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(History) 

Bhavin 
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( Culture ) 
Riddhi Raja 

Ankita  
(General Science) 

Dhaval (Polity) 
Dhaval Maru 
(Economics) 

        

        

 
ભારતન ું ભગૂોળ એક સમજ મહત્વ ના વુંશો 

 

ગ જરાતી ભાષાનો 
પરીચય    

 

હહમાલય પવવતો અને તેના 
ભાગો   

પ્રાચીન ય  ગ ભાગ ૧ 
   

 
ગુંગા, સસિંધ  ,બ્રહ્મપ ત્ર નદી તુંત્ર 

  

મધ્યકાલીન ય  ગ ભાગ 
૧    

  
ગાુંધીજી 

 
મધ્કાલીન ય  ગ ભાગ ૨ 

   

 

ભારતના મેદાનો,રણ સવસ્તાર 
અને દ્વીપકલ્પ       

 

વસ્તી સવષયક 
બાબતો(ગ જરાતના સુંદભવ સાથે) 

સત્યાગ્રહો 
     

      

આમ ખ અને મળૂભતૂ 
અસધકારો, અને ફરજો  

 

ભારતની ઔદ્યોગગક 
બાબતો(ગ જરાતના સન્દભવ સાથે)   

અવાવચીન ય  ગ ભાગ ૧ 
 

રાજ્યનીતીના માગવદશવક 
સસદ્ાુંતો  

    
અવાવચીન ય  ગ ભાગ ૨ 

   

વગીકરણ (Classification) 

કોહ િંગ - હ કોહ િંગ (Coding - 

Decoding) 
  

ગ જરાત ના 
મેળાઓ 

અવાવચીન ય  ગ ભાગ ૩ 
 

સુંસદની રચના 
 

શે્રણી (Series) 

ક્રમ કસોટી (Ranking Order) 

મળૂાક્ષર અને સુંખ્યા કસોટી 
(Alphabet & Number Test) 

  

નતૃ્ય 
મહોત્સવો 

અવાવચીન ય  ગ ભાગ ૪ 

જીવ સવજ્ઞાન ની 
શાખાઓ(diffrent 

branches about 
biology) 

રાષ્ટ્રપસતની સત્તાઓ 
અને રાજ્યપાલની 

સત્તાઓ 
 

શબ્દ સુંરચના અને ગોઠવણી (Word 

Formation & Arrangement)   
હરેીટાઈજ 

 
પયાવવરણ 

  



ગાગણસતક હક્રયાઓ (Mathematical 

Operations) 

સાઇટો અને 
નાની મોટી 
વાતો 

સવજ્ઞાન(environmenta

l science) 

કેલેન્ ર (Calendar) 

ઘહ યાળ (Clock)     
અવકાશ સવજ્ઞાન(space 

science) 
ભારતન ું ન્યાયતુંત્ર 

Introduction of 
Economy 

હદશા અને અંતર (Direction & 

Distance) 

લોહીના સુંબુંધ (Blood Relation) 
    

DRDO બુંધારણીય સુંસ્થાઓ 
 

    
અવાવચીન ય  ગ ભાગ ૫ 

 
ગબનબુંધારણીય સુંસ્થાઓ 

Preindepandace area 
Economy 

      
પુંચાયતીરાજની શરૂઆત 

 

સાદ ુંરૂપ અને બીજગગણત 
(Simplification and Algebra)     

ICT ગ્રામપુંચાયત 
Planning of Economy 

in india 

સરેરાશ (Average) 

મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહ લક 
(Mean, Median and Mode) 

    

વૈજ્ઞાસનકોસન 
માહહતી(details about 

scientist) 

તાલ કા પુંચાયત 
 

ટકાવારી (Percentage) 

નફો - ન  કસાન અને વળતર (Profit 

- Loss and Discount) 
     

જીલ્લા પુંચાયત 
 

સાદ ું  વ્યાજ (Simple Interest) 

ચક્રવદૃ્ધદ્ વ્યાજ (Compound 

Interest) 

      
Taxation structure of 

India 

કે્ષત્રફળ અને પહરસમસત (Area and 

Perimeter)       
Public Finance of india 

       
Deficite and Subsidies 

        

       
Foreign trade of India 

       
Banking Structures of 

India 

 
 
 


