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એકમ – 1 : ળનસ્તિ જીળતળજ્ઞાન અને દેષધમમતળદ્યા 

(1)ળનસ્તિઓમાાં ળષન 

 પ્રસ્તાલના 
 લશનના પ્રઔાય 

 પ્રવયણ 
 વાનકુલૂરત પ્રવયણ 
 વક્રિમ લશન 
 વલવલધ લશન પ્રક્રિમાની વયકાભણી 

 
 લનસ્વતનાાં જર વાંફાંધ 

 લટય ટેન્શળમર – જરક્ષભતા 
 આસવૃત અને આસવૃતની ક્રિમા ય અવય ઔયતાાં ક્રયફ 
 વથવર પનેરન પ્રમખ 
 યવ વાંઔચન 
 અંત:ચૂણ 

 
 ાણીનુાં દુયખાભી લશન 

 લનસ્વત ાણીનુાં ળણ ઔઈ યીતે ઔયે છે ?અદ્વવ્મથ, વાંદ્વવ્મથ, ાયટર લશન 
 લનસ્વતભાાં ાણીનુાં લશન– (1) મૂદાફ વવદ્વાાંત, (2)ઉત્વલેદન-કેંચાણ વવદ્વાાંત 

 
 ઉત્સ્લેદન : પ્રઔાય, એઔદી અને દ્વદ્વદીનાાં ણણયાંધ્રની યચના અને ઉગાડ-ફાંધ થલાથી ક્રિમા 

 ઉત્સ્લેદન અનેઅને પ્રઔાળવાંશ્રેણ લચ્ચેનુાં વભાધાન 
 

 કનીજ દ્વવ્મનુાં ગ્રશણ અને લશન 
 કવનજ તત્લનુાં ગ્રશણ 
 કવનજ તત્લનુાં સ્થાનાાંતયણ 

 
 અન્નલાશઔ લશન–સ્ત્રતથી વવિંઔ તયપ 

 વામકૂ્રશઔ લશન (શામવથવવવ) વવદ્વાાંત 
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(2) ખતનજ ોવણ 

 પ્રસ્તાલના 
 લનસ્વતભાાં કવનજની જરૂક્રયમાત અંખેની દ્વવત અને જરવાંલધણનનાાં પ્રઔાય તથા પામદા  
 આલશ્મઔ કવનજ દ્વવ્મ 

 આલશ્મઔમા અંખેના ધયણ 
 લનસ્વતભાાં ગરુુત્લ પ્રઔાય અને રઘ ુતત્લન પા તથા તેભના સ્ત્રત ,વાેક્ષ પ્રભાણ , ઔમો 

અને લખીઔયણ 
 આલશ્મઔ તત્લના ત્રકુ્રટજશમ લચશન(N, K, P, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl) 
 રઘતુત્લની વલાયીતા 

 કવનજતત્લનુાં ળણ અને વય અથલા યક્ષ ળણ , પ્રવયણ, આમનની પેયફદરી , ડનન 
વાંતરુન, વામકૂ્રશઔ લશન વવદ્વાાંત, વક્રિમ ળણ 

 દ્વવ્મનુાં સ્થાનાાંતયણ 
 ભવૂભ-આલશ્મઔ ગટઔનાાં વાંગ્રક્રશત સ્ત્રત તયીઔે 
 નાઇટ્રૉજનનુાં ચમાચન 

 નાઇટ્રજન ચિ 
 નાઇત્રજનનુાં જૈવલઔ સ્થાન 

 એવભન એવવડનુાં વાંશ્રેણ - ક્રયડ્ૌ ્ટટલએવભનેળન, ટ્રાશવ એવભનેળન 
 પ્રટીન વાંશ્ર્રેણ  

 

(3) ળનસ્તિમાાં વદૃ્વિ અને તળકાશ 

 પ્રસ્તાલના 
 વદૃ્વદ્વ 

 વજીલનાાં પ્રખવતઔાયઔ વલઔાવ તયીઔે વદૃ્વદ્વ 
 વદૃ્વદ્વના રક્ષણ 
 વદૃ્વદ્વની પ્રક્રિમા 
 પ્રાથવભઔ વદૃ્વદ્વ અને દ્વદ્વતીમ વદૃ્વદ્વ 
 વદૃ્વદ્વન દય 
 વદૃ્વદ્વનાાં તફક્કા : ઔવલબાજન, ઔ વલસ્તયણ, ઔ વલબેદન 
 વદૃ્વદ્વન બવ્મ ઔા 

 વદૃ્વદ્વ ય અવય ઔયતાાં ક્રયફ (ણી, ઑન્ટવજન, તાભાન, પ્રઔાળ, ઔદ્વવ્મ) 
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 વદૃ્વદ્વ ભાન 
 વલઔાવ 

 વદૃ્વદ્વ વનમાભઔ 
 વદૃ્વદ્વ પે્રયઔ (ક્ટઝન, જીફયેલરન અને વામટઔામવનન) 
 વદૃ્વદ્વ અલયધઔ (ઇવથલરન, એક્સવવવઔ એવવડ) 

 ફીજ સષુપુ્તતા 
 ફીજ સષુપુ્તતાના પ્રઔાય (ફાહ્ય જશમ સષુપુ્તતા અને તેનાાં ેટા પ્રઔાય ; અંત જશમ સષુપુ્તતા અને 

તેના ેટા પ્રઔાય; એઔરૂ સષુપુ્તતા અને દ્વદ્વતીમઔ સષુપુ્તતા) 
 ફીજ સષુપુ્તતા ભટેના વલવલધ ઔાયણ 
 ફીજ સષુપુ્તતાનુાં વનલાયણ 
 ફીજાંકુયણ અને તેનાાં પ્રઔાય 
 જીણણતા 
 તનક્રિમા 
 પ્રઔાળ અલવધ 
 લવાંતીઔયણ 

 પ્રચરનરૂી શરનચરન (સ્લમાંભ ુઅને પે્રક્રયતશરનચરન) 
 લાાંઔરૂી શરનચરન (સ્લમાંભ ૂઅને પે્રક્રયત શરનચરન, આલતણન, અનકુરૂન) 

 

એકમ – 2 : પ્રકાશાંશ્ર્ેવણ અને શ્વશન 

(1)પ્રકાશાંશ્ર્ેવણ 

 પ્રસ્તાલના 
 પ્રઔાળવાંશ્ર્રેણ 
 અણે શુાં જણીએ છીએ? 
 લૂણ પ્રમખ (જવેપ વપ્રસ્ટરી ,જશૉન ઇશજન શાઉવ ,જુલરમવ-લન વેચ , ઔનેલરમવ લાન રીન , યફટણ 

શીર) 
 પ્રઔાળવાંશ્ર્રેણની ક્રિમાભાાં વાંઔામેરા યાંજઔણ 
 પ્રઔાળ પ્રક્રિમા 
 વલજણુાં લશનતાંત્ર 

 ાણીના અણનુુાં છુટુાં ડવુાં (પટલરવવવ પ લટય) 
 ચિીમ અને અચિીમ પટપસ્પયામરેળન 
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 ઔેભી સ્ભટીઔ વવદ્વાાંત 
 ઔેભી સ્ભટીઔ વવદ્વાાંત 

 ATP અને NADPH ન પ્રઔાળવાંશ્ર્રેણભાાં ઉમખ 
 CO2ના પ્રાથવભઔ ગ્રાશઔ 
 ઔેક્વલન ચિ 
 C4 થ (ચિ) 

 પ્રઔાળ શ્વવન 
 પ્રઔાળવાંશ્ર્રેણ ય અવય ઔયતાાં ક્રયફ 

 રઘતુ્તભ ભાત્રાન વનમભ 
 પ્રઔાળ 
 CO2 વાંઔેશરઔયણ 
 તાભાન 
 ાણી 

 

(2) શ્વશન 

 પ્રસ્તાલન 
 ફાહ્ય શ્વવન અને આંતક્રયઔ શ્વવન 
 લનસ્વતશ્વવન ઔયે છે ? 
 ગ્મામઔલરવવવ 
 આથલણ 

 આવઔશલરઔ આથલણ 
 રે્ટટઔ એવવડ આથલણ 

 જયઔ શ્વવન 
 ટ્રામ ઔાફોન્ટવલરઔ એવવડ ચિ (િેસવ ચિ) અને તેની અખત્મતા 
 વલજણુાં ક્રયલશનતાંત્ર (ETS) અને ક્રઔવડટેીલ પસ્પયીઔયણ 
 ક્રઔભ એસ્ભટીઔ પ્રક્રિમા દ્વાયા ATPનુાં વનભાણણ 
 શ્વવન વાંતરુનવીટ 

 ગ્મામઔલરવવવનાાં તફક્કા દયવભમાન ATP વનભાણણ 
 ફે્રસવચિના તફક્કા દયવભમાન ATP વનભાણણ 

 એમ્પીફરીઔ થ 
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 શ્વવનાાંઔ (ઔાફોક્રદત,પ્રટીન, ચયફી) 

 

એકમ – 3 : પ્રાજનનીક જીળતળદ્યા 

(1) શજીળોમાાં પ્રજનન 
 પ્રસ્તાલના 
 અલરિંખી પ્રજનન 
 પ્રાણીભાાં અલરિંખી પ્રજનન : બાજન, ફીજણુાં વનભાણણ, ઔલરઔાવજૉન, અલકાંડન 
 લાનસ્વતઔ પ્રજનન 

 કુદયતી દ્વવત 
 કૃવત્રભ દ્વવત : ઔરભઔયલી, દાફ ઔરભ ઔયલી, અયણ 

 લાનસ્વતઔ પ્રજનનનુાં ભશત્લ 
 લરિંખી પ્રજનન 

 લૂણ પરન ગટના : જશયજુનન, જશયુનુાં લશન અને પરન 
 શ્વ પરન ગટના : પલરતાાંડ, ભ્રણુજનન 

 
(2) સપુષુ્ ળનસ્તિઓમાાં લિંગી પ્રજનન  
 ષુ્ : આવતૃ્ત ફીજધાયી લનસ્વતભાાં લરિંખી પ્રજનન બાખ 
 લૂણ પરન ગટના અને યચના 

 ુાંઔેવય, રઘફુીજણુાંધાની અને યાખયજ 
 યાખાળામની આંતક્રયઔ યચના 
 રઘફુીજણુાંજનન 

 યાખયજની યચના અને નયજશયજુનઔ અલસ્થાન વલઔાવ 
 જમાાંખ (સ્ત્રીઔેવય) 

 ભશાફીજણુાંધાની 
 ભશાફીજણુાંજનન 
 ભ્રણુટુ 

 યાખનમનનાાં પ્રઔાય 
 સ્લયાખનમન અને તેનાાં પ્રઔાય 
 યયાખનમન અને તેનાાં પ્રઔાય 

 સ્લયાખનમન ભાટેના અનકુરૂન 
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 યયાખનમન ભાટેનાાં અનકુરૂન 
 યાખનમનભાટેનાાં લાશઔ 

 એનીભક્રપરી 
 શાઇડ્રક્રપરી 
 ઝુક્રપરી (ક્ષી અને ફીજ પ્રાણી દ્વાયા) 
 એશટેભપીરી 

 ફાહ્ય વાંલધણન પ્રયનુ્ટત 
 યાખયજ – સ્ત્રીઔેવય આંતયવાંફાંધ 
 કૃવત્રભવાંઔયણ 
 કૃવત્રભ વાંઔયણનુાં ભશત્લ 
 ફેલડુ્ાં પરન 
 શ્વ પરન : યચના અને ગટના 
 ભ્રણુ 
 લનસ્વતભાાં ભ્રણુ અને ભ્રણુ વલઔાવ 
 અવાંમખીજનનુાં ભશત્લ 
 ફહભુ્રણુતા 
 ફહભુ્રણુતાનુાં ભશત્લ 
 પવનભાણણ અને ફીજ વલઔાવ 
 પનાાં પ્રઔાય 
 ફીજભાાં સષુપુ્તતા 

 

(3) માનળમાાં પ્રજનન 

 પ્રસ્તાલના 
 ભાનલભાાં લરિંખબેદ 
 ભાનલનુાં પ્રજનનતાંત્ર, મખુ્મ પ્રજનનાાંખ, વશામઔ પ્રજનાાંખ અને વશામઔ પ્રજનગ્રાંવથ 
 નય પ્રજનનતાંત્ર 

 ભાદા પ્રજનનતાંત્ર 
 પ્રજનનઔનુાં વનભાણણ 

 શિુઔજનન 
 પ્રશિુઔનુાં વનભાણણ 
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 શિુઔનુાં વનભાણણ 
 શિુઔામાશતયણ 

 અંડઔજનન 
 ઋતચુિ 
 પરન અને ખબણવલઔાવ 

 ખબણવલઔાવ અને ભ્રણુવલઔાવ દયમ્માન થતાાં પેયપાય વક્રશત 
 

(4) પ્રજનનીક સ્ળાસ્્ય 

 પ્રસ્તાલના 
 પ્રાજનીઔ સ્લાસ્્મ, વભસ્મા અને વ્યશુાત્ભઔ આમજન 
 લસ્તી લધાય અને જશભદય વનમાંત્રણની જરૂયીમાત અને દ્વવત 

 અલયધન દ્વવત 
 બોવતઔ દ્વવત 
 યાવામલણઔ દ્વવત 

 આંતય ખબાણળમના ઉામ 
 અંત:સ્ત્રાલી દ્વવત 
 લાંધ્મીઔયણ 
 કુદયતી દ્વવત 
 પ્રેક્રયત ખબણાત 
 જતીમ યખનુાં લશન (જતીમ વાંિવભત યખ) , વનદાન દ્વવત અને વાયલાય તથા અટઔાલલાના 

ઉામ(ખનયીમા, વવક્રપલરવ,જનનાાંખીમ શીવ , શીેટાઇટીવ-B, AIDS, ટ્રામઔભવનએવીવ તેભના 
લાશઔ અને મખુ્મ લચશન વાથે  

 અપદ્વુતા અને પ્રઔાય 
 ART ની વાભાશમ વભજ 
 ART ની વાભાશમ દ્વવત 
 ઇન વલટ્ર પરન (IVF) 
 ઝામખટ ઇશટ્રાપેરવમન ટ્રાશવપય (ZIFT) અથલા ટયફુર એન્મ્િમ ટ્રાશવપય 
 ખેભેટ ઇશટ્રાપેરવમન ટ્રાશવપય(GIFT) 
 એન્મ્ન વેશવેવીવ 
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એકમ – 4 : માનળ અંગ રચના અને દેષધમમતળદ્યા - 1 

(1) મનષુ્યની રીર રચના અને દેષધમમ તળદ્યા - 1 

 ાચન અને અલબળણ : 
 ભનષુ્મનુાં ાચનતાંત્ર અને ાચન ગ્રાંથી (વશામઔ અને ાચનભાખણની ક્રદલારભાાં આલેરી) 
 ાચનભાખણની દીલારની આંતક્રયઔ યચના 
 ાચનભાખણના દયેઔ અંખના ઔામો 
 કયાઔનુાં ાચન 

 મકુભા ાચન 
 જઠયભાાં ાચન 
 નાના આંતયડાભાાં ાચન 

 ઉત્વેચઔ અને અંત:સ્ત્રાલન ાચનભાાં પા 
 ાચઔયવનુાં ફાંધાયણ 
 કયાઔનુાં અલબળણ 
 ાચન વાંફાંવધત અવનમવભતતા (ટુાંઔભાાં) 

 ઔભ 
 એવવડીટી 
 ઔફજજમાત 
 ઝાડા 
 ેપ્ટીઔ અવવય 
 ટલળીમઔય 
 ઔરનન વજ 

 

(2) શ્વાશોશ્વાશ અને ળાયઓુની આ-ે 

 પ્રસ્તાલના 
 શ્વવનતાંત્ર 
 શ્વાવચ્છલાવની પ્રક્રિમા 
 શ્વાવ 
 ઉચ્છલાવ 
 શ્વવનનુાં ઔદ અને ક્ષભતા 
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 લાયુની આ-ર ે
 શ્વવન લાયુનુાં લશન 
 રૂવધય દ્વાયા O2 નુાં લશન 
 રૂવધય દ્વાયા CO2 નુાં લશન 

 બોવતઔ દ્વાલણના સ્લરૂ ે
 યાવામલણઔ ગટઔ તયીઔે 
 ઔાફોવભન ગટઔ 
 ફામઔાફોનેટ તયીઔે (યટતઔણભાાં અને રૂવધયભા) 

 શ્વવનવાટી ય CO2 નુાં મટુત થવુાં 
 શ્વવન વનમભન 

 ચેતા વનમભન 
 યવામલણઔ વનમભન 

  શ્વવન વાંફાંવધત અવનમવભતતા 
 િશઔાઇટીવ 
 અસ્થભા 
 એ્મ્પવેભા 
 શયભુવનમા 
 વ્મલવામ પે્રક્રયત પેપવાના યખ 

 

(3) દેષજલ અને રરળષન અને રરળષનિાંત્ર 

 પ્રસ્તાલના 
 રૂવધય 
 રૂવધયયવ-ફાંધાયણ અને ઔામો 
 રૂવધયયવ-પ્રઔાય, પ્રભાણ, ઔામો અને યચના 
 રૂવધયજૂથ(A, B, AB, O અને Rh) 
 એક્રયથ્રસર્સ્ટવ પીટારીવની વભજૂતી વાથે 
 રૂવધયની જભાલટ (વલસ્તાયથી) અને તેભાાં બાખ રેતાાં ઔાયઔનાાં નાભઔયણ ભાટેનુાં વાંખ્માસચૂઔ તાંત્ર 
 રવવઔા 
 ક્રયલશન ભાખણ 
 ખવુલ ુઅને ફાંધ ક્રયલશન 
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 ભાનલ ક્રયલશન તાંત્ર 
 હૃદમની ફાહ્યયચના 
 હૃદમની આંતયીઔ યચના 
 હૃદમ ચિ 
 ECG 
 ફેલડુ્ ક્રયલશન 
 હૃદમ ક્રિમાનુાં વનમભન 

 ક્રયલશન વાંફાંધીત અવનમવભતતા 
 શાઇયટેશળન 
 એથયસ્ઔેરયવીવ 
 આટણયીસ્ઔેરેયવીવ 

 

(4) ઉત્શર્જનિાંત્ર 

 પ્રસ્તાલના 
 ઉત્વખણ દાથણ અને તેન વનઔાર 
 પ્રસ્તાલના નાઇટ્રજનયટુત ઉત્વખણ દાથોની ભાક્રશતી જેલાાં ઔે એભવનમા , યકુ્રયમા યકુ્રયઔ એવવડ , યકુ્રયમા 

ત્માખી, એભવનમા ત્માખી, યકુ્રયઔ એવવડ ત્માખી પ્રક્રિમા , એભવનમા ત્માખી પ્રાણી, યકુ્રયમા ત્માખ અને 
યકુ્રયઔએવવડ ત્માખી પ્રાણી 

 ભાનલ ઉત્વજૉનતાંત્ર 
 મતૂ્રવિંડની આંતક્રયઔ યચના, મતૂ્રવિંડ નલરઔાની સકૂ્ષ્ભ યચના 

 ઉત્વખણ એઔભના પ્રઔાય 
 જઔસ્ટા ભજ્જજઔ ઉત્વખણ એઔભ 
 ફાહ્ય ઉત્વખણ એઔભ 

 મતૂ્ર વનભાણણ 
 રૂવધય ઔેવળઔા ખાણ 
 વાંદખીભાન નુ:ળણ 
 સ્ત્રાલ 

 નલરઔાના ઔામો 
 વનઔટલતી ગુાંચાભામ નલરઔા 
 શશેરેના ાળન અલયશીબાખ અને આયશીબાખ 



 

Study. Ass ignments . Free Forever. GSEB  Quest ion and Answers.  

 

  
Like. Share. Bookmark. Download. Mark Notes. Pr int . Your Favour ite Questions. Jo in www.zigya.com 

 

 Page 11 of  24 

SYLLABUS           

BIOLOGY 

GSEB 

GUJCET-2016 

 

 
 દુયસ્થ ગુાંચાભમ બાખ 

 વાંગ્રશઔ નલરઔા 
 ખાણની વાાંદ્વતાની ક્રિમાલીધી – ઔાઉશટય ઔયશટની ક્રિમાવલધીની વાભાશમ વભજૂતી 
 શશેરેના ાળ 
 લાવા યેટટભ – મતૂ્રવિંડના બાખની સ્ભરાવવતીની વાભાશમ વભજુતી 

 મતૂ્ર વિંડનાાં ઔામણનુાં વનમાંત્રણ 
 મતૂ્ર વનઔાર 
 મતૂ્રનુાં ફાંધાયણ, ગણુધભો અને લચક્રઔત્વઔીમ વનદાન અખત્મતા 
 ઉત્વજૉનભાાં ફીજ અંખન પા – પ્રાણીભાાં 
 ઉત્વખણ વાંફાંધીત અવનમવભતતા 

 યયેુવભમા 
 મતૂ્રવિંડનુાં વનષ્પ થવુાં 
 મતૂ્રવિંડભાાં થયી 
 નેફ્રાઇટીવ 

 

એકમ -5 : મનષુ્યની રીર રચના અને દેષધમમ તળદ્યા-II 

(1) પ્રચન, ષનચન અને કાંકાિાંત્ર 

 પ્રસ્તાલના : પ્રાણીભાં જુદાાં જુદાાં પ્રઔાયનાાં શરનચરન અને પ્રચનર 
 પ્રચરનના પ્રઔાય 

 અભીફીમ 
 ક્ષ્ભર અને ઔળા 
 સ્નાયરુ 

 સ્નાય–ુ વાભાશમ ગણુધભણ અને ભાશીતી 
 ઔાંઔાર સ્નાય ુ
 ઔષ્ઠાાંત્તય સ્નાય ુ
 હૃદમ સ્નાય ુ

 ઔાંઔાર સ્નાયુની અવત સકુ્ષ્ભ યચના 
 વાંઔચનળીર પ્રટીનની યચના 

 સ્નાય ુવાંરચનની ક્રિમાવલધી 
 ઔાંઔાર સ્નાયનુાાં પ્રઔાય 
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 રાર અને વપેદ સ્નાય ુ

 ભનષુ્મનુાં ઔાંઔારતાંત્ર 
 અક્ષીમ ઔાંઔારતાંત્ર 

 કયી 
 ઔયડસ્તાંબ 
 ઔળેરૂઔા 
 ાાંવી 
 ઉાાંલખમ ઔાંઔારતાંત્ર 
 અગ્રઉાાંખ અને સ્ઔાંધભેકરા 
 શ્વણઉાાંખ અને વનતાંફભેકરા 
 વાાંધા 
 વાાંધાના પ્રઔાય 

 તાંતભુમ 
 ઔાન્સ્થભમ 
 મટુતચર 

 
 ઔાંઔારતાંત્રની અવનમવભતતા 

 ભામેસ્થેનીઆ ગ્રેલીવ 
 ટીટેની 

 

(2) પ્રાણીઓમાાં ચેિારકય તનયાંત્રણ અને શષતનયમન અને ચેિાિાંત્ર 

 પ્રસ્તાલના  
 ચેતાતાંત્ર 
 ચેતાઔ : ચેતાતાંત્રન યચનાત્ભઔ અને ક્રિમાત્ભઔ એઔભ 

 ચેતાઔની યચના ઉવભિલેખનુાં વનભાણણ 
 ચેતાતાંત ુદ્વાયા ઉવભલેખનુાં લશન 
 ચેતાતાંતનુ ુાં ફાંધાયણ 
 વલશ્રાભી ઔરાવલજ ન્સ્થવતભાન 
 વક્રિમ ઔરાવલજ ન્સ્થવતભાન 
 ઊવભિલેખનુાં લશન (ગણુધભણ અને કદૂઔાભમ લશન) 
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 ચેતાખભ દ્વાયા ઉવભલેખનુાં લશન 
 ભાનલ ચેતાતાંત્ર 
 ભધ્મસ્થ ચેતાતાંત્ર (CNS) અને (PNS) (ટુાંઔભાાં) 

 ભખજ – અગ્ર, ભધ્મ અને શ્વણ ભખજ 
 ઔયડયજ્જજુ 
 યાલતી ક્રિમા 
 યાલતી ઔભાન 
 ળયતી યાલતી ક્રિમા અને લફન ળયતી યાલતી ક્રિમા 
 વાંલેદીગ્રાશી અંખ અને પ્રક્રિમા 
 આંક : યચના અને ઔામણ દ્ધવત 
 ર્ષ્ટની ક્રિમાવલવધ 
 ઔાન : યચના 
 વાાંબલાની ક્રિમાવલવધ 

 ચેતાતાંત્ર વાંફાંવધત અવનમવભતતા 
 ભ્વટર સ્ઔેરયવીવ 
 ાઔીનશવ 
 યાાંઝણ 

 

(3) રાશાયલણક શાંકન અને તનયાંત્રણ : 

અંતઃસ્ત્રાલી ગ્રાંવથ અને તેનાાં અંતઃસ્ત્રાલ , અંતઃસ્ત્રાલનાાં ઔામો, તેભના લધ ુઅને છા સ્ત્રાલની અવય 
અને તે વાંફાંવધત અવનમવભતતા 

 શાઈથેરેભવ 
 વટયચુયી ગ્રાંથી 
 વવનમર ગ્રાંથી 
 થાઈયઈડ ગ્રાંથી 
 થામભવ 
 એક્રડ્રનર 
 સ્લાદુવિંડ 
 શિુવિંડ 
 અંડવડ 
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 હૃદમ, મતૂ્રવિંડ અને જઠયાત્રીમ ભાખણના અંતઃસ્ત્રાલ 
 અંતઃસ્ત્રાલની ઔામણ દ્ધવત 

 

એકમ – 6 : જનીનતળદ્યા અને આણ્વળય આધાર 

(1) આનળુાંતકિા અને લિન્નિા 

 આનલુાંવળઔતાની ઐવતશાવવઔ શ્વાદ ભવૂભઔા 
 ભેશડરનુાં ઔામણ 
 એઔ વાંઔયણ પ્રમખ (એઔ જનીનનુાં લાયવાખભન) 

 પ્રભતૂાન વનમભ 
 વલષ્રેણન વનમભ 
 ઔવટી વાંઔયણ 

 દ્વદ્વ વાંઔયણન પ્રમખ (ફે જનીનનુાં લાયવાખભન) 
 મટુત વલષ્રેણન વનમભ 
 ભેશડરના ઔામણનુાં મવૂમાાંઔન 

 અણૂણ પ્રભતૂા 
 વશપ્રબાવલતા 
 ફહજુનીવનઔ લાયવ 
 ફહ ુવલઔવી ઔાયઔ 
 પ્રી ટ્રવવભ 
 આનલુાંવળઔતાન યાંખસતૂ્રીમ આધાય 
 વશરગ્નતા અને નુઃવાંમજન 

 લટાણાભાાં વશરગ્નતા 
 ડ્રવક્રપરાભાાં વશરગ્નતા 
 ડ્રવક્રપરાભાાં વ્મવતઔયણ 

 લરિંખવનશ્ચમન 
 લરિંખવનશ્ચમનન યાંખસતૂ્રલાદ 
 વલભજશયજુ આધાક્રયત લાદ 

(a)  - XX – XY પ્રઔાય 

(1) XX ભાદા, XY નય પ્રઔાય દ્વાયા 
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ઉ.દા. લરિંખ વનશ્ચમન ડ્રવક્રપરાભાાં અને ભનષુ્મભાાં 

(2) XY – ભાદા, XX નય પ્રઔાય 

(b) – XY – XO પ્રઔાયનુાં લરિંખ વનશ્ચમન 

(1) નય XO, ભાદા XX 

(2) ભાદા XO, નય XX 

 જનીવનઔ વભતરુન થીમયી 
 એક્કીમ અને દ્વદ્વઔીમ પ્રક્રિમા 
 ખામનેશડ્રભપણ 
 ફાયફડી ઔવટી 
 લરિંખવનશ્ચમનભાાં અંતઃસ્ત્રાલની અવય 
 લનસ્વતભાાં લરિંખવનશ્ચમન 

 એઔવદની લનસ્વતભાાં લરિંખ તપાલત 
 જનીવનઔ લબન્નતા : 

 વલકૃવત 
 વલકૃવતના પ્રઔાય 

 યાંખસતૂ્રભાાં વાંખ્માઔીમ વલકૃવત 
(1) યપુ્રઈડી 
(2) એશયપુ્રઈડી 

 યાંખસતૂ્રની યચનાત્ભઔ અવનમવભતતા 
 યાંખસતૂ્રીમ વલથન 
 ર 
 વલકૃવત 
 ઉત્િભણ 
 સ્થાનાાંતયણ 
 જનીન વલકૃવત 
 જનીવનઔ ખયફડ અથલા અવ્મલસ્થા 
 લાંળાલી  ૃ્ થઔયણ 
 ભેશડલેરમન વવદ્ધાાંત આધાક્રયત અવનમવભતતા 

 ક્રશભપીલરમા 
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 યાંખઅંધતા 
 થેરેવેવભમા 
 વવઔરવેર એવનવભમા 

 જશભજત ચમાચમની કાભી 
(1) ક્રપનાઈર ક્રઔટશયકુ્રયમા 
(2) આવઔેપ્ટશયકુ્રયમા 
(3) અલણણતા 

 ઔેક્રયમટાઈ અને યટત વાંલધણન દ્ધવત 
 યાંખસતૂ્રીમ અવનમવભતતા 

 ડાઉશવ વવિંડ્રભ 
 ટનણવ વવિંડ્રભ 
 ટરાઈન પેવટય વવિંડ્રભ 

 

(2) આનળુાંતકિાનો આણ્વળય આધાર 

 DNA જનીવનઔ રવ્મ 
 ફેટટેક્રયમર રૂાાંતયણ અથલા લગ્રક્રપથ અવય 
 એલયી, ભેક્કાટી અને ભેટરીડના પ્રમખ અને પ્રમખળાાભાાં DNA નુાં વાંશ્રેણ, રૂાાંતયણ 
 DNAનુાં પ્રમખળાાભાાં વાંશ્રેણ 
 DNA જનીન રવ્મ છે તેના જૈલ યાવામલણઔ યુાલા 

 DNAનુાં આણ્લીઔ ભડરે 
 RNA વલરુદ્ધ જનીનરવ્મતા ગણુધભો 
 DNAનુાં સ્લમાંજનન 
 DNA સ્લમાંજનની ક્રિમાવલધી 
 પ્રત્માાંઔન 
 જનીનવાંઔેત 

 વત્રઅંઔી વાંઔેત 
 જનીન વાંઔેતના મખુ્મ ગણુધભો 
 વલકૃવત અને જનીનવાંઔેત 
 લાશઔ RNA (t – RNA) 
 પ્રસ્થાવત પ્રણારી : વેશટ્રર ડગ્ભા 
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 બાાાંતય : (પ્રટીનની જૈલ વાંશ્રેવત ક્રિમા) 

(1) પ્રાયાંબ 
(2) પ્રરાંફન 
(3) વભાક્પ્ત 

 જનીન 
 જનીન-અલબવ્મન્ટતનુાં વનમાંત્રણ-ેયનની વાંઔવના (યચનાત્ભઔ અને વનમાંત્રઔ જનીન) 

(1) વનમાંત્રઔ જનીન 
(2) પ્રભટય જનીન 
(3) યેટય જનીન 

 નઔાયાત્ભઔ અને શઔાયાત્ભઔ વનમાંત્રણ 
 હ્યભુન જીનભ પ્રજેટટ 

 HGP ના રક્ષ્માાંઔ 
 HGP ના બાવલ ડઔાય 
 હ્યભુન જીનમ્પ્રજેટટન ઉમખ 
 હ્યભુન જીનભનાાં વલવળષ્ટ રક્ષણ 

 DNA ક્રપિંખય વપ્રિંક્રટિંખ 
 DNA ક્રપિંખયવપ્રશટ ફનાલલાની યીત 
 DNA ક્રપિંખયવપ્રશટના ઉમખ 

 

એકમ – 7 : બાયોટેનોોજી 

(1) તશદ્ાાંિો અને પ્રરિયાઓ 

 પ્રસ્તાલના 
 ફામટેઔનરજીના વવદ્ધાાંત 

 જનીન ઇજનેયી વલદ્યા 
 લાંધ્મ ક્રયન્સ્થવતની જલણી 

 નુઃવાંમજજત DNA ટેઔનરજીના ામાના વવદ્ધાાંતભાાં વભાવલષ્ટ તફક્કા 
 નુઃવાંમજજત DNA ટેઔનરજીના ઉઔયણ 

 યીસ્ટ્રીટળન ઉત્વેચઔ 
 પ્રવતકૃવત ફનાલતા લાશઔ (લાશઔભાાંથી વાનકુુલરત પ્રવતકૃવત આ ભાટેની જરૂક્રયમાત) 
 શયીપ મજભાન 
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 નુઃવાંમજજત DNA ટેઔનરજીની ક્રિમાવલધી 

 જનીન રવ્મ DNAનુાં અરલખઔયણ 
 ચક્કવ જગ્માએથી DNAની ઔાણી 
 PCR ના ઉમખથી રૂલચ પ્રભાણેના જનીનનુાં પ્રલધણન 

(વલનૈવખીઔયણ, તાભાનળુીત અને વલસ્તવૃતઔયણ) 
 મજભાન ઔ ઔે વજીલના નુઃવાંમજજત DNAનુાં ઉત્તયણ 
 વલદેળી જનીન વનજ ભેલલી 
 અનપુ્રલાક્રશત વાંવાધન 

 

(2) બાયોટેકનોોજી અને િેનુાં પ્રયોજન 

 પ્રસ્તાલના 
 કેતીલાડીભાાં ફામટેઔનરજીના પ્રમજન 
 જનીન ક્રયલતીત વજીલ 

 Bt ઔાવ 
 ઓધ ળાસ્ત્રભાાં ફામટેઔનરજીના પ્રમજન 
 જનીનીઔ ઈજનેયી ઇશસ્યરુીન 
 જનીન થેયાી 
 ાયજનીનીઔ પ્રાણી 
 નૈવતઔ પ્રશ્ન 
 જૈલ ેટશટ 
 જૈલ તસ્ઔયી 
 જૈલ વરાભતે પ્રશ્ન 

 

એકમ - 8 : રરણ્સ્િતિ તળદ્યા અને ઉદતળકાશ 

(1) શજીળો અને ળશતિ 

 પ્રસ્તાલના 
ક્રયન્સ્થવત વલદ્યાન અથણ, વ્માખ્મા અને ળાકા 

 માણલયણ 
 લવલાટ 
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 ક્રયન્સ્થવતવલદ્યાન ામાન ખ્માર 
 મખુ્મ અજૈવલઔ ક્રયફ 

 પ્રઔાળ ક્રયફ : 
(1) લનસ્વતના વાંદબે પ્રઔાળ 
(2) પ્રાણીનાાં વાંદબે પ્રઔાળ 

 તાભાન ક્રયફ :  
(1) લનસ્વતના વાંદબે પ્રઔાળ 
(2) પ્રાણીનાાં વાંદબે પ્રઔાળ 

 ાણી : ાણી એ જીલનની જનેતા છે. ઉષ્ભીમ તર અને તાભાન તપાલત 
 જર વભતરુા અને અનકુરૂન 
 દક્રયમાઈ ાણીભાાં જ વભસ્મા 
 ભ-ૂયશઠેાણના જ વભસ્મા 
 ભવૂભ : 
 ભવૂભ એઔ અજૈવલઔ ક્રયફ તયીઔે અને તેભાાં જલા ભતા લનસ્વત અને પ્રાણી 
 અજૈવલઔ ક્રયફ પ્રત્મે પ્રવતક્રિમા 

 પ્રવતકૂ ન્સ્થવતન વાભન : વનમભન 
 રૂક્રઢ અનવુયતા 
 સ્થાનાાંતયણ ઔયનાયા 
 ઢીરભાાં નાકનાયા ઔે મરુતલી યાકનાયા 

 અનકુરૂન 
 લવવત 

 લવવતની વ્માખ્મા અને રક્ષણ 
(1) લવવત ખીચતા 
(2) જશભદય-લશનક્ષભતા, વાંબાવ્મ જશભદય-ભશત્તભ જશભદય 
(3) મતૃ્યદુય – જીલનળન્ટત સચૂઔન દળણઔ આંઔ – લાસ્તવલઔ અને વાંબાવ્મ મતૃ્યદુય 
(4) લમ આધાક્રયત વલતયણ અને લમ – વયાવભિંડ 
(5) લવવત વદૃ્વદ્ધ 
(6) લવવત વાંતરુન – વદૃ્વદ્ધચિ 
(7) લવવત-લધગટ 
  લવવત વદૃ્વદ્ધ ય અવય ઔયતાાં ક્રયફ 
  ફાહ્ય ક્રયફ (કયાઔ, આશ્રમ, જગ્મા, શલાભાન, લખેયે) 
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 1. સ્ધાણ 

2. યબક્ષણ 
3. ફક્રશિસ્થાાંતય 
4. પ્રજનન 
5. યખ 
6. જીલનચિ લબન્નતા 

  (8) લવવતભાાં ાયસ્ક્રયઔ ક્રિમાના પ્રઔાય  

 આંતયજવતમ ાયસ્ક્રયઔ પ્રક્રિમા 

   1. યસ્યતા  2. બક્ષણ  3. વશબજજતા  4. પ્રવતજીલન  

 

 જૈવલઔ વભાજ અને તેના ઉદાશયણ , રાક્ષલણઔતા (જવત વલવલધતા) , વાંયચના (ઉત્ાદઔ , ઉબખી, 
વલગટઔ) 

 જૈવલઔ વભાજના લચણલસ્લી 
 ક્રયન્સ્થવતઔીમ જીલન દ્ધવત 
 ક્રયન્સ્થવતઔીમ અનિુભણ 

 અનિુભણના મૂ પ્રઔાય 
 અનિુભણન વાભાશમ ઉત્િાાંવતિભ 
 અનિુભણની બાત 

1. ભરુવાંચઔ 
2. જવાંચઔ 
3. ભધ્મસ્થ વાંચઔ 
 

(2) તનળશનિાંત્ર 

 પ્રસ્તાલના 
 પ્રઔાય 
 ફાંધાયણ – (વલસ્તાયથી) 
 ઔામણઔી – (વલસ્તાયથી) 
 ણ શ્ ૃાંકરા 

 ચયણ 
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 વનક્ષે રવ્મ 

 ણ જ 
 ણ સ્તય 
 ક્રયન્સ્થવતઔીમ વયાભીડ 

 વાંખ્મા 
 જૈલબાય 
 ળન્ટત 

 ળન્ટત પ્રલાશ 
 ઉત્ાદઔતાના પ્રઔાય 

 પ્રાથવભઔ ઉત્ાદઔતા (GPP & NPP) 
 દ્વદ્વતીમ ઉત્ાદઔતા 
 લાસ્તવલઔ ઉત્ાદઔતા 

 વલગટન 
 વલગટનની પ્રક્રિમા 
 જૈલ-ભ ૂયાવામલણઔ ચિ 

 લાયચુિ – ઔાફણનચિ, નાઈટ્રજન, ન્ટવજન 
 અલવાદીચિ – પસ્પયવચિ, વવપયચિ 

 ઔાફણનનુાં સ્થાન 
 પ્રદૂણમટુત ઑન્ટવજન 
 ઑન્ટવજન વલળેની ઔશીઔત 

 

(3) જૈળતળતળધિા અને િેનુાં શાંરક્ષણ 

 પ્રસ્તાલના 
 જૈલવલવલધતાના પ્રઔાય 

 જનીન – વલવલધતા 
 જવત – α, β, γ વલવલધતા 
 વનલવનતાંત્રીમ વલવલધતા 

 જૈલવલવલધતાનુાં ફાંધાયણ 
 જૈલવલવલધતાના શતેુ 
 જૈલવલવલધતાની બાત 
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 અક્ષાાંળીમ ઢાાંળ 

 પ્રદેળભાાં ઉંચી જૈલવલવલધતા 
 જવત વનભાણણ સ્ેવવમળન 
 માણલયણીમ અવય 
 જવત વલસ્તાય વાંફાંધ 

 જૈલવલવલધતાનુાં ભશત્લ : (કયાઔ , પદ્રુ ઉમખી મવૂમ, ઔરાત્ભઔ અને વાાંસ્કૃવતઔ રાબ) વનલવનતાંત્ર 
વેલા 

 જૈલવલવલધતા વલશ્વ, યાષ્ટ્રીમ અને ગજુયાત સ્તયે 
 જૈલવલવલધતા વલશ્વસ્તયે 
 જૈલવલવલધતા યાષ્ટ્રીમ સ્તયે 
 ગજુયાતની જૈલવલવલધતા 

 જૈલવલવલધતાન નાળ 
 લવલાટની નાબદૂી અને તેનુાં આરામદીઔયણ 
 અલબળણ 
 વલદેળી જવતનુાં આિભણ 
 વશ-લપુ્તતા 

 જૈલવલવલધતાની જલણી 
 જૈલવલવલધતાની જલણીની દ્ધવત 
 સ્લસ્થાન જલણી 

 સયુલક્ષત પ્રદેળના પામદા 
 યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન 
 અબમાયણ્મ 

 આયલક્ષત જૈલાલયણ અને તેના વલસ્તાય 
 નાલબ પ્રદેળ – ફયપ પ્રદેળ – વાંિાાંવત પ્રદેળ 

 નલસ્થાન જલણી – અખત્મના ઉદાશયણ 
 ફીજવનવધ 
 જનીનવનવધ 

 

(4) યામળરણીય શમસ્યાઓ 

 પ્રસ્તાલના 
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 શલાનુાં પ્રદૂણ અને તેનુાં વનમાંત્રણ 
 લાશન દ્વાયા થતુાં શલાનુાં પ્રદૂણ, ગજુયાતભાાં એઔ અભ્માવ 
 જર પ્રદૂણ અને તેનુાં વનમાંત્રણ 
 ગયખ્થ ુઔચય અને ઓદ્યલખઔ ઔચય 
 સુઔતાઔયણ 
 જૈવલઔ વલળારન 
 વાંઔલરત ખાંદા ાણીનુાં શદુ્વદ્ધઔયણ 
 ગન ઔચય 
 વાંયટુત ઔચય 
 ગશૃ લયાળન જકભી ઔચય અને ઝેયી ઔચય 
 પ્રા્સ્ટઔ ઔચયાન ઉમખ 
 લરભય ઔચયા-ડાભય વભક્ષ યડનાાં વલવળષ્ટ રક્ષણ 
 કૃવ યવામણ અને તેની અવય 
 ખેવનઔ કેતી – એઔ અભ્માવ 
 વલક્રઔયણીમ ઔચય 
 ગ્રીન શાઉવ અવય અને લૈવશ્વઔ તાભાનભાાં લધાય 
 લૈવશ્વઔ તાભાનના લધાયાનુાં વનમાંત્રણ ઔયલા ભાટેના ખરા 
 સ્ટે્રટ ્સ્પમયભાાં ઝનસ્તયનુાં વલગટન 
 સ્ત્રતન અમગ્મ ઉમખ ઔયલાથી તેના ગટઔ અને વનમાંત્રણ 
 જભીનનુાં ક્ષાયણ અને યણનુાં વનભાણણ 
 જરિાાંવત અને ભવૂભક્ષાયતા 
 લનનાળ 
 લનવાંયક્ષણભાાં રઔબાખીદાયી 
 ત્રણ માણલયણીમ પ્રશ્નન પદામી અભ્માવ 

 

(5) ઉદતળકાશ 

 પ્રસ્તાલના 
 જીલનની ઉત્વત્ત 

(અજીલનલાદ, જીલજનલાદ, ઉવઔાાફાણલાદ, ળાશ્વત્તત્તાન લાદ , આવત્તલાદ, વલવળષ્ટ વજૉનલાદ , 
જૈવલઔ ઉદવલઔાવલાદ) (Theory & Organic Evolution) 
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 ેયીન – શાવડને વાંઔવના : યાવામલણઔ ઉદવલઔાવ, જૈવલઔ ઉદવલઔાવ 
 જીલના આન્ણ્લઔ ઉદવલઔાવના યુાલા 
 યયુી અને વભરયન પ્રમખ 
 વજીલન ઉદવલઔાવ િભ 
 ઉદવલઔાવના યુાલા : 

1. ફાહ્યાઔાય વલદ્યા વભમરૂઔ અંખ, ઔામણ, વદળ અંખ, અલવળષ્ટ અંખ, જડતી ઔડી 
2. ખબણવલદ્યાના યુાલા 
3. દેશધભણવલદ્યાના યુાલા 
4. અન્શ્ભવલદ્યાના યુાલા 

 અનકુલૂરત પ્રવયણ (વાંઔવના, પ્રઔાય, ઔાયણ અને લખીઔયણ) 
 જૈવલઔ ઉદવલઔાવ 

 રેભાઔણલાદ 
 રેભાઔણલાદની ત્રકુ્રટ 
 ડાવલિનલાદ 
 ડાવલિનલાદની ભમાણદા 
 દ-વિવન વવદ્ધાાંત 

 ઉદવલઔાવની આધવુનઔ વાંઔવના 
 ઉદવલઔાવની ક્રિમાવલવધ 
 શાડી-વલનફખણન વવદ્ધાાંત 
 જનીન વેત ુ
 જનીન આવવૃત્ત 
 વવદ્ધાાંતનુાં પ્રામલખઔ આમજન 
 તેનુાં ભશત્લ 
 જીનફ્ર (જનીન પ્રલાશ) 
 જનીનીઔ વલચરન 
 ઉદવલઔાવન ટુાંઔ અશલેાર 
 ભાાંલ-ઉદવલઔાવનુાં લરણ 
 ભાનલ-ઉદવલઔાવની અન્શ્ભનોંધ 

(પ્રક્પ્રવથેટવ, એજજપ્તવથેટવ, ડ્રામવથેટવ, ક્રયવથેટવ, યાભાવથેટવ, ઔેશમાવથેટવ, 
સ્ટે્રરવથેટવ, શભઈયેટતવ, શભ વેવમશવ, વનએશડયથર ભેન, યડવેળમનભેન, િભેગ્નન ભાનલ) 

 આધવુનઔ ભાનલ 


