી ખાતાની દ્ધવત અને અસ્સ્થય મડૂી ખાતાાંની 
દ્ધવત લચ્ચેનો તપાલત 

8. બાગીદાયોનાાં ઉાડ ખાતાાં 
9. નપા – ન કવાન પાલણી ખાત  ાં 
11. વલવળષ્ટ ઉદાશયણો- સ્લાધ્મામ 

મ દ્દા નાં 11 ભાાં 
ઉદા નાં 14 થી 16 

સ્લા દા નાં. 10 થી 12 

- 

2 બાગીદાયી ેઢીના લાવિક 
હશવાફો 

વાંપણૂથ પ્રકયણ યાખેર છે. - - 

3 ાઘડીન ાં મલૂમાાંકન વાંપણૂથ પ્રકયણ યાખેર છે. 
 

- - 

4 બાગીદાયીન ાં પ નગથઠન 1. પ્રસ્તાલના 
2. ચાલ  બાગીદાયો લચ્ચે નપા – ન કવાનની પાલણી કે 
લશેંચણીના પ્રભાણભાાં પેયપાય 

3. બાગીદાયી ેઢીની વભરકતો અને દેલાાંન  ાં (જલાફદાયીન ાં) 
પ નઃમલૂમાાંકન અને તેની હશવાફી અવયો 

4. બાગીદાયો લચ્ચે અનાભત અને એકવત્રત નપાની લશેંચણી 
5. ાઘડી- સ્લાધ્મામ 

ઉદા નાં 12 અને સ્લા. દા. નાં 14 - 



5 બાગીદાયનો પ્રલેળ 1. પ્રસ્તાલના 
2. નલા બાગીદાયના પ્રલેળની અવય 

3. નપા – ન કવાનની લશેંચણીના પ્રભાણભાાં પેયપાય 

4. ાઘડીની હશવાફી અવયો હશવાફી ધોયણ 26 પ્રભાણ ે

5. વભરકતોના પ નઃમલૂમાાંકન અને દેલાાંની પ નઃઆકાયણીની 
હશવાફી અવયો 

6. અનાભતો અને એકવત્રત નપા – ન કવાનની લશેંચણી 
(નોંધો) 

7. મડૂી ખાતાભાાં પેયપાય અને નલા ાકા વયલૈમાની યચના 
8. ઉદાશયણો  
-  સ્લાધ્મામ 

મ દ્દા નાં 7 ભાાં મડૂીખાતાભાાં થતા પેયપાયને રગતા 
દાખરા જેભાાં  
ઉદા. નાં 26 થી 30 

સ્લા. ના દા.નાં 15 થી 20 

- 

6 બાગીદાયની વનવવૃિ / મતૃ્ય  1. પ્રસ્તાલના 
2. બાગીદાયની વનવવૃિના વાંજોગો 
3. ભશત્લની હશવાફી ફાફતો અને હશવાફી અવયો 
4. નપા – ન કવાનના નલા પ્રભાણની અને રાબના પ્રભાણની 
ગણતયી 

5. ાઘડીની હશવાફી અવયો 
6. વભરકતો અને દેલાાંન  ાં પ નઃમલૂમાાંકન 

7. અનાભતો અને નહશ લશેંચામેર નપા – ન કવાનની લશેંચણી 
8. વનવિૃ થતા બાગીદાયને ચકૂલલાાત્ર યકભ નક્કી કયલી 
  - સ્લાધ્મામ 

9. મતૃ્ય  ાભનાય બાગીદાયને ચકૂલલાાત્ર 
યકભ નક્કી કયલી અને તેના લશીલટકતાથને 
ચકૂલણી કયલી. 

ઉદા. નાં 24 થી 27 

સ્લા. ભાાં દા. નાં. 16 થી 19 

- 

7 બાગીદાયી ેઢીન ાં વલવર્જન 1. પ્રસ્તાલના 
2. વલવર્જનનો અથથ 
3. “ેઢી” અને “બાગીદાયી” ન ાં વલવર્જન 

4. બાગીદાયી ેઢીન ાં વલવર્જન 

5. વલવર્જનની હશવાફી અવયો – સ્લાધ્મામ 

આ પ્રકયણના ભોટા દાખરા અને ખટૂતી વલગતો 
ળોધલી 
ઉદા. નાં 2 થી 9, સ્લા. ભાાં દા. નાં. 7 થી 10 

(વાભાન્મ યીતે આ પ્રકયણભાાંથી ભોટા દાખરા 
પછૂલાભાાં આલતા નથી.) 

- 



ભાગ 2 

1 

ળેયમડૂીના હશવાફો 1. પ્રસ્તાલના 
3. ળેય અને ળેયમડૂીઃ અથથ, સ્લરૂ અને પ્રકાયો 
4. ઈસ્વલટી ળેય ફશાય ાડલા અંગેના તફક્કા 
5. ળેયન ાં અવત બયણ ાં અને ઓછાં બયણ ાં 
6. આઈ.ી.ઓ અને એપ.ી.ઓ 

7. કાંની દ્વાયા ળેય ફશાય ાડલા અંગેની યીતો 
8. ળેયમડૂીને રગતા વ્મલશાયો અને તેની હશવાફી અવયો 
9. ભલાના ફાકી શતા 
11. ળેય પ્રીવભમભે ફશાય ાડલા અંગ ે

12. ળેય જપ્તી 
13. જપ્ત થમેરા ળેય પયીથી ફશાય ાડલા અંગ-ે સ્લાધ્મામ 

2. કાંનીના પ્રકાયો 
3. જેભાાં પ્રેપયન્વ ળૅયના પ્રકાયો યદ કયલા 
10. અગાઉથી ભેર શતા 
     ઉદા નાં. 5, 6, 8, 13, સ્લા દા. નાં 8 અને 11 

14. ળેયની પ્રભાણવય પાલણી 
15. યોકડ વવલામના અલેજથી ળેય ફશાય 
ાડલા અંગ ે

16. કાંનીના ઊબા ાકા વયલૈમાભાાં ળેયમડૂીન ાં 
પ્રગટીકયણ 

17. કેટરીક વલવળષ્ટ ફાફતો 
ઉદા. નાં 15 થી 19 

સ્લા.ભાાં દા. નાં. 19 થી 24 

 

2 હડફેન્ચયના હશવાફો 1. પ્રસ્તાલના 
2. હડફેન્ચય અંગે અગત્મના મ દ્દા 
5. હડફેન્ચય ફશાય ાડલા અંગેની હશવાફી અવયો 
9. હડફેન્ચયનાાં નાણાાં યત કયલા અંગ ે

10. યત કયી ળકામ તેલા હડફેન્ચય ફશાય ાડતી લખતે 
તેની હશવાફી અવયો. 

  - સ્લાધ્મામ 

3. હડફેન્ચયના પ્રકાયો 
4. હડફેન્ચય ફશાય ાડલા અંગેની વલવધ 

6. યોકડ વવલામના અલેજથી હડફેન્ચય ફશાય 
ાડલા 

7. આન ાંગગક જાભીનગીયી તયીકે ફશાય ાડરેા 
હડફેન્ચય 

8. હડફેન્ચય ય વ્માજ 

11. હડફેન્ચય યત કયલા ભાટે નાણાાંની 
જોગલાઈ 

12. હડફેન્ચય યત કયલાની યીતો 
13. ળેય અને હડફેન્ચય લચ્ચેનો તપાલત 

મ દ્દા નાં. 5 ભાાં ઉદા નાં 5 થી 7 

તથા ઉદા નાં. 8 થી 11 અને ઉદા નાં. 18 થી 24 

સ્લા. ભાાં. દા. નાં. 11 થી 14 અને 19 થી 29 

 



3 કાંનીના લાવિક હશવાફો વાંપણૂથ પ્રકયણ યાખેર છે. - - 

4 નાણાકીમ ત્રકોન ાં વલશ્રેણ 1. પ્રસ્તાલના 
2. નાણાકીમ ત્રકોનો અથથ 
5. નાણાકીમ વલશ્રેણનો અથથ 
6. નાણાકીમ વલશ્રેણના પ્રકાયો 
13. નાણાકીમ ત્રકોના વલશ્રેણનાાં વાધનો 
14. ત રનાત્ભક ત્રકો 
  - સ્લાધ્મામ 

3. નાણાકીમ ત્રકોના ઉદે્દળો અને પ્રકાયો 
4. નાણાકીમ ત્રકોન ાં ભશત્લ 

7. નાણાકીમ વલશ્રેણના શતે  ઓ 

8. નાણાકીમ વલશ્રેણના ઉમોગો 
9. નાણાકીમ વલશ્રેણના ઉમોગકતાથઓ 

10. નાણાકીમ ત્રકોના વલશ્રેણની ભમાથદાઓ 

11. ત રનાત્ભક નાણાકીમ ત્રકોન ાં ભશત્લ 

12. નાણાકીમ ત્રકોના વલશ્રેણના તફક્કાઓ 

મ દ્દા નાં. 14 ભાાં ખટૂતી વલગતો ળોધલાના 
દાખરા 
15. વભાન ભાના ત્રકો 
ઉદા નાં. 9 થી 12, સ્લા ભાાં દા નાં. 8 અને 10 

ઉદા નાં. 13 થી 20, સ્લા ભાાં દા નાં 11 થી 14 

મ દ્દા નાં 15 ભાાં ખટૂતી વલગતો ળોધલાના દાખરા 
ઉદા નાં. 17 થી 20 સ્લા. દા નાં. ભાાં 12 અને 14 

- 

5 હશવાફી ગ ણોિયો અને 
વલશ્રેણ 

1. પ્રસ્તાલના 
5. ગ ણોિયની યજૂઆત 

6. ગ ણોિયોન ાં લગીકયણ 

7. નપાકાયકતાના ગ ણોિયો 
8. તયરતાના ગ ણોિયો 
10. કામથક્ષભતાના ગ ણોિયો 
  - સ્લાધ્મામ 

2. ગ ણોિયોની વલળેતા 
3. ગ ણોિય વલશ્રેણના શતે  ઓ 

4. ગ ણોિય વલશ્રેણની ભમાથદાઓ 

7. ભાાં કાભગીયી ગ ણોિય અને કાભગીયી નપાનો 
ગ ણોિય ઉદા નાં 6 થી 9 અને સ્લા.ભા દા નાં. 5 

અને 6 

9. વધ્ધયતાના ગ ણોિયો 
ઉદા. નાં. 16 થી 22 

સ્લા. ભાાં દા. નાં 9 થી 14 

 



6 યોકડ પ્રલાશ ત્રક 1. પ્રસ્તાલના 
2. ાહયબાવક ળબ્દોનો અથથ 
3. યોકડપ્રલાશની પ્રવવૃિઓન ાં લગીકયણ 

4. વલવળષ્ટ પ્રવવૃિઓ 

5. યોકડ પ્રલાશ ત્રક 

7. યોકાણની પ્રવવૃિઓભાાંથી ઉદ્ભલતો યોકડ પ્રલાશ 

- સ્લાધ્મામ 

6. કાભગીયી પ્રવવૃિઓભાાંથી ઉદ્ભલતો યોકડ 
પ્રલાશ 

ઉદા નાં 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 

સ્લા દા નાં 15, 16, 17 

8. નાણાકીમ પ્રવવૃિઓભાાંથી ઉદ્ભલતો યોકડ 
પ્રલાશ 

ઉદા નાં 14 

સ્લા દા નાં 20 અને 21 

- 

 



 

*  ધોરણ:- ૧૨   ળાણણજ્ય વ્યળસ્થા અને શચંાન  * 
ક્રમ પ્રકરણન  ંનામ અભ્યાશક્રમમા ંરાખે પ્રકરણ/મ દ્ધાઓ અભ્યાશક્રમમાથંી ચાલ  ળવષ માટે બાદ કરે 

પ્રકરણ/મ દ્ધાઓ 

રીમાકષશ 

1 શચંાનન  ંસ્ળરૂ અને મષત્ળ શમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે. -  

2 શચંાનના સશદ્ધાતંો શમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે. -  

3 આયોજન શમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે. -  

4 વ્યળસ્થાતતં્ર શમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે. -  

5 કમષચારી વ્યળસ્થા 5.1 કમષચારી વ્યળસ્થા 
5.3 કમષચારી વ્યળસ્થાની પ્રક્રક્રયા 
5.4 તાીમ અને સળકાશ 

5.2 માનળ શશંાધન શચંાનના ભાગ તરીકે.....  

6 દોરળણી 6.1 દોરળણીનો અથષ 
6.2 દોરળણીના તત્ળો 
6.3 અણભપે્રરણ 

6.4 નાણાકંીય અને ણબનનાણાકીય પ્રોત્શાષન 

6.5 નેતતૃ્ળ 

6.6 માક્રષતી શચંાર 

 

7 અંક  શમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે.    

8 નાણાકીય શચંાન 8.1 નાણાકીય શચંાનનો ખ્યા અને વ્યાખ્યા 
8.3 મડૂી માલખ  ં
8.4 કાયષી મડૂી 

8.2 નાણાકીય સનણષયો 
8.5 કાયમી મડૂી 

 

9 નાણાકીય બજાર શમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે.   

10 બજાર પ્રક્રક્રયા શચંાન શમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે.   

11 ગ્રાષકસ રક્ષા - શમગ્ર રદ કરે છે.  

12 ધધંાકીય યાષળરણ - શમગ્ર રદ કરે છે.  



*  ધોયણ-12     વિષમ- SPCC (337)  * 

વિબાગ- 1 
ક્રમ 
 

પ્રકરણન ું નામ 
 

અભ્યાસક્રમ માું રાખે મ દ્દાઓ અભ્યાસક્રમ માુંથી ચાલ  વર્ષ માટે 
બાદ કરે મ દ્દાઓ 

1 ફેકને રાગતા ત્રવ્મિહાય 1.1,1.2,1.3 - 
2 સયકાયી વિબાગો, જાહયે ઉમોગી સેિાઓ, 

સ્થાવનક સસં્થાઓે સાથેનો ત્રવ્મિહાય 
2.1,2.2,2.3,2.4 - 

3 આંતય વિબાગીમ અને કભમચાયી વિષેમક 
ત્રવ્મિહાય 

3.1,3.2 - 

4  - પ્રકયણ-૪  સભગ્ર પ્રકયણ ફાદ કયેર છે. 
5 ઇ-કોમ્યવુનકેશન 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 - 
6 યજૂઆત/પે્રઝેન્ટેશન કૌશલ્મો 6.1,6.2,6.3,6.5,6.7 6.4,6.6 

વવબાગ -2 
ક્રમ પ્રકરણન ું નામ 

 
અભ્યાસક્રમ માું રાખે મ દ્દાઓ અભ્યાસક્રમ માુંથી ચાલ  વર્ષ માટે 

બાદ કરે મ દ્દાઓ 
1 શેય ફહાય ાડિા 1.2,1.4,1.5,1.7,1.8,1.9,1.10,1.11 1.1,1.3,1.6,1.8.3,1.8.4 
2 શેય પેય ફદરી / શેયનુ ંકામદા કકકહભાન્ત્રન 2.1,2.2,2.4,2.6,2.7,2.8 2.3,2.5 
3 કડફેન્ચય 3.1,3.2,3.3 3.4,3.5,3.6 
4 સભ્મદ 4.1,4.4,4.5,4.6 4.2,4.3 
5 કંનીના સચંારકો 5.1,5.2,5.3,5.7 5.4,5.5,5.6,5.7.2,5.7.3 
6 કંનીની સબાઓ 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.9,6.10 6.2.1,6.2.2,6.2.3 
7 કંનીનુ ંવિસર્જન 7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3.1,7.2.4.1 7.2.3.2,7.2.4.2 

 



*  ધોરણ -  12  તત્વજ્ઞાન (136) * 
ક્રભ પ્રકયણ ન.ં અને નાભ                                    અભ્માવક્રભભા ંયાખેર મદુ્દાઓ  અભ્માવક્રભભાથંી ચાલ ુલષ ભાટે ફાદ કયેર મદુ્દાઓ    યીભાર્કવષ 
1 1 - વલધાનના રૂો અને તેના 

પ્રકાયો                            
1. વાદંુ વલઘાન, વયંરુ્કત વલઘાન, તાર્કિક કાયકો, 

વલધાનયક અચરો, વલધાનયક ર્યલતી. 
2.  ‘~’,  ‘&’ , ‘V’ , ‘ ’  અને ‘’  એ મૂભતૂ ાચં 

તાર્કિક કાયકોનુ ંસ્લરૂ. 

3. જર્ટર વયંરુ્કત વલધાનો અને તેના પ્રકાયો.  
4. કાયકોનુ ંક્ષેત્ર, વલોયી કાયક અને કૌંવનો ઉમોગ 

5. વત્મતાકોષ્ટક દ્વાયા વત્મતામલૂ્મ વનવિત કયલા ભાટેની 
ધ્ધવત. 

 જર્ટર વયંરુ્કત વલધાનો ભાટેના વત્મતાકોષ્ટક યચો અને 
તેની વભજૂતી આો. (ભનોમત્ન - 1.1 થી ભનોમત્ન- 
1.4 અભ્માવક્રભભા ંયાખેર છે.) 

1. વલધાન ભાટેના રૂો અને તેભના ંસ્થાનાવિવનદળષનો.  
2. વલધાન ભાટેના રૂના પ્રકાયો વલધાન ભાટેનુ ં

તદેલાથષક રૂ, વલધાન ભાટેનુ ંસ્લ-વ્માઘાતી રૂ, 
વલધાન ભાટેનુ ંયામત રૂ  

3. વલધાન ભાટેના રૂનો પ્રકાય નક્કી કયલાની 
વત્મતાકોષ્ટકની પ્રત્મક્ષ યીત  

ભનોમત્ન-1.5 

અને ભનોમત્ન 

1.6 અભ્માવક્રભ 

ભાથંી ફાદ કયેર 

છે. 
 

2 2 - દરીરનુ ંરૂ અને 
દરીરનુ ંપ્રાભાણ્મ          

1. દરીર ભાટેનુ ંરૂ  

2. દરીર ભાટેના રૂનુ ંસ્થાનાવિવનદળષન 

3. પ્રભાણભતૂ દરીર અને અપ્રભાણભતૂ દરીરની 
રાક્ષણણકતા 

4. દરીરનુ ંપ્રાભાણ્મ વનવિત કયલા ભાટેની 
વત્મતાકોષ્ટકની પ્રત્મક્ષ યીત.  

 દરીરની પ્રાતીક યજૂઆત કયો અને વત્મતાકોષ્ટકની 
પ્રત્મક્ષ યીતનો ઉમોગ કયીને તેભનુ ંપ્રાભાણ્મ નક્કી 
કયો.  

વત્મતાકોષ્ટકની પ્રત્મક્ષ યીતનો ઉમોગ કયીને દરીરનુ ં
પ્રાભાણ્મ નક્કી કયો.  

 ભનોમત્ન – 2.1 

અભ્માવક્રભભાથંી 
ફાદ કયેર છે. 
 



3 3  - અનભુાનના વનમભો   1. ‘~’,  ‘&’ , ‘V’ , ‘ ’  અને ‘’  ને રગતા અનભુાનના 
આઠ વનમભોના કથન, રૂ અને વકં્ષે.    

1. ‘~’,  ‘&’ , ‘V’ , ‘ ’  અને ‘’  ને રગતા અનભુાનના 
આઠ વનમભોના વભથષન, દરીરના રૂનો 
વત્મતેકોષ્ટક અને દરીરના રૂનુ ંપ્રાભાણ્મ. 

2 .અનભુાનના વનમભોને રગતી રૂરક્ષી વાણફતીઓની 
વભજૂતી અને તેને રગતા ંભનોમત્નો   

રૂરક્ષી વાણફતી 
યચલાની નથી.  

ભનોમત્ન - 3.1 
અભ્માવક્રભભાથંી 
ફાદ કયેર છે. 

4 4 - વનરુાવધક વવંલધાન   1. વનરુાવધક વલધાનની વ્માખ્મા અને ફધંાયણ   
2. વનરુાવધક વલધાનના પ્રકાયો.  
3.. વનરુાવધક વવંલધાન વ્માખ્મા અને ફધંાયણ   
4. વનરુાવધક વવંલધાનની આકૃવત અને બેદની વભજૂતી 

1.  વનરુાવધક વલધાનના દોની વ્માપ્તત 

2. વલધાનના અસ્સ્તત્લરક્ષી બાલાથષના વદંબષભા ં
વવંલધાનના વનમભો અને તેભના બગંથી થતા દોો.   

વવંલધાનના 
પ્રાભાણ્મની 
તાવ કયો- 

 એ મદુ્દો 
અભ્માવક્રભભાથંી 
ફાદ કયેર છે. 

5 5 - વ્માપ્તતકયણ અને 
લૈજ્ઞાવનક અન્લેણની 
યીવતઓ 

 

1. વ્માપ્તતકયણની પ્રર્ક્રમાની રાક્ષણણકતાઓ 

2. વ્માપ્તતકયણની પ્રર્ક્રમાના તાત્ત્લક આધાયો 
3. વાદી ગણનામરૂક વ્માપ્તત અને લૈજ્ઞાવનક વ્માપ્તત 

4. લૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ષ્ટએ કાયણનો અથષ 
  - કાયણનો લૈજ્ઞાવનક ખ્માર 

  - અલાષચીન તકષળાસ્ત્રની દ્રષ્ષ્ટએ કાયણનો લૈજ્ઞાવનક 
ખ્માર 

 

1. જે.એવ.વભરે આેરી લૈજ્ઞાવનક અન્લેણની યીવતઓ   ભનોમત્ન – 5.5 
અભ્માવક્રભભાથંી 
ફાદ કયેર છે. 

6 6 - બાયતીમ તકષળાસ્ત્રભા ં
અનભુાન 

1. પ્રસ્તાલના 
2. ન્મામદળષનની દ્રષ્ષ્ટએ અનભુાનની વ્માખ્મા અને તેનુ ં

સ્લરૂ 

3. ન્મામદળષનના અનભુાનનુ ંફધંાયણ (ચંાલમલી 
અનભુાન)    

4. ન્મામની દ્રષ્ષ્ટએ અનભુાનના પ્રકાયો 
(સ્લાથાષનભુાન – યાથાષનભુાન)      

1. વ્માપ્તતનુ ંસ્લરૂ અને તેના પ્રકાયો 
  - વ્માપ્તતનુ ંરક્ષણ અને તેના પણરતાથો 
  - વ્માપ્તતનુ ંવભથષન કયલાની વલવઘ 

   - વ્માપ્તતના પ્રકાયો (વભ વ્માપ્તત- અવભ વ્માપ્તત) 
2. ચંાલમલી અનભુાનની વનરૂાવધક વવંલધાન વાથે 

તરુના 
 

ભનોમત્ન-6.4 
અને ભનોમત્ન- 
6.5 અભ્માવક્રભ 

ભાથંી ફાદ કયેર 
છે. 



7 7 - મલૂ્મભીભાવંા 1. મલૂ્મ એટર શુ?ં 

2. મલૂ્મનુ ંસ્લરૂ 

3. મલૂ્મના પ્રકાયો 

1. મલૂ્મ તયીકે વત્મ, વળલ અને સુદંયનુ ંસ્લરૂ 

2. વત્મમ,્ વળલમ ્અને સુદંયમ ્નો ાયસ્ર્યક વફંધં 
ભનોમત્ન-7.3 
અને ભનોમત્ન- 
7.4 અભ્માવક્રભ 

ભાથંી ફાદ કયેર 
છે. 

8 8 - ધભષનો અથષ અને ધાવભિક 
જીલન 

1. ધભષનો અથષ 
2. ધાવભિક જીલનનુ ંવલશ્રેણ: 
  ધાવભિક જીલનભા ંજ્ઞાનનુ ંસ્થાન 

  ધાવભિક જીલનભા ંબસ્ર્કતનુ ંસ્થાન 

  ધાવભિક જીલનભા ંનીવતનુ ંસ્થાન 

  ધાવભિક જીલનભા ંલૈયાગ્મનુ ંસ્થાન 

1. ધાવભિક જીલનનુ ંભશત્લ ભનોમત્ન-8.3 
અભ્માવક્રભભાથંી 
ફાદ કયેર છે. 

9 9 - જગતના વલદ્યભાન ધભો 1. જગતના વલદ્યભાન ધભોનો વણંક્ષતત ર્યચમ 

2. ધભષગ્રથંો (ળાસ્ત્રો) અને તેના અભ્માવનુ ંભશત્લ 

3.  વલષધભષના નૈવતક વવધ્ધાતંો 
 

1. વલષ ધભોની તાત્ત્લક એકતા 
2. વલષ ધભષ વભબાલ 

 

ભનોમત્ન-9.4 
અને ભનોમત્ન- 
9.5 અભ્માવક્રભ 

ભાથંી ફાદ કયેર 
છે. 

10 10 - આત્ભવાક્ષાત્કાયની 
લૈજ્ઞાવનક ધ્ધવત : મોગ   

1. મોગનો અથષ 
2. મોગ : એક જીલન દ્રષ્ષ્ટ 

3. અષ્ટાગંમોગ : મભ, વનમભ, આવન, પ્રાણામાભ, 
પ્રત્માશાય, ધાયણા, ધ્માન, વભાવધ 

(ભનોમત્ન – 10.5 અભ્માવક્રભભા ંયાખેર છે.) 

1. ણચિની અલસ્થાઓ :  ણક્ષતત, મઢૂ, વલણક્ષતત, એકાગ્ર, 
વનરુધ્ધ 

2. મોગાભ્માવી ભાટે આશાય- વલશાય- ર્દનચમાષ 
 

ભનોમત્ન-10.3 

અને ભનોમત્ન- 
10.4 અભ્માવક્રભ 

ભાથંી ફાદ કયેર 
છે. 

 



 

* ધોરણ-૧૨ િવષય- રા�યશા� * 

અ�યાસ �મમા ંરાખેલ �કરણો અ�યાસ�મમાથંી ચા� ુવષ� માટ� બાદ કર�લ �કરણો ર�માક�સ 

�કરણ- 1. 

�કરણ- 2. 

�કરણ- 3. 

�કરણ- 4. 

�કરણ- 5. 

�કરણ- 6. 

 

�કરણ- 7. 

�કરણ- 8. 

 

 

 



* ધયણ-૧૨    વલમ :- બૂગ(148)  * 

ક્રભ  પ્રકયણન ું નાભ  અભ્માવક્રભભાું યાખેર ભ દાઓ     અભ્માવક્રભભાુંથી યાખેર ભ દાઓ યીભાકકવ 

૧ ભાનલ બૂગ –રયચમ  પ્રસ્તાલના  
ભાનલ બૂગની વ્માખ્મા  
ભાનલ બૂગન ું વલમ લસ્ત    

ભાનલ બૂગના  અભ્માવ અવબગભ  

ભાનલ બૂગ યસ્ય વુંકામેરા ત્રણ કામો 
ભાનલ બૂગના અવબગભની ત રના   

 

૨ ભાનલ લસ્તી પ્રાસ્તાલના  
લસ્તીન ું વલતયણ અને ગીચતા  
બાયતભાું લસ્તી વલતયણ ની પ્રાદેવળક વલવબન્નતાઓ 
લસ્તી લધાય  
લસ્તીન ું ભાખ ું  
સ્ત્રી  રુ પ્રભાણ /  ગ્રાભીણ  અને  ળશેયી લસ્તી /વાક્ષાયતા / ધાવભકક ભાખ ું 

લસ્તીન ું કદ 
 ભાનલ વલકાવ  

ભાનલ વલકાવન ું ભાન  
ભાનલ વલકાવ વૂચકાુંક  અને બાયત  

વલશ્વભાું લસ્તીની ગીચ્તાન ું વલતયણ   
લસ્તીન ું કદ  
લસ્તી ગીચતા ય અવય કયતા રયફ 
લસ્તી લધાયા ય અવય કયતા રયફ  
લમજ થ / વ્મલવાવમક ભાખ ું /લુંળીમ ભાખ ું   /બાાકીમ ભાખ ું  
બાયતની લસ્તી વલમક નીવત  -૨૦૦૦ 

 

 

૩ ભાનલીની પ્રાથવભક અને 
વિતીમક પ્રલ વત  

ભાનલીની આવથકક પ્રલ વતઓ  
ભાનલીની આવથકક પ્રલ વતઓ નાપ્રકાય  

પ્રાથવભક પ્રલ વત ઓ (વળકાય અને વુંગ્રશ પ્રલ વત /ળ ારન પ્રલ વત અસ્થામી 

/વ્માારયક ળ ારન )  
ભાનલીની વિતીમક પ્રલ વત અથક   

ખેતી  
ખેતી આધારયત આન ુંવગક પ્રલ વતઓ   

ખનન  

ઉધગન ું લગીકયણ 
 

 

૪ ભાનલીની તૂતીમક,ચત થકક 
અને ુંચભ પ્રલ વત ઓ  

પ્રસ્તાલના  
તૂતીમક  પ્રલ વત અથક  
તૂતીમક પ્રલ વતભાું  વેલાના ભ ખ્મ વલબાગ  

ચત થકક પ્રલ વત અથક  

ઇન્પભેળન ટેકનરજી 
ભાનલીની ુંચભ પ્રલ વતઓ 

 

5 રયલશન પ્રસ્તાલના 
રયલશન ના ભાધ્મભ 

જભીન ભાગો( વડક ભાગો,વલશ્વના ભ ખ્મ વડકભાગો,બાયતભા વડક ભાગો,ભ ખ્મ 
યાવિમ ધરયભાગો ) 

જ ભાગો  
બાયતનાઆુંતરયક જભાગો 

વ એઝ નશેય /નાભા નશેય / 
શલાઇ ભાગો  

બાયતના શલાઇ ભાગો 
  ય-લે 
રયલશન વુંફુંધી વભસ્માઓ ઉકેર 

યેરભાગો-  વલશ્વના ભ ખ્મ યેરભાગો/ બાયતીમ યેરભાગો 
વલશ્વના ભ ખ્મ આુંતરયક જભાગો 
દરયમાઇ રયલશન  

ઉત્તય એટરેંરટક ભાગક 
કે ઓપ ગ ડ શ ભાગક 

દવક્ષણ એટરેંરટક ભાગક 
ઉત્તય ેવવરપક જભાગક 
દવક્ષણ ેવવરપક જભાગક 

-ાઇરાઇન  
-બાયતની ભ ખ્મ ાઇરાઇન ભાગો 

 



6 દ ય વુંચાય વુંચાય  
વુંચાયના વાધન  

વ્મવતતગત વુંચાય તુંત્ર ( ટેરીપન ,ઈન્ટરયનેટ/ઈ-ભેર )  
વભ શ વુંચાય તુંત્ર  

વભાચાયત્ર અને વાભાવમક, 
આકાળલાણી 
દ યદકળકન 

રપલ્ભ  

પેતવ  
 ઉગ્રશ- વુંચાર  

-કમ્પ્મ ટય  
-કમ્પ્મ ટય ના ઉમગ 

 

7 વ્માાય વ્માાય  
વ્માાયન ઈવતશાવ 
વ્માાયની જરૂરયમાત 

બાયતના વલદેળ વ્માાયની રદળા 
બાયતના વલદેળ વ્માાયની ફદરાની તયાશ 

ભ તત વ્માાય પ્રદેળ 
આુંતય યાવિરમવ્માાયના પ્રલેળ  દ્વાય ફુંદય  
ફુંદયના પ્રકાય  

-બાયતના વલદેળ વ્માાય - આમાત વનકાવ 
-વલશ્વના વલવલધ વ્માાયીવુંઘ  
-આુંતય યાવિમ વ્માાયભા વલશ્વ વ્માાય વુંગઠન  

 
 

 

8 ભાનલ લવાશત પ્રસ્તાલના  

લવાશતન  લગીકયણ  
વાભ રશક અથલા કેવન્િમ લવાશત  
 ગ્રાભીણ લવાશત  

ગ્રાભીણ લવાશત પ્રકાય  

ળશેયી લવાશત અથક અને ભાદુંડ  
ળશેયી લવાશત ન  કામકકાયીતાના આધાયે લગીકયણ  

-ળશેયીકયણની વભસ્માઓ  

-છ ટી છલાઈ ભાનલ લવશત  
 

 

9 ક દયતી વુંવાધન  વુંવાધનન વલકાવ  
વુંવાધનન ું લગીકયણ 

જ વુંવાધન  
જ વુંવાધન વુંફધી વભસ્માઓ અને ઉકેર  
બ વભ વુંવાધન  
બ વભ વુંવાધન વાથે જોડામેરી વભસ્માઓ 

ળ  વુંવાધન   

ળ  વુંવાધન વુંફધી વભસ્માઓ અને ઉકેર    

ભાનલ વુંવાધન  

ખનીજ વુંવાધન  
ખવનજોન  લગીકયણ 

ખનીજ વુંવાધન વુંફધી વભસ્માઓ અને ઉકેર 
ખવનજતેર અને ક દયતી લામ  વુંફધી વભસ્માઓ અને ઉકેર 
-વાગયીમ વુંવાધન  
- વાગયીમ વુંવાધન ન ું લગીકયણ 

 -વાગયીમ  વુંવાધન વભસ્માઓ અને ઉકેર  

 

10 લૈવશ્વક વભસ્માઓ – 
બોગવરક યીપે્રક્ષ્મભાું 

માકલયણીમ પ્રદૂણ  
પ્રદૂણના પ્રકાય 
જ/લામ /બૂવભ/ધ્લવન પ્રદૂણ 
પ્રદૂણ અટકાલલાના ઉામ 
-ગયીફી  
- ગયીફી દૂય કયલાના ઉામ 

બૂખભય 
ઘન કચયાની વભસ્માઓ અને વનકાર  
પ્રલાશી કચય -ગુંદા ાણીન વનકાર  
જવૈલક કચય  
ભાનલ ભભૂત્રવનકાર  
 

 



 

 

 

 

11 ભારશતીના સ્ત્રત અને તેન  
વુંકરન  

પ્રસ્થાલાના  
બોગવરક ભારશતી  

ભારશતીની જરૂયીમાત  
ભારશતીની યજ આત 

ભારશતીન સ્ત્રત અને પ્રકાય  
ભારશતીન વુંગ્રશ અને પ્રસ્ત વતકયણ  

ભારશતીન  વલશ્લેણ  
વાયણી કયણ અથક  
આુંકડાળાસ્ત્રીમપ્રમ વતતઓ  

ભધ્મલતી વસ્થવતના ભાદુંડૉ 
ભધ્મક /ભધ્મસ્થ /ફશ રક   

આરેખ   
આરેખન  લગીકયણ 

 
  

 

12 આુંકડાકીમ ભારશતી ન  
આરેખન  

આરેખન ું ભશત્લ   
યેખા આરેખ  

સ્તુંબ આરેખ  
યેખા અને સ્તુંબ આરેખ (વભશ્ર ) 

વલબાજીત લત ક આરેખ   
પ્રલાશ આરેખ  

વલતયણ નતળા  
ટક  વધ્ધ્ત  

યુંગ છામા વધ્ધ્ત   
વભભ લ્મ યેખા વધ્ધ્ત   

 

13 ભારશતી વલશ્લેણ અને નતળા 

વનભાકણભાું કમ્પ્ ટયન ઉમગ  
 

પ્રસ્થાલના  
શાડક લેય અને વફ્ટલેયન રયચમ (ડીજીટાઈઝય/સ્કેનય /્રટય) 

નતળા આરેખના વફ્ટલેય અને તેન  કામક  
કમ્પ્ ટય વફ્ટલેયની ભદદથી નતળાકનભા થતા પામદા 

ગ્રફર ઝીળનીગ વવવસ્ટભ (GPS) 

GPS ન ઉમગ 

જીઓગ્રારપક ઈન્પભેળન વવવસ્ટભ (GIS)  
જી.ી.આય.એવ 
 

આરેખ વનભાકણભાું કેલ્વી  
આરેખા વનભાકણના વાન  

GRASS – GIS 
 

 



 

* ધોરણ- ૧૨ ઈતિહાસ * 

 
ક્રમ અભ્યાસક્રમમાાં રાખે પ્રકરણો અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુવર્ષ માટે બાદ 

કરે પ્રકરણો 
રીમાકકસ 

1  પ્રકરણ – 1 પ્રકરણ – 11 

પ્રકરણ – 12 

પ્રકરણ – 13 

પ્રકરણ – 14 

પ્રકરણ – 15 

 

2 પ્રકરણ – 2 
3 પ્રકરણ – 3  
4 પ્રકરણ – 4  
5 પ્રકરણ – 5 

6 પ્રકરણ – 6  
7 પ્રકરણ – 7 

8 પ્રકરણ – 8  
9 પ્રકરણ – 9 

10 પ્રકરણ – 10 
11 પ્રકરણ – 16 

12 પ્રકરણ – 17 

 

 



* Äkuhý : 12   rð»kÞ : yÚkoþk† *  
¢{ «fhý Lkk{ yÇÞkMk¢{{kt hk¾u÷ «fhý/{wÆkyku yÇÞkMk¢{{ktÚke [k÷wð»ko {kxu çkkË fhu÷  «fhý/{wÆkyku 

1 yÚkoþk†{kt yk÷u¾ «MíkkðLkk 

1.1 ykf]rík yLku yk÷u¾Lkku yÚko 

1.2 ykf]ríkLkk «fkhku (1.2.1, 1.2.2) 

1.3 yk÷u¾Lkk «fkhku 

1.4 yÚkoþk†Lkk yÇÞkMk{kt xufLkku÷kuSLkku WÃkÞkuøk 

1.2.3 ð]íkktþ ykf]rík 

1.2.3.1 ð]íkktþ ykf]rík Ëkuhíke ð¾íku æÞkLk{kt hk¾ðkLke çkkçkíkku 

2 ð]rØ yLku rðfkMkLkk rLkËuoþfku «MíkkðLkk 

2.1 ykŠÚkf ð]rØLkku yÚko 

2.2 ykŠÚkf rðfkMkLkku yÚko 

2.3 ð]rØ yLku rðfkMk ðå[uLkku íkVkðík 

2.4 rðfkMkLkk rLkËuoþfku 

2.4.1.2 hk»xÙeÞ ykðfLke {ÞkoËkyku 

2.4.2.2 {kÚkkËeX ykðfLke {ÞkoËkyku 

3 Lkkýwt yLku Vwøkkðku સમગ્ર પ્રકરણ રાખે છે. - 

4 çku®føk yLku LkkýktfeÞ Lkerík «MíkkðLkk 

4.1 çkUfkuLkku WËT¼ð yLkuyÚko 

4.2 çkUfkuLkwt ðøkeofhý 

4.2.1 ðuÃkkhe çkUf 

4.2.1.1 ðuÃkkhe çkuLfLkk fkÞkuo 

(A) {wÏÞfkÞkuo (1, 2, 3, yLku 5) 

(B) økkiýfkÞkuo 

4.2.2 {æÞMÚk çkUf 

4.3 LkkýktfeÞ Lkerík 

4.2.1.1 ðuÃkkhe çkUfLkk fkÞkuo{kt 

(A) {wÏÞ fkÞkuouo{ktÚke Võík {wÆk Lktçkh 

(4) þk¾k MksoLkLke fk{økehe 

4.2.1.2 ¼khík{kt ðuÃkkhe çkUfkuLkwt yÂMíkíð 

5 økheçke «MíkkðLkk 

5.1 økheçkeLkku yÚko 

5.2 økheçkeLkwt MðYÃk 

5.4 økheçkeLkk fkhýku 

5.5 økheçke ½xkzðkLkk WÃkkÞku (5.5.1 Úke 5.5.6) 

5.3 ગરીબીના નનદેકો 
5.5.7 રોજગારક્ષી કાયયક્રમો  
5.5.8 આળાસ યોજનાઓ 

5.5.9 સામાજજક સામતીની યોજનાઓ 

5.5.10 જનધન યોજના 
6 çkuhkusøkkhe «MíkkðLkk 

6.1 çkuhkusøkkheLkku yÚko 

6.2 çkuhkusøkkheLkk «fkhku (6.2.3, 6.2.4, 6.2.5) 

6.2.1 MktÃkqýo çkuhkusøkkhe 

6.2.2 yÄo çkuhkusøkkhe 



6.3 çkuhkusøkkhe WËT¼ððkLkk fkhýku 

6.4 çkuhkusøkkhe ½xkzðkLkk WÃkkÞku 

6.5 çkuhkusøkkheLke Mk{MÞk n÷ fhðk {kxu hkßÞLke ÞkusLkkyku 

7 ðMíke «MíkkðLkk 

7.1 ðMíke rðMVkuxLkku yÚko 

7.2 ¼khík{kt ðMíkeLkk ð÷ýku (7.2.1, 7.2.3, 7.2.5) 

7.3 ðMíke ðÄkhkLkk fkhýku 

7.4 ðMíke rLkÞtºkýLkk WÃkkÞku 

7.2.2 ¼khík{kt †e yLku ÃkwÁ»kLke ðMíke 

7.2.4 ðÞ sqÚk «{kýu ¼khíkLke ðMíke 

8 f]r»kûkuºk «MíkkðLkk 

8.1 yÚko íktºkLke fhkuz hßsww 

8.2 ¼khík{kt f]r»kûkuºkLke ðíko{kLk ÂMÚkrík/{n¥ð 

8.3 Lke[e ¾uík WíÃkkËfíkkLkk fkhýku 

8.4 ¾uík WíÃkkËfíkk ðÄkhðkLkk WÃkkÞku 

8.5 ykÄwrLkf ¾uíke  

8.5.1 nrhÞk¤e ¢ktrík 

8.5.2 ÃkkfLke VuhçkË÷e 

8.5.3 Ãkkf Mkthûký 

8.5.4 f]r»k MktþkuÄLk 

9 rðËuþÔÞkÃkkh «MíkkðLkk 

9.1 yktíkrhf ðuÃkkh yLku rðËuþ ðuÃkkhLkku yÚko 

9.2 rðËuþ ðuÃkkh {kxuLkk fkhýku 

9.4 yktíkrhf ðuÃkkh yLku rðËuþ ðuÃkkh ðå[uLkku íkVkðík 

9.8 ÷uýËuýLke íkw÷kLkku ÏÞk÷ 

9.9 nqtrzÞk{ý ËhLkku ÏÞk÷ 

9.3 નળદે ળેારના સ્ળરૂને અસર કરતી બાબતો  
9.5 નળદે ળેારની પ્રળતયમાન સ્સ્થનત 
9.6 નળશ્વ ળેારમાાં ભારતનો હિસ્સો 
9.7 ભારતના નળદે ળેારન ાં કદ, સ્ળરૂ અને હદા 

10 Wãkuøkûkuºk «MíkkðLkk 

10.1 WãkuøkûkuºkLkwt {n¥ð 

10.2 ykiãkurøkf {k¤¾w 

10.4 rðrþü ykŠÚkf rðMíkkh 

10.5 LkkLkkÃkkÞkLkk WãkuøkkuLkwt {n¥ð 

10.3 ykiãkurøkf rðfkMk {kxu Mkhfkhu ÷eÄu÷kt Ãkøk÷kt 

11 ¼khíkeÞ yÚkoíktºk{kt LkqíkLk «§ku «MíkkðLkk 

11.1 MÚk¤ktíkh 

11.2 þnuhefhý (11.2.1, 11.2.2) 

 

11.2.3 િરેીકરણની સમસ્યા િલળી કરળાના ઉાયો  
11.3 આંતરમાલખાકીય સેળાઓ 

 



*  Äkuhý : 12  rð»kÞ : {Lkkurð¿kkLk (141) * 
¢{ «fhýLkwt Lkk{ 

yÇÞkMkLkk hk¾u÷k «fhý /{wÆkyku yÇÞkMk¢{{ktÚke [k÷w ð»ko {kxu hË fhu÷ «fhý /{wÆkyku 
he{kfoMk 

1. «fhý : 1  MktðuËLk æÞkLk yLku 

    «íÞuûkefhý 

MktðuËLk, æÞkLk, «íÞûkefhý : 

yÚko yLku ÔÞkÏÞk, «r¢Þk, MktøkXLkLkk rLkÞ{ku. 

ôzkE yLku ytíkhLkwt «íÞrûkfhý 

(Ãkus Lkt.9,10,11,12) 

- 

2. «fhý : 2  þe¾ðkLke r¢Þk સમગ્ર પ્રકરણ રાખેલ છે. - - 

3. «fhý : 3  çkwrØ çkwrØLke ÔÞkÏÞk yLku MðÁÃk, çkwrØ rðþuLkk ykÄwrLkf yr¼øk{ku 

: (1) MxLkoçkøkoLkku rºkÃkwxeLkku rMkØktík (2) økkzoLkhLkku çknwrðÄ 

çkwrØLkku rMkØktík (3) su. Ãke. ËkMkLkku "PASS" rMkØktík 

 çkwrØLkk yr¼øk{ku{ktÚke : (1) ÂMÃkÞh{uLkLkku rî½xf rMkØktík (2) 

røkÕVzoLkku rºk-Ãkrhýkí{f rMkØktík, 

 çkwrØ fMkkuxe : (1) huðLkLke çkwrØ fMkkuxe (2) ¢kuV{uLkLke fMkkuxe, 

Mkk{kLÞ Mkt¼krðíkíkkLkku yk÷u¾ (3) MxuLkVzo - çkeLku çkwrØ fMkkuxe (4) 

ðuõMk÷hLke çkwrØ íkw÷Lkkyku (Ãkus Lkt.28,30,31,36,37,38) 

- 

4. «fhý : 4  {Lkkuð÷ý yLku 

    Ãkqðoøkún 

{Lkkuð÷ý : yÚko, MðÁÃk, {Lkkuð÷ý ½zíkh, WËknhýÁÃk 

ðíkoLk, {Lkkuð÷ý ½zíkh Ãkh yMkh fhíkk ½xfku, {Lkkuð÷ý 

ÃkrhðíkoLkLke heíkku 

 {Lkkuð÷ý Mkt{ÃkkËLkLke heíkku : (2) fkhf yr¼MktÄkLk 

 (1) þkr†Þ yr¼MktÄkLk (2) rLkheûkýkí{f rþûký (3) WËknhýÁÃk 

ðíkoLk (Ãkus Lkt.46,47) 

 {Lkkuð÷ý ÃkrhðíkoLkLkk yðhkuÄku (Ãkus Lkt.50) 

- 

5. «fhý : 5  {Lkku¼kh yLku  
    MðkMÚk 

{Lkku¼khLkk WËTøk{MÚkkLkku, {Lkku¼khLkk «fkh, yMkhku 

 {Lkku¼khLke «ríkr¢Þkyku: (1) ðkíkorLkf yLku çkkuÄkí{f 

«r¢Þkyku (2) ykðuøkkí{f «ríkr¢Þkyku 

 {Lkku¼khLke Ãkkun[e ð¤ðkLke heíkku, {kLkrMkf MðkMÚk 

 {Lkku¼khLkku yÚko, MðÁÃk, ÷uÍkhMkLkwt fkuüf yLku {kuzu÷, {Lkku¼khLke 

«ríkr¢Þkyku : 

(1) þkhehf «r¢Þkyku (Ãkus Lkt.58,62) 

- 

6. «fhý : 6  {Lkkurðf]ríkyku  yMkkÄkhý ðíkoLk yÚko, ÔÞkÏÞk, ðøkeofhý, yMkkÄkhý 

ðíkoLkLke Mk{sqíke {kxuLkk «rík{kLkku : (1) {Lkkuði¿kkrLkf 

«rík{kLkku, yMkkÄkhý ðíkoLkLkk fkhýku, {wÏÞ {Lkkurðf]ríkyku 

 yMkkÄkhý ðíkoLkLke Mk{sqíke {kxuLkk «rík{kLkku : (1) siðeÞ «rík{kLkku 

(Ãkus Lkt. 78) 

- 

7. «fhý : 7  Mk÷kn yLku      
    {LkkuÃk[kh 

 Mk÷knLkku yÚko yLku Mk{sqíke, MkkuÃkkLk, ÷ûkýku yLku fiþÕÞ 

yk[kh Mktrníkk, {LkkuÃk[kh yÚko, íkVkðík, «r¢Þk 

 {LkkuÃk[kh «íÞuLkku ¼khíkeÞ yr¼øk{, ¼kðíkeík æÞkLk 

 {LkkuÃk[khLkk yr¼øk{ku hË fhðk  

 {Lkkurð&÷uýkí{f yr¼øk{ : ðíkoLkkuÃk[kh yr¼øk{, çkkuÄkí{f yr¼øk{ 

 hkusMkoLkku yMke÷ furLÿík yr¼øk{  

(Ãkus Lkt. 98,99,100) 

- 

8. «fhý : 8  ÃkÞkoðhý yLku   
    ðíkoLk 

 {kLkðe ÃkÞkoðhýLkku MktçktÄ yLku íkuLkk ½xfku, {kLkððíkoLkLke 

ÃkÞkoðhý Ãkh yMkh, ÃkÞkoðhýLku çk[kððkLkk WÃkkÞku 

 ÃkÞkoðhý ytøkuLkk «rík{kLkku 

(Ãkus Lkt. 107,108) 

- 

9. «fhý : 9  MktMÚkkfeÞ {Lkkurð¿kkLk સમગ્ર પ્રકરણ રાખેલ છે. - - 

10. «fhý : 10  rðÄkÞf {Lkkurð¿kkLk rðÄkÞf {Lkkurð¿kkLkLke ÔÞkÏÞk, æÞuÞku òríkøkík íkVkðíkku yLku 

Mkw¾, rðÄkÞf {LkkuËþk yLku ðíkoLk, ÷øLk yLku Mkw¾: (1) 

÷øLkLkk VkÞËkyku (2) Ãkrù{e MktMf]rík yLku Mkw¾kfkhe, ÃkiðkoíÞ 

MktMf]rík yLku Mkw¾kfkhe 

 Mkw¾ yLku Mkw¾kfkhe, ÔÞkÏÞk, fkhýku 

 Mkw¾Lkk «fkhku, {Lkkuði¿kkrLkf Mkw¾kfkhe {kÃkLkLke heíkku 

 ÷øLk yLku Mkw¾ : (1) Mkw¾ yLku MktMf]rík 

(Ãkus Lkt.129,130,131,132,133) 

- 

 



*  ધોરણ – ૧૨   વિષય – સમાજશાસ્ત્ર * 

ક્રમ અભ્યાસક્રમમાાં રાખે પ્રકરણ અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુવર્ષ માટે બાદ કરે પ્રકરણ રીમાકષસ 

1  પ્રકરણ-૧  

2 પ્રકરણ-૨   

3 પ્રકરણ-૩   

4 પ્રકરણ-૪   

5  પ્રકરણ-૫  

6 પ્રકરણ-૬   

7 પ્રકરણ-૭   

8  પ્રકરણ-૮  

9 પ્રકરણ-૯   

10 પ્રકરણ-૧૦   

 



*   ÔùßHë – 12 િવષય:- ±ëoÀÍëåëVhë (135)  * 

¿Ü ÀßHëÞ<o ÞëÜ ±PÝëç¿ÜÜëo ßëÂõá Ü<të±ëõ ±PÝëç¿ÜÜëo×í Çëá< äæó ÜëËõ ÚëØ Àßõá Ü<të±ëõ 
ìßÜë@çó 

 

ÛëÃ 1 

1 çêÇÀ ±ëoÀ 1.1    çñÇÀ ±ë_ÀÞí TÝëAÝë ±Þõ ±×ý 
1.2 çñÇÀ ±ë_ÀÞë áZëHëù 
1.3 çñÇÀ ±ë_ÀÞë µÕÝùÃù 
1.4 ±ëÔëß äæý 
1.4.1 ±Çá ±ëÔëßÞí ßíÖ, ÃðHë ±Þõ ÜÝëýØë 
1.4.2 Õß_ÕìßÖ ±ëÔëßÞí ßíÖ, ÃðHë ±Þõ ÜÝëýØë 
1.6 çñÇÀ ±ë_ÀÞí ÃHëÖßí 
1.6.1 áëVÕõÝßÞð_ çñhë 
1.6.2 ÕëåõÞð_ çñhë 
1.6.3 ìÎåßÞð_ çñhë 
1.7 °äÞìÞäëýè ÂÇýÞù çñÇÀ ±ë_À 
1.7.1 çÜÉÖ̂í ±Þõ ßÇÞë 
1.7.2 µÕÝùÃ ±Þõ ÜÝëýØë 

 çßõßëå çêÇÀ ±ëoÀ (µØëèßHë 2 ±Þõ 6 Éõäë ØëÂáë) 

 1.5 ±Çá ±ëÔëßÜë_×í Õß_ÕìßÖ ±ëÔëß ±Þõ Õß_ÕìßÖ ±ëÔëßÜë_×í ±Çá 
±ëÔëßÜë_ ÕìßäÖýÞ 

 áëVÕõÝß, Õëåõ ±Þõ ìÎåßÞë çêÇÀ ±ëoÀÞí ÃHëÖßíÜëo À<á ÂÇó Õß×í Ûëä 
±×äë ÉJ×ù åùÔäëÞë ØëÂáë(µØëèßHë 15 Éõäë ØëÂáë) 

 çêÇÀ ±ëoÀÞí ÃHëÖßí ÀßÖí äÂÖõ ±õÀÜ ÕßíäÖóÞ (µØëèßHë 11 ±Þõ 18 
Éõäë ØëÂáë)  

2 ç<ßõÂ çèçoÚoÔ 2.1 ÕþVÖëäÞë 
2.2 çðßõÂ çèç_Ú_ÔÞù ±×ý ±Þõ TÝëAÝë 
2.3 çèç_Ú_Ô ±Þõ çèç_Ú_Ôë_À 
2.5 Àëáý ìÕÝçýÞÞí ÃðHëÞÕþCëëÖÞí ßíÖ 
2.6 çèç_Ú_Ôë_ÀÞë ÃðHëÔÜùý 
2.7 çèç_Ú_Ôë_ÀÞí ìÀ_ÜÖÞð_ ±×ýCëËÞ 
2.8 ãVÕÝßÜ"ÞÞí ¿Üë_À çèç_Ú_ÔÞí ßíÖ 

 2.4ìäÀíHëý ±ëÀòìÖÞí ßíÖ 

 ¿ÜëoÀ çèçoÚoÔëÀÞí ÃHëÖßíÜëo ¿Ü ±ëÕäë ÕÍõ Öõäë ØëÂáë(µØëèßHë 20 
Éõäë ØëÂáë) 

 ¿ÜëoÀ çèçoÚoÔëoÀ ßíÖÜëo ÃëoÌ(Tie) äëâë ØëÂáë (CF Þù µÕÝùÃ Àßäù ÕÍõ 

Öõäë ØëÂáë) 

 2.9çèç_Ú_Ôë_ÀÞë ±×ýCëËÞÜë_ ßëÂäí ÕÍÖí çëäÇõÖí 

 

3 ç<ßõÂ ìÞÝÖçoÚoÔ 3.1 VÖëäÞë 
3.2 çðßõÂ ìÞÝÖç_Ú_Ô Üë"Íõá 
3.3 ìÞÝÖç_Ú_Ô ßõÂëÞð_ ±LäëÝùÉÞ 
3.3.2 LÝñÞÖÜ äÃùóÞí ßíÖ 
3.4 ìÞÝÖç_Ú_ÔÞë ±PÝëçÞí µÕÝùìÃÖë 
3.5 çèìäÇßHë ±Þõ çèç_Ú_Ôë_À Õß×í ìÞÝÖç_Ú_Ôë_À 
3.7 ìÞÝÖç_Ú_Ôë_ÀÞë ÃðHëÔÜùó 

 3.3.1 ìäÀíHëý ±ëÀòìÖÞí ßíÖ 

 3.6 ìÞ ëÝÀÖëÞù ±ë_À 

 3.8 ìÞÝÖç_Ú_ÔÞë µÕÝùÃÜë_ ßëÂäí ÕÍÖí çëäÇõÖí 
  

4 çëÜìÝÀ lõHëí 4.1 çëÜìÝÀ lõHëí Ñ ÕþVÖëäÞë, ±×ý, Üèkä, TÝëAÝë ±Þõ µÕÝùÃù 
4.2 çëÜìÝÀ lõHëíÞë CëËÀù 
4.3 çëÜìÝÀ lõHëí - äáHë, äáHë ÜëÕäëÞí ßíÖù 
4.3.2 LÝñÞÖÜ äÃùýÞí  ßíÖ 
4.3.3 ÇìáÖ çßõßëåÞí  ßíÖ 
 

 4.3.1 ±ëáõÂÞí ßíÖ 

 ÇìáÖ çßõßëåÞí ßíÖÜëo Çëß Üëç / Çëß äæóÞí ÇìáÖ çßõßëå 
  



 

ÛëÃ 2 

1 çoÛëäÞë 1.1 ÕþëVÖëìäÀ 
1.2 Ýë¼ãEÈÀ ÕþÝùÃ ±Þõ ìÞØåý ±äÀëå 

  1.2.1 Ýë¼ãEÈÀ ÕþÝùÃ 

  1.2.2 ìÞØåý ±äÀëå 
1.3 CëËÞë Ñ Çùyç CëËÞë, ±å@Ý CëËÞë, ìäìåWË CëËÞë±ù 
1.4 ç_ÛëäÞëÞí ÃëìHëìÖÀ TÝëAÝë 
1.5 ç_ÛëäÞëÞë çßäëâëÞù ìÞÝÜ 

 1.6 åßÖí ç_ÛëäÞë ±Þõ ç_ÛëäÞëÞë ÃðHëëÀëßÞù ìÞÝÜ 

 1.6.1 åßÖí ç_ÛëäÞë 

 1.6.2 ìÞßÕõZë CëËÞë±ù 

 1.6.3 ç_ÛëäÞëÞë ÃðHëëÀëßÞù ìÞÝÜ 

 1.6.4 ÕðßäHëí çìèÖ ±Þõ ÕðßäHëí ßìèÖ Õç_ØÃí 

 1.7 ç_ÛëäÞëÞí ±ë_ÀÍëåëVhëíÝ  TÝëAÝë 

 

2 Ýë¼ãEÈÀ Çá ±Þõ ±çÖÖ 
ç_ÛëäÞë-ìäÖßHë 

2.1 Ýë¼ãEÈÀ Çá 
 2.1.1 ±çÖÖ Ýë¼ãEÈÀ Çá 
 2.1.2 çÖÖ Ýë¼ãEÈÀ Çá  
2.3 ì¦ÕØí ç_ÛëäÞë-ìäÖßHë 
 2.3.1 ì¦ÕØí ìäÖßHëÞë_ ÃðHëÔÜùó 
 2.3.2 ì¦ÕØí ìäÖßHëÞë_ µØëèßHëù 

 2.2 ±çÖÖ ç_ÛëäÞë-ìäÖßHë 
 2.2.1 ±çÖÖ ÇáÞë ç_ÛëäÞë-ìäÖßHëÞë_ µØëèßHëù 
2.2.2ÜKÝÀ ±Þõ ìäÇßHë  

3 ëÜëHÝ ìäÖßHë 3.1 ëÜëHÝ ìäÖßHë Ñ VÖëäÞë, ç_ÛëäÞë CëËIä ìäÔõÝ 
3.2 ÜëìHëÖ ëÜëHÝ Çá ±Þõ ÜëìHëÖ ëÜëHÝ ìäÖßHë 
3.3 ÜëìHëÖ ëÜëHÝ ä¿Þë ÀùpÀ Õß×í ç_ÛëäÞë (ZëõhëÎâ) åùÔäë ÜëËõÞí Õ©ìÖ 
3.4 ëÜëHÝ ìäÖßHëÞë ÃðHëÔÜùó 
3.5 ÜëìHëÖ ëÜëHÝ ìäÖßHëÞë ÃðHëÔÜùó 
3.6 µØëèßHëù 

 ±õäë ÖÜëÜ ØëÂáë±ëõ ±Þõ ‘ù ÉõÜëo ÀùpÀ ¶áË<o ÉùäëÞ<o ×Ö<o èùÝ 

 

4 áZë 4.1 ÕþëVÖëìäÀ 
4.2 äëVÖìäÀ ßõÂë ±Þõ ÖõÞù ±_Ößëá 
4.3 ÜëÞë_À 
4.4 çëÜíMÝ 

4.5 ìäÔõÝÞð_ áZë 

4.6 áZëÞë ÀëÝý ìÞÝÜù 

 ÀùpÀÞí ßíÖõ ìäÔõÝÞ<o áZë Üõâää<o 

 �(�)Þë VäwÕÜëo ìäÔõÝ ±ëÕõá èùÝ±Þõ ÀßHëí áõäí ÕÍõ Öõäë ØëÂáë(µØëèßHë 
18 ×í 24 Éõäë ØëÂáë) 

4.7áZëÞë_ ÕþëÜëìHëÖ wÕù(µØëèßHë 25 ×í 29 Éõäë ØëÂáë)  

5 ìäÀáÞ 5.1 ÕþëVÖëìäÀ 
5.2 TÝëAÝë Ñ ìäÀáÞ ±Þõ ìäÀìáÖ 
5.3 ÀõËáë_À ÕþÜëìHëÖ ìäÀìáÖù 
5.4 ìäÀáÞ ÜëËõÞë ÀëÝýìÞÝÜù 
5.5 ì¦ÖíÝ ìäÀáÞ 
5.7 ìäÔõÝÞí ÜèkëÜ ±Þõ LÝñÞÖÜ gÀÜÖù 
5.8 çíÜë_Ö ±ëäÀ ±Þõ çíÜë_Ö ÂÇý 
5.10 ÂÇý ìäÔõÝÞð_ LÝñÞÖÜíÀßHë Ö×ë ±ëÜØëÞí ìäÔõÝ ±Þõ ÞÎëÞë ìäÔõÝÞð_ ÜèkëÜíÀßHë 

 TÝëAÝëÞí ÜØØ×í ìäÀìáÖ ÜõâääëÞë ØëÂáë  

 ìäÀáÞ ÜëËõÞù çëoÀâÞù ÀëÝýìÞÝÜ(ìÞÝÜ ÞoÚß 4) 

 5.6 äÔÖð_ ìäÔõÝ ±Þõ CëËÖð_ ìäÔõÝ 

 5.9 Üë_ÃÞí ÜñSÝ-çëÕõZëÖë 
 

 



* ધોરણ 12  વિષય-કમ્પ્યટુર અધ્યયન * 
ક્રમ પ્રકરણનુું નામ અભ્યાસક્રમમાું રાખે મદુ્દાઓ અભ્યાસક્રમમાુંથી ચાલ ુિષષ માટે બાદ કરે મદુ્દાઓ  રીમાકષસ 

1 કમ્ોઝયનો ઉમોગ કયી HTML 
પોભમની યચના 

 પોભમ ના ઘટકો (ેજ નફંય 1) 

 નનલેળ ઘટક (ેજ નફંય 2) 

 ટેક્સ્ટ એયીમા ઘટક (ેજ નફંય 3) 

 નવરેક્સટ અને ઓપ્ળન ઘટક (ેજ નફંય 3) 

 કોમ્પ્યટુયનો રયચમ(ેજ નફંય 6) 

 નલી પાઈર ફનાલલી (ેજ નફંય 7) 

 શમાત પાઇર ખોરલી (ેજ નફંય 8) 

- - 

2 કે્કેરડિંગ ્ટાઈર ળીટ અને જાલા 
સ્ક્્િપ્ટ 

 CSS ની લાક્ય યચના (ેજ નફંય 25) 

 CSS ના પામદા (ેજ નફંય 32) 

 CSS ના ગેયપામદા (ેજ નફંય 32) 

 જાલાસ્ક્્િપ્ટ (ેજ નફંય 32) 

 Validate form નલધેમ (ેજ નફંય 36) 

 ઘટના (ેજ નફંય 36) 

 ચર (ેજ નફંય 37) 

 If નલધાન (ેજ નફંય 38) 

 focus દ્ધનત (ેજ નફંય 39) 
 isNaN() (ેજ નફંય 41) 

 ડોક્યભેુન્ટ ઓબ્જેક્સટ ભોડર (ેજ નફંય 38) 
 જાલા ્િીપ્ટ ની ભદદથી યજજ્રેળન પોભમ ભા ંલેરીડળેન 

(ેજ નફંય 43 થી 48) 

 

- 

3 કમ્ોઝયનો ઉમોગ કયી વય 
લેફવાઈટની યચના 

 લેફવાઈટ નુ ંઆમોજન (ેજ નફંય 52) 
 શતે ુ(ેજ નફંય 52) 

 પ્રેક્ષકગણ (ેજ નફંય 52) 

 નલમલ્ત ુ(ેજ નફંય 53) 

 ભાધ્મભ (ેજ નફંય 53) 

 કમ્ોઝયનો ઉમોગ કયી વય લેફવાઈટ ફનાલલી 
(ેજ નફંય 53) 

 લેફવાઈટ પ્રકાનળત કયલી (ેજ નફંય 65) 

લેફનલકાવ ભાટેના ંઅન્મ ઓનવોવમ ટલૂ્વ 

ેજ ન.ં 67 થી 69 

- 

4 ઈ-કોભવમનો રયચમ  ઈ કોભવમ ના નલનનમોગ (ેજ નફંય 72) 
 ઇન્ટયનેટ ય ુ્ તકની દુકાન (ેજ નફંય 72) 

ઇ કોભવમની વ્માલવાનમક પ્રનતકૃનતઓ 

- ગ્રાશક થી વ્મલવામી (ેજ નફંય 85) 
- 



 ઇરેક્સરોનનક લતમભાન ત્ર (ેજ નફંય 73) 
 ઓનરાઇન શયાજી (ેજ નફંય 74) 
 ભાકેરટિંગ અને લેચાણ (ેજ નફંય 75) 

 ઓનરાઇન બફબરિંગ (ેજ નફંય 76) 
 ભારશતી વેલા (ેજ નફંય 76) 

 વશામ વેલાઓ (ેજ નફંય 76) 

 નેટ ફેસ્ક્ન્કિંગ (ેજ નફંય 77) 

 યંયાગત વ્મલવામ નલરુદ્ધ ઇ-કોભવમ (ેજ નફંય 78) 
 બાયતભા ંઇ-કોભવમ (ેજ નફંય 78) 
 ઈ-કોભવમ ના પામદા (ેજ નફંય 79) 

 ઈ કોભવમ ની ભમામદાઓ (ેજ નફંય 81) 

 ઇ કોભવમની વ્માલવાનમક પ્રનતકૃનતઓ (ેજ નફંય 82) 
- વ્મલવામથી ગ્રાશક(ેજ નફંય 82) 

- વ્મલવામી થી વ્મલવામી(ેજ નફંય 85) 
- ગ્રાશક થી ગ્રાશક(ેજ નફંય 85) 

- વયકાયથી વ્મલવામી (ેજ નફંય 86) 

- વયકાયથી નાગરયક (ેજ નફંય 86) 

- વયકાયથી વયકાય (ેજ નફંય 87) 

5 એભ-કોભવમનો રયચમ  એભ કોભવમ ના રાબ (ેજ નફંય 90) 
 ઇન્ટયનેટ સયુક્ષા ના બમ્થાનો (ેજ નફંય 101) 
 સયુક્ષાના ઉામો (ેજ નફંય 102) 

- એન્ટી લાઈયવ વોફ્ટલેય (ેજ નફંય 102) 
- પામયલોર (ેજ નફંય 103) 

- નવકમોય વૉકેટ રેમય (ેજ નફંય 104) 
 ઇ-કોભવમ અને એભ કોભવમ ભા ંકામદાકીમ પ્રશ્નો (ેજ 

નફંય 105) 

 ફૌદ્ધદ્ધક વંનિની સયુક્ષા (Securing Intellectual 

Property) (ેજ નફંય 105) 

 ફૌદ્ધદ્ધક વંનિની સયુક્ષા (Protecting Intellectual 

Property) (ેજ નફંય 106) 

- ્ટેગનોગ્રાપી (ેજ નફંય 106) 

- રડજીટર ઓખ બચન્શ (ેજ નફંય 106) 
 

 એભ કોભવમ ની ભમામદાઓ (ેજ નફંય 91) 

એભ કોભવમ ના નલનનમોગ (ેજ નફંય 91) 
ભોફાઇર ભાકેરટિંગ અને નલજ્ઞાન (ેજ નફંય 92) 
ભોફાઈર ય રટરકટ (ેજ નફંય 92) 

ભોફાઈર શયાજી (ેજ નફંય 94) 
ભોફાઈર દ્વાયા ભનોયંજન (ેજ નફંય 95) 
ભોફાઈર દ્વાયા ખયીદી (ેજ નફંય 95) 
ભોફાઈર દ્વાયા નાણાકીમ વેલાઓ (ેજ નફંય 96) 
ભોફાઈર દ્વાયા ભારશતી વેલા (ેજ નફંય 97) 
્થ અને ળોધ વેલા (ેજ નફંય 97) 
એર કોભવમ (ેજ નફંય 97) 

ઇ-કોભવમ અને એભ કોભવમ ભા ંસયુક્ષાની વભ્માઓ (ેજ 
નફંય 100) 

 સયુક્ષાના ઉામો     - રડજજટર વરટિરપકેટ (ેજ નફંય 104) 

- વાકેંનતકયણ (ેજ નફંય 104) 

 ઈ-કોભવમ / એભ-ંકોભવમભા ંચકુલણી ેજ ન.ં 107 થી 111 

 



6 ઓબ્જેક્સટ આધારયત ખ્મારો  રયચમ (ેજ નફંય 116) 

 ઓબ્જેક્સટ (ેજ નફંય 116) 

 ક્સરાવ (ેજ નફંય 117) 

 ઈનકેપ્્યરુેળન (ેજ નફંય 120) 
 ડટેા-એબ્જ્રેક્સટળન (ેજ નફંય 120) 

 ભેવેજજિંગ (ેજ નફંય 121) 

 ોબરભૉરપઝભ (ેજ નફંય 121) 

 એગ્રીગેળન અને કમ્ોબઝળન (ેજ નફંય 121) 

 એગ્રીગેળન અને કમ્ોબઝળનની તરુના (ેજ નફંય 
122) 

 ઈનશયેીટન્વ (ેજ નફંય 123) 

 કમ્ોબઝળન અને ઈનશયેીટન્વ ની તરુના (ેજ નફંય 
125) 

 ક્સરાવ - ડામાગ્રાભ નો રયચમ (ેજ નફંય 118 થી 119) 

 

- 

7 જાલાની મૂભતૂ ફાફતો  જાલા નો રયચમ (ેજ નફંય 127) 
 વાદા જાલા - નલનનમોગ નુ ંનનભામણ (ેજ નફંય 128) 
 SciTEનો ઉમોગ (ેજ નફંય 131) 

 જાલા પ્રોગ્રાભ નુ ંફધંાયણ (ેજ નફંય 132) 
 ડટેાપ્રકાયો (ેજ નફંય 133) 

 ચર (ેજ નફંય 134) 

 ચર નુ ંનાભ આલાની ભાગમદનળિકા (ેજ નફંય 135) 
 બરટયર (ેજ નફંય 137) 

- ન્યભુરયક બરટયર (ેજ નફંય 137) 

- બબુરમન બરટયર (ેજ નફંય 138) 
- સ્ક્્રિંગ બરટયર(ેજ નફંય 139) 

 કોભેન્ટ (ેજ નફંય 139) 

 દાલરી (ેજ નફંય 139) 

 પ્રરિમક (ેજ નફંય 140) 

- અંકગબણતીમ પ્રરિમક (ેજ નફંય 140) 

- ઇન્િીભેન્ટ અને રડરિભેન્ટ પ્રરિમક (ેજ નફંય 142) 

- તરુનાત્ભક પ્રરિમક (ેજ નફંય 143) 

 બરટયર  

- કેયેક્સટય બરટયર (ેજ નફંય 138) 

 ટાઈકા્ટ (ેજ નફંય 146) 

 જાલા પ્રરિમકોના નપ્રનવડન્વ અને એવોનવએરટનલટી (ેજ 
નફંય 146) 

 ને્ટેડ લૂ (ેજ નફંય 153) 

 રેફર કયેરા લૂ અને રેફર કયેરા break (ેજ નફંય 
154) 

- 



- તારકિક પ્રરિમકો (ેજ નફંય 144) 

- ળોટમવરકિરટિંગ (ેજ નફંય 144) 

- ળયતી પ્રરિમક (ેજ નફંય 144) 

 એવાઈન્ભેન્ટ (ેજ નફંય 145) 

 ળોટમશેંન્ડ એવાઈભેન્ટ પ્રરિમક (ેજ નફંય 145) 

 કંરોર ્રકચય (ેજ નફંય 147) 

 બ્જરોક (ેજ નફંય 147) 

 if નલધાન (ેજ નફંય 149) 

 સ્્લચ ્ટેટભેન્ટ (ેજ નફંય 151) 

 યીીરટરટલ કંરોર ્રકચય (ેજ નફંય 152) 

 while લૂનો ઉમોગ (ેજ નફંય 153) 
 do...while લૂનો ઉમોગ (ેજ નફંય.153) 

 break અને continue નલધાન નો ઉમોગ (ેજ નફંય 
153) 

8 જાલાભા ંક્સરાવ અને ઓબ્જેક્સટ  રયચમ (ેજ નફંય 158) 

 જાલાભા ંક્સરાવ (ેજ નફંય 160) 

 ઓબ્જેક્સટ ફનાલલા (ેજ નફંય 161) 

 ઈન્્ટન્વ લેરયમેફર એક્સવેવ કયલા (કામમ કયલા ભાટે 
ભેલલા) અને ઈન્્ટન્વ ભેથડ કોર કયલી (ેજ નફંય 
163) 

 કરાવ લેરયમેફર અને ક્સરાવ ભેથડ (ેજ નફંય 164) 
 ક્સરાવભા ંઘોનત કયેરા ચર (લેરયમેફર) નુ ંલગીકયણ 

(ેજ નફંય 167) 

 ોરીભોરપિઝભ (ભેથડ ઓલયરોરડિંગ) (ેજ નફંય 167) 
 કન્્રક્સટવૅ (ેજ નફંય 168) 

 એકવેવ કંરોર ભાટેના નલબઝબફબરટી 
 ભોડીપામય (ેજ નફંય 170) 

 એકવેવય અને મ્યટેુટય ભેથડ (ેજ નફંય 174) 

 ઇનશયેીટન્વ (ેજ નફંય 176) 

 સુય ક્સરાવના પ્રાઇલેટ ભેમ્ફય (ેજ નફંય 180) 

 ભેથડ ભા ંપ્રાચર તયીકે ઓબ્જેકટ વાય કયલો (ેજ 
નફંય 175) 

 

- 



 સુય ક્સરાવના પ્રોટેક્સટેડ ભેમ્ફય (ેજ નફંય 180) 
 કોમ્ોબઝળન અને એગ્રીગેળન (ેજ નફંય 180) 

9 એયે અને સ્ક્્રિંગનો ઉમોગ  એયે નો રયચમ (ેજ નફંય 186) 

 એક - રયભાણીમ એયે (ેજ નફંય 186) 

 2-D એયે (ેજ નફંય 191) 

 સ્ક્્રિંગ (ેજ નફંય 194) 

 સ્ક્્રિંગ કરાવ ભેથડ (ેજ નફંય 196) 

 Date કરાવ (ેજ નફંય 198) 

 Calendar કરાવ (ેજ નફંય 199 થી 200) 

- 

10 જાલાભા ંઅલાદરૂ રયસ્્થનતનુ ં
વ્મલ્થાન 

-  અલાદ ના પ્રકાયો (ેજ નફંય 203) 

 કંાઈર કયતી લખતે ઉદબલતી ભરુો (ેજ નફંય 203) 
 પ્રોગ્રાભના અભર દયમ્માન ઉદબલતી ભરુો (ેજ નફંય 

204) 

 અલાદરૂ રયસ્્થનતનુ ંવ્મલ્થાન (ેજ નફંય 206) 
 Try નલબાગ (ેજ નફંય 207) 

 Catch નલબાગ (ેજ નફંય 208) 
 એક કયતા લધ ુcatch નલબાગ (ેજ નફંય 210) 

 Finally નલબાગ (ેજ નફંય 211) 

 Throw નલધાન (ેજ નફંય 213) 

 throws ઉલાક્ય (ેજ નફંય 214) 

 જરૂરયમાત મજુફના અલાદો નુ ંવર્જન (ેજ નફંય 215) 
 અલાદરૂ રયસ્્થનતના વ્મલ્થાન ના પામદા (ેજ 

નફંય 217) 

- 

11 પાઈર વ્મલ્થાન -  કમ્પ્યટુય પાઈરને વભજીએ (ેજ નફંય 220) 
 જાલાભા ંપાઈર ક્સરાવ (ેજ નફંય 221) 
 પાઈર ક્સરાવના વર્જકો (ેજ નફંય 221) 
 પાઈર ક્સરાવ ની દ્ધનતઓ (ેજ નફંય 222) 
 સ્ક્્રભ (Stream) નો રયચમ (ેજ નફંય 224) 

 જાલાભા ંસ્ક્્રભ ક્સરાવ (ેજ નફંય 224) 
 કેયેક્સટય સ્ક્્રભ ક્સરાવ (ેજ નફંય 225) 
 Writer ક્સરાવ (ેજ નફંય 226) 
 યીડય ક્સરાવ (ેજ નફંય 228) 

 ફાઈટ સ્ક્્રભ ક્સરાવ (ેજ નફંય 230) 

- 



 FileOutputStream (ેજ નફંય 231) 

 FileInputStream (ેજ નફંય 231) 

 કી-ફોડમ યથી ભતા ઇનટુ ની પ્રરિમા (ેજ નફંય 
233) 

 ્કેનય ક્સરાવ (ેજ નફંય 233) 
 કોન્વોર ક્સરાવ (ેજ નફંય 237) 

12 રેટેક્સવની ભદદથી દ્તાલેજોનુ ં
પ્રકાળન 

-  રેટેકવ નો ઉમોગ (ેજ નફંય 241) 
 રેટેક્સવ બાા (ેજ નફંય 242) 
 રેટેક્સવ દ્તાલેજ નુ ંભાખુ ં(ેજ નફંય 244) 
 પ્રા્તાનલક બાગ (ેજ નફંય 244) 

 દ્તાલેજ એન્લામનૅભેન્ટ (ેજ નફંય 246) 

 ઉદાશયણ (ેજ નફંય 247) 

 રખાણ પોભેરટિંગ (ેજ નફંય 249) 

 પકયા ની ગોઠલણી (ેજ નફંય 250) 

 ષૃ્ઠ રે-આઉટ (ેજ નફંય 250) 
 રેટેક્સવ ભા ંગબણત ળાસ્ત્ર ની વાભગ્રીનુ ંટાઇવેરટિંગ (ેજ 

નફંય 251) 

 ગાબણનતક બચન્શો (વજં્ઞા) નો ઉમોગ (ેજ નફંય 252) 
 ગાબણનતક પ્રરિમકોનો ઉમોગ (ેજ નફંય 253) 
 વભીકયણો નો ઉમોગ (ેજ નફંય 255) 
 રેટેક્સવ ના પામદાઓ (ેજ નફંય 256) 

- 

13 અન્મ ઉમોગી નન:શલુ્ક ટુલ્વ અને 
વેલાઓ 

 VLC ભીરડમાપ્રેમય (ેજ નફંય 263) 

 ગગુર નકળો (ેજ નફંય 265) 
 'આય' વોફ્ટલેય (ેજ નફંય 267) 
 યેળનર પ્રાન (ેજ નફંય 271) 

 ભારશતી વકંોચન (ેજ નફંય 260) 

 આબચિઁલ ભેનેજય (ેજ નફંય 262 થી 263 ) 

 અક્ષય નકળો (ેજ નફંય 267) 

 'આય' ભા ંઆરેખ દોયલા (ેજ નફંય 269 થી 270) 

 ્કાઈ (ેજ નફંય 271) 

- 

  



 

* ધોરણ-૧૨  વિષય- ગહૃ જીિનવિદ્યા * 

ક્રમ અભ્યાસક્રમમાાં રાખે પ્રકરણ અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુિષે માટે બાદ કરે પ્રકરણ રીમાકકસ 
૧ પ્રકરણ-૧   

૨ પ્રકરણ-૨   

૩ પ્રકરણ-૩   

૪ પ્રકરણ-૪   

૫ પ્રકરણ-૫   

૬ પ્રકરણ-૬   

૭ પ્રકરણ-૭   

૮  પ્રકરણ-૮  
૯ પ્રકરણ-૯   

૧૦  પ્રકરણ-૧૦  
૧૧  પ્રકરણ-૧૧  
૧૨  પ્રકરણ-૧૨  
૧૩ પ્રકરણ-૧૩   

૧૪  પ્રકરણ-૧૪  
૧૫ પ્રકરણ-૧૫   

૧૬  પ્રકરણ-૧૬  
૧૭ પ્રકરણ-૧૭   
૧૮  પ્રકરણ-૧૮  
૧૯  પ્રકરણ-૧૯  
૨૦ પ્રકરણ-૨૦   

૨૧ પ્રકરણ-૨૧   
૨૨  પ્રકરણ-૨૨  
૨૩ પ્રકરણ-૨૩   

૨૪ પ્રકરણ-૨૪   
૨૫ પ્રકરણ-૨૫   



 

* ધોરણ-૧૨ િવષય-પ પુાલન અને ડર િવ ાન *         

મ  અ યાસ મમા ંરાખેલ  કરણ  અ યાસ મમાથંી ચા  ુવષ માટ બાદ કરલ  કરણ  ર માકસ 

૧  કરણ-૧ 

૨  કરણ-૨     

૩    કરણ-૩   

૪  કરણ-૪     

૫  કરણ-૫ 

૬    કરણ-૬ 

૭  કરણ-૭     

૮  કરણ-૮     

૯    કરણ-૯   

૧૦  કરણ-૧૦     

૧૧    કરણ-૧૧ 

૧૨  કરણ-૧૨     

૧૩    કરણ-૧૩   

૧૪    કરણ-૧૪   

૧૫    કરણ-૧૫   

૧૬  કરણ-૧૬   

૧૭  કરણ-૧૭     

૧૮    કરણ-૧૮   

૧૯  કરણ-૧૯     

૨૦  કરણ-૨૦     

૨૧  કરણ-૨૧   



* િવષય- કૃિષિવધા   ધોરણ-૧૨ * 
ક્રમ   અ યાસક્રમમા ંરાખેલ પ્રકરણ   અ યાસક્રમમાથંી ચાલુ ંવષર્ માટે બાદ કરેલ પ્રકરણ  રીમાકર્સ 

૧  પ્રકરણ-૧     

૨  પ્રકરણ-૨     

૩  પ્રકરણ-૩     

૪   પ્રકરણ-૪   

૫  પ્રકરણ-૫     

૬  પ્રકરણ-૬     

૭  પ્રકરણ-૭     

૮  પ્રકરણ-૮     

૯   પ્રકરણ-૯     

૧૦   પ્રકરણ-૧૦     

૧૧     પ્રકરણ-૧૧   

૧૨   પ્રકરણ-૧૨     

૧૩     પ્રકરણ-૧૩   

૧૪   પ્રકરણ-૧૪     

૧૫   પ્રકરણ-૧૫     

૧૬   પ્રકરણ-૧૬     

૧૭   પ્રકરણ-૧૭     

૧૮     પ્રકરણ-૧૮   

૧૯     પ્રકરણ-૧૯   

૨૦   પ્રકરણ-૨૦     

 



 
ધોરણ-૧૨  િવષય-સહકાર પચંાયત 

મ  અ યાસ મમા ંરાખેલ  કરણ  અ યાસ મમાથંી ચા  ુવષ માટ બાદ કરલ  કરણ  ર માકસ 

૧  કરણ-૧   

૨  કરણ-૨   

૩  કરણ-૩     

૪  કરણ-૪     

૫    કરણ-૫   

૬    કરણ-૬   

૭  કરણ-૭ 

૮  કરણ-૮     

૯  કરણ-૯     

૧૦  કરણ-૧૦     

૧૧    કરણ-૧૧   

૧૨    કરણ-૧૨ 



 

* ધોરણ-૧૨  વિષય:- સામાજિક વિજ્ઞાન * 
 ક્રમ અભ્યાસક્રમમાાં રાખે પ્રકરણ અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુિષે બાદ કરે પ્રકરણ રીમાકકસ 
1 પ્રકરણ-૧   
2  પ્રકરણ-૨  
3 પ્રકરણ-૩   
4 પ્રકરણ-૪   
5  પ્રકરણ-૫  
6 પ્રકરણ-૬   
7  પ્રકરણ-૭  
8 પ્રકરણ-૮   
9 પ્રકરણ-૯   
10 પ્રકરણ-૧૦   
11 પ્રકરણ-૧૧   
12  પ્રકરણ-૧૨  
13 પ્રકરણ-૧૩   
14 પ્રકરણ-૧૪   
15 પ્રકરણ-૧૫   



*ધોરણ : 12 વિષય: રસાયણ વિજ્ઞાન (052)* 

ક્રમ પ્રકરણન ું નામ અભ્યાસક્રમમાું રાખે મ દ્દાઓ  
 

અભ્યાસક્રમમાુંથી ચાલ  િષષ માટે બાદ કરેા મ દ્દાઓ  
 

1  ઘન અલસ્થા 1.1: ઘન અલસ્થાની રાક્ષણિક્તાઓ  

  1.2: સ્પટિકભમ અને અસ્પટિકભમ ઘન દાથો  

  1.3: સ્પટિકભમ ઘન દાથોન ું લર્ગીકયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

  1.4: સ્પટિક રેટિવ અને એકભ કોો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   

  1.5: એકભ કોભાું યભાણ ઓની વુંખ્મા (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   

  1.6: વુંવતૃ વુંક ણરત યચનાઓ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

  1.7: વુંક રન ક્ષભતા (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   

  1.8: એકભ કો ટયભાિ વભાવલષ્િ ર્ગિતયીઓ  

  1.9: ઘન દાથોભાું અપિૂણતા (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   1.10: વલદ્ય તીમ ગ િધભો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 

   1.11: ચ ુંફકીમ ગ િધભો 
2 દ્રાલિો 2.1: દ્રાલિોના પ્રકાય  

  2.2: દ્રાલિની વાુંદ્રતાની અણબવ્મક્ક્ત 2.3: દ્રાવ્મતા (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 

  2.4: પ્રલાશી દ્રાલિોના ફાષ્ દફાિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   2.5: આદળણ અને ણફનઆદળણ દ્રાલિો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ 
વાથે) 

  2.6: વુંખ્માત્ભક ગ િધભો અને ભોરય દન ું વનધાણયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ 
વાથ)ે 

2.7: અવાભાન્મ ભોરય દ 

3 વલદ્ય તયવામિ વલજ્ઞાન 3.2: ર્ગેલ્લેવનક કો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  3.1: વલદ્ય ત યાવામણિક કો 

  3.3: નન્સ્િણ  વભીકયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

 

3.4: વલદ્ય ત વલબાજ્મ દ્રાલિોની લાશક્તા (તભાભ ેિા 
મ દ્દાઓ વાથે) 

  3.5: વલદ્ય ત વલબાજનીમ કો અને વલદ્ય ત વલબાજન (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  3.6:ફેિયી (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

   3.7: ફતિકો 

   3.8: ક્ષાયિ 



4 યાવામણિક ર્ગવતકી 4.1: યાવામણિક પ્રટિમાનો લેર્ગ  

  4.2: પ્રટિમા લેર્ગન ેઅવય કયતા ટયફો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   

  4.3: વુંકણરત લેર્ગ વભીકયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 4.4: પ્રટિમાના લેર્ગનો તાભાન ય આધાય (તભાભ ેિા 
મ દ્દાઓ વાથે)  

   4.5: યાવામણિપ્રટિમાનોવુંઘાત 

વવદ્ાુંત 

5 પષૃ્ઠયવામિ વલજ્ઞાન 5.1: અવધળોિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 5.2: ઉદ્દીન (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 

  5.3: કણરર લર્ગીકયિ (5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6) 5.4.3 ભાું વભવેર યચનાની ટિમાવલવધ (ાના નુંફય 138) 

 

  5.4: કણરરન ું લર્ગીકયિ (5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6ભાું મ દ્દા નુંIV,V,VI) 5.4.5: કણરરભમ દ્રાલિન ું શ દ્ીકયિ 

   5.4.6 ભાું વુંખ્માત્ભક ગ િધભો, ટિિંડોર અવય, યુંર્ગ 

   5.5: ામવ 

   5.6: આિી ચોાવ કણરર 

6 તત્લોના અરર્ગીકયિના 
વાભાન્મ વવદ્ાુંતો અને પ્રિભો 

6.2: અમસ્કન ું વુંકેન્દ્રિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   6.1: ધાત  ઓના પ્રાપ્તત સ્થાન 

  6.3: વુંકેન્દ્રીત અમસ્કભાુંથી અશ દ્ ધાત  ન ું વનષ્કણિ 6.4: ધાત   કભણવલવધભાું ઉષ્ભાર્ગવતમ 

વવદ્ાુંતો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

   6.5: ધાત   કભણવલવધના વલદ્ય ત યાવામણિક વવદ્ાુંતો 
  6.6: ઑક્ક્વડળેન-ટયડક્ળન  

  6.7: શ દ્ીકયિ 6.8: અલ્ય વભનીમભ, કોય, ણઝક  અને  
આમાનણનાઉમોર્ગો 
 

7  p-વલબાર્ગના તત્લો 7.1: વમશૂ-15ના તત્લો(7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7) 7.1.1: પ્રાપ્તત સ્થાન, 

7.1.6: બૌવતક ગ િધભો 
  7.2: ડામનાઇટ્રોજન 7.3: એભોવનમા 
   7.4: નાઇટ્રોજનના ઑક્વાઇડ 

  7.5: નાઇટટ્રક એવવડ 7.6: પૉસ્પયવના અયરૂો 



   7.7: પૉસ્પીન 

   7.8: પૉસ્પયવશરેાઇડ વુંમોજનો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

  7.9:  પોસ્પયવના ઑક્વોએવવડ વુંમોજનો  

  7.10: વમશૂ-16નાું તત્લો (7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 7.10.5, 7.10.6, 7.10.8) 7.10.1:પ્રાપ્તત સ્થાન 

  7.11: ડામઑક્ક્વજન 7.10.7: બૌવતક ગ િધભો 
7.12: વાદા ઑક્વાઇડ વુંમોજનો 

   7.13: ઓઝોન 

   7.14: વલ્પય-અયરૂો 
   7.15: વલ્પય ડામોક્વાઇડ 

  7.16: વલ્પયના ઑક્વોએવવડ વુંમોજનો  

  7.17: વલ્પર ટયક એવવડના ભાત્ર ગ િધભો 7.17: H2SO4ન ું ઉત્ાદન 

  7.18: વમશૂ-17નાુંતત્લો(7.18.2, 7.18.3, 7.18.4, 7.18.5, 7.18.6, 7.18.8)  7.18.1: પ્રાપ્તત સ્થાન, 

7.18.7: બૌવતક ગ િધભો 
  7.19: ક્રોટયન 7.20: શાઇડ્રોજન ક્રોયાઇડ 

  7.21: શરેોજન તત્લોના ઑક્વોએવવડવુંમોજનો 7.22: આંતય શરેોજન વુંમોજનો 
  7.23: વમશૂ-18નાું તત્લો(7.23.2, 7.23.3, 7.23.4) 7.23.1: પ્રાપ્તત સ્થાન 

  7.23.5 ભાું ભાત્ર 

(a)ઝેનોન-ફ્રોટયન વુંમોજનો,  (b) ઝેનોન-ઑક્ક્વજન વુંમોજનો 
7.23.5 ભાું બૌવતક ગ િધભો અને યાવામણિક ગ િધભો 

8 d- અને f-વલબાર્ગના તત્લો 8.1: આલતણ કોષ્િકભાું સ્થાન  

  8.2: d-વલબાર્ગના તત્લોની ઇરેક્ટ્રૉનીમ યચના 8.3.1: બૌવતક ગ િધભો 
  8.3: વુંિાુંવત તત્લો (d-વલબાર્ગ)ના વાભાન્મ ગ િધભો 

 (8.3.2, 8.3.3, 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14) 

8.3.4: ઑક્ક્વડળેન અલસ્થાઓ 

8.3.5: M
2+

M પ્રભાણિત વલદ્ય ત ધ્ર લ ોિૅક્ન્ળમરભાું લરિો 
8.3.6: પ્રભાણિત વલદ્ય તધ્ર લ 

ોિૅક્ન્ળમરM3+

M2+ ભાુંલરિો 
8.3.7: ઊંચી ઑક્ક્વડળેન અલસ્થાઓની સ્થામીતાના 
લરિો 
8.3.8: યાવામણિક પ્રવતટિમાત્ભક્તા અને E0ના મલૂ્મો 



  8.4: ભાત્ર KMnO4ની ફનાલિ અને તેના ગ િધભો 8.4: ધાત  ઓના ઑક્વાઇડ અને તેના 
ગ િધભો,K2Cr2O7ની ફનાલિ અને તેનાગ િધભો, 
આંતરસુંક્રાુંવતતત્િો 
8.5: રેન્થેનોઇડ્વ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 

8.6: એક્ક્િનોઇડ્વ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   

8.7: d- અને f-વલબાર્ગના તત્લોના કેિરાક અન પ્રમોર્ગો 
9 વલર્ગણ વુંમોજનો 9.1: વલર્ગણ વુંમોજનોનો લનણયનો વવદ્ાુંત  

  9.2: વલર્ગણ વુંમોજનોન ેરર્ગતા કેિરાક અર્ગત્મના માણમોની વ્માખ્માઓ  

  9.3: વલર્ગણ વુંમોજનોન ું નાભ કયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)    

  9.4: વલર્ગણ વુંમોજનોભાું વભઘિક્તા (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)    

  9.5: વલર્ગણ વુંમોજનોભાું ફુંધન (9.5.1, 9.5.2, 9.5.3) 9.5.4: સ્પટિકક્ષેત્ર વવદ્ાુંત 

9.5.5: વલર્ગણ વુંમોજનોભાું યુંર્ગ 

9.5.6: સ્પટિકક્ષેત્ર વવદ્ાુંતની ભમાણદાઓ 

   9.6: ધાત   કાફોવનરભાું ફુંધન 

   9.7:વલર્ગણ વુંમોજનોની ઉમોણર્ગતા અને અન પ્રમોર્ગો 
10 શરેોઆલ્કેન અને શરેોએટયન 

વુંમોજનો 
10.1: લર્ગીકયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

  10.2: નાભકયિ  

  10.3: C−X ફુંધનો સ્લબાલ  

  10.4: શરેોઆલ્કેન વુંમોજનોની ફનાલિની દ્વવતઓ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ 
વાથ)ે 

 

10.5: શરેોએટયન વુંમોજનોની ફનાલિ 

10.6: બૌવતક ગ િધભો 

  10.7: યાવામણિકપ્રટિમાઓ (ેિા મ દ્દાઓ 10.7.1,10.7.2ભાું મ દ્દો નુંફય-1 અને 3) 10.7.2 નો મ દ્દા નુંફય- 2-ઈરેક્ટ્રોન અન યાર્ગી વલસ્થાન 
પ્રટિમાઓ  
10.8:ોણરશરેોજન વુંમોજનો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે ) 

11 આલ્કોશોર,ટપનોર અને 
ઇથયવુંમોજનો 

11.1: લર્ગીકયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)    



  11.2: નાભકયિ  

  11.3: ટિમાળીર વમશૂોના ફુંધાયિો  

  11.4: આલ્કોશોર અને ટપનોર વુંમોજનો(11.4.1,11.4.2,11.4.4)   11.4.3:બૌવતક ગ િધભો 
   11.5: ઔદ્યોણર્ગક યીતે અર્ગત્મના કેિરાુંક વુંમોજનો 
  11.6: ઇથય વુંમોજનો (11.6.1,11.6.3ભાું ભાત્ર મ દ્દો 1. C-O ફુંધન ું ત િવ ું) 11.6.2: બૌવતક ગ િધભો 

11.6.3 ભાું (મ દ્દો 2-ઇરેક્ટ્રોનન યાર્ગી વલસ્થાન)  

12 આક્લ્ડશાઇડ, ટકિોન અને 
કાફોક્ક્વણરક એવવડ વુંમોજનો 

12.1: કાફોવનર વુંમોજનોન ું નાભ કયિ અને ફુંધાયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ 
વાથ)ે 

 

  12.2 આક્લ્ડશાઇડ અને ટકિોન વુંમોજનોની ફનાલિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)      12.3: બૌવતકગ િધભો 
  12.4: યાવામણિકપ્રટિમાઓ 12.5:આક્લ્ડશાઇડ અને ટકિોન વુંમોજનોના ઉમોર્ગો 
  12.6: કાફોક્ક્વર વમશૂન ું નાભકયિ અને ફુંધાયિ (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

  12.7: કાફોક્ક્વણરક એવવડ વુંમોજનોની ફનાલિ ભાિેની ધ્ધવતઓ  

   12.8:બૌવતક ગ િધભો 
  12.9: યાવામણિક પ્રટિમાઓ(12.9.1, 12.9.2)  12.9.3: પ્રટિમાઓ જેભાું–COOH વમશૂ બાર્ગ રે છે.  

   12.9.4:  શાઇડ્રોકાફણન બાર્ગભાું વલસ્થાન પ્રટિમાઓ 

   12.10: કાફોક્ક્વણરક એવવડ વુંમોજનોના ઉમોર્ગો 
13 એભાઇન વુંમોજનો 13.1:એભાઇન વુંમોજનોના ફુંધાયિ  

  13.2:લર્ગીકયિ  

  13.3:નાભકયિ  

  13.4:એભાઇન વુંમોજનોની ફનાલિ 13.5:બૌવતક ગ િધભો 
  13.6: યાવામણિકપ્રટિમાઓ II ડામએઝોવનમભ ક્ષાય 

13.7: ડામએઝોવનમભક્ષાયનીફનાલિભાિેનીદ્વત 

   13.8:બૌવતકગ િધભો 
   13.9: યાવામણિકપ્રટિમાઓ 

   13.10: એયોભેટિક વુંમોજનોના વુંશ્ર્રેિભાું 
ડામએઝોવનમભ ક્ષાયની અર્ગત્મતા 



14 જૈવલક અણ ઓ 14.1: કાફોશાઇડ્રિે વુંમોજનો(14.1.1, 14.1.2, 14.1.2.1,  14.1.2.2 ) 14.1.3: ડામવેકેયાઇડ વુંમોજનો 
   14.1.4: ોણરવેકેયાઇડ વુંમોજનો 
   14.1.5: કાફોશાઇડ્રિે વુંમોજનોન ું ભશત્લ 

  14.2: પ્રોિીન વુંમોજનો(14.2.1, 14.2.2, 14.2.3) 14.2.3 મ દ્દાભાું ાના નુંફય423 ઉયન ું પ્રોિીનન ું પ્રાથવભક, 

દ્વદ્વતીમક, તતૃીમક અને ચત થણક ફુંધાયિ 

   14.2.4: પ્રોિીનન ું વલકૃવતકયિ 

   14.3: ઉત્વેચકો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)  

   14.4: વલિાવભન (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે)   

  14.5: ન્ય પ્ક્રક એવવડ વુંમોજનો (તભાભ ેિા મ દ્દાઓ વાથે) 14.6: અંત:સ્ત્રાલો 
  − પ્રકયિ-૧૫ વભગ્ર એકભ યદ કયેર છે 

  −  પ્રકયિ-૧૬ વભગ્ર એકભ યદ કયેર છે 

 

  



 
* ધોરણ-12  રસાયણવિજ્ઞાન પ્રાયોગગક (053) * 

પ્રાયોગગક નોંધોથી પ્રમાણે અભ્યાસક્રમમાું સમાવિષ્ટ પ્રયોગો પ્રાયોગગક નોંધોથી પ્રમાણે અભ્યાસક્રમમાુંથી રદ કરે પ્રયોગો 
1) રેડોક્ષ અન માન  
(પ્રાયોગગક નોંધોથીના પ્રયોગ નુંબર-1,2), 

પ્રયોગ નું-3 થી 14 
 

2) અકાબષવનક ક્ષારન ું ગ ણાત્મક પથૃક્કરણ 
(પ્રાયોગગક નોંધોથીના પ્રયોગ નુંબર-15 થી 20) 

પ્રયોગ નું-21 થી 23 
 

3) કાબષવનક દાથષમાું રહેો ક્રક્રયાશી સમહૂ શોધિો 
(પ્રાયોગગક નોંધોથીના પ્રયોગ નુંબર-24 થી 29)    

પ્રયોગ નું-30 થી 34 

4) પ્રાયોગગક નોંધોથીના પ્રયોગ નુંબર -35,36,37  
 



*ધોરણ :- 12િવષય:- ભૌિતકિવ�ાન (054) * 

�મ �કરણનુંનામ અ�યાસ�મમાંરાખેલમુ�ાઓ અ�યાસ�મમાંથીચાલુવષ�માટેબાદકરેલમુ�ાઓ રીમાક�સ 

1 િવ�ુતભારોઅને�ે�ો 
1.1 ��તાવના 

  

1.2 િવ�ુતભાર   

 1.3 વાહકોઅનેઅવાહકો  

 1.4 �ેરણ�ારાિવ�ુતભા�રતકરવું  

1.5 િવ�ુતભારનામૂળભૂતગુણધમ�   

1.6 કુલંબનોિનયમ   

1.7 ઘણાિવ�ુતભારોવ�ચેબળો   

1.8  િવ�ુત�ે�   

1.9 િવ�ુત�ે�રેખાઓ   

1.10 િવ�ુતફલ�સ   

1.11િવ�ુતડાયપોલ (િ�વ-�ુવી)   

1.12 સમાનબા��ે�માંમૂકેલડાયપોલ (��-�ુવી)   

1.13 સતતિવ�ુતભારિવતરણ   

1.14 ગૅાસનોિનયમ   

1.15 ગૅાસનાિનયમનાઉપયોગો   

1.15.1 અન ે 1.15.2 1.15.3  સમાનરીતેિવ�ુતભારીતપાતળીગોળાકારકવચનેલીધે�ે�  

ઉદાહરણ :- 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 થી 1.12 ઉદાહરણ :- 1.1, 1.5, 1.13  

�વા�યાય :- 1.1 થી 1.11, 1.13 થી 1.24 �વા�યાય :- 1.12, 1.25થી1.34  

2 િ�થતિવ�ુતિ�થિતમાનઅ
નેકેપેસીટ�સ 

2.1 ��તાવના   

2.2 િ�થતિવ�ુતિ�થિતમાન   

2.3 િબંદુવિ�વ�ુતભારનેલીધેિ�થિતમાન  
 

2.4 િવ�ુતડાયપોલ (���ુવી)નેલીધેિ�થિતમાન   

2.5 િવ�ુતભારોનાતં�નેલીધેિ�થિતમાન   

2.6 સમિ�થિતમાનપૃ�ો   



2.7 િવ�ુતભારોનાતં�નીિ�થિતઊ��   

2.8 બા��ે�માંિ�થિતઊ��   

 2.9 સુવાહકોનુંિ�થતિવ�ુતશા�  

2.10 ડાયઇલે�ટ� ીકઅને�ુવીભવન   

2.11 કેપેસીટરોઅનેકેપેસીટ�સ   

2.12 સમાંતર�લેટકેપેસીટર   

2.13 કેપેસીટ�સપરડાયઇલે�ટ� ીકનીઅસર   

2.14 કેપેસીટરોનુંસંયોજન   

2.15 કેપેસીટરમાંસં��હતઊ��   

ઉદાહરણ :- 2.1 થી 2.6, 2.8 થી 2.10 ઉદાહરણ :- 2.7  

�વા�યાય :- 2.1 થી 2.11 �વા�યાય 2.12 થી 2.36  

3 �વાહિવ�ુત 3.1 ��તાવના   

3.2 િવ�ુત�વાહ   

3.3 સુવાહકોમાંિવ�ુત�વાહો   

3.4 ઓ�નોિનયમ   

3.5 ઇલે�ટ� ોનની�ડફટગિતઅનેઅવરોધકતાનુંઉ�ગમ   

3.6 ઓ�નાિનયમનીમયા�દાઓ   

 3.7 જુદા-જુદા��યોમાટેઅવરોધકતા  

3.8 અવરોધકતાનોતાપમાનપરનોઆધાર   

3.9 િવ�ુતઊ��અનેપાવર (કાય��વરા)   

3.10 અવરોધકોનુંસંયોજન-�ેણીઅનેસમાંતર   

3.11 િવ�ુતકોષ, emf, આંત�રકઅવરોધ   

 3.12 કોષોના�ેણીઅનેસમાંતર�ડાણ  

3.13 �કચોફ� નાિનયમો   

3.14 �હીટ�ટનિ�જ   

3.15 મીટરિ�જ   

3.16 પોટેિ�શયોમીટર   



ઉદાહરણ :- 3.1 થી 3.10 (બધાજ)    

�વા�યાય :- 3.1 થી 3.15 �વા�યાય :- 3.16 થી 3.23  

4 ગિતમાનિવ�ુતભારોઅનેચું

બક�વ 
4.1 ��તાવના   

4.2 ચુંબકીયબળ   

4.3 ચુંબકીય�ે�માંગિત   

4.4 સંયુ�તએવાિવ�ુતઅનેચુંબકીય�ે�ોમાંગિત 4.4.2 સાઈકલોટ� ોન  

4.5 િવ�ુત�વાહખંડનાકારણેમળતુંચુંબકીય�ે�, બાયો-સાવરનોિનયમ   

4.6 િવ�ુત�વાહધા�રતવતુ�ળાકાર�વાહગાળાનીઅ�પરચુંબકીય�ે�   

4.7 એિ�પયરનોસક�ટલ (બંધગાળાનો) િનયમ   

4.8 સૉલેનોઇડઅનેટૉરોઇડ   

4.9 બેસમાંતરિવ�ુત�વાહવ�ચેલાગતુંબળ, ઍિ�પયર   

4.10 િવ�ુત�વાહધા�રતગૂંચળા (�વાહગાળા) પરલાગતુંટોક� , 

ચુંબકીયડાઈપોલ 

 
 

4.11 ચિલતગૂંચળાવાળુંગે�વેનોમીટર  
 

ઉદાહરણ :- 4.1 થી 4.3, 4.5 થી 4.13 ઉદાહરણ :- 4.4  

�વા�યાય :- 4.1 થી 4.13 �વા�યાય :- 4.14 થી 4.28  

5 ચુંબક�વઅને��ય 5.1 ��તાવના   

5.2 ગિજયોચુંબક 5.2.2 સોલેનોઈડનેસમતુ�ય�પેગિજયાચુંબક  

 5.2.3 િનયિમતચુંબકીય�ે�માં��-�ુવી  

5.3 ચુંબક�વઅનેગૉસનોિનયમ   

5.4 પૃ�વીનુંચુંબક�વ   

5.5 મે�ેટાઈઝેશનઅનેમે�ે�ટકતી�તા   

 5.6 ��યોનાચુંબકીયગુણધમ�  

5.7 કાયમીચુંબકોઅનેિવ�ુતચુંબકો   

ઉદાહરણ :- 5.6 થી 5.10  ઉદાહરણ :- 5.1 થી 5.5, 5.11  

�વા�યાય :- 5.1, 5.2 �વા�યાય :- 5.3 થી 5.25  

6 િવ�ુતચુંબકીય�ેરણ 6.1 ��તાવના   



 6.2 ફેરેડેઅનેહે�ીના�યોગો  

6.3 ચુંબકીયફલ�સ   

6.4 ફેરેડેનો�ેરણનોિનયમ   

6.5 લે�ઝનોિનયમઅનેઊ��સંર�ણ   

6.6 ગિતકીયિવ�ુતચાલકબળ   

6.7 ઊ��િવચારણા : એકમા�ા�મકઅ�યાસ   

 6.8 ઘૂમરી�વાહો  

6.9 �ેરક�વ   

6.10  AC જનરેટર   

ઉદાહરણ :- 6.1 થી 6.11   

�વા�યાય :- 6.1 થી 6.10 �વા�યાય :- 6.11 થી 6.17   

7 ��યાવત��વાહ 7.1 ��તાવના   

7.2 અવરોધકનેલાગુપાડેલ AC વો�ટેજ   

7.3 ઘૂમતાસ�દશો (ફેઝસ�) વડે AC �વાહઅનેવો�ટેજનીરજૂઆત  
 

7.4 ઇ�ડ�ટર (�ેરકગૂંચળું)નેલાગુપાડેલ AC વો�ટેજ   

7.5 કેપેસીટર (સંધારક)નેલાગુપાડેલ AC વો�ટેજ   

7.6 LCR �ેણીપ�રપથનેલાગુપાડેલ AC વો�ટેજ 7.6.2 વૈ�લેિષક ઉકેલ  

 7.7 AC પ�રપથમાંપાવર : પાવરફે�ટર  

7.8 LC દોલનો   

7.9 ટ� ા�સફોમ�સ�   

ઉદાહરણ :- 7.1 થી 7.6, 7.8 (a) અને (b), 7.10, 7.11 ઉદાહરણ :-7.7, 7.8 (c) અને (d), 7.9  

�વા�યાય :- 7.1 (a), 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 

7.11 

�વા�યાય :- 7.1 (b), 7.5, 7.9, 7.12 થી 7.26   
 

8 િવ�ુતચુંબકીયતરંગો 8.1 ��તાવના   

 8.2 �થાનાંતર�વાહ  

8.3 િવ�ુતચુંબકીયતરંગો   

8.4 િવ�ુતચુંબકીયવણ�પટ   

ઉદાહરણ :- 8.2 થી 8.5 ઉદાહરણ :- 8.1  



�વા�યાય :- 8.3 થી 8.9 �વા�યાય :- 8.1, 8.2, 8.10 થી  8.15  

9 �કરણ�કાશશા�અને�

કાશીયઉપકરણો 
9.1��તાવના 

 

  

9.2 ગોળીયઅરીસાવડેથતું�કાશનુંપરાવત�ન 9.2.2 ગોળીયઅ�રસાનીકે��લંબાઈ(�) [મા�� = �/2સબંધસમ�વો] 

9.2.3 અ�રસાનુંસૂ� [સૂ�નીતારવણીજ�રીનથી. મા�સૂ�ોનોઉપયોગકરવો.] 

 

9.3 વ�ીભવન   

9.4 પૂણ�આંત�રકપરાવત�ન   

9.5 ગોળીયસપાટીઓઆગળઅનેલે�સવડેથતુંવ�ીભવન   

9.6 િ�ઝમ�ારાવ�ીભવન   

 9.7 સૂય��કાશનેકારણેકેટલીકકુદરતીઘટનાઓ  

 9.8 �કાશીયઉપકરણો  

ઉદાહરણ 9.1 થી 9.9   

�વા�યાય 9.1 થી 9.10, 9.15 થી 9.25 �વા�યાયદા.નં. 9.11 થી 9.14, 9.26 થી 9.38  

10 તરંગ�કાશશા� 10.1 ��તાવના   

10.2 હાઈગે�સનોિસ�ાંત   

 10.3 હાઈગે�સનાિસ�ાંતનીમદદથીસમતલતરંગોનુંવ�ીભવનઅનેપરાવત�ન  

10.4 તરંગોનુંસુસ�બ�ધઅનેઅસુસ�બ�ધસરવાળો   

10.5 �કાશતરંગોનું�યિતકરણઅનેયંગનો�યોગ   

10.6 િવવત�ન 10.6.3 �કાિશયઉપકરણનીિવભેદનશિ�ત  

 10.7 �ુવીભવન  

ઉદાહરણ :- 10.1 થી 10.5, 10.7 ઉદાહરણ 10.6, 10.8, 10.9  

  �વાદયાયદા. નં. 10.1 થી 10.7, 10.10 �વાદયાયદા. નં. 10.8, 10.9, 10.11 થી 10.21  

11 િવ�કરણઅને��યની�ેત�કૃ

િત 
11.1 ��તાવના   

11.2 ઈલે�ટ� ૉનનુંઉ�સજ�ન   

11.3 ફોટોઈલે�ટ� ીકઅસર   

11.4 ફોટોઈલે�ટ� ીકઅસરનો�ાયોિગકઅ�યાસ   

11.5 ફોટોઇલે�ટ� ીકઅસરઅને�કાશનોતરંગવાદ   

11.6 આઈ��ટાઈનનુંફોટોઇલે�ટ� ીકસમીકરણ: િવ�કરણઊ��નો�વૉ�ટમ   



11.7 �કાશનુંકણ�વ�પ : ફોટોન   

11.8 ��યનુંતરંગ�વ�પ   

 11.9 ડેિવસનઅનેગમ�રનો�યોગ  

ઉદાહરણનંબર 11.1 થી 11.7   

�વા�યાયદા. ન.ં 11.1 થી 11.19 �વાદયાય 11.20 થી 11.37  

12 પરમા�ઓ 12.1 ��તાવના   

 12.2 આ�ફા-કણ�કીણ�નઅનેપરમા�અંગેનુંરધરફડ�નું�યુિ�લયરમોડેલ. (મા��ણકારીમાટે)  

12.2.2 ઇલે�ટ� ોનક�ાઓ 12.2.1 આ�ફા – કણનોગિતપથ(મા��ણકારીમાટે)  

12.3 પરમા�વણ�પટ   

12.4 હાઈડ� ોજનપરમા�નુંબોહરમોડેલ   

12.5 હાઈડ� ોજનપરમા�નારેખીયવણ�પટ   

12.6 બોહરની�વૉ�ટમીકરણનીબી��વીકૃિતની�ડ�ો�લીનીસમજૂતી   

ઉદાહરણ :- 12.3 થી 12.6 ઉદાહરણ – 12.1, 12.2  

�વા�યાય :- 12.3 થી 12.10 �વાદયાય :- 12.1, 12.2, 12.11થી12.17  

13 �યુિ�લયસ 13.1 ��તાવના   

13.2 પરમા�દળોઅને�યુિ�લયસનુબંંધારણ   

13.3 �યુિ�લયસનુંપ�રમાણ   

13.4 દળ-ઊ��અને�યુિ�લયરબંધનઊ��   

13.5 �યુિ�લયરબળ   

13.6 રે�ડયોએિ�ટિવટી 13.6.2 આ�ફા�ય  

 13.6.3 બીટા�ય  

 13.6.4 ગેમા�ય  

13.7 �યુિ�લયરઊ�� 13.7.3 �યુિ�લયસસંલયનતારાઓમાંઊ��નીઉ�પિ�  

 13.7.4 િનયં�ણતાપ�યિુ�લયસસંલયન  

ઉદાહરણ 13.1 થી 13.5 ઉદાહરણ :- 13.6, 13.7  

�વાદયાયદા.નં. 13.1 થી 13.5, 13.7 થી 13.11, 13.13, 13.15 થી 

13.21 

�વાદયાય :- 13.6, 13.12, 13.14, 13.22 થી 13.31  

14 સેિમક�ડ�ટરઈલે�ટ� ોિન 14.1 ��તાવના   



�સ : ��યો, 
રચનાઓઅનસેાદાપ�ર
પથો 

 14.2 ધાતુઓ, સુવાહકોઅનેઅધ�વાહકોનુંવગ�કરણ  

14.3 શુ� (આંત�રક) અધ�વાહક   

14.4 અશુ� (બા�) અધ�વાહક   

14.5 p-n જકંશન   

14.6 અધ�વાહકડાયોડ   

14.7 જકંશનડાયોડનોરેિ�ટફાયરતરીકેઉપયોગ   

14.8 કેટલાકિવિશ�હેતુમાટેનાp-n જકંશનડાયોડ 14.8.1 ઝેનરડાયોડ  

14.9 �ડિજટલઇલે�ટ� ોિન�સઅનેલોિજકગેટ   

ઉદાહરણ :- 14.1 થી 14.10   

�વા�યાય : - 14.1 થી 14.8, 14.11 થી 14.15 �વા�યાય : -14.9, 14.10 

 

 

 
 

ધોરણ – 12  ભૌિતકિવ�ાન�ાયોિગક (055) 

અ�યા��મમાંરાખેલ�યોગના 

�ાયોિગકન�ધપોથી�માણેના�માકં 

અ�યા��મમાંથીબાદકરેલ 

�યોગના�ાયોિગકન�ધપોથી 
�માંક 

�યોગ- 1 �યોગ– 5 

�યોગ- 2 �યોગ– 11 

�યોગ- 3 �યોગ– 12 

�યોગ- 4 �યોગ– 18 

�યોગ- 6  

�યોગ- 7  

�યોગ- 8  

�યોગ- 9  

�યોગ- 10  

�યોગ- 13  

�યોગ- 14  

�યોગ- 15  

�યોગ- 16  

�યોગ- 17  

 



* ધોરણ : 12 વિષય: જીિવિજ્ઞાન (056) * 
ક્રમ 

 
પ્રકરણન ું નામ અભ્યાસક્રમમાું રાખે પ્રકરણ/મ દ્દાઓ 

અભ્યાસક્રમમાુંથી બાદ કરે 
પ્રકરણ/મ દ્દાઓ 

રીમાકકસ 

1 વજીલોભ ાં પ્રજનન  વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 

2 વપષુ્ી લનસ્તિઓભ ાં લરિંગીપ્રજનન   વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 
3 ભ નલ-પ્રજનન વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 
4 પ્ર જનતનક સ્લ સ્્મ વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 
5 આનલુાંતળકિ  અને લબનન્નિ ન  તવદ્ ાંિો વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 
6 આનલુાંતળકિ નો આણ્વલમ આધ ય પ્રસ્િ લન  

6.1 DNA 

6.1.1 ોલરન્યકુ્રીઓટ ઈડ શ્ુાંખર ની વાંયચન  
6.1.2 DNA કુાંિરનુાં ેકેજજિંગ 

6.2 જનીનદ્રવ્મ ભ ટેની ળોધ 

6.2.1 DNA જનીનદ્રવ્મ છે. 
6.2.2 જનીનદ્રવ્મન  ગરુ્ધભો 
6.3 RNA તલશ્વ(RNA WORLD) 

6.4 સ્લમાંજનન 

6.4.1 પ્ર મોલગક પ્રભ ર્ 

6.4.2 ક મણપ્રર્ રી અને ઉત્વેચકો 
6.5 પ્રત્મ ાંકન/અનરુેખન  

6.5.1 પ્રત્મ ાંકન એકભ 

6.5.2 પ્રત્મ ાંકન એકભ અને જનીન 

6.8 જનીન અબીવ્મણ્ક્િનુાં તનમભન 
6.8.1 રેક-ઓેયોન 
સ્િાધ્યાય પ્રશ્નો –  
     પ્રશ્ન - 10 

- 



6.5.3 RNA ન  પ્રક યો અને પ્રત્મ ાંકનની  પ્રક્રિમ  
6.6 જનીન વાંકેિ 

6.6.1 તલકૃતિ અને જનીતનક વાંકેિ 

6.6.2 tRNA – અનકુુરક અણ ુ

6.7 બ  ાંિય  

6.9 હ્યભુન જીનોભ પ્રોજેક્ટ 

6.9.1 હ્યભુન જીનોભન ાં તલતળષ્ટ રક્ષર્ો 
6.9.2 પ્રમોજન અને બ તલ ડક યો 
6.10 DNA ક્રપિંગયતપ્રનન્ટિંગ 

સ્િાધ્યાય પ્રશ્નો – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14 

7 ઉદ્દતલક વ - વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ યદ કયેર છે. - 

8 ભ નલસ્લ સ્્મ અને યોગો પ્રસ્િ લન  
8.1 ભ નલભ ાં વ ભ ન્મ યોગો 
8.2 પ્રતિક યકિ  
8.2.1 જન્ભજાિ પ્રતિક યકિ  
8.2.2 ઉ જજૉિ પ્રતિક યકિ  
8.2.3 વક્રિમ અને તનનષ્િમ પ્રતિક યકિ  
8.2.4 યવીકયર્ અને પ્રતિક યકિ  
8.2.5 એરજી 
8.2.6 સ્લપ્રતિક યકિ  
8.2.7 ળયીયભ ાં યોગપ્રતિક યક િાંત્ર 

8.3 એઇડ્વ 

8.4 કેન્વય 

સ્િાધ્યાય પ્રશ્નો- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

8.5 નળ ક યક દ ર્થો અને અલ્કોશોરનો 
દુરૂમોગ 
8.5.1 ક્રકળોય લસ્ર્થ  અને નળ ક યક દ ર્થો/ 
આલ્કોશોરની કુટેલ 
8.5.2 ફાંધ ર્ી અને ય ધીનિ  
8.5.3 નળ ક યક દ ર્થો/આલ્કોશોરન  
દુરૂમોગની અવયો 
8.5.4 અટક લલ ન  ઉ મો અને તનમાંત્રર્ 
સ્િાધ્યાય પ્રશ્નો- 14,15,16,17 

- 



9 અન્ન-ઉન્નિીકયર્ ભ ટેની ક મણનીતિ (ખ દ્ય 
ઉત્ દનભ ાં ઉન્નિીકયર્ ભ ટેની ક મણનીતિ)  

- વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ યદ કયેર છે. - 

10 ભ નલ-કલ્મ ર્ભ ાં સકૂ્ષ્ભ જીલો વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 
11 ફ મોટેક્નોરોજી : તવદ્ ાંિો અને પ્રક્રિમ ઓ પ્રસ્િ લન   

11.2 યીકોમ્ફીનન્ટ DNA ટેકનોરોજીન ાં ઉકયર્ો 
11.2.1 ક્રયસ્રીકળન ઉત્વેચકો 
11.2.2 ક્રોતનિંગ લ શકો 
11.2.3 વક્ષભ મજભ ન 

11.3 પનુઃવાંમોજજિ DNA ટેકનોરોજીની ક્રિમ તલતધ 

11.3.1 જનીન દ્રવ્મ(DNA)નુાં અરગીકયર્ 

11.3.2 ચોક્કવ જગ્મ એર્થી DNAની ક ર્ી 
11.3.3 PCRન  ઉમોગર્થી રુલચ પ્રભ ર્ેન ાં જનીનનુાં 

પ્રલધણન 

11.3.4 મજભ ન કો કે વજીલભ ાં પનુઃવાંમોજજિ DNAનો 
પ્રલેળ 

11.3.5 તલદેળી (યજાિ) જનીન નીજ ભેલલી 
11.3.6 અનપુ્રલ ક્રશિ પ્રક્રિમ  
સ્િાધ્યાય પ્રશ્નો– 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, (a,b અને c) 11 
(a,b અને c), 12 (b અને c) 

11.1 ફ મોટેકનોરોજીન  તવધધ ાંિો 
સ્િાધ્યાય પ્રશ્નો – 12(a) 
 

 

- 

12 ફ મોટેક્નોરોજી અને િેન ાં પ્રમોજનો વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 
13 વજીલો અને લસ્િી વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 
14 તનલવનિાંત્ર -  વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ યદ કયેર છે. - 

15 જૈલ-તલતલધિ  અને વાંયક્ષર્ વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ ય ખેર છે. - - 
16 મ ણલયર્ીમ વભસ્મ ઓ - વાંપરૂ્ણ પ્રકયર્ યદ કયેર છે. - 



* ધોયર્ – 12  જીલતલજ્ઞ ન પ્ર મોલગક * 
અભ્યાસક્રમમાું રાખે પ્રયોગના પ્રાયોગગક નોંધોથી 
પ્રમાણેના ક્રમાુંક  

અભ્યાસક્રમમાુંથી બાદ કરે પ્રયોગના પ્રાયોગગક 
નોંધોથી પ્રમાણેના ક્રમાુંક 

પ્રમોગ-૧ પ્રમોગ-૬ 

પ્રમોગ-૨ પ્રમોગ-૭ 

પ્રમોગ-૩ પ્રમોગ-૧૯ 

પ્રમોગ-૪ પ્રમોગ-૨૦ 

પ્રમોગ-૫ પ્રમોગ-૨૧ 

પ્રમોગ-૮ પ્રમોગ-૨૨ 

પ્રમોગ-૯ પ્રમોગ-૨૫ 

પ્રમોગ-૧૦  

પ્રમોગ-૧૧  

પ્રમોગ-૧૨  

પ્રમોગ-૧૩  

પ્રમોગ-૧૪  

પ્રમોગ-૧૫  

પ્રમોગ-૧૬  

પ્રમોગ-૧૭  

પ્રમોગ-૧૮  

પ્રમોગ-૨૩  

પ્રમોગ-૨૪  

 



* ધોરણ-12  ગણણત (050) * 

ક્રમ પ્રકરણન ું નામ અભ્યાસક્રમમાું રાખે મ દ્દાઓ. અભ્યાસક્રમમાુંથી ચા  વર્ષ માટે બાદ કરે મ દ્દા રીમાકષ સ 
1 સંફંધ અને વલધેમ ● સંફંઘોના પ્રકાય 

● વલધેમોના પ્રકાય 

● વલધેમોન ુસંમોજન 

● વિક વિમાઓ 

1. વ્મસ્ત સંન્ન વલધેમ 

ઉદા. ન.ં23, 24, 25, 27, 28 

સ્લાધ્મામ 1.3 દા.ન.ં4 to 12,14. 

પ્રવકર્ણ સ્લાધ્મામ દા.ન.ં 2,11. 

 

2 વિકોર્ વભતમ પ્રવતવલધેમો ● ામાના ખ્મારો 

● વિકોર્ વભતીમ પ્રવતવલધેમોના ગુર્ધભો 
1. વિકોર્ વભતીમ પ્રવતવલધેમોના આરેખ  

3. શે્રવર્ક 

 
● શે્રવર્ક 

● શે્રવર્કના પ્રકાયો 

● શે્રવર્ક યની પ્રવિમાઓ 

● યીલતણક શે્રવર્ક 

● સવભત અન ેવલસવભત શે્રવર્ક 

● વ્મસ્ત સંન્ન શે્રવર્ક 

 

 

1.ફે ળુન્મતય શે્રર્ીકના ગુર્ાકાય તયીકે ળૂન્મ શે્રર્ીક 

2. શે્રવર્ક યની પ્રાથવભક પ્રવિમા (વયલતણન) 

3. જો કોઈ શે્રવર્કનો વ્મસ્ત શે્રવર્ક ળકમ હોમ તો તે 

અનન્મ છે તેની સાવફતી. 
ઉદા. ન.ં15, 23 to 25 

સ્લાધ્મામ 3.4 દા.ન.ં 1 to 17. 

 

4. વનશ્ચામક ● વનશ્ચામક 

● વનશ્ચામકના ગુર્ધભો 

● વિકોર્ન ુક્ષેિપ 

● ઉવનશ્ચામક અને સહઅલમલ 

● સહઅલમલજ અન ેવ્મસ્ત શે્રવર્ક 

1. વનશ્ચામક અને શે્રવર્કના ઉમોગથી સુયખે 

સભીકયર્ની સુસંગતતા, અસંગતતા અન ેઉકેર. 
ઉદા. ન.ં27 to 29, 33 

સ્લાધ્મામ 4.6 આખંુ.  

પ્રવકર્ણ સ્લાધ્મામ દા.ન.ં 16. 

 

5. સાતત્મ અન ેવલકરનીમતા ● સાતત્મ 

● વલકરનીમતા 

● ઘાતાંકીમ અન ેરઘુગુર્કીમ વલધેમો 

● રઘુગુર્કીમ વલકરન 

● પ્રચર વલધેમન ુવલકરન 

● વિવતમ કક્ષાનો વલકવરત 

1. યોરન ુપ્રભેમ અન ેરાગ્રન્જને ુભધ્મકભાન પ્રભેમ 

(સાવફતી લગય) અને તેનું બૌવભવતક વનરૂર્ 

ઉદા. ન.ં42,43 

સ્લાધ્મામ 5.8 આખુ. 

 

6. વલકરીતના ઉમોગો ● લધતા અન ેઘટતા વલધેમો 

● સ્ળણક અન ેઅવબરમ્ફ 

● ભહત્તભ અને ન્મુંનતભ ભુલ્મો 

1. આસન્ન ભુલ્મ 

2. યાવળભા થતા પેયપાયનો દય 

ઉદા. ન.ં 1 to 6, 21 to 25, 49, 51. 
સ્લાધ્મામ 6.1 અને 6.4 આખુ. 

 



પ્રવકર્ણ ઉદા. ન.ં 42, 43, 44, 49 

પ્રવકર્ણ સ્લા. દા.ન.ં 1,3,19. 
7. સંકરન ● વલકરનની વ્મસ્તવિમા તયીકે સંકરન 

● સંકરન ભાટેની યીતો 

● કેટરાક વલવળષ્ટ વલધેમોના સંકવરત 

● આંવળક અૂર્ાણકની યીત 

● ખંડળ: સંકરનની યીત 

● વનમત સંકરનનો ભુબુત વસધ્ધાંત 

● વનમત સંકરનની વકભત ભેલલા ભાટેની આદેળની 

યીત 

● વનમત સંકરનના કેટરાક ગુર્ધભો 

1.સયલાાના રક્ષ તયીકે વનમત સંકરન 
ઉદા. ન.ં 26, 27 

સ્લાધ્મામ 7.8 આખુ. 

પ્રવકર્ણ સ્લાધ્મામ દા.ન.ં 40. 

 

8. સંકરનનો ઉમોગ ● સાદાલિથી આવુ્રત પ્રદેળન ુક્ષેિપ 
 

1.  ફે લિ લડે આલૃત પ્રદેળનુ ંક્ષેિપ 

ઉદા. ન.ં 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 

સ્લાધ્મામ 8.2 આખુ 

પ્રવકર્ણ સ્લા. દા.ન.ં2, 6 થી 19 

 

9. વલકર સભીકયર્ ● ામાના વસધ્ધાંતો 

● વલકર સભીકયર્નો વ્માક અને વલવળષ્ટ ઉકેર 

● પ્રથભ કક્ષાના એક વયભાવર્મ વલકર સભીકયર્ના 

ઉકેર ભાટેની યીત 

(i) વલવમજનીમ ચરની યીત 

(ii) સમપરિમાણ વિકલ સમીકિણની િીત 

 

1. વ્માક ઉકેર યથી વલકર સભીકયર્ ભેલલાની યીત 

2 સુયખે વલકર સભીકયર્ના ંઉકેરની યીત 

ઉદા. ન.ં 4 to 8, 9 to 23, 25, 28 
સ્લાધ્મામ 9.3 આખુ. 

સ્લા. 9.6 આખુ. 

પ્રવકર્ણ ઉદા. ન.ં 28 

પ્રવકર્ણ સ્લા. દા.ન.ં 3, 5, 12, 13, 17. 

 

10. સવદળ ફીજગવર્ત ● કેટરીક ામાની સંકલ્નાઓ 

● સવદળોના પ્રકાય 

● સવદળોના સયલાો 

● સવદળના અવદળ સાથ ેગુર્ાકાય 

● ફેસવદળોનો ગુર્ાકાય 

● સવદળોન ુઅવદળ વિગુર્ન (ેટી ગુર્ાકાય) 

1. િર્ સવદળની સભતરીમતા 

ઉદા. ન.ં 27, 28, 29 

સ્લાધ્મામ 10.5 દા.ન.ં 2 to 7. 

 

11. વિવયભાર્મ બૂવભવત ● યખેાની વદક્કોસાઇન અન ેવદક્ગુર્ોત્તય 

● અલકાળભા યખેાન ુસભીકયર્ 

● ફે યખેા લચ્ચેન ુરઘુત્તભ અંતય 

● સભતર 

● ફે યખેા સભતરીમ ફન ેતેની ળયત 

1. (i) ફે યખેા (ii) ફે સભતર (iii) યખેા અન ેસભતર 

લચ્ચેનો ખૂર્ો ળોધલાની યીત 

ઉદા. ન.ં 9,10,22,23,25,26 

સ્લાધ્મામ 11.2 નાંદા.ન.ં 10,11. 

 



● સભતરથી વફંદુન ુઅંતય સ્લાધ્મામ 11.3 નાંદા.ન.ં 12,13. 

પ્રવકર્ણ સ્લાધ્મામ દા.ન.ં 3,5. 
12. સુયખે આમોજન ● સુયખે આમોજનનો પ્રશ્ન અને તેનુ ગાવર્વતક સ્લરુ 

 

 

1. સુયખે આમોજનની વલવલધ પ્રકાયની સભસ્માઓ-

પુટ્પ્પ્રશ્ન 

2.  અસીવભત પ્રદેળની યીત 

ઉદા. ન.ં4,6,7,8,9,10,11 

સ્લા. 12.1 નાં દા.ન.ં4,6,9,10  

સ્લાધ્મામ 12.2 આખુ.  

પ્રવકર્ણ સ્લાધ્મામ આખંુ. 

 

13. સંબાલના ● ળયતી સંબાલના 

● સંબાલના ભાટેનો ગુર્ાકાયનો પ્રભેમ 

● વનયેક્ષ ઘટનાઓ 
 

1. માદવચ્છક ચરના ંભધ્મક, વલચયર્ અન ેપ્રભાવર્ત 

વલચરન 

2. ફનુણરી પ્રમત્નો 

3. વિદી વલતયર્ 
4. ફેમઝનો પ્રભેમ 

5. માદવચ્છક ચરો અન ેસંબાલના વલતયર્ 

ઉદા. ન.ં15 to 32, 

સ્લા. 13.3 આખુ. 

સ્લા. 13.4 આખુ. 

સ્લા. 13.5 આખુ. 
પ્રવકર્ણ ઉદા. ન.ં33,34,35,37 

પ્રવકર્ણ સ્લાધ્મામના ં
દા.ન:ં 3,4,5,6,9 to 13,15,16. 

 

 


