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MkºkeÞfkÞo sqLk– 2016
M™kŒf …Ëðe yÇÞkMk¢{ : (BDP)
ÃkkXÞ¢{ þe»kof
\\

FHS-01
{kLkðrðãkyku y™u Mk{ksrð¿kk™ku{kt ƒwr™ÞkËe yÇÞkMk¢{:- FHS-01

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku
 rðãkÚkeoykuyu ÃkkuíkkLkk ÃkkXÞ¢{kuLkk MðkæÞkÞfkÞkuo yÇÞkMkfuLÿ/ÞwrLkðŠMkxeLke
ðuçk-MkkEx ÃkhÚke {u¤ððkLkk hnuþu.
 Mkºkktík Ãkheûkk ykÃkðk {kxu MðkæÞkÞ fkÞo hsw fhðk VhSÞkík Au. MðkæÞkÞ
fkÞo s{k fhkðu÷ Lknª nkuÞ, íkku Ãkheûkk Vku{o Mðefkhðk{kt ykðþu Lknª.
 íkiÞkh fhu÷ MðkæÞkÞfkÞkouo yÇÞkMkfuLÿ Ãkh s{k fhkððkLke AuÕ÷e Œkhe¾
30/12/2016 Au. yk Œkhe¾ …Ae rðãkÚkeoyku îkhk {kuf÷kðu÷
MðkæÞkÞfkÞkuo Mðefkhðk{kt ykðþu ™ne.
 s{k fhkðu÷ MðkæÞkÞfkÞkuoLke ÃknkU[ yÇÞkMkfuLÿ ÃkhÚke ÷uðe VhSÞkík Au.
 rðãkÚkeoykuyu r™ÞŒ Mk{Þ {ÞkoËk{kt MðkæÞkÞfkÞkuo yÇÞkMkfuLÿ …h s{k
fhkððk Œu{s {qÕÞktf™ ÚkÞk ƒkË {qÕÞktf™ …ºkf MkkÚkuLkk MðkæÞkÞfkÞkuo
yÇÞkMk fuLÿ …hÚke yð~Þ Ãkhík ÷uðk.
 rðãkÚkeo ÃkkuíkkLkk MðkæÞkÞfkÞkuoLkk økwý ÞwrLkðŠMkxeLke ðuçk-MkkEx Ãkh òuE
þfþu.
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MkºkeÞfkÞo {kxu ykð~Þf Mkq[Lkkyku
r«Þ rðãkÚkeo r{ºkku
ykÃkLku Ëhuf ÃkkXÞ¢{ËeX yuf MkºkeÞfkÞo íkiÞkh fhðkLkwt VhrsÞkík Au. Ëhuf MkºkeÞfkÞo ík{k{ yÇÞkMk-Mkk{økúe
Ãkh ykÄkheík nkuÞ Au.
MkºkeÞfkÞo íkiÞkh fhe ykÃkLkk yÇÞkMkfuLÿLkk MktÞkusf©e ÃkkMku s{k fhkððwt yLku íkuLke Ãkkðíke yð~Þ ÷uðe. Ëhuf
MkºkeÞfkÞoLke Íuhkuûk Lkf÷ ykÃkLke ÃkkMku hk¾ðe.
Ëhuf MkºkeÞfkÞoLkk 100 økwý rLkr©ík Au. su{kt ÃkkMk Úkðk {kxu B.A./B.com.{kt 36 økwý ÷kððk sYhe Au.
Ãkrhýk{{kt íkuLkku ¼khktf 30% nkuÞ Au. yÇÞkMkfuLÿ îkhk {qÕÞktfLk fhkðu÷ MkºkeÞfkÞkuo Ãkheûkk{kt ðkt[ðk {kxu Ãkhík
yð~Þ ÷uðwt. yÇÞkMkfuLÿ ykÃkLkk MkºkeÞfkÞoLkk økwýku ÞwrLkðŠMkxe y{ËkðkË ¾kíku {kuf÷e ykÃkþu. su ykÃkLke {kfoþex{kt
økwýøkúuz ÞkËe{kt Mkk{u÷ fhe (70% Ãkheûkk yLku 30% MðkæÞkÞfkÞo) VkELk÷ økwýøkúuz {kfoþex íkiÞkh Úkþu.
yk MkºkeÞfkÞoLkku {wÏÞ WËTTu~Þ Ãkheûkk {kxuLke Ãkqðo íkiÞkhe Au. MkºkeÞfkÞo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷ «&™kuLkwt {k¤¾wt
ÃkheûkkLkk «&™Ãkºkku suðwt nkuÞ Au. «&™kuLkk sðkçk{kt yÇÞkMk Mkk{økúeLkwt ÃkwLkhkðíkoLk fhðkLkwt LkÚke nkuíkwt. ykÃk ðkt[LkÚke su
þeÏÞk Aku, íku ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt nkuÞ Au. suÚke ykÃk MðkæÞkÞfkÞkuo íkiÞkh fhðkLke fk{økehe økt¼ehíkkÚke fhþku.
ÞwrLkðŠMkxe{kt ð»ko-h008 MkwÄeLkk «ðuþkÚkeoyku {kxu B.A./B.Com. Lkk «Úk{ ,rîríkÞ íkÚkk ík]ríkÞ ð»koLkk
ík{k{ yÇÞkMk¢{/ÃkkXÞ¢{{kt [kh ¢urzxLkk ÃkkXÞ¢{{kt çku yLku ykX ¢urzxLkk ÃkkXÞ¢{{kt ºký MðkæÞkÞfkÞkuo íkiÞkh
fhðkLkku rLkÞ{ níkku. yufuzu{ef Ã÷kLkªøk çkkìzLke (A.P.B. {tsqhe Úke) ykuøkü-h009 Úke ÃkkXâ¢{ ËeX yuf-yuf
MðkæÞkÞfkÞo hsq fhðkLke Lkðe ÃkØrík þY ÚkÞu÷ Au. íkuÚke ykÃkLku ÃkkXâ¢{ ËeX yuf-yuf MðkæÞkÞfkÞo su ykÃkLku ykÃkLkk
yÇÞkMkfuLÿ/ÞwrLkðŠMkxeLke ðuçk-MkkEx ÃkhÚke {u¤ððkLkk nkuÞ yLku íkuLku rLkrùík ÚkÞu÷ AuÕ÷e íkkhe¾{kt Mð-yæÞÞLkLkk
ykÄkhu íkiÞkh fhe, ykÃkLkk yÇÞkMkfuLÿ Ãkh s{k fhkððkLkk hnuþu.
ykÃkLkk ÃkkXâ¢{Lkk MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷ «&™kuLkk sðkçk ÷¾íkk Ãknu÷k «Úk{ ÃkkLkk WÃkh Lke[u
{wsçkLke {krníke ÷¾ðe sYhe Au.
LkkUÄýe Lktçkh:-______________________
yÇÞkMk¢{:- _______________________
ÃkqYt Lkk{:-________________________
ÃkkXâ¢{:-_________________________
MkhLkk{wt:- ________________________
MðkæÞkÞ MktÏÞk:- _____________________
{kuçkkE÷ Lktçkh:- ____________________
íkkhe¾:- __________________________
y{u EåAeyu Aeyu fu ykÃk Ëhuf MkºkeÞfkÞo y÷øk-y÷øk [kuÃkzk{kt MkwtËh ¼k»kk{kt WÃkh Ëþkoðu÷ {wsçkLke
{krníke MkkÚku rLkÞík Mk{Þ {ÞkoËk{kt íkiÞkh fhe yÇÞkMkfuLÿ Ãkh s{k fhkðþku. {qÕÞktfLk ÚkÞk çkkË {qÕÞktfLk Ãkºkf MkkÚku
ÃkkuíkkLkk MðkæÞkÞfkÞkou yÇÞkMkfuLÿ ÃkhÚke Ãkhík yð~Þ ÷uðwt.
sqLkk rðãkÚkeoyku (h008 MkwÄeLkk) {kxu sqLke ÃkæÄríkLkk MðkæÞkÞfkÞkuo ÞwrLkðŠMkxeLke ðuçkMkkEx Ãkh WÃk÷çÄ Au,
su æÞkLku ÷uðwt.
þw¼uåAk Mkn,
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zkì. ƒkƒkMkknuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠMkxe
…kXÞ¢{ fkuz :- :- FHS-01:{k™ðrðãkyku y™u Mk{ksrð¿kk™ku{kt ƒwr™ÞkËeyÇÞkMk¢{
MkºkeÞfkÞo fkuz :- FHS-01/AST-01/TMA/2016
(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ)
yÇÞkMk fuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ :-30/12/2016

(fw÷ „wý:-100)

વલબાગ-ક વલલયણાત્ભક શ્રેણીના પ્રશ્નોના જલાફ ૧૫૦૦ ળબ્દોભાાં આો.

(૨0x૨=૪૦)

૧ .ઉત્કાાંવતના રયેક્ષ્મભાાં ઓજાય વનભાા ણ તથા વાંસ્કૃવતની વલકાવમાત્રા વલળે મદ્દુ ાવય વભજાલો.
અથલા
૧ .માા લયણની સ્સ્થવત વલળે ખ્માર આી લાતાલયણની અલનવત તથા વાાંપ્રત વાંકટ વલળે વલસ્તાયથી
વભજાલો.
૨ .ભાનલ વભાજોન ાંુ રૂાાંતય વલળે વલગતે વભજાલી નગયલાદ અને નગયીકયણ વલળે વલસ્તાયથી રખો.
અથલા
ુ ારન અને કૃવની ળરૂઆત વલળે તફક્કાલાય વભજૂતી આો .
૨ .શ
વલબાગ-ખ ભધ્મભ શ્રેણીના પ્રશ્નોના જલાફ ૧૦૦ 0ળબ્દોભાાં આો).ગભે તે ફે

(૨x15=૩૦)

૧ બાયતભાાં સ્ત્રીઓના દયજ્જજા વલળેનો ખ્માર આી સ્ત્રીઓની ળૈક્ષણણક તથા વાભાજજક સ્સ્થવત વલળે
વભજાલો.
૨ .લસ્તી અને વલકાવ લચ્ચેના આંતય વાંફધ
ાં ોના અણબગભો વભજાલી લસ્તી વાંક્રભણ તથા ઝડી લસ્તી
વ ૃદ્ધિના ભાઠાાં રયણાભોને વલગતે લણાન કયો.
૩ .જાશેય વલતયણ વ્મલસ્થા અને વાભાજજક વ્મલસ્થા વલળે જણાલી ફહુ-સ્તયીમ આમોજન વલળે ચચાા કયો
૪ .વિભના દે ળોભાાં ણફનવાાંપ્રદાવમકતા વલળે ખ્માર આી બાયતભાાં ણફનવાાંપ્રદાવમકતા વલળે વભજાલો.
ૂ ભાાં જલાફ આો).ગભે તે ચાય
વલબાગ -ગ નીચે આેરા પ્રશ્નોના ટક

(4x5=20)

ૂ ભાાં રખો.
૧ .સ્ત્રી આંદોરનો અને બાયતીમ વભાજભાાં સ્ત્રીનો રટાતો દયજ્જજા વલળે ટાં ક
૨ .પ ૂલા વાંસ્થાનલાદી અથાકાયણની રક્ષણણકતાઓ વભજાલો.
3. ધભા વનયેક્ષતાન ાંુ ભશત્ત્લ વભજાલો.
ૂ ભાાં ખ્માર આો.
૪ .બાયતભાાં છાતલગો વલળે ટાં ક
ૂ ભાાં રખો.
૫ .ણફનવાાંપ્રદાવમકતાના ભાગા ભાાં આડે આલતી વભસ્માઓ વલળે ટાં ક
ુ ક્ષી પ્રશ્નો/વલકલ્(M.C.Q.) આધારયત પ્રશ્નોભાાંથી મોગ્મ વલકલ્ ળોધી વાચા જલાફ વાભે (√) કયો.
વલબાગ-ઘ શેતર
ુ ો /શા-ના ભાાં જલાફ આો./જોડકા જોડો.(ગભે તે દળ)
ખારી જગ્મા પય

(10x1=10)

ુ ાલના
૧. ત્રણ શજાય લા શેરાાં પ ૂલા આરિકા ભાનલવભ્મતાન ાંુ ભશત્ત્લન ાંુ કેન્દ્ર શત ાંુ એભ કમા લાભાાં ખોદકાભના પય
આધાયે વાણફત થય ાંુ ?
(અ) ઇવ.૧૯૩૦

(ફ) ઇવ.૧૯૫૦

(ક) ઇવ.૧૯૬૦

(ડ) ઇવ.૧૯૭૦

ુ ના વલસ્તાયોભાાં ક્યા રોકો ોતાની પ્રાકૃવતક રયસ્સ્થવતને અનકુ 
૨. ઉત્તય ધ્રલ
ૂ થઇને યશે છે ?
(અ)

શોી

(ફ) વાંથાર

(ક) એસ્સ્કભો
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ુ ય
(ડ) ન્દ્યઅ

FHS-01

ુ
૩. ભનષ્ુ મ અને શઓ
લચ્ચે કેટંક
ાંુ વાય મ છે એવ ાંુ કમા ભનોલાઞાનાવનકોએ ઓખી ફતાવ્ય ાંુ છે ?
(અ) માંગ અને ભેક (ફ) ભેકાઇલય અને ેજ (ક) કોનયે ડરોયે ન્દ્ઝ અને સ્કીનય (ડ) જ્શોન્દ્વન અને રકિંગ્સ્રેડેવલવ

ુ ા ડેયા૪. ઇ.વ. પ ૂલેના ૭૫૦૦ વભમથી કમા દે ળના અરીકોળભાાંથી પ ૂલાકારીન ભાનલોના ળયદઋતન
ુ ા પય
ુ ાલાઓ ભે છે ?
તાંબન
(અ) ઇયાક

(ફ) ઇયાન

ુ ાન
(ક) સદ

(ડ) ઇજજપ્ત

૫. લાડાફાંધી આંદોરન કમા દે ળભાાં થય ાંુ કે જેનાથી ઔધોણગક ગાયદાય કાયીગયોનો એક લગા તૈમાય કમો.
(અ) અભેરયકા

(ફ) િાન્દ્વ

(ક) જભાની

(ડ) ઇગ્રેન્દ્ડ

૬. ઇ.વ. ૧૯૧૭ભાાં વલકાવ આમોજનોનો વપયતાપ ૂલાક અભર વૌ પ્રથભલાય કમા દે ળભાાં થમો ?
(અ) અભેરયકા

(ફ) િાન્દ્વ

(ક) યવળમા

(ડ) જભાની

ુ ાયકોએ સ્ત્રીઓની અવભાન સ્સ્થવતના વાંદબાભાાં પ્રશ્ન ઉઠાવ્મો ?
૭. કઇ વદીભાાં વૌથી શેરીલાય વભાજ સધ
(અ) ૧૭ભી વદી

(ફ) ૧૮ભી વદી

(ક) ૧૯ભી વદી

(ડ) ૨૦ભી વદી

૮. કઇ ાંચલવિમ મોજનાભાાં મોજના આમોગે સ્ત્રી યોજગાય ભાટે સ્ત્રીનો રસ્ષ્ટણફિંદુ આપ્મો
(અ) પ્રથભ ાંચલવિમ મોજના (ફ)ત ૃવતમ ાંચલવિમ મોજના(ક) છઠ્ઠી ાંચલવિમ મોજના (ડ)વાતભી
ાંચલવિમ મોજના
૯. એવોવવએળન ઓપ વલભેન સ્ટરડઝ ઇન ઇસ્ન્દ્ડમા નાભની વાંસ્થા ક્યા લાભાાં સ્થાના કયલાભાાં આલી ?
(અ)

ઇવ.૧૯૮૦

(ફ) ઇવ.૧૯૮૧

(ક) ઇવ.૧૯૮૨

(ડ) ઇવ.૧૯૮૩

૧૦. ઇ.વ.૧૮૭૫ભાાં અંગ્રેજીના ભાધ્મભથી ાિાત્મ વળક્ષણન ાંુ વભથાન કોણે કય?ું ુ
(અ) ભેકોરે

(ફ) રોડા રયન

(ક) વામભન કવભળન

(ડ) રોડા લેરેસ્રી

ુ યણથી કરકત્તા,મફ
૧૧. ઇવ.૧૯૫૭ભાાં કઇ યવુ નલવવિટીના અનવ
ાંુ ઇ તથા ભરાવભાાં યવુ નલવવિટીની સ્થાના
કયલાભાાં આલી શતી ?
(અ) રાંડન યવુ નલવવિટી (ફ) એક્યપડા યવુ નલવવિટી (ક) સ્ટેનપોડા યવુ નલવવિટી (ડ) કેણરપોવનમા યવુ નલવવિટી
ુ તયીકે કોણે વાંફોધન કયા ુ કે “જગતની અને
૧૨. ઇવ.૧૯૪૭ભાાં રદલ્શીભાાં બાયતીમ વલઞાનાન રયદભાાં પ્રમખ
આણા યાષ્રની વભસ્માઓ કાજે વલઞાનાનનો અણબગભ એકભાત્ર અણબગભ છે અને વલઞાનાનનો અણબગભ એટરે
વલઞાનાનના શાદા અને િવતનો અણબગભ તેવ ાંુ હુ ફહુાં રઢ ણે ભાન ાંુ છાં.”
(અ)

ગાાંધીજી

(ફ) જલાશયરાર નશેરૂ

(ક) વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર (ડ) વલનોફા બાલે
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