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1.
પ્રથભ

પાઠ્યક્રમ

વર્ષ

જ્મોનતષશાસ્ત્રીમ ગ્રન્થોનો રયચમ

1

ખગોર અને ભ ૂગોર રયચમ

2

ંચાંગગણિતનો રયચમ

2

જન્ભકુંડણર રયચમ (ચણરત અને નવભાંશકુંડણર ગણિત)

3

દ્વાદશ બાવ રયચમ

2

દ્વાદશ યાનશ રયચમ

2

નવગ્રહોના સ્વરૂનો રયચમ

4

દ્વાદશ જન્ભરગ્ન રયચમ

2

બાવ અને બાવેશ નવચાય

3

શુબાશુબમોગ નવચાય

3

પ્રશ્નત્ર
યુનનટ-1

યુનનટ-2

યુનનટ-3

ગણિત જ્મોનતષ
રયચમ

ગણિત જ્મોનતષ
રયચમ

ગણિત જ્મોનતષ
રયચમ

1.
દ્વિિીય

પણરત જ્મોનતષ

પ્રશ્નપત્ર

રયચમ

યુનનટ-1

રઘુાયાશયી

યુનનટ-2

યુનનટ-3

પણરત જ્મોનતષ
રયચમ

પણરત જ્મોનતષ
રયચમ

જ્યોતિષ (બેતિક પ્રથમ સ્િર) િર્ટી. કોષષ
સંદબભ ગ્રન્થ

જ્મોનતષ (ફેનસક પ્રથભ સ્તય) સટી. કોષભ
પાઠ્યક્રમ

વર્ષ

રઘુાયાશયી - ગ્રન્થ રયચમ

1

રઘુાયાશયી

3

રઘુાયાશયી

2

રઘુાયાશયી

2

ગોચયપણરત

3

નવિંશોત્તયી દશા રયચમ

2

નવિંશોત્તયી દશા રયચમ

3

પ્રોઝેક્ટ (નથમયી)

2

પ્રોઝેક્ટ (પ્રેક્ક્ટકર)

6

સંદબભ
ગ્રન્થ
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1.
પ્રથમ
પ્રશ્નપત્ર

યુનનટ-1

યુનનટ-2

યુનનટ-3

વાસ્તુશાસ્ત્ર રયચમ

વાસ્તુ શાસ્ત્રીમ
ભ ૂનભયીક્ષિ

ગૃહવાસ્તુ નવચાય

1.
દ્વિિીય
પ્રશ્નપત્ર
યુનનટ-1

યુનનટ-2

યુનનટ-3

વાસ્તુભડં ર

વ્માવસાનમક
બવન વાસ્તુ

વાસ્તુદોષ અને
યે ભેડીઝ

વાસ્તુશાસ્ત્ર (ફેનસક પ્રથભ સ્તય) સટી. કોષભ
પાઠ્યક્રમ

વર્ષ

વાસ્તુશાસ્ત્રીમ ગ્રન્થોનો રયચમ

1

વાસ્તુશાસ્ત્રીમ સંજ્ઞાઓનો રયચમ

1

ંચતત્તત્તવ રયચમ - 1

3

ંચતત્તત્તવ રયચમ - 2

3

ભ ૂનભના પ્રકાયો

2

ભ ૂનભના આકાયો

2

ભ ૂનભયીક્ષિ

4

ગૃહવાસ્તુ રયચમ

2

ગૃહના નવનવધ ખંડો (આંતરયક)

3

ગૃહના નવનવધ ખંડો (ફાહ્ય)

3

સંદબભ ગ્રન્થ

વાસ્તુ (ફેનસક પ્રથભ સ્તય) સટી. કોષભ
પાઠ્યક્રમ

વર્ષ

વાસ્તુ ભંડર રયચમ - 1

2

વાસ્તુ ભંડર રયચમ - 2

2

વાસ્તુ મુહત
ૂ ભ રયચમ

3

મુખ્મદ્વાય

1

કામાભરમ બવન વાસ્તુ

2

વ્માાય બવન વાસ્તુ

3

ઉદ્યોગ બવન વાસ્તુ

3

પ્રોઝેક્ટ (નથમયી)

4

પ્રોઝેક્ટ (પ્રેક્ક્ટકર)

4

સંદબભ ગ્રન્થ
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1.

કભભકાણ્ડશાસ્ત્રીમ (ફેનસક પ્રથભ સ્તય) સટી. કોષભ

પ્રથમ

પાઠ્યક્રમ

પ્રશ્નપત્ર
યુનનટ-1

કભભકાણ્ડ શાસ્ત્ર

વર્ષ

સંદબભ ગ્રન્થ

કભભકાણ્ડ શાસ્ત્રીમ ગ્રન્થોનો રયચમ

રયચમ

સંસ્કૃત વિોચ્ચાયિનશક્ષા
નનત્તમ અને નૈનભનત્તક કભભ રયચમ
સંધ્મા - બ્રહ્મમજ્ઞ
યુનનટ-2

પ ૂજનનવનધ

ષોડશોચાયપ ૂજનમ ્ (ભન્ત્રબાગ)
ષોડશોચાયપ ૂજનમ ્ (રિમાબાગ)
ઞ્ચામતનદે વતા ધ્માનમ્

યુનનટ-3

પ ૂજનભન્ત્ર

બદ્રસ ૂક્તમ ્ (સાથભ)
ગિત્તમથભવભશીષભમ ્ (સાથભ)
શ્રીસ ૂક્તમ ્ (સાથભ)

1.

કભભકાણ્ડશાસ્ત્રીમ (ફેનસક પ્રથભ સ્તય) સટી. કોષભ

દ્વિિીય

પાઠ્યક્રમ

પ્રશ્નપત્ર
યુનનટ-1

સ્તુનતભન્ત્રાધ્મમનમ્

વર્ષ

સંદબભ ગ્રન્થ

શિારદસ્તુનતિઃ (ાઠ)
શિારદસ્તુનતિઃ (અથભ)
પુરુષસ ૂક્તમ ્ (ઉચ્ચાયિ અને સ્ભયિ)
પુરુષસ ૂક્તમ ્ (અથાભવફોધ)

યુનનટ-2

દે વતાસ્થાનનવનધ

ભાત ૃકાસ્થાનનવનધ (ભન્ત્ર અને રિમા)
નવગ્રહસ્થાનનવનધ (ભન્ત્ર અને રિમા)
નવનધભન્ત્રાથભ નવચાય

યુનનટ-3

નનત્તમકભભનવનધ

જાગયિ, સ્નાન, બોજન અને
શમનકારીન ભન્ત્ર
પ્રોઝેક્ટ (પ્રેક્ક્ટકર)
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