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.................................................................................................................. 
અ.વન. બાયતભાાં યયુોવમન પ્રજાના આગભનથી ડેરી દુયગાભી અવયો િણાલી 
ળકળે. 
 
 
પ્રશ્ન ૧ પ્રાવી અને ફકવયના યધુ્ધના રયણાભે અંગે્રજો બાયતભાાં ળાવન 
સ્થાલાભાાં વપ યહ્યા-વભજાલો.                                           (૫) 
 પ્રાવીનુાં યદુ્ધ એ અંગેજો અને બાયત લચ્ચેની પ્રથભ રડાઈ શતી જેભાાં 

અંગે્રજો વપ થતા બાયતભાાં તેભની વતની ળરૂઆત થઇ  
 

 જમાયે ફકવયના યદુ્ધ છી ફાંગાનુાં ળાવન અંગે્રજોએ ખદુ ોતાના 
શાથભાાં રઈને યુા બાયતને ગરુાભીની જ ાંજીયોભાાં જકડી રીધુાં શત ુાં  
 

 આભ કશી ળકામ આ ફે યધુ્ધના રયણાભે અંગે્રજો બાયતભાાં ળાવન 
સ્થાલાભાાં વપ યહ્યા. 
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અ.વન. પથૃ્લી ય આલેરા વલવલધ આલયણો અને તેની ભાનલજીલન ય થતી 
અવયો િણાલી ળકાળે. 
 
પ્રશ્ન ૨ ભાગ્મા પ્રભાણે ઉતય આો. 
૧. જરાલયણ દુષત થલાથી આણા જીલનને શુાં નકુળાન થામ છે?   (૦૨) 
 ીલારામક શદુ્ધ ાણીનો અબાલ યશ.ે 
 વમદુ્રોભાાં યશરેી જીલસષુ્ટટને નકુવાન થામ. 

 
૨. નકળાને આધાયે જલાફ આો. 
 આેર દુષનમાના નકળાભાાં ષિકોણની ષનળાની કયુાં આલયણ દળાાલે છે?                                  

                                                                      (૦૧) 

 જરાલયણ 

તમામ શિક્ષકો માટે Whatsapp ગુ્રમાં જોડાવા માટેની ીંક 
ગુ્ર નં – ૧ ગુ્ર નં - ૨ ગુ્ર નં - ૩ ગુ્ર નં - ૪  ગુ્ર નં - ૫ 

ગુ્ર નં - ૬ ગુ્ર નં - ૭  ગુ્ર નં - ૮ ગુ્ર નં - ૯ ગુ્ર નં - ૧૦ 

ગુ્ર નં - ૧૧ ગુ્ર નં - ૧૨ ગુ્ર નં - ૧૩ ગુ્ર નં - ૧૪ ગુ્ર નં - ૧૫ 

ઉરના બધા જ ગુ્રમાં પ્રજ્ઞા ને ગતી માહિતી, િૈક્ષણિક માહિતી, BLO માહિતી, ેટેસ્ટ રરત્ર, 
એકમ કસોટી મૂલ્યાંકન,એકમ કસોટી મોડે ેર, નવીન િૈક્ષણિક ટેકનોોજી ની માહિતી, 

તમામ પ્રકારના નનયમો તથા તમામ પ્રકારના િૈક્ષણિક સમાચાર આવામાં આવિે.... 

https://chat.whatsapp.com/K10rvKiN3XPDYI4t8UghLj
https://chat.whatsapp.com/DaXrDpS5DheBX9MhIUBMlV
https://chat.whatsapp.com/DtU3j2V5AwYKXeOEcvFynB
https://chat.whatsapp.com/JCbTORpgKAH9Ah17daG5UD
https://chat.whatsapp.com/BryNt51TKrpHkBc2TvV6U7
https://chat.whatsapp.com/DzFDWQTKdoAFVLmA3S4l3S
https://chat.whatsapp.com/ILXzUiVriVzHgBvOwqvCRf
https://chat.whatsapp.com/Dfm61Pg1s8ODHd0mlf5mbM
https://chat.whatsapp.com/Blt2EduKsIp3LsnA7US8Ew
https://chat.whatsapp.com/EOid3JtFoDEBgdASvlsxno
https://chat.whatsapp.com/LnU7jjOm3jH01ePOpaV4Rn
https://chat.whatsapp.com/FDsS7nfpXcx5Qn2JipsrKm
https://chat.whatsapp.com/LOp4gTOaA7UI2ZsmxJNyIe
https://chat.whatsapp.com/HTzQMfkTqqbIFOva6SRpb2
https://chat.whatsapp.com/BnJyPp9H6bkH1yGcnAJA0C


 

 

 
 આેર દુષનમાના નકળાભાાં લત ુાની ષનળાની કયુાં આલયણ દળાાલે છે?  

                                                                     (૦૧)  
 મદૃાલયણ 

૩. લાતાલયણભાાં આલેર નાઈટ્રોજન લાય ુઓક્સવજન લાય ુય ળી અવય કયે 
છે? ટુકભાાં જણાલો.                                                     (૦૧) 

 નાઈટ્રોજન લાય ુઓક્સવજન લાયનુા જરદણાને ભાંદ કયે છે. 
 
અ.વન. પથૃ્લીના  આલયણો વલમક ભાહશતી જાણી તેની જાલણી ભાટેના 
ઉામો ફતાલી ળકળે. 
પ્રશ્ન ૩(અ) મોગ્મ ષલકલ્ વાંદ કયી ખારી જગ્મા યૂો. 
૧. અણ ુયીક્ષણોથી મદૃાલયણ ને નકુવાન થામ છે. 
૨. લાશનો ને કાયણે લાતાલયણને નકુવાન થામ છે. 
 
પ્રશ્ન૩(ફ)નીચે આેર આલયણોની જાલણી ભાટેના ફે-ફે ઉામો જણાલો.(૦૩) 
૧. લાતાલયણ 
 લધ ુવકૃ્ષોનુાં લાલેતય કયવુાં. 
 દયેક લાશનને PUC પયજીમાત કયવુાં. 
 કાયખાનાનો લાશનોનો દુષતલાય ુલાતાલયણભાાં બતો અટકાલલો. 

૨. મદૃાલયણ 
 ખનીજો ભેલલા લધ ુડત ુાં ખોદકાભ અટકાલવુાં. 



 

 

 ભભૂીગત અનુયીક્ષણો ખનીજતેર ળોધલા ઊંડુાં ળાયકાભ અટકાલવુાં. 
 ાતાકુલા જેલી પ્રવષુતઓ ણ અટકાલલી. 

૩. જરાલયણ 
 ઔધોગગક કચયાઓને જાળમોભાાં ના ઠારલલા. 
 ઔધોગગક લવાશતોના ગાંધ અને યવામણયસુત ાણી તેભજ જશાજોના 

નાકભાાં તેરનો દરયમાભાાં ષનકાર ના કયલો. 
 
અ.વન. બાયતના ફાંધાયણની વલળેતાઓ જેલી કે ધભમ વનયેક્ષતા, પ્રજાવતાક, 
વાંઘયાિમો અને મૂભતૂ અવધકાયોનુાં લણમન કયી ળકળે. 
 
પ્રશ્ન ૪ નીચે આેર પ્રશ્નોના ઉત્તય એક લાકમભાાં આો. 
૧. બાયતીમ ફાંધાયણની મખુ્મ ષલળેતાઓ કઈ કઈ છે?                  (૦૧) 
 બાયતીમ ફાંધાયણની મખુ્મ ષલળેતાઓભાાં ધભા ષનયેક્ષતા, પ્રજાવતાક, 

વાંઘયાજ્મો મૂભતૂ અષધકાયો ગફનવાાંપ્રદાષમકતા છે. 
૨. કેન્દ્દ્ર વયકાયના મખુ્મ અંગો અને તેનુાં એક એક કામા જણાલો.          (૦૨) 
 કેન્દ્દ્ર વયકાયના મખુ્મ અંગો િણ છે. 
 ૧.ધાયાવબા- કામદા ઘડલાનુાં કાભ કયે છે. 
 ૨.કાયોફાયી-કામદાનો અભર કયાલલાનુાં કાભ કયે છે. 
 ૩.ન્દ્મામતાંિ- કામદાનો બાંગ કયનાયને વજા કે દાંડ કયલાનુાં કાભ કયે છે. 

૩. તભાયી અત્માયની ઉભય જણાલો. તભે શલે કેટરા લા છી ચટૂણીભાાં ભત 
આી ળકળો?                                                            (૦૧) 



 

 

 તભાયી ઉભય રખી અને તેને ૧૮ લાભાાંથી ફાદ કયતા જે અંક આલે 
એટરા લા છી તભે ચુાંટણી ભત આી ળકો છો. 

૪. ‘બાયતના દયેક નાગરયકને ોતોતાનો ધભા ાલાની સ્લતાંિતા છે’- આ 
ષલધાન ફાંધાયણની કઈ ષલળેતા દળાાલે છે?                              (૦૧) 

 બાયત એક ગફનવાાંપ્રદાષમક અથલા ધભાષનયેક્ષ અને પ્રજાવતાક 
દેળ છે. 

 
 
અ.વન. વલદેળી પ્રજાએ બાયતભાાં વામ્રાિમ સ્થાલા બાયતીમ ળાવકોની 
નફાઈઓનો કેલી યીતે ઉમોગ કમો તે લણમલી ળકળે. 
 
પ્રશ્ન ૫ મોગ્મ જોડકાાં જોડો.                                               (૦૫) 
 

(અ) (ફ) 
૧. ફાંગા          { ૨ } ૧. પ્રથભ ત્રણ યવુનલવીટી ૈકી એક  
૨. ભયાઠા યાજ્મો   { ૫ } ૨. ભીયજાપયને નલાફ ફનાલલાની રારચ. 
૩. ાંજાફ          { ૪ } ૩. ખારવાનીવત 
૪. ઝાાંવી           { ૩ } ૪. બેદબાલની નીવત 
૫. મુાંફઈ           { ૧ } ૫. વશામકાયી મોિના  
 

 



 

 

THE END 
 


