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- ક વલળે વોપ્રથભ ભાહશતી આનાય = યફર્ટહકૂ 

- કના મખુ્મ ફે પ્રકાય = 1) લનસ્વત ક 2) પ્રાણી ક 
 

- કના આધાયે વજીલના ફે પ્રકાય છે. = 1) એક કીમ વજીલ 2) ફહુ કીમ વજીલ 
 

-      એક કીમ              ફહુ કીમ 

              અભીફા             ફધાજ પ્રાણીઓ 

    ેયાભીળીમભ            ફધી જ લનસ્વતઓ 

      યગુ્રીના 
 

- ક(Cell)  ેળી (Tissue)  ઉાાંગ (Sub organ)  અંગ  તાંત્ર  ળયીય 
 

- વોથી નાનુાં અંગ = વવનમર ગ્રાંથી (Pineal Gland) 

- આણાાં ળયીયભાાં 78 અંગ શમ છે (જેભાાં સ્કીન વોથી ભટુાં અંગ છે) 
 

- રુવધયાભબવણતાંત્ર 
- હ્રદમ = સ્નાયઓુનુાં ફનેલુાં છે. 
- હ્રદમ ફાંને પેપવા લચ્ચે ડાફી ફાજુ “ાાંચભી અને છઠ્ઠી” ાાંવીની લચ્ચે આલેલુાં છે. 
- તે મઠૂી જેર્રા કદનુાં અને ળાંકુ આકાયનુાં છે.  
- હ્રદમન લજન 250 થી 300 ગ્રાભ શમ છે. 
- હ્રદમ કુર ચાય ખાંડ ધયાલે છે. 
- ક નુાં કામટ:  

= રુવધય લાહશનીભાથી O2 રઈ કાફટન નુાં ઉત્વજૉન કયવુાં 

= ભાનલ ળયીયભાાં આળયે 104 ક શમ છે 

 

- હ્રદમ ાં જેવ ુકામટ કયી 1 વભવનર્ ભાાં 72 લખત ધફકે છે. 

- શધુ્ધ રુવધય (O2 યકુ્ત) પેપવા  ફુપ્ફફુવ વળયા  ડાબ ુકણટક  દ્વિદર લાલ્લ  ડાબુાં કે્ષક  

ભશાધભની  ળયીયના અંગ 

 



 

- અશદુ્ધ રુવધય (O2 લગય) ળયીય ના અંગ  ભશાવળયા  જભણુાં કણટક  વત્રદર લાલ્લ  જભણુાં 

કે્ષક  ફુપ્ફફુવ ધભની  પેપવા 
 

- જે રુવધય લાહશની રુવધયને હ્રદમની અંદય રઈ આલે તેને “વળયા” કશલેાભાાં આલે છે. 

        જેની દીલાર ાતી શમ છે. 

- જે રુવધય લાહશની રુવધયને હ્રદમની ફશાય રઈ જામ તેને “ધભની”  કશ ેછે. 

        તેની દીલાર જાડી અને સ્સ્થવતસ્થાક શમ છે. 

 

 

 

 
                                             

 
 

 રુવધયયવ 
- રુવધયયવ ભાાં 90% ાણી 10% અન્મ ધર્ક આલેરા શમ છે. 

- તેભાાં પ્રર્ીન, ઉત્વેચક, અંત: સ્ત્રાલ લગેયેન વભાલેળ થામ છે. 

 રુવધયક 
- યક્તકણ(RBC= Red Blood Cells) 

- યક્તકણ ળયીયના વોથી નાના ક છે. યક્તકણભાાં કકેન્રન અબાલ શમ છે. 

- રુવધયભા યક્તકણનુાં પ્રભાણ વોથી લધ ુજલા ભે છે. 

- યકતકણ નુાં આયષુ્મ 120 હદલવનુાં શમ છે. 

- યકતકણ હશભગ્રભફન ના ફનેરા શમ છે. 

- O2 અને CO2 નુાં લશન કયે છે. 

- વોથી ભર્ ક ચેતાક શમ છે. 
 

 શે્વતકણ 
- શે્વતકણનુાં પ્રભાણ ળયીય ની સ્સ્થવત ય આધાહયત છે. 
- શે્વતકણ નુાં આયષુ્મ 3 થી 4 હદલવ છે. 

રુવધય (પ્રલાશી વાંમજક ેળી) 

રુવધયયવ રુવધય ક 

ત્રાકકણ યક્તકણ-RBC શે્વતકણ-WBC 

 



 

- રુવધયભાથી છૂર્ા ડી, આકાય ફદરી ક લચ્ચેના સ્થાનભા જઈ ળકે છે. 
- ળયીયભાાં પ્રલેવેરા સકૂ્ષ્ભજીલન નાળ કયે છે, એર્રે તેને “સકૂ્ષ્ભ વૈવનક” કશલેાભા આલે છે. 
- લધ ુડતાાં શે્વતકણ ફને ત્માયે “લ્યકેુવભમા (Blood Cancer)” થામ છે. 
- એડલડટ જેનય િાયા ળીતા યવવની ળધ કયલાભાાં આલી શતી. 
- એડલડટ જેનયને યવવ ના જનક ભાનલાભાાં આલે છે. 

 

 ત્રાકકણ 
- તે વાંલેદનળીર ક ધયાલે છે. 

- તેનુાં પ્રભાણ રુવધયભાાં વોથી ઓછાં શમ છે. 

- આ કણ રશીની જાભી જલાની હિમા ભારે્ જલાફદાય છે. 

 

 ભનષુ્મનુાં ાચનતાંત્ર (Human Digestive System) 

 મખુ્મ ાચનઅંગ 

1. મખુ:- ાચનતાંત્રની ળરૂઆત મખુ થી થામ છે. 

2.  મખુગશુા :-  

        

 

 

 

 

    (ખયાકને કાલાનુાં)  (ખયાકને ચીયલાનુાં)   (ખયાકને ચાલલાનુાં અને દલાનુાં) 

 ભરેહયમા યગ એ કયડયજ્જુને ણ અવય કયે છે. 
 

 જીબ અને રાગ્રાંથી (Salivary Gland) 
- જીબ એ ભાાંવર અંગ છે. 
- ત્રણ જડ રાગ્રાંથી આલેરી છે.  
- જેભાાંથી રાયવ ઉત્ન્ન થામ છે. 
- આ રાયવ ખયાકને બીન અને ચ ફનાલ છે. 

- રાયવભાાંથી એભામરેઝ ઉત્વેચક ઉભેયામ છે જે સ્ર્ાચટ નુાં ાચન કયે છે. 

  

 

દાાંત 

દુવધમા દાાંત કામભી દાાંત 

છેદક દાાંત યાક્ષી દાાંત અગ્ર દાઢ કામભી દાાંત 
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  3. અન્નની :- 

- અન્નની 23 વેન્ર્ીભીર્ય થી રઇ 25 વેન્ર્ીભીર્ય રાાંફી શમ છે.  

- અન્નની સ્સ્થતસ્થાક યચના છે. 

- ઘાાંર્ીઢાકણ જભતી લખતે ફાંઘ થઇ જઈ અન્નની અને શ્વાવની ને અરગ કયે છે. 
 

4. જઠય:- 

- ઉદયગશુાભાાં ડાફી ફાજુ આલેરી સ્નાયભુમ કથી છે. 

- તેભાાં ખયાક ત્રણ કરાક સધુી લરલામ છે. 

- જઠયની હદલારભાાંથી HCL, શ્રેષ્ભ, ેપ્ફવીન ઉત્વેચક ઉભેયામ છે. 

- HCL = ખયાકને એવીડીક ફનાલે છે, જેથી સકુ્ષ્ભજીલન નાળ થામ છે. 

- શ્રેષ્ભ = HCL થી જઠયનુાં યક્ષણ કયે છે. 

- ેપ્ફવીન ઉત્વેચક = પ્રર્ીનનુાં ાચન કયે છે. 

 

5. નાનુાં આંતયડુાં (Small Intestine)   

- નાનુાં આંતયડુાં તેના વ્માવને કાયણે નાનુાં છે. 

- નાના આંતયડાની રાંફાઈ 20 ફુર્ (6.5 ભીર્ય) 

- તેન ળરૂઆત ન બાગ ક્લાળમ (U આકાય) 

- મકૃત અને સ્લાદુવિંડભાાંથી ચક્કવ ધર્ક ક્લાળમભાાં 

ઠરલામ છે. જેથી ખયાકનુાં વાંણૂટ ાચન ત્માાં થામ છે. 

 

6. મોટંુ આંતરડુ ં(Large Intestine) 
- ભટુાં આંતયડુાં તેના વ્માવને કાયણે ભટુાં છે. 

- ભર્ા આંતયડાની રાંફાઈ 6 ફુર્ (1.9 ભીર્ય) છે. 

- અભચત ખયાકભાાંથી લધાયાનુાં ાણી ળી રે છે. 
 

7. ભાળમ, ભિાય 

- અભચત ખયાકને ળયીયભાાંથી વનકાર કયે છે. 

 

 

 

 



 

 વશામક ાચન અંગ: 
1. રાગ્રાંથી  

2. મકૃત: 

- મકૃત ઉદયગશુાભાાં જભણી ફાજુ આલેર શમ છે. 

- મકૃતન નુાં દ 1.5 KG થી 2 KG શમ છે, તે ળયીયનુાં વોથી લધ ુદ ધયાલતી ગ્રાંથી છે. 

- તેભાાંથી ીતયવ ક્લાળમભાાં ઠરલાઈ છે જે એવીડીક ખયાકને વય (અંત:સ્રાલ) સ્લરૂભાાં પેયલે છે. 

 

3. સ્લાદુવિંડ  

- સ્લાદુીંડ જઠય અને આંતયડાની લચ્ચે આલેર શમ છે. 

- તેભાાંથી ક્લાળમભાાં  

                ઇન્સ્યરુીન અંત:સ્ત્રાલ = ળકટયાનુાં પ્રભાણ વનમાંવત્રત કયે 

                એભાઈરેઝ ઉત્વેચક = કફોદીતનુાં ાચન 

                ેપ્ફવીન ઉત્વેચક = પ્રર્ીનનુાં ાચન 

                રામેઝ ઉત્વેચક = ચયફીનુાં ાચન   

જીબના સ્લાદ અંગે: 

આેર આકૃવત પ્રભાણે જીબન સ્લાદ 

sweet = ગળ્મ સ્લાદ 

Salty = ખાય સ્લાદ 

Sour = ખાર્ સ્લાદ 

Bitter = કડલ સ્લાદ 

 

 ક ધર્ક 
1. કાફોહદત  

- કાફોહદત કાફટન, શાઇડ્રજન, અને ઓક્વીજનના ફનેરા શમ છે. 

- કાફોહદત ઉજાટપ્રાપ્પ્ફતન મખુ્મ સ્ત્રત છે. 

- કાફોહદત મખુ્મત્લે ગળ્મા દાથો ભાાંથી ભી આલે છે. 
 

2. પ્રર્ીન: 

- પ્રર્ીન એભીન એવવડના ફનેરા શમ છે. 
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- પ્રર્ીન ળયીયન યચનાત્ભક અને હિમાત્ભક ઘર્ક છે. 

- પ્રર્ીન કઠ અને ઈંડાભાાંથી લધ ુપ્રભાણ ભાાં ભે છે.  

- પ્રર્ીનની ઉણથી = કલવળમયકય અને ભાયાસ્ભવ જેલા યગ થામ છે. 

 

3. ચયફી: 

- ચયફી પેર્ી એવવડની ફનેરી શમ છે. 

- ચયફી ઉજાટન વાંગ્રશ કયે છે. 

- ચયફી તૈરી દાથો ભાાંથી ભે છે. 

 

4. વલર્ાભીન: A / B / C / D / E / K 

- વલર્ાભીન B અને C = ફાંને વલર્ાભીન જ રાવ્મ છે. 

- વલર્ાભીન A, D, E અને K ચયફી િાવ્મ છે. 

- વલર્ાભીન D અને K ળયીયભાાં ફાંને છે. 

- વલર્ાભીન D ફનલા ભારે્ સમુટપ્રકાળની શાજયી અવનલામટ છે. 

- વકૃ્ષ ખયાક ફનાલલા ભારે્ સમુટપ્રકાળ ની શાજયીભાાં પ્રકાળ વાંશ્રેણ ની હિમા કયે છે.  

(O2 + H2O + સમુટપ્રકાળ => C6H12O6 + O2)  
 

 વલર્ાભીનની ઉણ થી થતા યગ: 
- 1.) A (યેર્ીનર) = યતાાંધણાણુાં (આંખ) 

- 2.) B (થામભીન) = ફેયીફેયી (ત્લચા અને ચાભડીને રગતી ફીભાયી) 

- 3.) C (એસ્કફીક એવીડ) = સ્કલી (દાાંતની ેળી) 

- 4.) D (કરકેલ્વીપેયર) = સકુ્તાન (શાડકા) 

- 5.) E (ર્કપેયર) = લાંધ્મત્લ (પ્રજનનતાંત્ર) 

- 6.) K (હપરક્લીનન) = રશીજાભી જલાની હિમાભાાં અલયધ ઉબ કયે છે. 

 

 ભાનલ આંખ 
(1) કનીનીકા (કવનિમા) 

- કનીનીકા થી પ્રકાળના હકયણ આંખભાાં પ્રલેળે  છે. 
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(2) આઈયીવ: 
- પ્રકાળના જથ્થાનુાં વનમાંત્રણ કયે છે. 

(3) પ્ફયુીર (કીકી) 

- પ્રકાળના હકયણને આગ ધકેરે છે. 

(4) નેત્રભણી (રેન્વ) 

- પ્રકાળના હકયણનુાં લિીબલન કયે છે. 

- રેન્વની યચના સ્સ્થવતસ્થાક છે.  

(4) વીરીમયી સ્નાય:ુ 

- વીરીમયી સ્નાય ુરેન્વ ને નાના-ભર્ા કયલાનુાં કામટ કયે છે. 

(6) નેત્રર્ર: (યેર્ીના) 

- નેત્રર્ર ય લસ્તનુ ુાં પ્રવતભફિંફ યચામ છે. 

(7) વાંલેદીચેતા: 

- વાંલેદીચેતા ભગજ સધુી વાંદેળા શચાડલાનુાં કામટ કયે છે. 
 

 આંખની ખાભીઓ: 
(1) રઘરુષ્ષ્ર્ની ખાભી: (ભામવઆ-myopia) 

 

 

 

 

 

 
 

- દૂયની લસ્ત ુભાાંથી  પ્રકાળના હકયણ આંખભાાં પ્રલેળે ત્માયે રેન્વ જરૂહયમાત મજુફ ભર્ (ાત) ન થઇ 

ળકે.  
- ત હકયણનુાં લધાયે લિીબલન થલાને રીધે પ્રવતભફિંફ નેત્રર્રની આગ યચામ છે જેથી દૂયનુાં સ્ષ્ર્ 

દેખાત ુાં નથી.  
- જમાયે નજીક નુાં સ્ષ્ર્ દેખામ છે. 

- તેના વનલાયણ ભારે્ મગ્મ ાલય લા અંતગો રેન્વ લયામ છે. 

  

 

 
 

 



 

       (2) ગરુુરષ્ષ્ર્ની ખાભી (શાઇય ભેટ્રવઆ ): 

      - નજીકની લસ્તભુાાંથી પ્રકાળના હકયણ આંખભાાં પ્રલેળે ત્માયે  

        રેન્વ જરૂહયમાત મજુફ નાન (જાડ) ના થામ ત ઓછ 

        લિીબલન થલાને રીધે પ્રવતભફિંફ નેત્રર્રની ાછ  

        યચામ છે. 

- જેથી નજીકની લસ્ત ુ(ભચત્ર) સ્ષ્ર્ દેખાત ુાં નથી 

- જમાયે દૂયનુાં સ્ષ્ર્ દેખામ છે. 

- તેના વનલાયણ ભારે્ મગ્મ ાલય લા ફહશગો રેન્વ  

લયામ છે. 

 

(3) પે્રવફામવઆ: 

    - ઉંભય લધતા વીરીમયી સ્નાય ુનફા ડે છે. જેથી દૂયનુાં કે નજીકનુાં સ્ષ્ર્ દેખાત ુાં નથી. 

    - તેના વનલાયણ ભારે્ મગ્મ ાલયલાા ફામપકર (િીકેન્રી) રેન્વ લયામ છે. 

    - જેભાાં ઉયન બાગ અંતગો રેન્વ અને નીચેનબાગ ફહશગો રેન્વ શમ છે. 

 

(4) ભતીઓ: 

    - આંખના ડદા ય ક્ષાયનુાં દુવધમા યાંગનુાં આલયણ જાભી જલાથી સ્ષ્ર્ દેખાત ુાં નથી. 

    - આંખની ખાભીભાાં લાયન એકભ ડામપ્ફર્ય છે. જેને ડામપ્ફર્યભીર્ય થી ભાી ળકામ છે. 

  
 

 
 જમાાં f = કેન્ર રાંફાઈ 

 

 ભનષુ્મનુાં ભગજ 
- ભનષુ્મનુાં ભગજ ભસ્તક ેર્ીથી યક્ષામેર શમ છે. 

- ભગજ ની આવાવ ત્રણ આલયણ શમ છે. 

- તેભાાં ભસ્તક ભેરુજ શમ છે. જે ભગજ ને રાગતા  

આંચકાથી યક્ષણ આે છે. 

 

 

 

 

 



 

1. અગ્રભગજ:  
- અગ્રભગજભાાં રષ્ષ્ર્ ,વનમભન, શ્રલણ, લાણી, વલચાય, 

  ગાંધ, સ્ભયણળસ્ક્ત, સ્ળટ, તાભાન લગેયેના કેન્ર  

  આલેરા છે. 

 2. ભધ્મભગજ:  
- અગ્રભગજ અને શ્વભગજના કામોનુાં વાંકરન કયે છે. 

  pineal Gland = કેન્વયથી ફચાલે અને યગ વાભે યક્ષણ આે છે. 

3. શ્વભગજ: 
હૃદમના ધફકાયા, શ્વાવયછલાવ, રુધીયનુાં દફાણ, ળયીયનુાં વભતરન, ઉધયવ, વછિંક, રાયવન સ્રાલ 

ખયાકને ગલ લગેયે કેન્ર આલેરા છે. 

- તેન ાછર છેડ રાંફભજ્જા છે. જેભાાં ીચ્યરુ્યી ગ્રાંથી આલેર છે. જે પ્રમખુ અથલા ભશા ગ્રાંથી છે. 

- ખુ્ત વ્મસ્ક્તના ભગજનુાં દ 135૦-1400 ગ્રાભ શમ છે.  

- નલજાત વળશનુા ભગજનુાં દ 350ગ્રાભ છે. 
 

 કયડયજ્જુ  
- કયડયજ્જુ આજુફાજુના અલમલનુાં વભતરન જાલે છે. 

 

 ભનષુ્મનુાં શ્વવનતાંત્ર  
 ફાહ્યનાવવકા વછર: 

શ્વવનતાંત્રની ળરૂઆત, શ્વવનલાયઓુની આ-રે. 
 

- નાવવકા કર્ય 

- શ્રેષ્ભયકુ્ત પ્રલાશી ધયાલે છે. જેથી ધૂના યજકણ અને સકુ્ષ્ભ જીલ અંદયપ્રલેળે નશીં. 
 

- શ્વાવની 

- રાંફાઈ 23 વે.ભી. થી 25 વે.ભી. સધુીની છે. 

- શ્વાવલાહશની: શ્વાવનીની ફે ળાખા શમ છે. 

- પેપવા: ડાબુાં પેપસુાં (કદભાાં નાનુાં) યાંગ રાર 

      : જભણુાં પેપસુાં (કદભાાં ભટુાં)  

- પેપવાનુાં વાંકચન અને વલસ્તયણ થલાને રીધે શ્વાવયછલાવ ળક્ય ફને છે. 

- એક ભીનીર્ભાાં 16 થી 20 લખત શ્વાવયછલાવ ળક્ય ફને છે. 

 



 

- પેપવા રુવધયભાાં O2  ઉભેયી રુધીયને શદુ્ધ કયે છે. 

 શ્વાવલાશીકા 

- શ્વાવલાહશની પેપવાાંભાાં પ્રલેળીને અનેક ળાખાઓભાાં વલબાજીત થામ  

છે, જેને શ્વાવલાશીકા કશ ેછે. 

 લાય ુકષ્ઠ 

- પેપવાભાાં આલેરી દ્નાક્ષના જુભખા જેલી યચના ધયાલે છે. 

 રુવધયકવળકા: 

- લાય ુકષ્ઠની પયતે રુવધય કવળકાઓ વલર્ામેર શમ છે.  

 

 ઉત્વજૉનતાંત્ર:  
- ળયીય ની જુદી-જુદી જૈવલક પ્રહિમાઓના અંતે નાઈટ્રજન ધયાલતા યયુીમા, યહુયક એવીડ, એભવનમા 

જેલા ઉત્વગટ રવ્મ ઉત્ન્ન થામ છે. 

1. હકડની (મતુ્રવિંડ) 

- રારાળ ડતા ફદાભી યાંગની લાર આકાયની ફે હકડની આલેર છે. 

- તે ઉત્વગટ રવ્મને રુવધયભાાંથી છર્ા ાડી રુવધયને શદુ્ધ કયે છે તથા ળયીયભાાં ાણીનુાં વાંતરુન જાલે 

છે. 

- હકડની મગ્મ યીતે કામટ ન કયે ત ડામારીવીવની ભેડીકર ટ્રીર્ભેન્ર્ કયલાભાાં આલે છે. 

લજન = 140 GM 

2. મતૂ્રલાશીની: 

- ઉત્વગટ રવ્મનુાં લશન કયે 

3. મતૂ્રાળમ: 

- ઉત્વગટ રવ્મન ળયીયભાાંથી વનકાર. ી યાંગ યયુિભના કણ શમ છે. 

- આ ઉયાાંત ત્લચા {પ્રસ્લેદ(યવેલ)ગ્રાંથી} ન ણ વભાલેળ થામ છે. 

NOTE: વાભાન્મ મતૂ્રભાાં 95% ાણી, 2.6% યયુીમા, 2% ક્ષાય ૦.3-૦.4% એભનીમા શમ છે. Ph=6 

થયી: કેપ્લ્ળમભ ઓક્ઝેરેર્ની ફનેર શમ છે. 

 

 કાંકારતાંત્ર 

- કાંકારતાંત્ર ળયીયને આધાય આે છે. 

- શાડકા કેપ્લ્ળમભ અને પસ્પયવના ફનેર છે. (Ca અને P) 

 



 

- ફાકના જન્ભ વભમે રગબગ 300 જેર્રા શાડકા શમ છે. 

- નાના ફાકભાાં શાડકાની વાંખ્મા 213 શમ છે. 

- ખુ્ત લમની વ્મસ્ક્તભાાં 206 જેર્રા શાડકા શમ છે. 

- ખયી = 8 શાડકા (કા વહશત) 

- ચશયેાભાાં = 14 શાડકા 

- પ્રત્મેક શાથગભાાં 30-30 શાડકા આલેર શમ છે. 

- છાતીની ીંજયા જેલી યચનાભાાં 25 શાડકા આલેર શમ છે. 

- કયડસ્તાંબ ભાાં 33 શાડકા આલેર શમ છે. 

- વોથી નાનુાં શાડકુાં = ેગડુ(કાનભાાં) સ્રે્પ્ફવ 

- વોથી ભટુાં શાડકુાં = હપભય (વાથ)  

 

 અંત:સ્ત્રાલતાંત્ર 

- અંત:સ્ત્રાલ જમાાં ઉત્ન્ન થામ ત્માાં કામટ કયતા નથી રુવધય િાયા લશન ાભે છે. 

1. ીચ્યરુ્યી ગ્રાંથી 

- રાંફભજ્જા (શ્વભગજ) ભાાં આલેરી  છે. 

- ીચ્યરુ્યી એ પ્રમખુગ્રાંથી, ભશાગ્રાંથી છે (કુર 7 ગ્રાંથી છે) 

(a) વદૃ્વદ્ધ અંત:સ્ત્રાલ: ળયીયની વદૃ્વદ્ધ ભારે્ જલાફદાય 

(b) ણ અંત:સ્ત્રાલ: 1. થાઈયઈડ  2. શિુીંડ  3. અંડીંડ નુાં વનમભન કયે છે. 

(C) લાવપે્રવીન અંત:સ્ત્રાલ:- ધભનીભાાં રુધીયનુાં દફાણ લધાયે. 

(d) ઓક્વીર્વીન અંત:સ્ત્રાલ :- સ્ત્રીઓભાાં ફાકના જન્ભ વભમે ગબાટળમ સ્નાયઓુને વાંકચે છે. 
 

2. થાઈયઈડ ગ્રાંથી: 

- ગાભાાં (શ્વાવની) આલેરી છે. 

- થાઈયક્વીન અંત:સ્ત્રાલ ઉત્ન્ન કયે છે. 

- કાફોહદત, પ્રર્ીન, ચયફી અંત:સ્ત્રાલનુાં ચમાચમ કયે છે. 
 

3. શિુીંડ: 

- રુુના પ્રજનનતાંત્ર વાથે વાંકામેરા છે. 

- રે્સ્ર્સ્રે્યન અંત:સ્ત્રાલ ઉત્ન્ન કયે છે. 

- રુુના જાતીમ રક્ષણ ભારે્ જલાફદાય છે. 
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4. અંડીંડ: 

- સ્ત્રીના પ્રજનનતાંત્ર વાથે વાંકામેર છે. 

- ઈસ્ટ્રજન અને પ્રજેસ્રે્યન અંત:સ્ત્રાલ ઉત્ન્ન કયે છે. 

- સ્ત્રીના જાતીમ રક્ષણ ભારે્ જલાફદાય છે. 
 

5. એડ્રીનરગ્રાંથી: 

- એડ્રીનર ઉદયગશુાભાાં આલેર છે. 

- ત્રણ અંત:સ્ત્રાલ ઉત્ન્ન કયે છે. 

l. ગ્લકુ કર્ીકઈડ: કાફોહદત, પ્રર્ીન, ચયફીનુાં ચમાચમ કયે છે. 

ll. ભીનયર કર્ીકઈડ: ળયીયભાાં આમનટનુાં પ્રભાણ જાલી યાખે છે. 

lll. જાતીમ કર્ીકઈડ: જાતીમ રક્ષણ ભારે્ જલાફદાય છે. 

6.ીનીમર ગ્રાંથી: 

- ભગજ વાથે વાંકામેર ગ્રાંથી છે. 

- તેના િાયા ઉત્ન્ન થત અંત:સ્ત્રાલ ળયીયને યગપ્રવતકાયક ળસ્ક્ત યુી ાડે છે. 

- વોથી નાની ગ્રાંથી છે. 

7. મકૃત: 
 

8. સ્લાદુવિંડ: 
 

9. રાગ્રાંથી:    
 

 યગ: 

 લાઇયવ(વલાણુાં): 

- ળધક: ઇલાન લસ્કી 

- વોથી સકુ્ષ્ભજીલ 

- વજીલ-વનજીલ ને જડતી કડી 

અછફડા (ચાભડી ને રાગત ુાં ) – લેયભરઆ લાઇયવ 

કભ (મકૃત ને રાગત ુાં) – હશેર્ાઈર્ીવ લાઇયવ 

ફ્લ ુ(શ્વાવનતાંત્ર ને રાગત ુાં) –  

ઇન્ફ્લુાંએન્ઝા (શ્વવનતાંત્ર ને રાગત ુાં) –  

ફારકલા/રીમ(શાડકા ને રાગત ુાં) – રીભેર્ીક્વ લાઇયવ 
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AIDS (એક્િાયડડ  ઇમ્મમ્મયનુો  ડફેપવસયન્સી વસન્રોમ) (યગપ્રવતકાયક ળસ્ક્ત ઓછી કયે)  

HIV (હ્યભૂન ઇમ્મનુડફેપવસયન્સી લાઇયવ) યેબ્ડ ને રાગત ુાં  

- ળીતા (ત્લચા ને રાગત ુાં) = લેયવીરા ને રાગત ુાં 

- ગારચરીમા (ત્લચા ને રાગત ુાં)  

- સ્લાઇનફ્લ ુ(પેપવા ને રાગત ુાં) = H1N1 ને રાગત ુાં 

- ડેન્ગ્યુાં = અયફ લાઈયવ (એડીવ એનપીરીવ ભચ્છય - ભાદા)  
 

 ફેક્રે્હયમા (જીલાણુાં) 

- ળધક:- એન્ર્ની લેન લ્યફેુનશક 

 ફેક્રે્હયમા િાયા થતા યગ.      

- ઉધયવ(ગળુ), ક્ષમ(પેપવા), T.B.(ર્ફુયક્યરુવીવ) = ભાઈિ ફેક્રે્હયમભ ર્ફુયક્યરુવીવ  

       ફેક્રે્હયમા   

- ધનયુ(ચેતાતાંત્ર)= ક્રસ્ટ્રીહડમભ ફેક્રે્હયમા   

- ન્યભુવનમા(શ્વવનતાંત્ર)= હડપ્ફરકકવ ન્યભુની ફેક્રે્હયમા 

- ગનહયમા(જાતીમ અંગ)= નામવેયીમા ગનયી ફેક્રે્હયમા 

- ર્ાઈપઈડ(આતયડા)= વારભનેરા ર્ાઈપી ફેક્રે્હયમા 

- ડીપ્ફથેયીમા(ગા)= કયીન ફેક્રે્હયમભ ડીપ્ફથેરી ફેક્રે્હયમા 

- કરેયા (ઉત્વજૉનતાંત્ર)= વલભિમ કરેયી  ફેક્રે્હયમા  

- ભયકી / પ્ફરેગ(પેપવા/યક્તકણ)= માવેનીમા ેસ્ર્ીવ(ઉંદય/ચાાંચડ િાયા પેરામ) ફેક્રે્હયમા  
 

 પ્રજીલ 

- ભરેહયમા(ફય/કયડયજ્જુ)= પ્ફરાઝ્ભડીમભ પ્રજીલ (ભાદા એનીપીરીવ ભચ્છય િાયા પેરામ) 

- ામહયમા(દાાંત) 

- ભયડ(આંતયડા) 
 

 કૃવભ 

- ડામાફીર્ીવ 

- કેન્વય 
 

 અન્મ યગ 

- ગ્લકુભા(અંધા)   - ભવતમ(આંખ) 

- આથટયાઈર્ીવ(ગના વાાંધા)  - ઓર્ીવ(કાન) 



 

- ક્ન્જેકર્લાઈર્ીવ(આંખ)   - દભ/અસ્થભા(પેપવા) 

 

  કની અંગીકા  

1. કકેન્ર:-કભાાં થતી પ્રહિમાઓન ુવાંચારન કયે છે.  

2. કયવ:-ક ભાાં યશલે ુાં પ્રલાશી છે જેભાાં ફધી  અંગીકાઓ તયતી શમ છે. 

3. કયવર્ર:-કયવની પયતે યશરેા ડદા છે જેના િાયા રવ્મની આરે થામ છે. 

4. કદીલાર:-ભાત્ર લનસ્વત કભાાં શમ છે જે લનસ્વતને આધાય આે છે. 

5. શહયતકણ(નીરકણ):-ભાત્ર લનસ્વત કભાાં શમ છે. 

- પ્રકાળ વાંશ્રેણ ભારે્ જલાફદાય છે. 

- કરયપીર નાભનુાં યાંજકરવ્મ ધયાલે છે. 

6. કણાબસતુ્ર:-ATP (એડીનવાઈન ટ્રામ પસ્પેર્) નુાં વનભાટણ કયે છે. 

          :- ક નુાં ાલયશાઉવ કશલેામ છે. 

7. રામવઝભ:- ાચક કથી. 

            :- આત્ભઘાતી કથી તયીકે ઓખામ છે. 

8. યીફઝભ:- પ્રર્ીન પેક્ર્યી. 

9. યાંગસતૂ્ર:- ભાનલળયીયભાાં 23 જડ યાંગસતૂ્ર આલેરા શમ છે. 

       :- જેભાાંથી 1 જડ ભરિંગવનશ્ચમન ભારે્ જલાફદાય છે. 

10. DNA(ડીઓકવી યીફ ન્યકુ્રીક એવીડ):- દયેક યાંગસતૂ્ર ય શજાય DNA શમ છે જે લાયવાગત 

રક્ષણ        અને આનલુાાંવવકતા ભારે્ જલાફદાય છે. 

    :- તેની ળધ લર્વન અને હિક એ કયેરી છે.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

PHYSICS 

 

 પ્રકાળ (optic): 
 આંખભાાં વાંલેદના ઉજાલતા વલદ્યતુ ચુાંફકીમ તયાંગને પ્રકાળ કશ ેછે. તેણે પ્રવયણ ભારે્ ભાધ્મભ 

ની જરૂય નથી તેથી તેને ભફનમાાંવત્રક તયાંગ કશ ેછે. 

 શનૂ્મલકાળ ભાાં પ્રકાળ ની ઝડ 3×   m/s, શલાભાાં 2.90×    m/s છે.  

ાણીભાાં 2.25×    m/s, અયીવાભાાં 2×    m/s છે. 

 કઈણ ભાધ્મભ ભાાં પ્રલેળતા આ ઝડ ભાાં ઘર્ાડ થામ છે. 

 પ્રકાળ યાલતટન,લિીબલન,પ્રકીણટન,ળણ,વલબાજન જેલા ગણુધભો ધયાલે છે. 

 

 સમૂટભાાંથી આલતા તયાંગ:  
1.  ાયજાાંફરી તયાંગ (ultraviolet):- વજીલ ભારે્ આ તયાંગ નકુવાન કાયક છે યાંત ુવભતા 

   આલયણ(stratosphere) ભાાં આલેરા ઓઝનના   

  સ્તયભાાં(    ળામ જામ છે. 

2.   રશ્મપ્રકાળ તયાંગ  (visiblelight):-  તેને રીધે આણી આવ-ાવ ની લસ્તઓુને આણે જમ 

    ળકીએ છીએ. 

3.   ાયયકત તયાંગ (infrared):-  તેને રીધે આણે ગયભી અનબુલીએ છીએ. 

 આ ઉયાાંત યેડીમ તયાંગ, ગેભા તયાંગ લગેયે ણ સમૂટ ભાાંથી આલે છે. 

 

  લાતાલયણ ના આલયણ:   
    1.  ક્ષબઆલયણ (troposphere) 

 2.  વભતા આલયણ (stratosphere) 

 3.  ભધ્મ આલયણ (mesosphere) 

 4. ઉષ્ભા આલયણ (thermosphere/ionosphere) 

 

 યાલતટન (Reflaction): પ્રકાળનુાં હકયણ વાર્ી વાથે અથડામ અને ાછ પેકામ તેને યાલતટન 

    કશલેાભાાં આલે છે. 
 આાતકણ અને યાલતટનકણ વભાન મલૂ્મના શમ છે. 
 અયીવા જે ગાભાાંથી કાલાભાાં આલે છે, તે કેન્ર ને લિતાકેન્ર (c) કશલેાભાાં આલે છે. 



 

 યાલતટક વાર્ીના ભધ્મભફિંદુને ધ્રલુ (p) કશલેામ છે. 
 ધ્રલુ (p) અને લિતાકેન્ર (c) ભાાંથી વાય થતી યેખાને મખુ્મ અક્ષ કશલેાભાાં આલે છે. 

 ધ્રલુ (p) અને લિતાકેન્ર (c) સધુીના અંતયને  લિતાવત્રજમા કશલેાભાાં આલે છે, જે અંતગો 

અયીવા ભારે્ ઋણ જમાયે ફહશગો અયીવા ભારે્ ધન શમ છે. 
 ધ્રલુ (p) થી મખુ્મ કેન્ર (F) લચ્ચેના અંતયને કેન્રરાંફાઈ (f) કશ ે છે. જે અંતગો અયીવા 

ભારે્ ઋણ જમાયે ફહશગો અયીવા ભારે્ ધન અને વભતર અયીવા ભારે્ અનાંત શમ છે. 
 

 અંતગો અયીવ: (concave Mirror) 
 પ્રવતભફિંફ લાસ્તવલક ઉરટુાં તથા આબાવી ચત્ુાં  

                    અને ભટુાં ભે છે. 

 ર્ચટરાઈર્, શડેરાઈર્, ભેકઅ વભયય, સમુટકુકય 

                    લગેયેભાાં ઉમગ થામ છે. 

 

 ફહશગો અયીવ: (convex Mirror) 
 પ્રવતભફિંફ આબાવી,  

                    ચત્ુાં અને નાનુાં  

                    ભે છે. 

 લાશનના વાઈડ  

                   વભયય તયીકે         

                   ઉમગી છે. 

 

 વભતર અયીવ: 
 પ્રવતભફિંફ આબાવી, ચત્ુાં અને લસ્ત ુજેલડુાં ભે છે. 

 

 પ્રકાળનુાં લિીબલન: (Refraction) 
 પ્રકાળનુાં હકયણ એક ભાધ્મભભાાંથી ફીજા ભાધ્મભભાાં દાખર થામ ત્માાં મુ હદળાથી વલચભરત 

થામ છે, જેને પ્રકાળનુાં લિીબલન કશલેાભાાં આલે છે. 
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 કુદયતભાાં ભેધધનષુ્મ, ભયીભચકા(મગૃજ), લભુીગ(ધ્રલુપ્રદેળભાાં જલા ભે), તાયાઓનુાં ર્ભર્ભવુાં, 

સમૂોદમ (2 વભનીર્ લશરે), સમુાટસ્ત(2 વભનીર્ ભડ) લગેયે જેલી ઘર્નાઓ લિીબલનને રીધે 

જલા ભે છે. 

 અંતગો રેન્વ: (Concave lens): 
- અંતગો રેન્વ રધ ુરષ્ષ્ર્ની  

                    ખાભીના વનલાયણ ભારે્  

                    ઉમગભાાં રેલામ છે. 

- તદુયાાંત પ્રજેક્ર્યભાાં, કેભેયાભાાં 

                    લગેયેભાાં ઉમગભાાં રેલામ છે. 

 

 ફહશગો રેન્વ: (Convex lens): 
- ફહશગો રેન્વ ગરુુરષ્ષ્ર્ની ખાભી ના  

                    વનલાયલા ભારે્ ઉમગભાાં રેલામ છે. 

- ફહશગો રેન્વ સકુ્ષ્ભદળટક માંત્રભાાં,  

                   એસ્ટ્રનભીકર રે્રીસ્ક લગેયેભાાં  

                   ઉમગભાાં રેલામ છે. 

 

 ણૂટ આંતહયક યાલતટન: 
- જમાયે લિીબલન કણ 9૦ અંળ  

(િાાંવતકણ) થી લધી જામ ત્માયે પ્રકાળનુાં હકયણ એજ  

ભાધ્મભભાાં ાછાં પયે છે, જેને ણૂટ આંતહયક  

યાલતટન કશ ેછે. 

EX....... શીય, Optical Fiber જેલા ઉકયણ આ  

વવધ્ધાાંત ય કામટ કયે છે.   

 

 પ્રકાળનુાં વલબાજન: (Defiraction) 
- રાર કરયન લેગ વોથી લધ ુયાંત ુપ્રિીણટનવોથી ઓછાં છે. 

- જાાંફરી કરયન લેગ વોથી ઓછ અને  

                    પ્રકીણટન વોથી લધ.ુ 

 

 

 

 



 

- શે્વત પ્રકાળનુાં તેના ઘર્ક યાંગભાાં છર્ા ડલાની ઘર્નાને પ્રકાળનુાં વલબાજન કશ ેછે. 

- પ્રીઝભ ય શે્વત પ્રકાળ આાત કયતા નીચે થી  ઉયના િભભાાં જાાંફરી, નીર,  

                    લાદી, રીર, ી, નાયાંગી, અને યાત (રાર)યાંગ ભે છે. (જા,ની,લા,રી,ી,ના,યા) 

- વાત યાંગન લેગ બેગા કયતા શે્વત પ્રકાળ ભે છે. 

- રાર + લાદી + રીર =  પ્રકાળન પ્રાથવભક યાંગ બેગા કયલાથી શે્વત પ્રકાળ  ભે છે. 

- વપેદ પ્રકાળ ફધાજ યાંગનુાં યાલતટન કયે છે અને કા દાથટ ફધા જ યાંગનુાં ળણ કયે 

છે. 

વલદ્યતુ 
 વલદ્યતુબાય: 

- e-  અને p+ ન વલવળષ્ર્ ગણુધભટ છે. 

- ફે પ્રકાય: 1. ધન   2. ઋણ  
- જેભાાં વભાન વલદ્યતુબાય લચ્ચે અાકટણ અને અવાભાન વલદ્યતુબાય લચ્ચે આકટણ થામ 

છે. 
- વલદ્યતુબાયન એકભ “કુરાંફ” છે. 

 વલદ્યતુપ્રલાશ: 
- એકભ વભમભાાં લાશકના આડછેદભાાંથી વાય થતા વલધ્યતુબાયના જથ્થાને વલદ્યતુપ્રલાશ કશ ે

છે. 
- વલદ્યતુપ્રલાશન એકભ  = “કુરાંફ / વેકાંડ” અથલા “એમ્ીમય (A)” 
- વલદ્યતુપ્રલાશની શાજયી જાણલા = “ગેલ્લેનવભર્ય (g)” 
- વલદ્યતુપ્રલાશને ભાલા  = “એભીર્ય (Ameter)” 

- વલદ્યતુપ્રલાશના લશન ભારે્ મકુ્ત e- જરૂયી છે. 

- જે દાથટ મકુ્ત ઈરેક્ટ્રન ધયાલે છે. તેને સલુાશક દાથટ કશલેાભાાં આલે છે. 
EX..... કય, ાણી, એલ્યભુીનીમભ, ચાાંદી(વોથી સલુાશક ધાત)ુ,  

        ગે્રપાઈર્ (વોથી લધ ુસલુાશક દાથટ.)   

- જે દાથટ મકુ્ત ઈરેક્ટ્રન ધયાલતા નથી, તેને અલાશક દાથટ કશ ેછે 
EX..... અવતશદુ્ધ ાણી, રાકડુાં, પ્ફરાષ્સ્ર્ક, યફય, લગેયે.... 



 

- વલદ્યતુપ્રલાશના લશન ભારે્ લાશકના ફે છેડા લચ્ચે વલદ્યતુ સ્સ્થવતભાનન (Voltage)ના 

તપાલત જરૂયી છે.   
 AC  DC => યેકર્ીપામય (Rectifier) 

 DC  AC => ઇન્લર્ટય (ફેર્યીથી ચારતા વાધનભાાં) 
- રાર લામય = ઝીર્ીલ 

- કા લામય = ન્યટુ્રર 

- રીર લામય = અવથિંગ 

- વરાભતી ભારે્ = પરઝુ ર્ીન(Sn), (ર્ીન+રેડ) (Sn+Pb) 

- AC પ્રલાશ, આવવૃિ => SOH2 

- 220 V 

- વભાાંતય જડાણ 

 િમ્શાાંડ 
-  િમ્શાાંડની ઉત્વિ આળયે 13.6 અફજ લટ શરેા ફીગફેંગ(ભશા-વલસ્પર્) થી થમેર. (જમજૉ રેભીરે્મય 

વોપ્રથભ આ વલળે જાણકાયી આનાય)  

- સમૂટ, ગ્રશ, ઉગ્રશ, રધગુ્રશ, ઉલ્કા, ઉલ્કાળીરા, ધભૂકેત,ુ લગેયેના ફનેરા ભાંડને સમૂટભાંડ કશ ેછે. 

- વલવલધ લૈજ્ઞાવનકના ભતે થૃ્લી: 

                            = ર્રભી  –  થૃ્લી કેન્રીમલાદ 

                            = કય વનકવ  –  સમૂટ કેન્રીમલાદ 

                            = કેપ્ફરય -  ગ્રશની કક્ષાઓ 

ગ્રશ: 
1. રે્યેસ્ટ્રીમર ગ્રશ: (આંતહયક ગ્રશ) (ાવથિલ ગ્રશ): 
- બધુ, શિુ, થૃ્લી, ભાંગ 

AC DC 
ઉરર્-સરુર્ પ્રલાશ એકહદળ પ્રલાશ 

1. 1 વેકન્ડભાાં 100 લખત ફદરામ 1. વભમ વાથે અચ યશ.ે 
2. ધયેલુાં યીથભાાં 2. ફેર્યીથી ચારતા વાધનભાાં 



 

- જે ગ્રશનુાં ફાંધાયણ થૃ્લી જેવુાં છે, અથલા ભાંગની ભ્રભણકક્ષાની અંદય આલેરા ગ્રશને રે્યેસ્ટ્રીમર ગ્રશ કશ ે

છે. 

 બધુ(Mercury):  

- વોથી નાન અને ઝડી ગ્રશ છે. 

- સમૂટથી વોથી નજીક આલેર ગ્રશ છે, તેથી તાભાનન હદલવ-યાતન તપાલત ખફુ લધાયે છે. 

- આ ગ્રશને એકણ ઉગ્રશ નથી. 

- Revolution => 88 હદલવભાાં હયિભા 

- Rotation => 1416 કરાક (59 હદલવ)  

 

 શિુ: (Venus) 
- વોથી તેજસ્લી ગ્રશ (હદલવન તાય) 

- વોથી ગયભ ગ્રશ 

- થૃ્લીની વોથી નજીક આલેર ાડળી ગ્રશ (જહડમ ગ્રશ) 

- સમૂટ વશ્વભભાાં ઉગે છે (લૂટ થી વશ્વભ પયે છે.)  

- શિુને કઈ ઉગ્રશ નથી. 
 

 ભાંગ(Mars): 

- આમનટ ઓક્વાઈડને રીધે ભાંગ રાર યાંગન 

- ફે ઉગ્રશ => પફવ અને ડીભવ 

- ભાયભગવ   

- વહિમ જ્લાામખુી 

 

2. જવલમન ગ્રશ: (ફાહ્ય ગ્રશ) : 
- જે ગ્રશનુાં ફાંધાયણ ગરુુ જેવુાં છે. અથલા જે ભાંગની ભ્રભણ કક્ષાની ફશાય છે તેલા ગ્રશને જવલમન ગ્રશ કશ ે

છે. 

 ગરુુ (જયુીર્ય): 
- આ ગ્રશ વોથી ભર્ ગ્રશ છે (થૃ્લી કયતા રગબગ 1400 ગણ ભર્) 

- 63 થી લધ ુઉગ્રશ (શાર વાંખ્મા 79) (63 ઉગ્રશ 10 km થી ઓછા ડામાભીર્યના) => વોથી ભર્ ઉગ્રશ 

“ગેનીભીડ” 

 

 



 

- ગરુુની વાર્ી ય “યેડ સ્ર્” આલેર છે. 

- ભાંગ અને ગરુુના ટ્ટા લચ્ચે રધગુ્રશ આલેરા છે. 
 

 ળવન (saturn): 

- ફીજ વોથી ભર્ ગ્રશ (ળવન 850 ગણ થૃ્લી કયતા ભર્ ગ્રશ.) 

- 61 થી લધ ુઉગ્રશ (વોથી ભર્-ર્ાઇર્ન) 
 

 યયેુનવ (શટર) (અરુણ): 
- વલરીમની શટર યયેુનવ ગ્રશ ને ળધનાય. 

- સમૂટ વશ્વભભાાં ઉગે (પ્રદભક્ષણા લૂટથી વશ્વભ પયે) 
 

 નેપ્ફચ્યનુ (લરુણ): 
- નેપ્ફચ્યનુ ના ળધક જ્શન ગાર છે 

- નેપ્ફચ્યનુ ને આઠ ઉગ્રશ છે. (મખુ્મ: ટ્રીર્ન અને નીયીડ) 
 

 પ્ફલરુ્ (મભ): 
- પ્ફલરુ્ની ળધ ક્રાડના લાભર્એ કયી શતી. 

- પ્ફલરુ્ ઠાંડ અને અંધાહયમ ઉગ્રશ તયીકે ઓખલાભાાં છે 

- તેના ઉગ્રશભાાં ળેયન વોથ ભર્ ઉગ્રશ છે. 

- તેને ગ્રશની માદીભાાંથી 2006 છી દુય કયેર. 
 

 રધગુ્રશ: 
- ગ્રશ ફનાલલાભાાં વનષ્પ ગમેરા નાના-ભર્ા ખડકને રધગુ્રશ કશ ેછે. 
- રધગુ્રશની વાંખ્મા 1 રાખથી લધ ુછે. 
- જેભાના ભર્ા બાગના રઘગુ્રશ ભાંગ,ગરુુ લચ્ચેના ટ્ટાભાાં આલેરા છે. 
- વોથી ભર્ રધગુ્રશ = વીયીવ 
- વોથી તેજસ્લી રધગુ્રશ = લેસ્ર્ા 
- આ રધગુ્રશ અવનમવભત કક્ષાભાાં પયે છે. 
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 ઉલ્કા: (Asteroids) 
- રધગુ્રશની અથડાભણથી અમકુ દાથો થૃ્લીના લાતાલયણભાાં પ્રલેળે છે, અને લાતાલયણ 

વાથેના ઘટણને રીધે વગી ઉઠે છે. 

- જેથી આકાળભાાં પ્રકાવળત રીવર્ દેખામ છે, જેને ઉલ્કા કે ખયતા તાયા તયીકે ઓખલાભાાં 

આલે છે. 

- અમકુ ભર્ી ઉલ્કાઓન અમકુ બાગ વગ્મા લગય થૃ્લી ય ડે છે જેને ઉલ્કાળીરા કશ ે

છે.   

- ભશાયાષ્ટ્રભાાં રનાય વયલય – જે ઉલ્કા વયલય છે. 

- ગજુયાતભાાં સયેુન્રનગયભાાં આલેર ધજાા ગાભભાાં ઉલ્કાળીરા ડેર છે. 
 

 ધભૂકેત ુ(Comet) : 
- પ્ફલરુ્ને ેરે ાય ઘણા ફધા અલકાળી દાથોન વમરુ આલેર છે, જેભાાંથી અમકુ દાથો 

તાયાઓના ગરુુત્લાકટણના રીધે સમૂટ તયપ ખેંચામેરા યશ ેછે. 

- ધભૂકેત ુધૂ, યજકણ, અને ફયપ ધયાલત અલકાળી ગ છે. 

- તે સમૂટની નજીક આલતા તેભાાં યશરેા ફયપ ીગે છે જેથી છૂડી જેલી યચના જણામ છે 

તેથી તેને છુ્ડીમ તાય તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે.  

- એડભાંડ શરેી એ ળધેર ધભૂકેત ુ“શરેી” ન ધભુકેત ુતયીકે ઓખામ છે. 

- તે દય 76 લે દેખામ છે. તે છેલ્રે 1986 ભાાં દેખામેર. શલે 2062ભાાં પયી દેખાળે. 
 

 સમૂટ (sun): 

- Distance b/w (earth to sun) અંતય= 14.7 કયડ થી 15.2 કયડ km. 

- સમૂટન ડામાભીર્ય 1392000 km છે. 

- 73% શાઇડ્રજન (H), હશરીમભ (He) લાયનુ ફનેર તાય 

- કેન્રભાાં તાભાન 1.5 કયડ (કેપ્લ્લન) 

- સમુટ તેની “યેડ જામાંર્” સ્સ્થવતભાાં છે. 
 

 ચાંર (Moon): 
- ચાંર અને થૃ્લી લચ્ચેનુાં અંતય 3,84,400 km છે, 

- ચાંરન વ્માવ = 3474 km 

- થૃ્લીનુાં યીિભણ કયતા 27 હદલવ (27 નક્ષત્ર) 



 

 ગેરેક્વી: 
- તાયાઓના વલળા વમશુને ગેરેક્વી કશ ેછે.  

- િમ્શાાંડભાાં  કુર 1011 જેર્રી ગ્રેકવી છે જેભાાં પ્રત્મેક ગેરેકવીભાાં 1011  જેર્રા તાયાઓ છે. 

- િમ્શાાંડભાાં  કુર 1022  જેર્રા તાયાઓ આલેરા છે. 

 આકાળગાંગા (ત્રણ પ્રકાય): 

1. વવિર આકાય 2. ઉલમર  3. અવનમવભત 

- થૃ્લીએ ભાંદાહકની નાભની આકાળગાંગાભાાં આલેર છે (આકાય: વવિર) (ફાજુએથી જતા ઉવેરી યૂી જેલ) 

- ઇન્વેર્   = DTH (ર્ીલીપ્રવાયણ)  

- હયવવટવેર્ = દહયમાઈ જીલસષૃ્ષ્ર્ બાંડાય ભારે્ 

- ભેર્વેર્  = શલાભાન વફાંધી 

- કારે્ોવેર્ = બોગભરક વનહયક્ષણ  

- IRS     = દહયમાઈ વાંયક્ષણ   
 

CHEMISTRY (યવામણ વલજ્ઞાન) 
 યભાણુાં (ન્યપુ્ક્રમય): 

- ડાલ્ર્ન  = યભાણનુ વોથી નાન કણ 

- જે. જે. થભવન  = e- ની ળધ  (ઇરેક્ટ્રન) 

- રુથયપડટ = P+ ની ળધ  (પ્રર્ન) 

- ચેડૌ વલક = n0 ની ળધ  (ન્યટૂ્રન) 

- યભાણુાં ના કેન્રભાાં = P+ + n0      (P+= 1.6x10-1) 

- યભાણુાં ના  કેન્રભાાં  = e- = -1.6x10-19 કુરાંફ 

- યભાણુાંભાાં P+ ની વાંખ્મા = e- ની વાંખ્મા P+ = +1.6x10-19 c (કુરાંફ) 

- યભાણુાં વલદ્યતુબાયની રષ્ર્ીએ (તર્સ્થ) છે.  

- યભાણુાં  િભાાંક  (Z)        

- યભાણુાંના કેન્રભાાં યશરેા P+ ની વાંખ્મા એર્રે પ્રર્ન. 



 

 યભાણુાંબાય (A): 
- ભેન્ડેરીપ = આલતટકષ્ર્ક 
- (63 તત્લ = યભાણબુાયના આધાયે ગઠલણી કયી. 
- આડી શયને આલતટ કશ ેછે, ઉબા સ્તાંબને વમશૂ કશ ેછે. 
- આલતટ  (PERIOD)  = 7 (2,8,8,18,18,32,અધયુ) 
- વમશૂ (ગ્રુ)     = 18 
- જાણીતા વમશૂ: 1રા વમશૂ = આલ્કરી 

                 2જા વમશૂ = આલ્કરાઈન 

                 17ભાાં વમશૂ = શરેજન 

                 18  વમશૂ = શનૂ્મ, વનષ્ષ્િમ લાયઓુ 

= કઈ કક્ષાભાાં કેર્રા e- આલે = 2n2  

                      = 1st = 2 (1) 2 = 2  

 શાઇડ્રજન (H): 
= ળધ – શને્રી કેલેન્ડીવ  

= શાઇડ્રજન વોથી શલ લાય ુ(PH2 + O2 = 2H2O )  

= H2 , O2 પ્રહિમાભાાં વગે ત વલસ્પર્ થામ તેથી તે યકેર્ ફતણભાાં લયામ છે. 

= કેરયી મલુ્મ વોથી ઊંચુાં = 150 KJ/ગ્રાભ 

= બવલષ્મન ઉજાટ સ્ત્રત 

= શાઈડ્રજનન ઉમગ યકેર્ભાાં ફતણ તયીકે થામ છે. 

= તદુયાાંત ધાતનુા / લેષ્લ્ડિંગભાાં ધાતનેુ કાલાભાાં 

= એભવનમા ફનાલલાભાાં  

= લનસ્વત તેર ભાથી લનસ્તી ધી ફનાલલાભાાં  

  

નોંધ= કેરેયી: 1 ગ્રાભ દાથટને વગાલાથી ઉત્ન્ન થતી ઉજાટ ને તેનુાં કેરેયીમલૂ્મ કશ ેછે. 

 

 

 

 

 

 



 

 

એભવનમા(NH3): 

= શફેય ધ્ધવતથી ભેલામ છે. 

= યવામભણક ખાતય ફનાલલાભાાં ઉમગી 

= યેફ્રીજયેર્યભાાં ઠાંડક ઉત્ન્ન કયલા ભારે્ ઉમગી. 

 

શીભરમભ (He) 
= શીભરમભ ન ઉમગ એયપ્ફરેનના ર્ામયભાાં શલા બયલા થામ છે. 

= ભયજીલાને શ્વવનલાય ુતયીકે ઉમગી થામ છે. 

 

અસ્શ્ભફતણ: 
= ખનીજ કરવ, જે વકૃ્ષભાાંથી ફનેલુાં અસ્શ્ભ ફતણ છે.   

1) ીર્ કરવ:   2) ભરગ્નાઈર્ (િાઉન કરવ):  

= 28% થી ઓછ કાફટન  = કાફટન નુાં પ્રભાણ 30% થી લધ ુ  

= ધભુાહડમ કરવ અથલા કાચ કરવ    

   

3) ફીર્ભુીન:  4) એન્રેવાઇર્: 

= 78% થી 86% કાફટન  = તે વાંણૂટ હયકલ કરવ છે. 

= તેના દશનથી ધભુાડ કે લાવ ઉત્ન્ન થતાાં નથી.  = અમકુ યવામણ ઉદ્યગભાાં ઉમગી છે. 

   = તેને આદળટ કરવ કે ઉિભ કરવ કશ ેછે. 

ખનીજ તેર(ેટ્રભરમભ) 
= જચય જીલભાથી ફનેલુાં અસ્શ્ભ ફતણ છે. 

= જકૃત ખડકભાથી ભી આલે છે. 
 

 ેટ્રભરમભનુાં વલબાગીમ વનસ્માંદન કયતાાં...... 

1. ેટ્રભરમભ લાય ુ    : યાાંધણગેવ તયીકે  

2. ેટ્રર (ગેવરીન)   : લાશનભાાં ફતણ તયીકે  

3. નેપ્ફથા               : ેટ્રયવામણભાાં રાલક તયીકે  

4. કેયવીન            : અવતશધુ્ધ કેયવીન જેર્ વલભાનભાાં ફતણ તયીકે . 

 



 

5. ડીઝર              : લાશનભાાં ફતણ તયીકે 

6. ઊંઝણ તેર         : લ્યભુિકાંર્ તયીકે 

7. ફતણ તેર       : સ્ર્ીભયભાાં ફતણ તયીકે 

8. ડાભય (આસ્પાલ્ર્)   : યડ યસ્તા ફનાલલા, જ પ્રવતયધક તયીકે. 

 LPG (Liquefied Petroleum Gas) 

= તેન મખુ્મ ધર્ક : બ્યરેુ્ન (C4H10) 

= તેભાાં તીવ્ર લાવ ધયાલત ઈથાઇર ભયકેપ્ફર્ન / ભીથાઈર ભયકેપ્ફર્ન ઉભેયલાભાાં આલે છે. 

 કુદયતી લાય:ુ 

= જચય જીલભાથી ફનેર છે. 

= જકૃત ખડકભાથી ભી આલે છે 

= મખુ્મઘર્ક વભથેન(CH4) છે. 

= ઉમગ: CNG = Compressed Natural Gas  & PNG = Piped Natural Gas 

 વભથેન: (CH4) 

= ગફયગેવ, ફામગેવ, સએુજગેવ, કુદયતી લાય,ુ લગેયેભાાં મખુ્મ ઘર્ક,  

= ગ્રફર લવભિંગ ભારે્ જલાફદાય ધર્ક 

- ઉમગ = ર્ામયર્ફુ ફનાલલા 

-          = બરુ્ ૉભરળભાાં 

-          = વપ્રિંહર્િંગળાશી ફનાલલા કાફટન બ્રેડ તયીકે 

-          = ક્રયપભ ફનાલલા (CHCL3) 

 રીભય 
= રીથીન  : ેહકિંગ ભારે્ની થેરીઓ ફનાલલા 

= ભરએસ્ર્ય  : કાડ ઉદ્યગભાાં 

= રીએભાઈડ  : કાડ ઉદ્યગ / ભાછરી કડલાની જાી 

= રીવલનાઇર ક્રયાઈડ (PVC) : ાણીની ાઇ ફનાલલા 

= રે્ફ્રન  : નન – ષ્સ્ર્ક લાવણ ફનાલલા 

= લલ્કેનાઈઝ્ડ યફય  : ર્ામય ર્ફુ ફનાલલા 
 

નધ:    કુદયતી યફયને વલ્પય વાથે વભશ્ર કયી ગયભ કયતાાં લલ્કેનાઈઝ્ડ યફય ફને છે તેની ળધ ચાલ્વટ 

         ગડુયયે કયી શતી. 



 

 શાઈડ્રકાફટન 

= કાફટન અને શાઈડ્રજનના ફનેરા વાંમજનને શાઇડ્રકાફટન કશ ેછે.  

1. આલ્કેન : CnH2n+2  

         CH4 = વભથેન  C2H6=ઇથેન 

         C3H8=પ્રેન  C4H10=બ્યરેુ્ન 

2. આષ્લ્કન : CnH2n 

         CH2=વભથીન  C2H4=ઇવથન 
 

 ધાતઓુ: 
= લજનભાાં બાયે શમ છે. અલાદ =  Na(વહડમભ),  K(રે્વળમભ), Al(એલ્યવુભવનમભ) ,  

                                    = Mg (ભેગ્નેવળમભ) 

= ઘન સ્લરૂભાાં શમ છે. અલાદ = ાય=Hg , ગેભરમભ 

= કહઠન શમ છે. 

= ગરનભફિંદુ ઊચા શમ છે. અલાદ = ર્ીન(Sn) , રેડ 

= વલદ્યતુના સલુાશક શમ છે. (ચાાંદી વોથી લધ ુસલુાશક) 

= તણાલણાન ગણુધભટ ધયાલે છે. 

= ઇહયહડમભ વોથી લધ ુવખત 

 અધાતઓુ: 

= ઘન કે લાય ુસ્લરૂભાાં (અલાદ :Br(િભીન)=પ્રલાશી) 

= તે લજનભાાં શલા શમ છે. 

= તે ફયડ શમ છે (અલાદ: કાફટનન ફનેર શીય વોથી વખત દાથટ) 

= તેના ગરનભફિંદુ નીચા શમ છે. 

= તે વલદ્યતુની અલાશક છે (અલાદ: કાફટનનુાં ફનેલુાં ગે્રપાઈર્ વોથી લધ ુસલુાશક દાથટ છે.) 

 

 

 

 
 



 

 વભશ્રધાતઓુ: 
1. સ્રે્ઈનરેવ સ્ર્ીર:              2. ીત(િાવ)    3. જભટન વવલ્લય 

- રખાંડ : Fe                    - તાાંબ ુ: Cu    - તાાંબ ુ: Cu 

- વનકર : Mi                     - જવત : Zn    - જવત : Zn 

- િવભમભ : cr                  - યવઈના લાવણ ફનાલલા  - વનકર : Mi 

- યવઈના લાવણ ફનાલલા     - વાંગીતના વાધન ફનાલલા  - કરાત્ભક લસ્તઓુ 

 

5. 22 કેયેર્ ગલ્ડ     6. ભેગ્નેવળમભ: 

- 24 કેયેર્ ગલ્ડ(AU)+Aj (ચાાંદી)/તાાંબ(ુCu)      mg+Al 

     - બોવતક તરુા ફનાલલા 

 ઇથેનર: ઈથાઈર આલ્કશર (C2H5OH) 

= યેકર્ીપાઈડ સ્ીયીર્ ફનાલલા લયામ જે ળયીયની વાર્ીને જ ાંતમુકુ્ત કયે છે 

= કપ, ઉધયવ ની દલાઓ ફનાલલાભાાં 

= દારૂ, ભફમય જેલા ીણાઓ ફનાલલા 

 ભીથેનાર: પભાટલ્ડીશાઇડ (HCHO) 
= પભેરીન ફનાલલા જે મતૃ પ્રાણીઓના અલળે વાચલલા લયામ છે. 

= ફેકરાઈર્ અને ભેરાભાઈન જેલા થભોવેહર્િંગ પ્ફરાષ્સ્ર્ક ફનાલલા ભારે્ 

 પ્રેનન: એવીર્ન (CH3COCH3) 

= નખ યથી નેરરીવને દુય કયલા 

= કૃવત્રભ રેધય ફનાલલા 

 વડાએળ (Na2CO3) - વડીમભ કાફોનેર્ 

= ધલાન વડા 

= કડક ાણીને નયભ ફનાલલા 

 ફેહકિંગ વડા (NaHCO3) – વડીમભ  ફામકાફોનેર્ 

= યવઈભાાં અમકુ લાનગીઓ ફનાલલા 

= ફેકયી ઉદ્યગભાાં 

= એવીડીર્ીની દલાઓ ફનાલલા 



 

= અસ્ગ્નળાભક માંત્ર 

 જીપ્ફવભ ભચયડી = CaSO4 . 2H2O (કેપ્લ્ળમભ વલ્પેર્ ડામ શાઇડ્રડે) 

= પ્ફરાસ્ર્ય ઓપ ેયીવની ફનાલર્ભાાં 

= વવભેન્ર્ ઉદ્યગભાાં 

= જભીનભાાંથી ક્ષાયને દુય કયલા 

 પ્ફરાસ્ર્ય ઓપ ેયીવ = CaSO4 . 7H2O (કેપ્લ્ળમભ વલ્પેર્ શપે્ફર્ા શાઈડ્રડે) 

= શાડકા વાાંધલાની ટ્રીર્ભેન્ર્ભાાં 

= છતભાાં ડીઝાઇન ફનાલલા 

= મવૂતિઓ ફનાલલા 

= ચક ફનાલાભાાં 

- ચનૂાન થ્થય(રાઇભ સ્ર્ન) 
 

 

 

 

  

  

 રેતી (વસલર્કા-SiO2) 

 ોખડંનુ ંક્ષારણ:  

= રખાંડ વાથે ાણી બલાથી Fe2O3 . X H2O (કાર્) ઉત્ન્ન થામ છે. 

= જેથી લજનભાાં લધાય થામ છે. 

= રખાંડ + ઝીંક = ગેલ્લેનાઇઝડ રખાંડ 

= કાર્થી ફચલા સ્ર્ીભયના તભમે ઝીકના ભર્ા ટુકડા રગાડામ છે. 

 ક્રયીન: 

= ાણીના શદુ્વદ્ધકયણ 

= ક્રયીનેળન ભારે્ ઉમગી 

= ક્રયપભની ફનાલર્ભાાં 

CaCO3 (કેપ્લ્ળમભ કાફોનેર્) 

CaO (કેપ્લ્ળમભ ઓક્વાઈડ-કીચનૂ) 

CaOH2 (કેપ્લ્ળમભ શાઇડ્રક્વાઈડ-પડેરચનૂ) 



 

 પર્કડી: 

= KAl (So4)2 (રે્વળમભ એલ્યવુભવનમભ વલ્પેર્) 

= ાણીના શદુ્વદ્ધકયણભાાં 

= યક્તસ્ત્રાલને અર્કાલલા 

 પૉસ્પયવ(P4): 
= ત્રણ ફહુરૂ છે. 

- રાર પૉસ્પયવ 

- ી પૉસ્પયવ શલાભાાં યાખલાથી વગે (ાણીભાાં વગત નથી) 

- કા પૉસ્પયવ 

= હદલાવી ફનાલલા રાર પૉસ્પયવન ઉમગ 

= પર્ાકડા (દારૂખાનુાં) ફનાલલા 

= ઉંદયભાયલાની દલા ફનાલલા (જજિંક પસ્પાઈડ) 

  વલ્પય(S8):ગાંધક 
= ફે ફહુરૂ ધયાલે છે. 

= અષ્ર્પરકીમ યચના : યશપ્મ્ફક વલ્પય 

= વમજેલી યચના    : ભનપ્ક્રવનક વલ્પય 

= વલ્પય અધાત ુછે જેનુાં ગરન ભફિંદુ નીચુાં છે. 

= ફ્રાવ ધ્ધવત (ફ્રાવ નાભના લૈજ્ઞાવનક િાયા) ભેલામ છે. 

- ઉમગ: 

= ચેનાળક (એષ્ન્ર્વષ્પ્ફર્ક દલાઓ) ફનાલલા 

= વોદમટ પ્રવાધન ફનાલલા 

= યફયના લલ્કેનાઇઝેળનભાાં (લલ્કેનાઇઝડ યફય=ચાલ્વટ ગડૂમય) 

= સ્સ્થય ાણીના વાંકટભાાં યશતેા તે ાણીને ગયભ કયે છે.  

 

 એવવડ-ફેઇઝ 
= વોપ્રથભ વભજૂતી યફર્ટ  ફઇર 

= આધવુનક વ્માખ્મા : આશયેવનમવ, િન્વરે્ડ-રયી, લઈુવ 

 એવવડ: 

 

 



 

= સ્લાદે=ખાર્ા 

= એવવડ ભયૂા ભરર્ભવને રાર ફનાલે (એભરૂા) 

= PH = > 7 કયતાાં ઓછી  

= અધાત ુઓકવાઈડભાથી એવવડ ફને 

= રેકર્ીક એવવડ = દૂધ, દશી, છાવ ભાાં શમ  

= વાઈહટ્રક એવવડ = રીંબ,ુ નાયાંગી, ર્ાભેર્ાાં ભાાં શમ 

= આઈઝભરક એવવડ = ર્ાભેર્ાાં ભાાં શમ 

= ર્ાર્ટ હયક એવવડ = આભરી ભાાં શમ 

= એવીર્ીક એવવડ = વલનેગય-વપ્રઝેહર્લ ભાાં શમ 

= શાઈડ્રક્રહયક એવવડ = ફેર્યીભાાં પ્રાથવભક અલસ્થાભાાં  

= વલ્પરહુયક એવવડ = ફેર્યી, ેટ્રકેવભકર, યાંગ, યેવાઓ, ડીર્જૉન્ર્(યવામણ ન યાજા) 

 ફેઇઝ: 
= સ્લાદે તયૂા 

= રાર ભરર્ભવ ેયને ભયૂા ફનાલે.(ફેરાભ)ુ 

= PH>7 કયતાાં લધાયે 

= ધાતનુા ઓકવાઈડભાથી ફને છે(ધાતનુા ઓકવાઈડ+ાણી=ફેઇઝ) 

EX…..ખાલાન વડા, ધલાન વડા, કષ્સ્ર્ક વડા (વહડમભ શાઈડ્રક્વાઈડ-MaoH), ર્ાવ વડા (રે્વળમભ 

   શાઈડ્રક્વાઈડ-KoH)  

= એવવડ + ફેઇઝ = ક્ષાય + ાણી 

= PH ભીર્ય 

= જઠયભાાં HCL = 1 થી 3 

= એવવડલાટન ુાં ાણી = 5.6 કયતાાં ઓછી 

= દૂધ = 6.3 થી 6.6 

= PH ભાિભની ળધ = વયેન્વ ,જમાયે PH ભાલાભારે્ PH ભીર્ય   =0< PH<14 
એભવનમા ફનાલર્ = શફેય દ્ધતી   ફકવાઈર્નુાં શદુ્વદ્ધકયણ =ફેમય દ્ધવત 

નાઈહટ્રક એવવડની ફનાલર્ = ઓસ્લાલ્ડ દ્ધતી   એલ્યવુભવનમભ ભેલલા = શૉર શયેાલ્ડ દ્ધવત 

વલ્પરહુયક એવવડની ફનાલર્ = વાંકટ  વલવધ   જલાય ુ(Co+H2) = પીચય અને ટ્રૌ 

વલ્પય ભેલલા = ફ્રાવ દ્ધવત 

 




