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ળાાકિમ વલવગ્રાશી મલુમાાંિન અધ્મમન નનષ્નતઓ 

નલમ : વાભાજજિ નલજ્ઞાન (દ્વિનતમ વત્ર) ધોયણ-6  

વભાનલષ્ટ અધ્મમન કે્ષત્રો -1.ઇનતશાવ , 2. ભગુો ,3. યાજનીનત ળાસ્ત્ર, 4. અથવળાસ્ત્ર  

1.6.9 પ્રાચીન ગ્રાંથો અને બૌનતિ અલળેોના આધાયે વાભાજજિજીલન નલળે જણાલી ળિળે. 

2.6.6 ગજુયાતની આફોશલા અને તાભાન નલળે જણાલી તેની ભાનલજીલન ય થતી અવયો   

       નલળે જણાલી ળિળે.  

2.6.7 કુદયતી વાંવાધનો જેલા િે જ, જ ાંગર, લન્મ પ્રાણીઓ, ખનીજો લગેયેની  ભાકશતી આી 

       તેને  ગજુયાતના નિળાભા દળાવલીને લાાંચી ળિળે. 

2.6.8 કુદયતી વાંવાધનો જેલા િે જ, જ ાંગર, લન્મ પ્રાણીઓ, ખનીજો લગેયેના નલલેિણૂવ    

       ઉમોગન ુલણવન િયી ળિળે. 

1.6.10 ભશાજનદ વભમની યાજ્મવ્મલસ્થાની ભાકશતી આી તેની તરુના િયી ળિળે.  

3.6.5 ગ્રાભાંચામતની યચના અને તેના િામોની વભજૂતી આી ળિળે. 

3.6.6 ગ્રાભાંચામત અને સ્થાનનિ સ્લયાજ્મની વાંસ્થાની લશીલટી ફાફતો જણાલી ળિળે. 

3.6.7 ભોિ ાંચામતની યચના િયી ળિળે.  

2.6.9 ગજુયાતના ખેતી, ઉધોગ અને કયલશન નલળે જણાલી ળિળે. 

2.6.10 ગજુયાતના ખેતી, ઉધોગ અને કયલશનની નલગતો નિળાભા લાાંચીને તેને યેખાાંકિત     

        નિળાભા દળાવલી ળિળે. 

2.6.11 ગજુયાતભાથી વાય થતા યાષ્રીમ, યાજ્મ અને જજલરાના ધોયીભાગો નલળે જણાલી તેને  

        યેખાાંકિત નિળાભા દળાવલી ળિળે. 

3.6.8 સ્થાનનિ સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓ નગયાલરિા અને ભશાનગયાલરિાની યચના અને િામો  

      જણાલી ળિળે. 

1.6.11 વત્મ, અકશિંવા, િરુણા, ળાાંનત જેલા મલુમો આધાકયત વ્મકિત ચકયત્રો નલળે જણાલી ળિળે. 

1.6.12 જૈન અને ફૌદ્ધ ધભવના ઉદબલના િાયણો અને તેના નવદ્ધાાંતો નલળે જણાલી ળિળે.  

2.6.12 ગજુયાતના રોિજીલન, ખોયાિ, ોળાિ, યશઠેાણ, ઉત્વલો અને બાાઓ નલળે જણાલી   

        ળિળે. 

1.6.13 બાયતના પ્રથભ વામ્રાજમની સ્થાના, વાંચારન, વભાજ વાંગઠન અને વમ્રાટ અળોિ  

        નલળે જણાલી ળિળે. 

2.6.13 નલનલધ આનતઓ નલળે જણાલી ભાનલજીલન યની અવયો નલળે જણાલી ળિળે.  
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2.6.14 કુદયતી આનત વભમે આનત વ્મલસ્થાન િઇ યીતે િાભ િયે છે તે નલળે જણાલી ળિળે. 

2.6.15 આનત વ્મવ્સ્થાનની ભોિ ડ્રીર િયે ળિળે. 

3.6.9 નાગકયિના મૂભતૂ શિો અને પયજો નલળે વભજાલી અને તેના ઉદાશયણો આી ળિળે. 

1.6.14 ગપુ્તયગુના વમ્રાટ અને તે વભમની ળાવન વ્મલસ્થા અને યાજકિમ, આનથિિ તેભજ 

        વાભાજજિ કયસ્સ્થનત નલળે જણાલી ળિળે. 

1.6.15 બાયતનાગપુ્ત વભમના બવ્મ ભતૂિાને લણવલીળિળે.  

2.6.16 એન્ટાિવટીિા અને ઓસ્રેલરમા ખાંડની બૌગોલરિ નલળેતાઓ અને વાભાન્મ ભાકશતી જણાલી 

        ળિળે. 

2.6.17 એન્ટાિવટીિા અને ઓસ્રેલરમા ખાંડની વાભાન્મ ફાફતોને નિળાભા ળોધીને દળાવલી ળિળે. 
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ળાાકિમ વલવગ્રાશી મલુમાાંિન અધ્મમન નનષ્નતઓ 

નલમ : વાભાજજિ નલજ્ઞાન (દ્વિનતમ વત્ર) ધોયણ -7  

વભાનલષ્ટ અધ્મમન કે્ષત્રો -1.ઇનતશાવ , 2. ભગુો ,3. યાજનીનત ળાસ્ત્ર, 4. અથવળાસ્ત્ર  

1.7.7. ભધ્મિારીન ગજુયાતના ળાવિો, તેભની ળાવનવ્મલસ્થા તેભજ તે વભમના સ્થાત્મો, િરા 

       અને વાકશત્મ નલળે જણાલી ળિળે. 

2.7.10 બાયતની આફોશલા નલળે જણાલી તેની ભાનલજીલન ય થતી અવયો જણાલી ળિળે. 

2.7.11 બાયતના નિળાભા જ, ખનીજ, ભનૂભ અને જ ાંગર વાંવાધનના ભશત્લના સ્થો દળાવલી ળિળે. 

2.7.12 કુદયતી વાંવાધનના નલલેિણૂવ ઉમોગ અને તેની જાલણી ભાટેના ઉામો ફતાલી ળિળે. 

3.7.4 નલનલધ અદારતો અને તેના િામો નલળે જણાલી ળિળે. 

1.7.8 મગુરિાના ભશત્લના ળાવિો નલળે જણાલી ળિળે. 

2.7.13 બાયતના ખેતી, ઉધોગ અને લાશનવ્મલશાય નલળે જણાલી બાયતના યેખાાંકિત નિળાભા નલનલધ 

        ાિો, ઉધોગો અને યસ્તાઓ દળાવલી ળિળે. 

1.7.9 મગુરિાની ળાવનવ્મલસ્થા, વભાજવ્મલસ્થા, િરા, વાકશત્મ અને આનથિિ સ્સ્થનત લણવલી ળિળે. 

4.7.1 ગ્રાશિના અનધિાયો અને ગ્રાશિ સયુક્ષા નલળે જણાલી વિળે. 

1.7.10 ભધ્મિારીન સ્થાત્મો નલળે જણાલી ળિળે અને તેન ુલણવન િયી ળિળે. 

2.7.14 બાયતના નલનલધ પ્રદેળોના રોિોના શયેલેળ, આશાય, બાા, ફોરી, ઉત્વલો અને આનથિિ 

        પ્રવનુતઓ નલળે જણાલી ળિળે. 

3.7.5 જાશયે નભરિતની જાલણી અને તેના ઉમોગ નલળે વભજાલી ળિળે. 

3.7.6 જાશયે અને ખાનગી નભરિત લચ્ચેનો તપાલત જણાલી ળિળે. 

1.7.11 ભધ્મિારીન વભમના વાંતો, નલચાયિો અને વાકશત્મ નલળે જણાલી ળિળે. 

1.7.12 ભધ્મિારીન વભમના વાંતો અને નલચાયિોના િામોને લતવભાન વભમના વાંદબવભા મરૂલી  

       ળિળે. 

2.7.15 ઉતય અભેકયિા, દલક્ષણ અભેકયિા અને યયુો ખાંડની વાભાન્મ ફાફતોને નિળાભા ળોધી અને 

        દળાવલી ળિળે. 

2.7.16 ઉતય અભેકયિા, દલક્ષણ અભેકયિા અને યયુો ખાંડની આફોશલા, લનસ્નત અને પ્રાણીજગતનો 

        તપાલત જણાલી ળિળે.  
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ળાાકિમ વલવગ્રાશી મલુમાાંિન અધ્મમન નનષ્નતઓ 

નલમ : વાભાજજિ નલજ્ઞાન (દ્વિનતમ વત્ર) ધોયણ-8  

વભાનલષ્ટ અધ્મમન કે્ષત્રો -1.ઇનતશાવ , 2. ભગુો ,3. યાજનીનત ળાસ્ત્ર, 4. અથવળાસ્ત્ર  

1.8.7 વતયભા અને અઢાયભા વૈિાની વાભાજજિ તથા આનથિિ કયસ્સ્થનત લણવલી ળિળે. 

1.8.8 અલાવચીન બાયતના વભાજ સધુાયિો અને તેભના િામો નલળે જણાલી ળિળે. 

1.8.9 પ્રાચીન અને લતવભાન વભમની ધાનભિિ અને વાભાજજિ કયસ્સ્થનતની તરુના િયી ળિળે. 

2.8.8 માવલયણીમ પ્રદૂણ થલાના િાયણો અને તેની અવયો જણાલી ળિળે. 

2.8.9 માવલયણીમ પ્રદૂણ નનલાયલાના ઉામો જણાલી ળિવે. 

1.8.10 બાયતભા ઉદબલેર યાષ્રલાદના િાયણો અને યાષ્રલાદી પ્રવનુતઓ નલળે જણાલી ળિળે. 

1.8.11 બાયતની આઝાદીભા આઝાદ કશન્દ પોજ અને તેના સ્થાિના મોગદાન નલળે જણાલી ળિળે. 

3.8.3 વયિાયના અંગ તયીિે ન્મામતાંત્રન ુભશત્લ મરૂલી ળિળે. 

3.8.4 વલોચ્ચ અદારતની િામવ પ્રાણારી અને તેન ુભશત્લ જણાલી ળિળે. 

3.8.5 ભોિ વલોચ્ચ અદારતની યચના િયી ળિળે. 

1.8.12 દેળને આઝાદ િયાલલા થમેર ક્ાાંનતિાયી પ્રવનુતઓ અને ક્ાાંનતિાયીઓ નલળે જણાલી ળિળે. 

4.8.1 ભાનલ વાંવાધનનો અથવ સ્ષ્ટ િયી ળિળે. 

4.8.2 લવતી ગણતયીના આંિડાઓના આધાયે ભાનલીની જરૂકયમાત અને વ્મલસ્થાને રગતી િેટરીિ  

      ામાની ભાકશતી આી ળિળે અને દેળના નલિાવભા તેન ુમોગદાન જણાલી ળિળે. 

1.8.13 ગાાંધીજીન ુબાયતભા આગભન અને તેભના નેજા શઠેની ઇ.વ.1922 સધુીની ચલો નલળે 

        જણાલી ળિળે. 

4.8.3 બાયતની નલનલધ વભસ્માઓ નલળે જણાલી તેને દુય િયલાના ઉામો ફતાલી ળિળે. 

4.8.4 બાયતની અથવવ્મલસ્થાના ભશત્લના ાવાઓ જણાલી ળિળે. 

4.8.5 બાયતની અથવવ્મલસ્થા ય લૈનિિ નીનતઓની અવય જણાલી ળિળે. 

1.8.14 સ્લાતાંત્ર્મ ચલોભા ગાાંધીજીના પ્રદાન નલળે જણાલી ળિળે. 

1.8.15 વનલનમ િાનનૂબાંગ, ગોભેજી કયદ, કશિંદ છોડો જેલા યાષ્રીમ આંદોરનના િાયણો, ઘટનાઓ 

        અને તેના કયણાભો જણાલી તેભા ગાાંધીજીના મોગદાનને મરૂલી ળિળે. 

3.8.6 વાંયિુત યાષ્રો (ય.ુએન.) અને તેની નલનલધ નલિ વાંસ્થાઓ અને તેના િામો નલળે જણાલી ળિળે. 

3.8.7 વાંયિુત યાષ્રો (ય.ુએન.) ની વાંસ્થાઓની પ્રવ્રનૂતઓ તેભજ ાંચળીરના નવદ્ધાાંતો િાયા  

       નલિફાંધતુ્લની બાલના નલળે જણાલી ળિળે. 



Created By : www.mnmeniya.in 5 

 

1.8.16 આઝાદ બાયતની તે વભમની વભસ્માઓ નલળે જણાલી ળિળે. 

1.8.17 દેળી યાજ્મોના લનરીનીિયણભા વયદાય ટેરના મોગદાન લનળે જણાલી ળિળે.1.8.17 દેળી યાજ્મોના નલરીનીિયણભા વયદાય ટેરના મોગદાન નલળે જણાલી ળિળે. 

1.8.18 સ્લતાંત્ર થમા છી બાયતભા ફનેરા ભશત્લના ફનાલો, યાજમોની નુ:યચના, ભશાગજુયાત  

        ચલ, ફે્રન્ચ અને ોરુ્વગીઝ ળાવનથી સ્લતાંત્રતા અને બાયતના ડોળી દેળો વાથેના વાંફાંધો 

        નલળે જણાલી ળિળે. 

2.8.10 આકફ્રિા અને એનળમા ખાંડની બૌગોલરિ અને વાભાન્મ નલળેતાઓ જણાલી તેનો બેદ સ્ટ  

        િયી ળિળે. 

2.8.11 આકફ્રિા અને એનળમા ખાંડના નિળાના ભશત્લની ફાફતો દળાવલી ળિળે. 
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