ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001
Numerical Code B.com.: 0002
નોંધણી નાંબરO _______________

ાઠ્યક્રમ

O લશીલટી સવદ્ાાંત (EPA-01)

તારીખ

O 17/01/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

Numerical Code: 0055

કુ  ગુણ

O 70

જાશેય લશીલટનો અથથ આી તેના અભ્માવભાાં ઉમોગી થતા સલસલધ અભબગભોની ચચાથ કયો.

(12)

અથવા
જાશેય લશીલટની સલસલધ વ્માખ્માઓ આી તેના યાજ્મળાસ્ત્ર અને અથથળાસ્ત્ર વાથેના વાંફધ
ાં ોની ચચાથ કયો.
પ્ર.2

જાશેય લશીલટના સલસલધ ઉદ્દે ળો જણાલી તેની સલકાવમાત્રા ય સલગતલાય ચચાથ કયો.

(12)

અથવા
તુરનાત્ભક જાશેય લશીલટ અને નલીન જાશેય લશીલટ એ શુ ાં છે તે જણાલી તેના ઈસતશાવ વાથેના વાંફધ
ાં ોની ચચાથ
કયો.
પ્ર.3

અભરદાયળાશીનો અથથ આી તેના સલસલધ પ્રકાયોની ચચાથ કયી તેના નકાયાત્ભક રક્ષણો જણાલો.

(12)

અથવા
ઔચારયક વાંગઠનનો અથથ આી તેના સલસલધ રક્ષણો સલગતે ચચાથ કયો.
પ્ર.4

આદે ળની એકતા એટરે શુ?ાં તેના ઉદ્દે ળો જણાલી તેને અવયકયતા રયફોની ચચાથ કયો.

(12)

અથવા
વત્તા વોંણીનો અથથ વભજાલી તેના રક્ષણોની ચચાથ કયો તેભજ વત્તા વોંણીના સલસલધ પ્રકાયો વભજાલો.
પ્ર.5

પ્ર.6
1.

ટૂાંકનોંધ ખ. (કઈણ બે)

(12)

1.

નેત ૃત્લના સવદ્ાાંતો

2.

મુખ્મ લશીલટ કતાથ ના કામો

3.

આમોજનની દ્સતઓ

4.

ભારશતીવાંચાયની આલશ્મકતાઓ

5.

ખાતાઓના મુખ્મ રક્ષણો

બહુવૈકલ્પક પ્રશ્નના સાચા જવાબ તેના ક્રમ સાથે ખ.

(10)

શ્રી કે. વાંથાનભના અધ્મક્ષદે કઈ વારભાાં બાયતીમ કેન્દ્રવયકાયે લશીલટી તાંત્રભાાં લધતી ગેયયીતી યોકલા ભાટે
કસભટીની સ્થાના કયી શતી.
(A) 1947

2.

(C) 1972

(D) 1990

કેન્દ્રીમ તકેદાયી ાંચની યચના કઈ કસભટીની બરાભણથી કયલાભાાં આલેરી છે ?
(A) લી. ભોઈરી

3.

(B) 1962
(B) કે. વાંથાનમ્

(C) ગોયલારા

(D) વયદાય ટે ર

આણા દે ળભાાં રોકાયુક્તની વૌ પ્રથભ સનભણક
ાંૂ કયનાય કયુ ાં યાજ્મ શતુ.ાં
(A) આંધ્રપ્રદે ળ

(B) ગુજયાત

(C) ભશાયાષ્ટ્ર

(D) યાજસ્થાન

4.

બાયતભાાં આઈ.એ.એવ. અસધકાયીઓને તારીભ આલા ભાટે ની પ્રખ્માત એકેડભી કઈ જગ્માએ આલેરી છે .
(A) ફનાયવ

5.

ુ ીરેન્દ્ડ
(D) ન્દ્યઝ

(B) 40

(C) 30

(D) 50

(B) એર. ઉસલિક

(C) ટે રય

(D) ચેસ્ટય ફનાથ ડ

(B) ભોમો

(C) ટે રય

(D) ગસતક

બાયતીમ વાંવદ વભક્ષ વૌ પ્રથભ રોકાર અંગેનો ખયડો ક્યાયે યજૂ થમો શતો?
(A) 1968

10.

(C) ભિટન

જાશેય લશીલટભાાં લતથનરક્ષી અભબગભના પ્રણેતા કોણ શતા?
(A) શફથટ વામભન

9.

(B) સ્લીડન

જાશેય લશીલટભાાં પ્રસળષ્ટ્ટ અભબગભના પ્રણેતા કોણ શતા?
(A) શફથટ વામભન

8.

(D) નાસવક

બાયતની અંદાજ વસભસતભાાં કે ટરા વભ્મો શોમ છે .
(A) 20

7.

(C) સલળાખાટ્ટમ્

ઓમ્બુડઝભેનની વાંસ્થા વૌ પ્રથભ લખત કમા દે ળભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલી?
(A) ડેન્દ્ભાકથ

6.

(B) ભસુયી

(B) 1981

(C) 1985

(D) 1995

લશીલટદાયની પયજોને કોણે POSDCORBભાાં વભાલી રીધેર છે .
(A) ગુભરક

(B) ઊસલિક

(C) એટરી
____________________

(D) સલલ્વન

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001
Numerical Code B.com.: 0002
નોંધણી નાંબરO _______________

ાઠ્યક્રમ

O બાયતીમ લશીલટ (EPA-02)

તારીખ

O 18/01/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

Numerical Code: 0056

કુ  ગુણ

O 70

ભિટીળ ળાવનના આગભન વભમની બાયતીમ લશીલટી પ્રથા વભજાલી, ભિટીળ લશીલટીતાંત્ર 1757 થી 1858 ની
સલગત યજૂ કયો.

(12)
અથવા

1935ના કામદા મુજફ લશીલટી પ્રથા વભજાલો.
પ્ર.2

બાયતીમ ફાંધાયણનાાં મ ૂભ ૂત રક્ષણોની સલગતલાય ચચાથ કયો.

(12)

અથવા
બાયતની આમોજન પ્રરક્રમાની સલગત આી તેભાાં લડાપ્રધાનના કામાથ રમની ભ ૂસભકા લણથલો.
પ્ર.3

વભચલારમ અને સનમાભકશ્રીની કચેયીઓ લચ્ચેનાાં વાંફધ
ાં ોની પ્રરક્રમાઓ વભજાલો.

(12)

અથવા
યાજ્મ વેલાઓ અને રોકવેલા આમોગ ય સનફાંધ રખો.
પ્ર.4

જજલ્રા કરેક્ટયની વત્તાઓ અને ોરીવ તાંત્ર ઉય સનફાંધ રખો.

(12)

અથવા
ળશેયી લશીલટી તાંત્રની સલગત આી ાંચામતી યાજની વપતાઓ અને સનષ્ટ્પતાઓની ચચાથ કયો.
પ્ર.5

ટૂાંકનોંધ ખ. (કઇણ બે)

(12)

1.

ભશાનગયાભરકાની યચના અને કામો

2.

લશીલટી સુધાયાઓ

3.

ાંચામતી યાજ

4.

લશીલટી ન્દ્મામાંચો

5.

યાજકીમ અને કામભી કાયોફાયીના વાંફધ
ાં

બહુવૈકલ્પક પ્રશ્નના સાચા જવાબ તેના ક્રમ સાથે ખ.

પ્ર.6
1.

કઈ ાંચલીમ મોજનાભાાં વયકાયભાાં વાંગઠન અને દ્સત (O & M) ની બરાભણ કયલાભાાં આલી શતી.
(A) પ્રથભ

2.

3.

(10)

(B) દ્વિતીમ

(C) ત ૃતીમ

(D) ચોથી

“બાયતભાાં જાશેય લશીલટનુ ાં વલેક્ષણ” અંગે ઈ.વ. 1953 ભાાં કઈ કસભટીએ ોતાનો ખ્માતનાભ અશેલાર યજૂ કમો શતો?
(A) ોર એચ.એેરેફી

(B) સલયપ્મા ભોઈરી

(C) ભોયાયજી દે વાઈ

(D) એ.ડી. ગોયલારા

બાયતભાાં એડસભસનસ્રે ટીલ રીબ્યુનર એકટ કઈ વારભાાં ફન્દ્મો શતો?
(A) ઈ.વ. 1966

(B) ઈ.વ. 1985

(C) ઈ,વ. 1996

(D) ઈ.વ. 2012

4.

કામદાના ળાવનના મુખ્મ પ્રણેતા કોણ શતા?
(A) બ્રેક સ્ટોન

5.

9.

(B) ઓસ્રે ભરમા

(C) બાયત

(D) અભેરયકા

(B) ઈ.વ. 1962

(C) ઈ.વ. 1861

(D) ઈ.વ. 1980

યાજ્મ માદી અનુવાય કેટરા સલમો ઉય યાજ્મ વયકાયો કામદા ઘડી ળકે છે ?
(A) 66

8.

(D) કે ભરૂન

બાયતીમ રયદ અંગેનો કામદો કઈ વારભાાં ઘડલાભાાં આવ્મો શતો.
(A) ઈ.વ. 1961

7.

(C) જશોન ભેજય

નીચેનાભાાંથી કમા દે ળભાાં અદારતી વભીક્ષા અભરભાાં નથી?
(A) ઈંગ્રેન્દ્ડ

6.

(B) એ.લી. ડાઈવી

(B) 97

(C) 100

(D) 101

બાયતીમ લડાપ્રધાનની સનભણુક કોણ કયે છે ?
(A) યાષ્ટ્રસત

(B) ઉયાષ્ટ્રસત

(C) એટની જનયર

(D) વલોચ્ચ અદારતના મુખ્મ ન્દ્મામાધીળ

ભશાનગયાભરકાના વલોચ્ચ લશીલટી અસધકાયીને શુ ાં કશેલાભાાં આલે છે ?
(A) મ્યુસનસવર કસભશ્નય

(B) નામફ કસભશ્નય

(C) સનમાભક શ્રી

(D) ભેજીસ્રે ટ

10. બાયતભાાં ાંચામતી યાજની ળરૂઆત ક્યાયથી થઈ શતી?
(A) ઈ.વ. 1959

(B) ઈ.વ. 1961

(C) ઈ.વ. 1971
________________

(D) ઈ.વ. 1994

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001
Numerical Code B.com.: 0002
નોંધણી નાંબરO _______________

ાઠ્યક્રમ

O સલકાવ લશીલટ (EPA-03)

તારીખ

O 18/01/2016

સમય

O 03.00 to 06.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

Numerical Code: 0057

કુ  ગુણ

O 70

સલકાવરક્ષી લશીલટનો અથથ ટૂાંકભાાં વભજાલી, તેનાાં રક્ષણો લણથલો.

(12)

અથવા
બાયતભાાં અભરદાયળાશીની વાભાજજક  ૂલથભ ૂસભકા વભજાલી, તેને પ્રાાંસતસનસધક ફનાલલાના ઉામો લણથલો.

પ્ર.2

ાંચામતીયાજ વાંસ્થાઓની વભસ્માઓ લણથલો.

(12)
અથવા

વશકાયી વાંસ્થાઓના પ્રકાયો લણથલો.
પ્ર.3

જાશેયક્ષેત્ર અને અથથતત્ર
ાં ય તેની અવયો લણથલો.

(12)
અથવા

સલકાવરક્ષી કોોયે ળનનો ખ્માર વભજાલી તેનાાં કામો લણથલો.
પ્ર.4

સલકે ન્દ્રીકયણનો ખ્માર વભજાલી તેની જરૂરયમાત ળા ભાટે છે ? - તે વભજાલો.

(12)

અથવા
તટસ્થતા સલરુદ્ પ્રસતફદ્ અભરદાયળાશી વભજાલો.
પ્ર.5

પ્ર.6

ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે બે)

(12)

1.

ાયીસ્સ્થસતકી સલજ્ઞાનનો અભબગભ

2.

વત્તાનુ ાં પ્રસતસનધાન

3.

સ્લૈચ્ચ્છક વાંસ્થાઓ

4.

કાન ૂની કોોયે ળન

5.

નીસત ઘડતયભાાં અભરદાયળાશીની ભ ૂસભકા

બહુવૈકલ્પક પ્રશ્નના સાચા જવાબ તેના ક્રમ સાથે ખ.
1.

Forensic Science નુ ાં ગુજયાતી શુ ાં થામ?
(A) લાયવા સલજ્ઞાન

(B) જીલયવામણ ળાસ્ત્ર

(C) ન્દ્મામવશામક સલજ્ઞાન
2.

(D) ભ ૂસ્તય ળાસ્ત્ર

વાંગઠનનુ ાં સ્લરૂ કયુ ાં છે ?
(A) વશકાયી ભાંડી

3.

(10)

(B) વેક્ટય કોોયે ળન

(C) કાંરોર ફોડથ

(D) આેર તભાભ

ભૈસ ૂય ગ્રાભાંચામત એન્દ્ડ રોકર ફોડથ , એક્ટ ક્યાયે વાય કયામો?
(A) 1959

(B) 1960

(C) 1961

(D) 1962

4.

વામુદાસમક સલકાવ આંદોરન ક્યાયથી ળરૂ કયાયુ?ાં
(A) 1950

5.

6.

(B) 1951

(C) 1952

DRDA શુ ાં છે ?
(A) તાલુકા ગ્રાભસલકાવ એજન્દ્વી

(B) જજલ્રા ગ્રાભસલકાવ એજન્દ્વી

(C) યાજ્મ સલકાવ એજન્દ્વી

(D) વામુદાસમક સલકાવ એજન્દ્વી

IRDP શુ ાં છે ?
(A) વાંકભરત ગ્રાભ સલકાવ કામથક્રભ
(C) તાલુકા ભજૂય વાંઘ

7.

8.

(D) કાભના ફદરાભાાં અન્ન કામથક્રભ

(A) સલનોફા બાલે

(B) ગાાંધીજી

(C) વયદાય ટે ર

(D) ફી. આય. આંફેડકય

યણ સલસ્તાય સલકાવ કામથક્રભ બાયત વયકાયે ક્યાયે ળરૂ કયે રો?
(B) 1977-78

(C) 1988-89

(D) 1955-66

ાંચામતી યાજ વાંસ્થાઓની સ્થાના ક્યાયથી ળરૂ થઈ?
(A) 1959

10.

(B) ગ્રાભીણ યોજગાય કામથક્રભ

અંત્મોદમ મોજના કોના સલચાયો ય આધારયત છે ?

(A) 1967-68
9.

(D) 1960

(B) 1960

(C) 1961

(D) 1962

(C) શેન્રી રકસવન્દ્જય

(D) યોનાલ્ડ યે ગન

ન્દ્ય ૂડીર પ્રોગ્રાભ કોણે ળરૂ કયે રો?
(A) રૂઝલેલ્ટ

(B) ભાળથર

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001
Numerical Code B.com.: 0002
નોંધણી નાંબરO _______________

ાઠ્યક્રમ

O કાસભિક લશીલટ (EPA-04)

તારીખ

O 19/01/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

Numerical Code: 0058

જાશેય વેલા એટરે શુ?ાં જાશેય વેલાઓનાાં કામોભાાં લધાયો ળા કાયણે થમો છે ?

કુ  ગુણ

O 70
(12)

અથવા
કાસભિક તાભરભ લશીલટની સલકાવનુ ાં ભાખુ ાં દળાથ લી તેની ભ ૂસભકા – કામોનુ ાં લણથન કયો.
પ્ર.2

બાયતભાાં જાશેય લશીલટનાાં મુખ્મ રક્ષણો જણાલો.

(12)
અથવા

કાયરકદી આમોજન એટરે શુ?ાં તેના પ્રકાયોની ચચાથ કયો.
બયતી સલળે સલસ્ત ૃત સનફાંધ રખો.

પ્ર.3

(12)
અથવા

લશીલટભાાં ફઢતીનો અથથ વભજાલી તેના ભશત્લનાાં સવદ્ાાંતો દળાથ લો.
પ્ર.4

વનાંદી વેલાભાાં બયતી તારીભની પ્રરક્રમા વભજાલો.

(12)
અથવા

લશીલટભાાં તારીભની શુ ાં જરૂય છે ? તેના અથથ ઉદ્દે શ્મો તથા અગત્મતા જણાલો.
પ્ર.5

ટૂાંકનોંધ ખ. (કઈણ બે)

1.

તારીભના પ્રકાય

2.

પ્રોત્વાશનની વભસ્મા

3.

વનાંદી વેલકોના મુખ્મ કામો

4.

સલકાવળીર દે ળોભાાં તારીભ

પ્ર.6

નીચેના નવધાન વાાંચી તેની સામે ખરા ( ) અને ખટા ( ) ની નનશાની કર.

(12)

(10)

1.

સવસલર વેલાને આધુસનક સ્લરૂ આલાભાાં ભિટનની નોટથ કોટથ રે લેભરમન વસભસતએ ભશત્લનુ ાં પ્રદાન આપ્યુ ાં શતુ.ાં

2.

સવસલર વેલાએ યાજ્મ લશીલટને અસ્સ્થય ફનાલે છે .

3.

સવસલર વેલાએ ભફનયાજકીમ કાયોફાયી છે .

4.

યાજ્મ લશીલટ ભાટે સવસલર વેલકો એ કામભી વ્મલવામી વમ ૂશ છે .

5.

જી.ી.એવ.વી ની રયક્ષાઓ બાયત વયકાય િાયા રેલામ છે .

6.

સવસલર વેલાભાાં સનયુસ્ક્ત ફાદ કભથચાયીઓને તારીભ આલાભાાં આલે છે .

7.

ઓસ્રે ભરમાભાાં સવસલર વેલકો િાયા શડતાર ાડલી ગેયકામદે વય ગણામ છે .

8.

બાયતે સવસલર વેલાભાાં તટસ્થતાનો ખ્માર અભેરયકન વાંવદીમ ભોડેર યથી રીધો છે .

9.

સવસલર વેલાભાાં યાજકીમ તટસ્થતાનો ખ્માર ભેક્વ લેફયે આપ્મો શતો.

10.

ભિટનના સ્ધાથ ત્ભક રયક્ષાઓ િાયા સવસલર વેલકોની બયતી થામ છે .

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001
Numerical Code B.com.: 0002
નોંધણી નાંબરO _______________

ાઠ્યક્રમ

O નાણાાંકીમ લશીલટ (EPA-05)

તારીખ

O 16/01/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

Numerical Code: 0059

કુ  ગુણ

O 70

ખાદ્ય ૂયક નાણાવ્મલસ્થા અને ફુગાલા લચ્ચેનો વફાંધ તાવો. ખાદ્ય ૂયક નાણાવ્મલસ્થાને સનમાંસત્રત કયલા કમાાં
ગરા રઈ ળકામ?

(12)
અથવા

બાયતના કોમ્પ્ટોરય અને ઓરડટય જનયરની એકાઉન્દ્ટીંગ અને ઓડીટીંગ પયજો તાવો.
પ્ર.2

જાશેય દે લાની ચુકલણીની કોઈણ ચાય દ્સતઓની ચચાથ કયો.

(12)

અથવા
પ્રકલ્ મ ૂલ્માાંકનના સલસલધ ાવાઓની ચચાથ કયો.
પ્ર.3

“જાશેય વાશવોના ભશત્લના કામોભાનુ ાં એક કામથ નાણાાંકીમ લશીલટ છે ”- ચચો.

(12)

અથવા
વભતા અને વાભજજક ન્દ્મામની સ્થાનાભાાં યાજકોીમ નીસતના પાાની વભીક્ષા કયો.
પ્ર.4

મોજનાકીમ અને ભફનમોજનાકીમ ખચથ લચ્ચેનો તપાલત સ્ષ્ટ્ટ કયો.

(12)

અથવા
જાશેયક્ષેત્રભાાં નાણાાંકીમ સ્લામતતા અને ઉતયદાસમત્લ સવદ્ કયલાની જુ દી જુ દી યીતોની ચચાથ કયો.
પ્ર.5

કઈણ બે ટૂાંકનોંધ ખ.

1.

બાયતભાાં અંદાજ વભીસતના કામો

2.

સલકાવરક્ષી ખચથ

3.

યાં યાગત અંદાજત્ર

4.

જાશેય નાણાાંકીમ વસભસત

પ્ર.6

(12)

નીચેના નવધાન વાાંચી તેની સામે ખરા ( ) અને ખટા ( ) ની નનશાની કર.

1.

ભિટનભાાં નાણાાં સલબાગને રે ઝયીના નાભે ઓખલાભાાં આલે છે .

2.

જાશેય રશવાફ વસભસત કોમ્પ્રોરય જનયરના અધ્મક્ષણા નીચે કાભ કયે છે .

3.

રોકવબાની અંદાજ વસભસતનુ ાં આયુષ્ટ્મ એક લથન ુ ાં શોમ છે .

4.

યાજ્મના ઓડીટય જનયરનો અશેલાર ભેલલાનો અસધકાય મુખ્મ પ્રધાનનો છે .

5.

જાશેય રશવાફ વસભસતની તાવના રયણાભો રોકવબાભાાં યજૂ કયલાભાાં આલે છે .

6.

ફજેટ ળબ્દ ફ્રેંચ બાાના ‘ફોઝેટ’ ળબ્દ યથી ઉતયી આવ્મો છે .

7.

“પાલણી ખાતા” નાણાાં પ્રધાન તૈમાય કયે છે .

8.

લેચાણલેયો એ યાજ્મ વયકાયનો કય છે .

9.

પ્રત્મક્ષ કયલેયા ધાયાવબાની ભાંજૂયી સલના રાદી ળકામ છે .

10.

બાયતભાાં અંદાજત્ર રડવેમ્ફય ભરશનાભાાં યજૂ કયલાભાાં આલે છે .
___________________

(10)

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016
અભ્યાસક્રમ

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

Numerical Code B.A.: 0001
Numerical Code B.com.: 0002
નોંધણી નાંબરO _______________

ાઠ્યક્રમ

O જાશેય નીસત (EPA-06)

તારીખ

O 16/01/2016

સમય

O 03.00 to 06.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

Numerical Code: 0060

કુ  ગુણ

જાશેય નીસતના સલસલધ પ્રકાયો કમા કમા છે ? તેની ચચાથ કયો.

O 70

(12)

અથવા
નીસત ઘડલૈમાઓએ નીસત ઘડતી લખતે કમા કમા ભશત્લના રયફોને ધ્માનભાાં યાખલા જોઈએ. તેની ચચાથ કયો.
પ્ર.2

વાંવદ અને કામથની કાયોફાયી લચ્ચેના વાંફધ
ાં ોની ચચાથ કયો.

(12)

અથવા
અભરીકયણ ઉયના સલસલધ વાંદબો જણાલો.
પ્ર.3

ગ્રાભીણ સલસ્તાયોભાાં સ્લૈચ્ચ્છક વાંસ્થાઓની વાભેરગીયી ભાટે ની પ્રવ ૃસતઓ દળાથ લો.

(12)

અથવા
જભીન સુધાયાની અવયો અથલા પ્રબાલની અવયોની ચચાથ કયો.
પ્ર.4

નીસતના પ્રબાલના મુખ્મ રયભાણોનો ઉલ્રેખ કયો.

(12)

અથવા
નીસત સલશ્રેણના સલભબન્ન પ્રકાયના અભબગભોની સ્ષ્ટ્ટ યીતે યજૂ કયો.
પ્ર.5

પ્ર.6

1.

ટૂાંકનોંધ ખ. (કઈણ બે)
1.

ભફન વયકાયી વાંસ્થાઓ

2.

ધાયાવબાની ફદરાતી ભ ૂસભકા

3.

નીસત ઘડતયભાાં ન્દ્મામતાંત્રની ભ ૂસભકા

4.

નીસતના અભરીકયણભાાં નાગરયકોની ભ ૂસભકા

બહુવૈકલ્પક પ્રશ્નના સાચા જવાબ તેના ક્રમ સાથે ખ.

4.

(B) કેભફનેટ વસભસતઓ

(C) રોકવબાના સ્ીકય

(D) પ્રધાન ભાંડ

(C) એક જ તફક્કો

(D) ચાય તફક્કા

ખયડાના ફીજા લાાંચનના કેટરા તફક્કા છે ?
(A) ફે તફક્કા

3.

(10)

યાજકીમ કાયોફાયીભાાં નીચેના ૈકી કોનો વભાલેળ થતો નથી?
(A) કેભફનેટ

2.

(12)

(B) ત્રણ તફક્કા

કામદાના ળાવન વફાંધી નીચેના સલધાનો ૈકી કયુ ાં સલધાન ખોટુાં છે ?
(A) કોઈ વ્મસ્ક્ત કામદાથી ય નથી.

(B) વૌ કામદાને આધીન છે .

(C) વૌ ભાટે વભાન કામદો છે .

ુ ુ ઓ ભાટે અરગ કામદો
(D) ધભથગર

ગયીફી એ ળેન ુ ાં રયણાભ છે .
(A) વાભાજજક અવભાનતા અને ળોણ

(B) અલ્ અથલા ઓછો સલકાવ

(C) વભાન સલતયણનો અબાલ

(D) આ ત્રણેન ુ ાં વરશમારુાં રયણાભ

5.

6.

7.

8.

ાંચામતી યાજ વાંસ્થાઓ નીચે ૈકીનુ ાં કયુ ાં કામથ કયતી નથી?
(A) ખેતીલાડી- શુારનભાાં વશામ

(B) ાણીુયલઠો અને ગાંદાાણીનો સનકાર

(C) ઉચ્ચ- યુસનલસવિટી સળક્ષણનો પ્રફાંધ

(D) આયોગ્મ અને વપાઈ

નીચેના સલધાનો ૈકી કયુ ાં સલધાન યાજ્મને રાગુ ડતુ નથી?
(A) તે એક વત્તા પ્રથા છે

(B) તે એક કલ્માણપ્રથા છે

(C) તે એક કાન ૂન થકી કામથ કયે છે

(D) તે ઈશ્વય પ્રસ્ત શ્રધ્ધા ેયે છે

જાશેય નીસતઘડતયભાાં કોણ સનણાથ મક સ્થાન ધયાલે છે ?
(A) જ્ઞાસત ભાંડો

(B) આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંસ્થાઓ

(C) યાજકીમ ક્ષો

(D) ધાસભિક વાંસ્થાઓ

નીચેના કમા યાજ્મભાાં ત્રી. સ્તરયમ ાંચામતી ભાખુ ાં છે ?
(A) આવાભ

9.

(C) કણાથ ટક

(D) ગુજયાત

(C) ઉયાષ્ટ્રસત

(D) ગશૃ પ્રધાન

યાજ્મવબાના અધ્મક્ષ શોદ્દાની રૂએ કોણ ફને છે ?
(A) લડાપ્રધાન

10.

(B) શરયમાણા
(B) યાષ્ટ્રસત

બાયતના ડાફેયી ક્ષભાાં નીચેનાભાાંથી કોનો વભાલેળ થામ છે ?
(A) બાજ

(B) કોંગ્રેવ

(C) ભાકથ વલાદી ક્ષ

________________________

(D) જનતા દ

