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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk,
M.A. yÇÞkMk¢{{kt «ðuþ {u¤ððk çkË÷ ykÃkLku y{khk ðíke ¾qçk ¾qçk yr¼LktËLk. ykÃk Ëqhðíkeo
rþûký{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Aku su{kt ykÃkLke WÃkh yæÞkÃkfLkwt fkuE ytfwþ LkÚke. yk ÃkæÄrík{kt ykÃkLku MðtÞ
yLkwþkMkLk yÃkLkkððwt sYhe Au. ykÃkLku ykÃkLkk rð»kÞLke ¢uzex yLkwMkkh yk rð»kÞ{kt ËirLkf 4 f÷kf Mk{Þ
Vk¤ððku ykð~Þf Au.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt Vku{uox yu ykÃkLke Mkºkktík ÃkheûkkLkk Vku{uox «{kýu s hk¾ðk{kt ykðu÷ Au, suÚke y{khe
ÃkheûkkLke íkiÞkhe yÚkuo ÞkuøÞ Mk{s {kxu MðkæÞkÞfkÞo ¾qçk WÃkÞkuøke Au. MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷ «&™kuLkk
sðkçk ykÃkLku {¤u÷e yÇÞkMk-Mkk{økúe{ktÚke MkeÄk s fkuÃke fhðkLkk LkÚke, ykÃk su ðkt[Lk fhku Aku, su Mk{òu Aku, íku
ykÃkLke ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt hnuþu.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt ÃkwLk:{qÕÞktfLk Úkíkwt LkÚke òu fkuE rð»kÞLkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ykuAk økwý nkuÞ íkk VheÚke ÷¾u÷wt
MðkæÞkÞfkÞo ÂMðfkhðk{kt ykðþu Lknª. suÚke ykÃk «Úk{ ð¾íku s ÔÞðÂMÚkík sðkçkku ÷¾e s{k fhkðþku. suÚke
Mkkhk{kt Mkkhk økwý {u¤ðe þfþku yLku W¥k{ Ãkrhýk{ «kÃík fhe þfþku.

¾qçk ¾qçk þw¼fk{Lkkyku Mkn,
MðkæÞkÞfkÞo rð¼køk

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkððkLke AuÕ÷e íkkhe¾: 28/02/2018 Au, íkku yk Mk{Þ {ÞkoËk{kt ykÃku
MðkæÞkÞfkÞo ÷¾e s{k fhkððwt sYhe Au.
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke hMkeË ÷uðe VhSÞkík Au. suÚke ¼rð»Þ{kt MðkæÞkÞfkÞoLku ÷økíke
fkuE ÃkqAÃkhA fhðe nkuÞ íkuLkk Wfu÷{kt hMkeË hsq fhe þfkÞ.
 ík{khk [uf ÚkE økÞu÷k MðkæÞkÞfkÞo ík{khe Mkºkktík Ãkheûkk Ãknu÷k s fuLÿ Ãkh hMkeË çkíkkðe Ãkhík ÷uðk suÚke
ÃkheûkkLkk ðkt[Lk yÚkuo Ãký íkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ.
 M.A. yÇÞkMk¢{Lkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 12 økwý ÷kððk sYhe Au, òu íkuLkkÚke ykuAk økwý
nkuÞ íkku íku MðkæÞkÞfkÞo{kt rðãkÚkeo LkÃkkMk {kLkðk{kt ykðþu, yLkuu íku MðkæÞkÞfkÞo Lkðk MkºkLkwt {u¤ðeLku
VheÚke ÷¾ðkLkwt hnuþu.
 MðkæÞkÞfkÞoLkk økwý ðøkh VkELk÷ {kfoþex {u¤ðe þfkþu Lknª.
 ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke MkkÚku MðkæÞkÞfkÞoLkwt «&™Ãkºk VhSÞkík òuzðwt.
 yk ÃkAeLkwt Ãkus rðãkÚkeoyu r«Lx fkZe íku{kt {ktøku÷ {krníke ¼he ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞoLkk «Úk{ Ãkus WÃkh
÷økkððwt.
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અભ્માવક્રભન ું નાભ

:

MSO

ાઠ્યક્રભન ું નાભ

:

___________

LkkUÄýeLktçkh :

yÇÞkMkfuLÿLkwt Lkk{ :

Lkk{ :

yÇÞkMkfuLÿ fkuz Lkt. :

MkhLkk{wt :

{kuçkkE÷ Lktçkh :
E-{uE÷ :

rðãkÚkeoLke Mkne :
íkkhe¾ :
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કર ગણ-30

ઉત્તીણણ થલાન ું ધોયણ-12 ગણ

વિભાગ-ક નીચે આેા પ્રશ્નોના જિાબ 800 શબ્દોમાાં આો.

(8X1=8)

1 વાુંપ્રત  વભમભાું વભાજળા્ત્રનની પ્ર્તુત ા જણાલો.

વિભાગ-ખ નીચે આેા પ્રશ્નોના જિાબ 400 શબ્દોમાાં આો.

(4X2=8)

1 કામાણત્ભકલાદભાું ઈ્ભાઈર દર્ખીભન ું પ્રદાન જણાલો.
2 ટોલ્કોટ ાવણન્વન ું એ.જી.આઈ.એર. (AGIL) ભોડેર વભજાલો.

વિભાગ-ગ નોંધ ખો.

(3X3=9)

1 વાભાજજક ક્રક્રમાના ત ત્લો.
2 વુંઘણલાદી સવદ્ાુંત ની મખ્મ સલળેત ાઓ.
૩ પ્રસત કાત્ભક આંત યક્રક્રમાલાદભાું જ્મોર્જ ભીડન ું પ્રદાન.

વિભાગ-ઘ ખાી જગ્યા પ ૂરો.

(0.5X10=5)

1 વભાજળા્ત્રન એટરે વભાજ અંગેન ું ________.
2 વભાજળા્ત્રનની ળરૂઆત  ઈ.વ._________ભાું થઇ.
૩ વભાજળા્ત્રન સલમના સત ા __________ છે .
4 AGIL ભોડેરના મખ્મ રેર્ખક __________ છે .
5 કામાણત્ભકલાદના સલકાવભાું ________ નો પાો અનન્મ છે .
6 કારણભાકણ વની દ્રષ્ટીએ વાભાજજક ક્રયલત ણન ભાટે વૌથી લધ જલાફદાય ક્રયફ ____ છે .
7 કારણભાકણ વન ું ________ ્ત ક 1867ભાું પ્રકાસળત  થય ું.
8 કોઝય વુંઘણના ________ પ્રકાયો ફત ાલે છે .
9 આલ્પેટ શટઝણ જભણનીભાું ક્રશટરયના ________ અત્માચાયોની આરોચના કયી શત ી.
10 પ્રાથસભક જૂથના ખ્મારભાું ________ ના સલચાય ખફ જ ભશત્લના છે .
4

કર ગણ-30

ઉત્તીણણ થલાન ું ધોયણ-12 ગણ

વિભાગ-ક નીચે આેા પ્રશ્નોના જિાબ 800 શબ્દોમાાં આો.

(8X1=8)

1 વુંળોધનની રૂયે ર્ખા જણાલો.

વિભાગ-ખ નીચે આેા પ્રશ્નોના જિાબ 400 શબ્દોમાાં આો.

(4X2=8)

1 સનયીક્ષણનો અથણ આી, સનયીક્ષણના પ્રકાયો જણાલો.
2 પ્રશ્નાલરીની વ્માખ્મા આી, પ્રશ્નાલરીના પ્રકાયો રર્ખો.

વિભાગ-ગ નોંધ ખો.

(3X3=9)

1 મરાકાત  દ્સત  એક પ્રક્રક્રમા ત યીકે વભજાલો.
2 વ્મક્તત ગત  ત ાવ પ્રયક્તત ની રાક્ષણણકત ા અને યીત  જણાલો.
૩ આંકડાળા્ત્રનના શેતુઓ રર્ખી, ત ેની ભમાણદાઓ જણાલો.

વિભાગ-ઘ ખાી જગ્યા પ ૂરો.

(0.5X10=5)

1 ________ સલજ્ઞાનભાું પ્રમોગ દ્સત નો ઉમોગ થત ો નથી.
2 ________ સલજ્ઞાન એ વાભાજજક સલજ્ઞાન છે .
૩ સનયીક્ષણ દ્સત ના મખ્મ ________ પ્રકાય છે .
4 પ્રશ્નાલરી દ્સત નો ઉમોગ _______ પ્રકાયના ઉત્તયદાત ા ભાટે કયી ળકામ.
5 ________ પ્રકાયની પ્રશ્નાલરી ફનાલટી જલાફો આલાની ળક્યત ા છે .
6 ________ ળક્ય એટરી વય અને વાદી શોલી જોઈએ.
7 વુંળોધન એ ________ છે .
8 આંકડાળા્ત્રનનો ઉમોગ ________ દ્રાયા જ થલો જોઈએ.
9 પ્રશ્નન ું ઘડત ય ર્ખાભી બયે લ ું શોમ ત ો ભાક્રશત ી ________ ભે .
10 વભાજળા્ત્રન એક સલજ્ઞાન ત યીકે ________ કથન અળક્ય છે .
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કર ગણ-30

ઉત્તીણણ થલાન ું ધોયણ-12 ગણ
_______

વિભાગ-ક નીચે આેા પ્રશ્નોના જિાબ 800 શબ્દોમાાં આો.

(8X1=8)

1 સળક્ષણના વભાજળા્ત્રન ક્ષેત્રે આઈ.ી.દે વાઈના સલચાયો જણાલો.

વિભાગ-ખ નીચે આેા પ્રશ્નોના જિાબ 400 શબ્દોમાાં આો.

(4X2=8)

1 ડૉ.ધમેના ભત ે જ્ઞાસત ના સલચાયો દળાણલો.
2 શ્રીસનલાવે દળાણલેર વું્કૃસત કયણનો ખ્માર વભજાલો.

વિભાગ-ગ નોંધ ખો.

(3X3=9)

1 ‘માદ કયે લ ું ગાભ’ભાું શ્રીસનલાવે કયે રી ચચાણ વભજાલો.
2 ધભણના અભ્માવભાું શ્રીસનલાવના સલચાયો જણાલો.
૩ વભાજળા્ત્રની આઈ.ી.દે વાઈનો જીલન ક્રયચમ આો.

વિભાગ-ઘ ખાી જગ્યા પ ૂરો.

(0.5X10=5)

1 વેન્ટય પોય વોસળઅર ્ટડીઝ વું્થા ________ ળશેયભાું આલી.
2 આઈ.ી.દે વાઈનો વુંયતત  કટુંફનો અભ્માવ ________ ગાભનો છે .
૩ પ્રાચીન વભમભાું સળક્ષણ આલાન ું કાભ ________ કયત ા શત ા.
4 ડૉ.ધમે દળાણલેરા જ્ઞાસત ના મખ્મ રક્ષણો ________ છે .
5 જ્ઞાસત ન ું વભ્મદ ________ ના આધાયે નક્કી થામ છે .
6 વું્કૃસત કયણ પ્રક્રક્રમા ________ ન ું પ્રસત ક છે .
7 એભ.એન.શ્રીનીલાવન ું મ ૂ નાભ ________ શ્રીસનલાવ છે .
8 જી.એવ.ધમે ________ યસનલસવિટીના વભાજળા્ત્રન સલબાગભાું જોડામા.
9 આઈ.ી.દે વાઈન ું અનટચેણફરીટી ઇન રૂયર ગજયાત  ્ત ક ઇવ.____ભાું પ્રકાસળત  થય ું.
10 છાત ણ ું દય કયલાની ફાફત ભાું ________ નોંધાત્ર મદ્દા છે .
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કર ગણ-30

ઉત્તીણણ થલાન ું ધોયણ-12 ગણ
__________

વિભાગ-ક નીચે આેા પ્રશ્નોના જિાબ 800 શબ્દોમાાં આો.

(8X1=8)

1 ્ત્રની અભ્માવોન ું ્લરૂ જણાલી, ્ત્રની અભ્માવન ું કામણક્ષેત્ર લણણલો.

વિભાગ-ખ નીચે આેા પ્રશ્નોના જિાબ 400 શબ્દોમાાં આો.

(4X2=8)

1 બાયત ભાું ્ત્રની અંગેના અભ્માવોના ઉદગભ અને સલકાવ લણણલો.
2 ગજયાત ભાું નાયી આંદોરન સલળે વભજાલો.

વિભાગ-ગ નોંધ ખો.

(3X3=9)

1 ઘયે લ ું ક્રશિંવા સલયોધી અંદોરન સલળે રર્ખો.
2 લેદકાનો અનગાભી વભમભાું ્ત્રનીનો દયજ્જો જણાલો.
૩ શ્રીભત ી એનીફેવન્ટની ્ત્રનીના દયજ્જાના સલકાવની ભ ૂસભકા લણણલો.

વિભાગ-ઘ ખાી જગ્યા પ ૂરો.

(0.5X10=5)

1 ્ત્રનીઓના દ્રષ્ષ્ટકોણથી ્ત્રનીઓનો અભ્માવ કયલો ત ેને ________ કશેલામ.
2 ્ત્રની અભ્માવ ________ સલજ્ઞાનભાું કયલાભાું આલે છે .
૩ બાયત ભાું ઈ.વ. ________ લણને આંત યયાષ્રીમ ભક્રશરા લણ ત યીકે ઉજલલાભાું આવ્ય.ું
4 ્ત્રનીઓની લા્ત સલક ક્રયક્્થસત ને વભજલા ત થા ભાલા ભાટે ________ ભાદું ડો છે .
5 વેલા વું્થાભાું વભ્મદ ________ ને ભે છે .
6 બાયત ભાું લ્ત ી ગણત યી ________ લે થામ છે .
7 આક્રદભ વભાજભાું ભાતુ ૃલુંળીમ કટુંફભાું ્ત્રનીનો દયજ્જો ________ શત ો.
8 આઝાદીની યાજકીમ રડત ભાું ________ ્ત્રનીએ ભશત્લનો બાગ બજવ્મો.
9 ્ત્રની ભાટે રગ્નની કામદાકીમ લમ ________ લણ છે .
10 દશેજ પ્રસત ફુંધક કામદો ઈ.વ. ________ ભાું વાય થમો.
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