ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નળનસિટી
ુ રી – 2016
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆ
O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001

ાઠ્યક્રમ

: વર્ટિર્પકે ટ ઈન એન્લામયભેન્ટ સ્ટડીઝ (CES)

Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0012

ાઠ્યક્રમ

O ભાનલ માાલયણ (AHE-01)

Numerical Code: 0093

તારીખ

O 24/01/2016

નોંધણી નાંબરO

સમય

O 03.00 to 06.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

અભ્યાસક્રમ

પ્રશ્ન-1

કુ  ગુણ

O 70

માા લયણ એટરે શ?ું ભાનલ નનનભિત માા લયણ અને વાભાજજક માા લયણ નલળે નલગતે ચચાા કય.

(12)

અથળા
આફશલા એટરે શ?ું આફશલાના લૈનિક સ્લરૂ નલળે ચચાા કય.
પ્રશ્ન-2

અનતળણ વમમજનના કાયણ જણાલી નલગતે ચચાા કય.

(12)

અથળા
ળશેયીકયણની માા લયણ ય અવય જણાલી વાભાજજક વુંગઠનની તેભાું ભ ૂનભકા સ્ષ્ટ કય.
પ્રશ્ન-3

પ્રદૂ ણ એટરે શ?ું શલા પ્રદૂ ણના પ્રકાય જણાલી ચચાા કય.

(12)

અથળા
અલક્ર્ભણના કાયણ જણાલી ભ ૂનભ અલક્ર્ભણના કાયણની ચચાા કય.
પ્રશ્ન-4

માા લયણ વુંયક્ષણની નલબાલના સ્ષ્ટ કયી તેના શેતઓ અને નવદ્ાુંત નલળે ચચાા કય.

(12)

અથળા
કદયતી તુંત્ર નલળે વભજૂતી આી, લાતીમ અને શષ્ક નનલવનતુંત્ર નલળે ચચાા કય.
પ્રશ્ન-5

પ્રશ્ન-6

ટૂાંકનોંધ ખ. (કઈણ બે)
1.

ાણી ગણલત્તાના ધયણ અને ચકાવણી

2.

પ્રજેક્ટ ટાઈગય

3.

યું યાગત કૃ ન

4.

ચનોબફર દઘાટના

5.

જૈલાયણ

માગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર આ.

1.

પ્રથભ ણસ્તયભાું ............... વભાલેળ થામ છે .

2.

................ વોથી ભશત્લન ગ્રીનશાઉવ લાય છે .

3.

એનવડ લાા ન મખ્મ ઘટક ............... છે .

4.

ેયકવી એનવટર (PAN) નાઇટ્રે ટ લનસ્નતભાું થતી ................... પ્રર્ક્રમા અટકાલી દે છે .

5.

.................. ન ઉમગ પ્રાસ્સ્ટક યે ઝીનભાું કયલાભાું આલે છે અને તે કેસ્ન્િમ ચેતાતુંત્રને શાનન શોંચાડે છે .

6.

એંથ્રકનવવ યગ ............... કાયણે થામ છે .

7.

ભ્ર ૂણના નલકાવભાું ખાભી કયતી નળીરી દલાઓ ............. કશેલામ છે .

8.

બાયતભાું ............ ટાઈગય ર્યઝલાવ છે .

9.

બાર ગેવ દઘાટના .............. ગેવના ગતયને થઇ શતી.

10. જીઓ થભાર ઊર્જા એ ................ પ્રકાયની ઉર્જા છે .

(12)

(10)

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નળનસિટી
ુ રી – 2016
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆ
O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001

ાઠ્યક્રમ

: બાલસાંભાલ સેળા આયજન (ACC-01)

Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0001

તારીખ

: 25/01/2016

નોંધણી નાંબરO

સમય

: 11.00 to 2.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

અભ્યાસક્રમ

પ્રશ્ન-1

ફાકન અભ્માવ કયલાની નલનલધ દ્નતઓની વભજૂતી આ.

કુ  ગુણ

O 70
(14)

અથળા
ફાનલકાવની ામાની વુંકલ્નાઓ નલળે વભજૂતી આ.
પ્રશ્ન-2

નળશઅલસ્થા અને ફાલ્માલસ્થાન ું ભશત્લ વભર્જલ.

(14)
અથળા

ફાનલકાવના અભ્માવની નલસ્ત ૃત ચચાા કય.
પ્રશ્ન-3

ફાવુંબા વેલાઓની ચચાા કય.

(14)
અથળા

ફાનલકાવન નવધધાુંત વભર્જલ.
પ્રશ્ન-4

ફાનલકાવભાું યભતન ું ભશત્લ દળાા લ.

(14)
અથળા

યભત ય અવય કયતા ર્યફની ચચાા કય.
પ્રશ્ન-5

ફાકના મ ૂલ્માુંકનની નલસ્ત ૃત ચચાા કય.

(14)
અથળા

બાાન અથા વભર્જલી બાાકીમ નલકાવ ય અવય કયતાું ર્યફની ચચાા કય.

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નળનસિટી
ુ રી – 2016
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆ
O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001

ાઠ્યક્રમ

: વમદામ ભાટે ણ (ANC-01)

Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0006

તારીખ

: 25/01/2016

નોંધણી નાંબરO

સમય

: 3.00 to 6.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

અભ્યાસક્રમ

પ્રશ્ન-1

ણના આનથિક, વાભાજજક અને ભનલૈજ્ઞાનનક ાવાુંઓ નલળે ચચાા કય.

કુ  ગુણ

O 70
(14)

અથળા
ચયફીિાવ્મ નલટાભીન નલળે નલગતે નોંધ રખ.
પ્રશ્ન-2

ગબાલતી અને સ્તનાન કયાલતી ભર્શરા ભાટે આશાય આમજન.

(14)

અથળા
ખાદ્ય અંદાજત્રને અવય કયતાું ર્યફ નલળે વભર્જલ.
પ્રશ્ન-3

ળયીય નનભાા ણભાું ઊર્જાપ્રદાન કયતા નલનલધ પ્રકાયના ખાદ્ય દાથો નલળે વભર્જલ.

(14)

અથળા
હૃદમયગ અને ભધપ્રભેશભાું આશાય વ્મલસ્થા નલળે ચચાા કય.
પ્રશ્ન-4

ભધમાશન બજન કામાક્રભના ઉદ્દે ળ વભર્જલ.

(14)
અથળા

યાુંધણ પ્રર્ક્રમા એટરે શ?ું તેની જદી જદી દ્નતઓ નલળે ચચાા કય.
પ્રશ્ન-5

નલનલધ લમ અને ળાયીર્યક ર્યસ્સ્થનત પ્રભાણે આશાયન ું આમજન વભર્જલ.
અથળા
ખાદ્ય દાથાની વુંદગી કયતી લખતે બ્રાન્ડ અને રેફરના ભશત્લ નલળે વભર્જલ.

(14)

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નળનસિટી
ુ રી – 2016
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆ
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001
Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0009

vg]jfn (ATR-01)

ાઠ્યક્રમ

:

તારીખ

: 27/01/2015

સમય

: 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્રશ્ન-1

અનલાદની નલબાલના સ્ષ્ટ કયી, તેના પ્રકાયની ચચાા કય.

નોંધણી નાંબરO
કુ  ગુણ

O 70
(12)

અથળા
બાાનલજ્ઞાન અને અનલાદ લચ્ચેન વુંફધ
ું સ્ષ્ટ કય.
પ્રશ્ન-2

લશીલટી અનલાદની મ ૂભ ૂત અેક્ષાઓ કઈ છે ?

(12)
અથળા

નલિકળની વ્માખ્મા આી પ્રકાય જણાલ.
પ્રશ્ન-3

કાવ્માનલાદભાું આલતી જદી જદી વભસ્માઓની વ્માખ્મા વભર્જલ.

(12)

અથળા
નાટકના અનલાદની પ્રર્ક્રમા વભર્જલ.
પ્રશ્ન-4

આજના વભાજભાું અનલાદના ભશત્લ નલળે તભાયા ભુંતવ્મ જણાલ.

(12)

અથળા
અનલાદની પ્રર્ક્રમાભાું ર્ડકડીંગ અને ર્શકડીંગ શ ું થામ છે ? તે વ્માખ્મા આી વભર્જલ.
પ્રશ્ન-5

પ્રશ્ન-6

ટૂાંકનોંધ ખ. (કઈણ બે)

(12)

1.

અનલાદની જરૂર્યમાત

2.

લૈજ્ઞાનનક ળબ્દાલબરની નલળેતાઓ

3.

બફનવાર્શજત્મક ાઠનાું રક્ષણ

4.

અખફાયી અનલાદન ું વ્માકયણ

5.

અનલાદનાું વુંકેત ઉકેરલાની પ્રર્ક્રમા

(A) નીચેના ળાક્યન ગુજરાતીમાાં અનુળાદ કર. (કઈણ ાાંચ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(05)

The work is in progress.
If the Printing presser lie.
A poor man’s wife is everyone’s sister-in-law.
It is becoming cold day by day.
Will you just get that book.
God made the country and man made the town.
A friend in need is the friend indeed.

(B) નીચેના ળાક્યન અંગ્રે જીમાાં અનુળાદ કર. (કઈણ ાાંચ)
1.

તે કાનય જઈ યહ્ાું છે .

2.

એભનાભાું વાશવ છે તેથી વપ થમ.

3.

આ ગુંદ ાણી ન ીઓ.

4.

એના ફચલાની ફહ ઓછી આળા છે .

5.

કઈ આ બાા ફરી ળકે નશીં.

6.

સ ૂયજ નીકળ્મ અને ધમ્ભવ ઓગી ગય ું.

7.

યું ગે શાથ કડાઈ જવ ું.
__________******___________

(05)

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નળનસિટી
ુ રી – 2016
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆ
O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001

ાઠ્યક્રમ

: ર્પચય રેખન (AFW-01)

Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0003

તારીખ

: 27/01/2016

નોંધણી નાંબરO

સમય

: 03.00 to 04.30

સ ૂચના

: દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

અભ્યાસક્રમ

પ્રશ્ન-1

કુ  ગુણ

ગ્રુંથ વભીક્ષાના રક્ષણ સ્ષ્ટ કય.

O 35

(10)
અથળા

મગ્મ પ્રલાવ લણાનનાું રક્ષણ જણાલ.
પ્રશ્ન-2

રૂફરૂ મરાકાતન ું સ્લરૂ સ્ષ્ટ કય.

(10)
અથળા

વાુંસ્કૃ નતક ર્પચયની અગત્મતા જણાલ.
પ્રશ્ન-3

પ્રશ્ન-4
1.

ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે બે)
1.

અથાળાસ્ત્રીમ ર્પચય રેખન

2.

ગ્રુંથવભીક્ષાના પ્રકાય

3.

યભત ર્પચયના પ્રકાય

4.

નલમ વુંદગી

5.

ફાક ભાટે ન ું ર્પચય રેખન

બહુળૈકલ્પક પ્રશ્નના જળાબ આ.

B. આત્ભરક્ષી

B. ઈસ્ન્દયા ાથાવાયથી

C. ભેયેરીન ર્પળય

D. ડૉ. શાડીભેન

B. બફઝનેવ ભેન

C. ગર્ૃ શણી

D. ર્પલ્ભ સ્ટાય

C. વાભાજજક રેખન

D. વજૉનાત્ભક રેખન

પ્રલાવ લણાન કેલા પ્રકાયન ું રેખન છે ?
A. અખફાયી રેખન

5.

D. ખુંડનાત્ભક

‘વભન્વ એયા’, ‘પેનભના’, ઈલડલીકરી’ લગેયે વાભનમકનાું કેન્િભાું કણ શમ છે ?
A. ર્ક્રકે ટય

4.

C. વજૉનાત્ભક

‘નાટય નનયીક્ષણમૌ’ ના રેખક કણ?
A. ગર ચુંિળેખયન

3.

(05)

ર્પચય એ વાભાનમકન કે લ ર્શસ્વ છે ?
A. અનાત્ભરક્ષી

2.

(10)

B. કટાય રેખન

લટાણાના છડ યનાું નનયીક્ષણ કણે કમાા શતા?
A. ગ્રેગય ભેન્ડેર

B. એરેકઝાુંડય ફ્રેનભિંગ

C. ફેનજશન્વન

D. ભેયી શેગય

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નળનસિટી
ુ રી – 2016
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆ
O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001

ાઠ્યક્રમ

O વેક્રેટયીમર પ્રેક્ટીવ (ASP-01)

Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0008

તારીખ

O 28/01/2016

નોંધણી નાંબરO

સમય

O 03.00 to 4.30

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્રશ્ન-1

અંગત વેક્રેટયી કણ શમ છે ? અંગત વેક્રેટયી પયજ જણાલ.

અભ્યાસક્રમ

કુ  ગુણ :35
(10)

અથળા
કુંની વેક્રેટયીની કામદે વયની પયજ જણાલ.
પ્રશ્ન-2

વબાના પ્રમખની વત્તાઓ જણાલ.

(10)
અથળા

લાબણજ્યમક ત્રની જરૂર્યમાત જણાલ.
પ્રશ્ન-3

પ્રશ્ન-4
1.

ટૂાંકનોંધ ખ. (કઈણ બે)
1.

ભવરતી અનધકાયીની ભ ૂનભકા

2.

ઠયાલ

3.

વાયા અશેલારની જરૂર્યમાત

4.

સ્સ્ડ સ્ટ

5.

તાય

યગ્ય નળકપ સાંદ કરી ખાીજગ્યા પ ૂર.
(D) કઈણ

(B) ર્જશેય

(C) ખાનગી

(D) ત્રણેમ

(B) 2

(C) 15

(D) 101

એક વ્મસ્ક્તન ભત આલા અંગેન રેબખત અનધકાય ત્ર .............. કશેલામ.
(A) નટીવ

5.

(C) ધાયાવભ્મ

નોંધામેર એકભની વબા ભાટે કયભની યચના ભાટે ઓછાભાું ઓછા .............. વભ્મ જરૂયી છે .
(A) 1

4.

(B) IAS

........... વબાના પ્રવુંગે વ્મસ્ક્તગત નટીવ આલી જરૂયી નથી.
(A) વાભાન્મ

3.

(05)

યાયમ વયકાયના વ્મલસ્થાતુંત્રભાું ............. કક્ષાના અનબલી અનધકાયીઓ વેક્રેટયી શમ છે .
(A) તરાટી

2.

(10)

(B) દયખાસ્ત

(C) પ્રક્ષી

(D) ફેરેટ

ત્રભાું રેખકે ત્ર રખતી લખતે ................. પ્રમગન ઉમગ કયલ જઈએ.
(A) કભાબણ

(B) દયખાસ્ત

(C) કતાયી

(D) શકાયાત્ભક

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નળનસિટી
ુ રી – 2016
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆ
O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001

ાઠ્યક્રમ

O ફર્જય પ્રર્ક્રમા (AMK-01)

Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0005

તારીખ

O 28/01/2016

નોંધણી નાંબરO

સમય

O 11.00 to 12.30

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

અભ્યાસક્રમ

પ્રશ્ન-1

કુ  ગુણ : 35

ગ્રાશક લતાનન અથા આી, ગ્રાશક લતાનને અવય કયતા ભનલૈજ્ઞાનનક ર્યફ વભર્જલ.

(10)

અથળા
ફર્જય નલબાજન એટરે શ?ું ફર્જય નલબાજનના બોગબરક આધાય વભર્જલ.
પ્રશ્ન-2

ેદાળ જીલનચક્ર એટરે શ?ું ેદાળના જીલનચક્રના જદા જદા તફક્કાઓની ચચાા કય.

(10)

અથળા
બ્રાન્ડીગના પામદા અને ગેયપામદા વભર્જલ.
પ્રશ્ન-3

ટૂાંક નોંધ ખ. (કઈણ બે)

1.

ર્કિંભત નનધાા યણના ઉદ્દે ળ

2.

ેકેજજિંગના કામો

3.

શર્યપાઈ રક્ષી ર્કિંભતનીનત

4.

ભાકે ટીંગન ું ભશત્લ

5.

લેાયી લટાલ

પ્રશ્ન-4
1.

નીચે આે પ્રશ્નના ેટા જળાબ આે છે સાચ જળાબ ધી જળાબ ખ.
_______ તફક્કાભાું ભટી વુંખ્માભાું શર્યપ ફર્જયભાું પ્રલેળે છે .
A. પ્રલેળ

2.

D. ડતી

B. 1977

C. 1950

D. 1951

B. અધાચબરત ખચા

C. ચબરત ખચા

D. અન્મ ખચા

ભાકે ટીંગ નભશ્રના __________ તત્લ છે .
A. એક

5.

C. ર્યક્લતા

કાયખાનાન ું બાડ __________ પ્રકાયન ખચા છે .
A. સ્સ્થયખચા

4.

B. નલકાવ

આલશ્મક ચીજલસ્તઓન કામદ _________ લાન છે .
A. 1955

3.

(10)

B. ાુંચ

C. ચાય

D. વાત

ટ્રે ડભાકા ની નોંધણી _________ લા ભાટે કયલાભાું આલે છે .
A. 5 લા

B. 7 લા

C. 6 લા

D. 10 લા

(05)

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નળનસિટી
ુ રી – 2016
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆ
O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001

ાઠ્યક્રમ

O યે ર્ડમ ભાટે રેખન (AWR-01)

Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0010

તારીખ

O 27/01/2016

નોંધણી નાંબરO

સમય

O 04.30 to 06.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

અભ્યાસક્રમ

પ્રશ્ન-1

કુ  ગુણ

યે ર્ડમન ઐનતશાનવક અબબગભ સ્ષ્ટ કય.

O 35

(10)
અથળા

યે ર્ડમભાું ટ્રાન્વભીટયની ભ ૂનભકા વભર્જલ.
પ્રશ્ન-2

યે ર્ડમ નાટકન ું સ્લરૂ વભર્જલ.

(10)
અથળા

યે ર્ડમ વાભનમકન ું સ્લરૂ વભર્જલ.
પ્રશ્ન-3

પ્રશ્ન-4
1.

ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે બે)
1.

યે ર્ડમ ભાટે મરાકાત

2.

યે ર્ડમ ભાટે યભતગભત રેખન

3.

નળક્ષણ અને યે ર્ડમ

4.

ફાક ભાટે યે ર્ડમ રેખન

5.

યે ખાબચત્રની યજૂઆત

બહુનળકપ પ્રશ્ન ના જળાબ ખ

D. 85

B. ગીત

C. વુંગીત

D. પ્રનતક

B. Care

C. BHEL

D. Unicef

‘Dron’ ળબ્દ યથી કમ ળબ્દ ફન્મ છે ?
A. Novel

5.

C. 80

નીચેનાભાુંથી કઈ વુંસ્થા એરીભળીનયી નથી?
A. Helpage

4.

B. 90

ીટયબ્ર ૂકની કૃનત ળેનાથી બય ૂય છે ?
A. કલ્ન

3.

(05)

ઓર ઈસ્ન્ડમા યે ર્ડમ દે ળની કે ટરા ટકા લસ્તીને આલયી રે છે ?
A. 95

2.

(10)

B. Story

C. Play

D. Drama

‘The eyes have it’ ના રેખક કણ છે ?
A. ીટય બ્ર ૂક

B. ળેક્વનમય

C. યસ્સ્કન ફન્ડ

D. નભરય

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નળનસિટી
ુ રી – 2016
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆ
O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001

ાઠ્યક્રમ

O નનકાવ પ્રર્ક્રમા અને[ દસ્તાલેજીકયણ (AED-01)

Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0002

તારીખ

O 28/01/2016

નોંધણી નાંબરO

સમય

O 12.30 to 02.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

અભ્યાસક્રમ

પ્રશ્ન-1

કુ  ગુણ – 35

નનકાવ ઓડા યની પ્રાપ્પ્ત, ચકાવણી અને સ્લીકૃનતના મદ્દાઓની ચચાા કય.

(10)

અથળા
ઈવીજીવી દ્વાયા કઈ કઈ ર્જતની રીવીઓ અામ છે તે નલગત જણાલ.
પ્રશ્ન-2

જખભના પ્રકાય ટૂુંકભાું વભર્જલ.

(10)
અથળા

નનકાવ પ્રત્વાશનની જરૂર્યમાત અને ભશત્લ સ્ષ્ટ કય.
પ્રશ્ન-3

ટૂાંકનોંધ ખ. (કઈણ બે)
1.

નલદે ળ વ્માાયભાું વયકાયની વશબાગીદાયી

2.

કન્પયન્વ પ્રથા

3.

કન્વાઈનભેન્ટના ધયણે નળભેન્ટ

4.

કયાયની નનષ્પતા

પ્રશ્ન-4

નળધાન ખરાાં છે કે ખટાાં તે જણાળ.

1.

નલદે ળ વ્માાય નનકાવન ું એજજન છે .

2.

દસ્તાલેજ વાભે ચ ૂકલણીની યીતભાું ખયીદ કયનાય ચ ૂકલણી કમાા લગય ભાન કફજ રઈ ળકે છે .

3.

ર્કરઅર્યિંગ અને પયલર્ડિંગ એજન્ટ ભારની વયતાથી શેયપેય કયલાભાું ભદદ કયે છે ?

4.

નનકાવભાુંથી પ્રાપ્ત થમેર નપ આલકલેયાભાુંથી મક્ત છે .

5.

કન્વાઈન્ભેન્ટની નનકાવ છી આગતયા રાઈવન્વ ઈસ્ય કયલાભાું આલે છે .

(10)

(05)

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નળનસિટી
ુ રી – 2016
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆ
O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001

ાઠ્યક્રમ

O કામાારમ વ્મલસ્થાતુંત્ર અને[ વુંચારન (AOM-01)

Numerical Code B.com: 0002
Numerical Code: 0007

તારીખ

O 28/01/2016

નોંધણી નાંબરO

સમય

O 4.30 to 06.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

અભ્યાસક્રમ

પ્રશ્ન-1

કામાા રમન અથા આી કામાા રમન ું ભશત્લ જણાલ.

કુ  ગુણ : 35

(10)
અથળા

પનનિચયની વુંદગી નક્કી કયતાું નવધધાુંત જણાલ.
પ્રશ્ન-2

રેબખત ભાર્શતીવુંચાયના પામદા અને ગેયપામદા જણાલ.

(10)

અથળા
પાઈબરિંગના ઉદ્દે ળ અને ભશત્લ સ્ષ્ટ કય.
પ્રશ્ન-3

પ્રશ્ન-4

ટૂાંકનોંધ ખ.
1.

ડેટા જીલનચક્ર

2.

કામાા રમમુંત્રના પ્રકાય

3.

રેખન વાભગ્રી વુંચારનન ું ભશત્લ

4.

પભાન અથા અને ભશત્લ

નીચેના નળધાન સાચા છે કે ખટા તે જણાળ.

1.

વ્મલસ્થાતુંત્રન ું ભાખ ું શેતઓ વાથે સવુંગત શવ ું જઈએ.

2.

પ્રાથનભક ડેટા શુંભેળા આંતર્યક પ્રાપ્પ્ત સ્થાનભાુંથી એકનત્રત કયામ છે .

3.

આરેખ દયલા ભાટે લડા પ્રવેનવિંગ વફ્ટલેય ઉમગી છે .

4.

રેખનવાભગ્રીને શુંભેળા તાાચાલીલાા કફાટભાું યાખલી જઈએ.

5.

અનતખયીદી અને અલ્ખયીદીથી દૂ ય યશેવ ું જઈએ.

(10)

(05)

