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સંખ્યા પદ્ધતિ Introduction ક્રમ કસોટી  દવની પરિચય 

પાઠય પસુ્િકો 
આધારિિ વાિસો 

ભાગ 1 

પ્નિાગ નિતસિંહ 
યગુ 

ઇતિહાસ 
જાણવાના સ્ત્રોિો 

કોષ અને િેની િચના 
કમ્પપ્યટુિનો 

પરિચય, ઈતિહાસ 
અને તવકાસ 

ગજુિાિની 
સિહદો 

 

વગગ અને વગગમળૂ Parts of Speech મળૂાક્ષિ શ્રેણી Sept CA 1 શબ્દ કોશ 

પાઠય પસુ્િકો 
આધારિિ વાિસો 

ભાગ 2 

નિતસિંહ યગુ 
ભાગ 1 

તસિંધખુીણની 
સભ્યિા 

કોષીય અંગગકાઓ કમ્પપ્યટુિની પેઢીઓ 
ગજુિાિની 

સામાન્ય મારહિી 
બંધાિણનો 
ઈતિહાસ 

ઘન અન ેઘનમળૂ Noun part 1 કોર િંગ - ર કોર િંગ Sept CA 2 સંજ્ઞા 
પાઠય પસુ્િકો 

આધારિિ વાિસો 
ભાગ ૩ 

નિતસિંહ યગુ 
ભાગ 2 

વૈરદક કાળ પેશીઓ કમ્પપ્યટુિના પ્રકાિો 
ગજુિાિના 
દિીયાકીનાિો 

બંધાિણ સભા 
અને લક્ષણો 

અપણૂાાંક Noun part2 ખટુિો અંક Oct CA 1 નીપાિ 

પાઠય પસુ્િકો 
આધારિિ વાિસો 

ભાગ 4 

સધુાિક યગુ 
ભાગ 1 

જૈન અને બૌદ્ધ પેશીઓ હા ગવેિ 
ગજુિાિના 
ઉચ્ચપ્રદેશો 

ભાિિના િાષ્ટ્રીય 
પ્રિીકો અને 
આમખુ 

ઘાિ અન ેઘાિાંક Pronoun લોહીના સંબંધો Oct CA 2 સવગનામ 
ગજુિાિ ના નતૃ્યો 
અને સંગીિ સાધનો 

સધુાિક યગુ 
ભાગ 2 

મહાજનપદ અને 
ગણિજ્યોનો 

ઉદય 

પાચનિંત્ર, 
ઈનપટુ ર વાઈસ - 

Mouse, 
Keyboard 

ગજુિાિના 
ડંુગિો 

પરિતશષ્ટ્ટ અને 
મહત્વના 
હોદ્દાઓ 

ઘાિ અન ેઘાિાંક Adjective રદશા અન ેઅંિિ Nov CA 1 તવશેષણ 
ગજુિાિ ના 

આરદવાસી મેળાઓ 

પરં િ યગુ 
ભાગ 1 

મૌયગ સામ્રાજ્ય શ્વસન િંત્ર 
ઈનપટુ ર વાઈસ - 

Mouse, OCR, 
MICR etc.. 

ગજુિાિના િણ 
એન જગંલ 
સંપતિ 

સંસદ 

લ.સા.અ. અન ેગ.ુસા.અ. Degree of Comparison િોમન અંક Nov CA 2 રક્રયા તવશેષણ 
ગજુિાિ ની ગફુા 
અને રકલ્લા 

પરં િ યગુ 
ભાગ 2 

ગપુ્િ સામ્રાજ્ય પરિવહન િંત્ર 

આઉટપટુ ર વાઈસ 
- Monitor, 

Printer 

ગજુિાિનુ ં
નદીિંત્ર 

િાજ્ય તવધાન 
મં ળ 

અંિિ અન ેઊંચાઈ Verb1 પાસા Dec CA 1 કૃદંિ 
ભાિિ ની તવિાસિ 

સચૂી 
ગાંધી યગુ 
ભાગ 1 

મૈત્રક વંશ, 

હષગવધગન 
રુતધિગભસિણ િંત્ર Speaker ,Plotter, 

Projector 

ગજુિાિના 
અભયાિણ્ય 

િાષ્ટ્રપતિ 

સાદંુરૂપ અન ેબીજગગણિ Verb2 કેલેં િ Dec CA 2 તવભક્તિ 
ગજુિાિ ના 
મેળાઓ 

ગાંધી યગુ 
ભાગ 2 

ગજુિાિ િાજપિૂ 
યગુ 

લતસકા િંત્ર કમ્પપ્યટુિ મેમિી -૧ 
ગજુિાિના 

સાંસ્કૃતિક વન 

વ ાપ્રધાન અન ે
મંત્રી મં ળ 

સમાંિિ અન ેગણુોત્તિ 
શ્રેણી Modals ઘર યાળ  અલંકાિ 

ગજુિાિ ના 
યાત્રાસ્થળો 

ગાંધી યગુ 
ભાગ ૩ 

ગજુિાિ િાજપિૂ 
યગુ 

રુતધિ નાં ઘટકો કમ્પપ્યટુિ મેમિી -૨ 
ગજુિાિના 
બંદિો 

િાજ્યપાલ 

મારહિીનુ ંપથૃક્કિણ Adverb સબંધ ઘટાયક  છંદ  
અન ુગાંધી યગુ 

ભાગ 1 

મધ્યકાલીન 

ઇતિહાસ 
ચેિાિંત્ર સોફ્ટવેિ 

ગજુિાિના 
ઉધોગો 

મખુ્યમંત્રી અન ે
મં ળ 

સિેિાશ Preposition part1 આંક ાઓની પયાગપ્િિા  સમાસ  
અન ુગાંધી યગુ 

ભાગ 2 

મધ્યકાલીન 

ઇતિહાસ 
સંવેદી અંગો ઓપિેરટિંગ તસસ્ટમ 

ગજુિાિના 
વિસાદ 

ભાિિની ન્યાય 
પાગલકા 

મધ્યક, મધ્યસ્થ અને 
બહુલક 

Preposition part2 મારહિીનુ ંઅથગઘટન  સંતધ  
અન ુગાંધી યગુ 

ભાગ ૩ 

મધ્યકાલીન 

ઇતિહાસ 
સંવેદી અંગો PDF & Number 

System 

ભાિિની 
સામાન્ય મારહિી 

પચંાયિી િાજ 
નો ઈતિહાસ 
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ટકાવાિી conjunction સિેુખ સમીકિણ  વાક્ય ના પ્રકાિો  
આધતુનક યગુ 

ભાગ 1 

યિુપીયનોન ુ

ભાિિમાં 
આગમન 

કંકાલ િંત્ર MS Office -MS 
Word 

રહમાલય 

તવતવધ 

સતમતિની 
તવકાસ માટે 
ભલામણ 

નફો - નકુસાન અન ે
વળિિ 

Mock2 આકૃતિવાળા પ્રશ્નો  જો ણી ના તનયમો  
આધતુનક યગુ 

ભાગ 2 

પ્લાસી, બતસિ 
અને અન્ય યદુ્ધો 

ઉત્સર્જન િતં્ર MS Excel 
અન્ય િાજ્યના 

પવગિો 
ગ્રામપચંાયિ 

તત્રકોણતમતિ Vocabulary   તવિામ ગચહ્નો  
આધતુનક યગુ 

ભાગ ૩ 

1857 નો 
સંગ્રામ 

પ્રજનન િતં્ર MS PowerPoint 
ભાિિનો 

દરિયારકનાિો 
જીલ્લા પચંાયિ 

સાદંુ વ્યાજ Preposition part1     
આધતુનક યગુ 

ભાગ 4 

સામાજજક અન ે
ધાતમિક સધુાિણા 

પ્રજનન િતં્ર Imp Questions of 
MS Office 

ભાિિનુ ંનદીિંત્ર 

નગિપાગલકા 
અને મહાનગિ 

પાગલકા 

ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્યાજ Preposition part2     
આધતુનક યગુ 

ભાગ 5 

ભાિિીય િાષ્ટ્રીય 
કોંગ્રેસ 

અંત્સ્ત્રવી ગ્રંતથઓ કમ્પપ્યટુિ નેટવકગ  Test -1 Test -1 

ગણુોત્તિ અને પ્રમાણ Conjunction     
આધતુનક યગુ 

ભાગ 6 

ગાંધીજી અને 
સ્વિંત્રિા 
ચળવળ 

પોષણ અને ઘટકો 
નેટવકગ ટોપોલોજી 

& ર વાઈસ 
Test -2 Test -2 

ભાગીદાિી Tense part1     

આધતુનક 
મરહલા 
કવતયત્રી 

ગજુિાિના 
સત્યાગ્રહો 

પોષણ અને ઘટકો ઈન્ટિનેટ-૧  Test -3 

ક્ષેત્રફળ અને પરિતમતિ Tense part2     
સારહજત્યક 
સંસ્થાઓ 

આિઝી હકૂમિ 
અને 

મહાગજુિાિ 
આંદોલન 

સકૂ્ષ્મજીવો 
ઈન્ટિનેટ-૨ અને 

ઈ-મેઈલ 
Test -3 Test -4 

તમશ્રણ Tense part 3     
આધતુનક યગુ 

ભાગ 2 
Test સકૂ્ષ્મજીવો કમ્પપ્યટુિ વાઈિસ-૧ Test -4 Test -5 

સિેુખ અને દ્ધિઘાિ 
સમીકિણો One Word Substitution     

આધતુનક યગુ 
ભાગ ૩ 

 
આનવુંતશક 

લાક્ષગણકિા 

કમ્પપ્યટુિ વાઈિસ-૨ 
અને સાઈબિ 

ક્રાઈમ 

Test -5  

ઉંમિ સંબંતધિ પ્રશ્નો Vocabulary     
આધતુનક યગુ 

ભાગ 4 
 biotechnology 

Data Security, IT 
Co., TBIL data 

Convt., 
Multimedia 

  

સમય અને કાયગ Mock test     
આધતુનક યગુ 

ભાગ 5 
 દ્રવ્ય 

DBMS, Typeface, 
Cryptography, 

Cloud 
Computing 

  

ઘનફળ અને વક્રસપાટીનુ ં
ક્ષેત્રફળ 

Preposition part2     
આધતુનક યગુ 

ભાગ 6 
 નૈસગગિક સ્રોિો 

Green 
Computing, 
Logic Gate, 

Srorage Devices 

  

કામ, મહેનિાણું અને 
સાંકળનો તનયમ 

Conjunction     

આધતુનક 
મરહલા 
કવતયત્રી 

 ધાત ુઅન ેઅધાત ુ ં
ઈ-ગવનગન્સ & 

ર જીટલ બેનન્કિંગ 
  

નળ અને ટાંકી Tense part1     
સારહજત્યક 
સંસ્થાઓ 

 એતસ , બેઝ, salt Libre Office   

સમય, ઝ પ અને અંિિ Tense part2       એતસ , બેઝ, salt 
Computer 

Current affairs & 
Win. 10 

  

રેન સંબંતધિ પ્રશ્ન Tense part 3       કાબગતનક સંયોજનો Imp. Shortcut 
Keys 

  

ભતૂમતિ Active Passive Voice       અક્મમ બળિણ Most Expected 
Questions 
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બોટ અને પ્રવાહ Active Passive Voice part 
2 

      ભોતિક િાતશ Computer 
Practical 

  

ગણ પરિચય અન ેવેન 
આકૃતિ 

subject verb agreement       force and motion 
Computer 
Practical 

  

ક્રમચય અને સંચય Direct Indirect Speech       કાયગ, ઊજાગ અન ેશક્તિ    

સંભાવના Direct Indirect Speech 
part 2 

      કાયગ, ઊજાગ અન ેશક્તિ    

 Synonym       ઉષ્ટ્મા અને િાપમાન    

 Antonym       ઉષ્ટ્મા અને િાપમાન    

 transformation of 
sentences 

      ધ્વતન અન ેિિંગ    

 transformation of 
sentences 

      ધ્વતન અન ેિિંગ    

 Mock test       પ્રકાશ અને તવદ્યિુ    

        પ્રકાશ અને તવદ્યિુ    

        nanotechnology    

        nanotechnology    

        બ્રહ્ાં     

        બ્રહ્ાં     

        બ્રહ્ાં     

        Test 1    

        Test 2    

 
 
 


