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 વભાજન અભ્માવ (ESO-01)

તારીખ

O 17/01/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

Numerical Code: 0067

કુ  ગુણ

O 70

કુ ટુુંફની વ્માખ્મા આી કુ ટુુંફના કામો જણાલ.

પ્ર.1

(12)
અથવા

વગાઈ વ્મલસ્થાના ામાના ખ્માર ચચો.
પ્ર.2

શળક્ષણભાું બેદબાલ અંગે નોંધ રખ.

(12)
અથવા

યાજ્મ વ્મલસ્થા શેઠ આલતી વુંસ્થાઓ જણાલ.
બાયતીમ વભાજભાું મ ૂલ્મની પ્રથાઓભાું આલેલ ુું રયલતતન ચચો.

પ્ર.3

(12)

અથવા
 ૂલત- ઔદ્યગગક તથા ઔદ્યગગક વભાજભાું લયાળની તયાશ જણાલ.
પ્ર.4

વાભાજજક સ્તયીકયણના પ્રકાય ચચો.

(12)
અથવા

વાભાજજક વુંઘત એટરે શુ?ું વુંઘતના પ્રકાય ચચો.
પ્ર.5

(A) ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે બે)

1.

બાયતભાું વગાઈ વ્મલસ્થા

2.

ુન:વાભાજીકયણ

3.

ફજાય શલશનભમ

4.

ભાકત વલાદી દ્રષ્ટટકણ

5.

વાુંસ્કૃ શતક અનુફશું ધતા

(12)

(B) ખાીજગ્યા પ ૂર.
1.

(10)

લતતનની એલી યીત કે જે દૈ શનક જીલન અને આંતયરક્રમાને શનમુંશિત કયે છે જેને _________ તયીકે
ઓખલાભાું આલે છે .
A. વુંસ્કૃ શત

2.

C. ભાત ૃમ ૂરક

B. અંત: રગ્ન

C. વાદારગ્ન

અમુક વાભાજજક શનમભ અને શનમભ પ્રભાણે લતતન કયવુ ું તેને _________ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે .
A. વભરૂતા

5.

B. શત ૃવત્તાક

_________ ભાું રગ્ન શુંભેળા વુંફધ
ું ીઓના વમ ૂશ શલળેથી ફશાય કયલાભાું આલે છે .
A. ફરશરતગ્ન

4.

C. રકરયતીઓ

જે કુ ટુુંફભાું શતાની વત્તા ઘયના મુખી તયીકે ની શમ તેલા કુ ટુુંફને __________ કુ ટુુંફ કશેલામ.
A. ભાત ૃવત્તાક

3.

B. વાભાજજક શનમુંિણ

B. યું યા

C. અનુરૂતા
ું

જ્માું શલશળટટ શનમભને અનુવયી
ું
સ્ટટ વ્મલસ્થાતુંિ કામતયત શમ છે .જેને __________ કશેલામ છે .
A. કામદ

B. અનોચારયક

C. ઔચારયક

6.

ઉત્ાદન પ્રરક્રમાભાુંથી ભશત્તભ નપ યલાન પ્રમત્ન કયતી આશથિકપ્રથા એટરે _________.
A. મ ૂડીલાદ

7.

C. સ્લરૂળાસ્ત્ર

B. અશિત ભ ૂશભકા

C. ભ ૂશભકા વુંકુર

__________ ના ભતે વભાજ શુંભેળાના ભાટે જીલત નથી.
A. સ્ેન્વય

10.

B. રૂળાસ્ત્ર

__________ એ વ્મક્તતને જન્ભની વાથે ભતી ભ ૂશભકા છે .
A. અજજૉત ભ ૂશભકા

9.

C. વામ્મલાદ

પ્રાણીઓ, લનસ્શતઓ અથલા વભાજના રૂ કે આકાયન અભ્માવ કયતુ ું ળાસ્ત્ર એટરે _________.
A. દ્ધશતળાસ્ત્ર

8.

B. વભાજલાદ

B. શફ શાઉવ

C. સ્ેંગરય

__________ કામત એટરે વાભાજજક લતતનના લણભાનેરા ઓખામેરા રયણાભ.
A. પ્રગટ

B. અપ્રગટ

C. ગુપ્ત

__________________________

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

અભ્યાસક્રમ

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

ાઠ્યક્રમ

O બાયતભાું વભાજ (ESO-02)

તારીખ

O 18/01/2016

સમય

O 11.00 to 02.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્રશ્ન-1

Numerical Code: 0068

કુ  ગુણ

O 70

નગયની વાભાજજક યચનાન અથત, વ્માખ્મા આી, નગયજીલનનાું મુખ્મ રક્ષણ જણાલ.

(12)

અથવા
બાયતભાું રગ્નવાથીની વુંદગીની તયાશ ચચો.
પ્રશ્ન-2

સ્લતુંિ બાયતભાું યાજકાયણનુ ું સ્લરૂ ચચો.

(12)
અથવા

લણત વ્મલસ્થાના તભાભ ાવાઓ ચચો.
પ્રશ્ન-3

આરદલાવી વભાજના વુંદબતભાું આધુશનકીકયણનાું શલશલધ ાવાઓ ચચો.

(12)

અથવા
વાુંપ્રત વભમભાું બાયતભાું સ્ત્રીન દયજ્જ જણાલ.
પ્રશ્ન-4

વાભાજજક આંદરનનુ ું સ્લરૂ જણાલી, વાભાજજક આંદરનનુ ું મ ૂ જણાલ.

(12)

અથવા
માત લયણળાસ્ત્ર એટરે શુ?ું માત લયણળાસ્ત્રભાુંના અગબગભ ચચો.
પ્રશ્ન- 5 (A) ટૂાંકનોંધ ખ. (કઈણ બે)
1.

વગણ વમ ૂશ

2.

આધુશનક યાજકાયણભાું જ્ઞાશત

3.

જજભાની પ્રથા

4.

આમજજત શલકાવ અને સ્ત્રીપ્રશ્ન

5.

વાભાજજક શનમુંિણ

(12)

(B) ખાીજગ્યા પ ૂર.
1.

(10)

અમુક જૂથ કે લતુ
ત ફશાય જ રગ્નવુંફધ
ું ફાુંધલ જઈએ એલા શનમભને __________ ન શનમભ કશેલાભાું
આલે છે .
A. અંત: રગ્ન

2.

C. નલસ્થાનીમ

B. છ

C. આઠ

ઈસ્રાભના સ્લરૂની પ્રાથના  ૂજા, જે યજ રદલવભાું ાુંચ લાય કયલાની શમ છે .જેને _________ કશેલામ છે .
A. નભાઝ

5.

B. ભાત ૃસ્થાનીમ

જી.એવ.ધુમે એ જ્ઞાશત વ્મલસ્થાની _________ રાક્ષગણકતાઓ લણતલી છે .
A. ચાય

4.

C. કુ રીનળાશીરગ્ન

શત-ત્ની રગ્નફાદ તાનુ ું અરામદુ ું યશેઠાણ ફનાલીને યશે તે _________ તયીકે ઓખામ છે .
A. શત ૃસ્થાનીમ

3.

B. ફરશિરગ્ન

B. ાકી

C. ફુંદગી

રગ્ન લખતે સ્ત્રીને આલાભાું આલતી વુંશત ભાટે ____________ ળબ્દ લયામ છે .
A. સ્ત્રીની શભરકત

B. સ્ત્રીની વુંશત્ત

C. સ્ત્રીધન

6.

વાભાજજક આંદરનના ___________ તફક્કાઓ શમ છે .
A. િણ

7.

C. ાુંચ

__________ એટરે છકયા અને છકયીને ાયવીધભતભાું પ્રલેળ આતી દીક્ષાશલધી.
A. નલજત

8.

B. ચાય
B. ભઝદાધભત

વતીપ્રથા નાબુદી _________ એ કયી.
A. દમાનુંદ વયસ્લતી B. યાજાયાભભશનયામ

9.

C. ગાુંધીજી

 ૃથ્લી ય જગરનુ
ું
ું પ્રભાણ ___________ % શવુ ું જઈએ.
A. 30

10.

C. રકયાણ

B. 40

C. 50

રશીના વુંફધ
ું થી ફુંધામેર જેભકે ભાતાશતા અને તેભના વુંતાન, બાઈઓ અને ફશેન ઈત્માદી એ
__________ તયીકે ઓખામ છે .
A. વગાવ્શારા

B. શતયાઈ

C. યતતવુંફધ
ું ી

______________________

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 વભાજળાસ્ત્રીમ શલચાયધાયા (ESO-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: 0069

કુ  ગુણ

ાવતન્વએ યજુ કયે રા ઢફ યીલત્મોની ચચાત કય.

O 70

(12)
અથવા

ભેગરનલષ્સ્કએ યજુ કયે રા ધભત અને જાદુ અંગેના શલચાયની ચચાત કય.
પ્ર.2

ભાકત વના ઐશતશાશવક બોશતકલાદની ચચાત કય.

(12)
અથવા

ઈભાઈર દુ ખાત ઈભે આેર માુંશિક એકતા અને દૈ રશક એકતા જણાલ.
પ્ર.3

વભાજળાસ્ત્રના ઉદબલ વભમની વાભાજજક રયક્સ્થશત લણતલ.

(12)

અથવા
કારતભાકત વન દ્વ ુંદ્વાત્ભક બોશતકલાદની ચચાત કય.
પ્ર.4

ભેતવલેફયનુ ું દ્ધશતળાસ્ત્ર જણાલ.

(12)
અથવા

ઓગટટકમ્ટે યજુ કયે ર િણ તફક્કાન શવદ્ધાુંત વભજાલ.
પ્ર.5

ટૂાંકનોંધ ખ. (ાાંચમાાંથી કઈણ બે)

1.

કારતભાકત વન શલમુખતા અંગેન ખ્માર

2.

દુ ખાત ઈભે યજુ કયે ર ધભતન શવદ્ધાુંત

3.

આરદભ વભાજભાું વગણ વમ ૂશ

4.

શ્રભશલબાજન અંગે ભાકત વના ભુંતવ્મ

5.

યે ડક્તરપ- બ્રાઉનન યચનાત્ભક- કામાત ત્ભકલાદ

પ્ર.6
1.

ખાી જગ્યા પ ૂર.

(C) છ

(B) ાયવન્વ

(C) કારતભાકત વ

(B) ભેતવલેફય

(C) ઓગટટકોંત

કારતભાકત વન જન્ભ _________ ભાું થમ શત.
(A) ફ્રાન્વ

6.

(B) ફે

વભાજળાસ્ત્રના આદ્યશતા __________ છે .
(A) દગખિભ

5.

(C) ઈટારી

‘ધ પ્રટે સ્ટન્ટ એશથક એન્ડ ક્સ્રયટ ઓપ કેશટાગરઝભ’ ુસ્તકના રેખક _________ શતા.
(A) ભેતવલેફય

4.

(B) ફ્રાન્વ

ભટત નના ભતે વુંદબત વમ ૂશ _________ છે .
(A) ચાય

3.

(10)

જજૉ શવભેર _________ વભાજળાસ્ત્રી શતા.
(A) જભતન

2.

(12)

(B) જભતની

(C) અભેરયકા

કાયખાના દ્ધશતના ઉત્ાદનના રયણાભે ___________ ન શલકાવ લધત ગમ.
(A) ળશેયીકયણ

(B) શિભીકયણ

(C) વુંસ્કૃશતકયણ

7.

દુ ગખિભે વાભાજજક તથ્મની __________ વભજણ પ્રાપ્ત કયલાની રશભામત કયી છે .
(A) વ્મક્તતશનટઠ

8.

(B) અથત

(C) જ્ઞાન

ડૉ. ધ ૂમેન ુ ું  ૂરુું નાભ ___________ છે .
(A) ગશલિંદ વદાશળલધ ૂમે

10.

(C) રક્રમાશનટઠ

ભેતવલેફયે વાભાજજક લતતનની __________ પ્રાપ્ત કયલાન પ્રમાવ કમો.
(A) વભજણ

9.

(B) લસ્તુશનટઠ

(B) ગલધતન વદાશળલધ ૂમે (C) ગુંગાયાભ વદાશળલધ ૂમે

ગઝરટશલઝભ ળબ્દન ઉમગ વો પ્રથભ ___________ વભાજળાસ્ત્રીએ કમો.
(A) ભેતવલેફયે

(B) ઓગટટકોંત

(C) દગખિભ

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યુનનવનસિટી
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યુઆરી – 2016

O સ્નાતક દલી અભ્માવક્રભ (B.A./B.Com.)

અભ્યાસક્રમ

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

ાઠ્યક્રમ

O વાભાજજક સ્તયીકયણ (ESO-04)

તારીખ

O 19/01/2016

સમય

O 11.00 to 2.00

સ ૂચના

O દયે ક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે .

પ્ર.1

Numerical Code: 0070

કુ  ગુણ

O 70

કારતભાકવત અને વી.યાઈટ શભલ્વન વુંઘતન ખ્માર વભજાલ.

(12)

અથવા
જાશત સ્તયીકયણ અંગે જણાલી તેના શલશલધ અગબગભ રખ.
પ્ર.2

શલચાયવયણીની વ્માખ્મા આી, ઈભાઈર દુ ગખિભની શલચાયવયણી વભજાલ.

(12)

અથવા
વાભાજજક ગશતળીરતાની વ્માખ્મા આી તેની શલશલધ ચેનર વભજાલ.
પ્ર.3

જ્ઞાશતની વ્માખ્મા આી જ્ઞાશતને એક વાનાત્ભક વ્મલસ્થા તયીકે વભજાલ.

(12)

અથવા
જ્ઞાશત અંગે ડૉ. ધ ૂમેનાું શલચાય જણાલ.
પ્ર.4

બાયતભાું કાભદાય ચલન શલકાવ વભજાલ.

(12)
અથવા

સ્લાતુંત્ર્મ દયમ્માન વાભાજજક રયલતતન રાલનાયા રયફ જણાલ.
પ્ર.5

પ્ર.6

ટૂાંકનોંધ ખ. (કઈણ બે)

(12)

1.

યાજ્માશ્રમ અને જ્ઞાશત ગશતળીરતા

2.

બાયતભાું શલશલધ બદ્રલગત

3.

ટારકટ ાયવન્વન કામાત ત્ભક શવદ્ધાુંત

4.

યફટત શભએરન અલ્ળાવનન કામદ

5.

શળક્ષણ અને અધ્માન

બહુનવકલ્ પ્રશ્નના જવાબ આ.

(05)

(A) ખરાાં-ખટા નવધાન ખ.
1.

શ્રી શનલાવે શળકાય અને પપારદ ભેલતા વભાજભાું ગરિંગ આધારયત શ્રભશલબાજનની ચાય ઢફ દળાત લે છે .

2.

જ્ઞાશત અને એસ્ટે ટ વ્મલસ્થા ફાગામતી વભાજભાું શતી.

3.

વુંસ્કૃશતકયણન ખ્માર શટ્ટને આપ્મ છે .

4.

1928ભાું ગુજયાત યાજ્મભાું ફાયડરી વત્માગ્રશ થમ શત.

5.

ફટ્ટભયે ાુંચ પ્રકાયના બદ્રલગતની ઓખ બાયતીમ વભાજના વુંદબતભાું ફતાલી છે .

(B) ખાીજગ્યા પ ૂર.
1.

બાયતભાું ભટાબાગના નગયીમ કાભદાય _________ ભાુંથી સ્થાુંતય કયીને આવ્માું છે .
(A) શલદે ળ

2.

(B) ગ્રામ્મશલસ્તાય

અલ્શાફાદના શલદ્યાથીઓ ઉય _________ એ અભ્માવ કમો શત.
(A) સુભાથીટનીવ

3.

(05)

(B) જે.ડી.ફના

_________ એ અનુ-મ ૂડીલાદી વભાજભાું વભાનતાને વત્તા વુંફધ
ું ય આધારયત શલાનુ ું જણાલે છે .
(A) ઈ. ડબ્લ્યુ શભલ્વ

(B) યાલ્પ ડશાયનડલ્પ

4.

__________ ગશતળીરતા વભાજને ગશતળીર અને પ્રગશતળીર ફનાલે છે .
(A) આંતય-એક ેઢીમ વ્મલવાશમક

5.

_________ એ ગુરાભીની પ્રથાને ફદરી નાુંખી.
(A) ઈસ્રાભધભત

(B) ગિસ્તીધભત

(B) યું યાગત વ્મલવામ

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 વભાજ અને ધભત (ESO-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: 0071

કુ  ગુણ

O 70

ધભત એટરે શુ?ું ધભતના ઉદબલ અંગેના બુદ્ધદ્ધલાદી શવદ્ધાુંત લણતલ.

(12)

અથવા
કામતલાદ એટરે શુ?ું એશભર દખાત ઈભે આેર ધભતન ુ ું કામતલાદી શલશ્રેણ વભજાલ.
પ્ર.2

ગફનવાુંપ્રદાશમકતાન અથત આી બાયતના વુંદબતભાું ગફનવાુંપ્રદાશમકતા વભજાલ.

(12)

અથવા
એક તથ્મ તયીકે બાયતભાું ધાશભિક ફહત્ુ લલાદની વુંપ્રદામ અને જ્ઞાશતના વુંદબતભાું ચચાત કય.
પ્ર.3

જૈનનુ ું ધાશભિક આચયણ અને જીલનળૈરી લણતલ.

(12)
અથવા

ઈસ્રાભભાું રગ્ન અને છૂટાછે ડાની વુંસ્થાઓ વભજાલ.
પ્ર.4

સ ૂરપલાદ એટરે શુ?ું બાયતભાું સ ૂરપલાદના પેરાલાને લણતલ.

(12)

અથવા
ધાશભિક પ્રશલશધઓના કામો શલસ્તાયથી રખ.
પ્ર.5

ટૂાંકનોંધ ખ. (ાાંચમાાંથી કઈણ બે)

(12)

1.

ગફનવાુંપ્રદાશમકતાની પ્રરક્રમાના ઉદબલ ભાટે ની રયક્સ્થશતઓ

2.

ધાશભિક ફહર
ુ તા અને મ ૂલ્મનુ ું વાતત્મ

3.

ળીખ ધભતભાું થમેર ધાશભિક સુધાયણા ચલ

4.

આમતવભાજ દ્વાયા થમેર વાભાજજક સુધાયણા

5.

બાયતભાું માિા : વાતત્મ અને રયલતતન

પ્ર.6

નીચે આે વૈકલ્લ્ક પ્રશ્નના જવાબ આ.
1.

એભ.એન શ્રીશનલાવે કમા આરદલાવીઓન ધભતના વુંદબતભાું અભ્માવ કમો.
(A) અરુન્ટા

2.

(B) કૂગત

(D) એષ્સ્કભ

(B) ટામરય

(C) ફ્રેઝય

(D) ફ્રઈડ

શિભના મ ૂડીલાદી શલકાવભાું પ્રટે સ્ટન્ટ નીશતળાસ્ત્રએ ભશત્લની ભ ૂશભકા બજલી છે - આ ભત કણે આપ્મ.
(A) ભેતવલેફય

4.

(C) ક્ર ઈન્ડીમન

ટગબ્રઆન્ડ આઈરેન્ડવતન અભ્માવ કયી ધભતન ુ ું કામાત ત્ભક શલશ્રેણ કણે કયુ.ું
(A) ભેગરનલસ્કી

3.

(10)

(B) કારત ભાકત વ (C) શેગર

(D) શભલ્ટન વીંગય

ઈ.વ.ની કઈ વદીભાું ળુંકયાચામત દ્વાયા ભઠની સ્થાના થઈ.
(A) વાતભી

(B) આઠભી

(C) નલભી

(D) દવભી

5.

કઈ આરદલાવી જાશતભાું જૂભની શલશધ પ્રભાણે ડુ ક્કયની ફી ચઢાલલાભાું આલે છે .
(A) એષ્સ્કભ

6.

(C) 1887

(D) 1825

(B) ગિસ્તી

(C) ફોદ્ધ

(D) જૈન

(B) ુંજાફી

(C) ારી

(D) વુંસ્કૃ ત

કઈ ધાશભિક ચલ અલાત ચીન છે .
(A) લીય ળૈલલાદ

10.

(B) 1828

ળીખ ળબ્દના મ ૂ કઈ બાાભાું યશેરા છે .
(A) ાયવી

9.

(D) વાુંથાર

રશભામનુંથ કમા ધભતન એક બાગ છે .
(A) રશિંદુ

8.

(C) ખાવી

સ્લાભી દમાનુંદ વયસ્લતીએ કઈ વારભાું આમત વભાજની સ્થાના કયી.
(A) 1875

7.

(B) ગફયશય

(B) આમતવભાજ

(C) બક્તત યું યા

(D) સ ૂરપલાદ

યશલદાવની જન્ભ જમુંતીન તશેલાય કઈ અસ્ ૃશ્મ જાશત ઉજલે છે .
(A) ભશાય

(B) લણકય

(C) ચભાય

(D) ાવી

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 બાયતભાું વાભાજજક વભસ્માઓ (ESO-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: 0072

કુ  ગુણ

વાભાજજક વભસ્માની શલબાલના વભજાલી વાભાજજક વભસ્માના રક્ષણ લણતલ.

O 70
(12)

અથવા
સ્થાુંતય એટરે શુ?ું સ્થાુંતયની અવય લણતલ.
પ્ર.2

ગ્રાભીણ ગયીફ ભાટે ના કલ્માણ કામતક્રભ શલસ્તાયથી વભજાલ.

(12)

અથવા
ગુનાની શલબાલના સ્ટટ કયી ફાગુના ભાટે જલાફદાય કોટુુંગફક વુંજગ લણતલ.
પ્ર.3

અનુસ ૂગચત જનજાશતન અથત આી આરદલાવી શલકાવ અંગેના શલશલધ અગબગભ લણતલ.

(12)

અથવા
રઘુભતી એટરે શુ?ું આધુશનક બાયતીમ વભાજના વુંદબતભાું રઘુભતીઓના અશધકાય લણતલ.
પ્ર.4

સ્લતુંિતા છીના જભીન અંગેના કામદાકીમ ગરાઓ અને તેની અવય લણતલ.

(12)

અથવા
અનુસ ૂગચત જાશતઓ અને જનજાશતઓના શલકાવભાું સ્લૈક્છછક વુંગઠનની ભ ૂશભકા લણતલ.
પ્ર.5

(A) ટૂાંકનોંધ ખ. (કઈણ બે)

(12)

1.

શલદ્યાથી અજાના
ું
કાયણ

2.

વ્મવન ભાટે જલાફદાય વાભાજજક- વાુંસ્કૃશતક રયફ

3.

આરદલાવીઓ ભાટે ની અનાભત નીશત

4.

શળગક્ષત ફેયજગાયીની અવય

5.

આધુશનક વાભાજજક લાસ્તશલકતાના શલકામાત ત્ભક ાવાુંઓ
(B) ખાી જગ્યા પ ૂર.
1.

ફ્રાુંવની ક્રાુંશત _________ લતભાું થઈ શતી.
A. 1767

2.

C. 1780

B. દુ ખાત ઈભ

C. ભાકત વ

‘નગયલાદ એક જીલનળૈરી છે .’ – આ ખ્માર __________ એ આપ્મ.
A. એલયરેટ

4.

B. 1779

ુ નન ખ્માર ________ એ આપ્મ.
વાભાજજક વુંતર
A. ાવતન્વ

3.

(10)

B. રાસ્ટય બ્રાઉન

C. લુઈ લથત

‘વીભાુંત ભાનલ’ ની શલબાલના વો પ્રથભ _________ વભાજળાસ્ત્રીએ આી.
A. લુઈ ડભટ

B. યફટત યે ડરપલ્ડ

C. યફટત ાકત

5.

લસ્તીળાસ્ત્રીમ વુંક્રભણએ એક __________ છે .
A. પ્રરક્રમા

6.

B. 1976

C. 1977

બાયતના ભધ્મ અને દગક્ષણ શલસ્તાયભાું લવતી જનજાશતઓ __________ જાશતતત્લ ધયાલે છે .
A. નીગ્રીટ

8.

C. પ્રવ ૃશત્ત

યુનએ _________ લત આંતયયાટરીમ ભરશરા લત તયીકે ઉજલલાનુ ું જાશેય કયુ.ું
A. 1975

7.

B. દ્ધશત

B. પ્રટ એસ્રરઈડ

C. ભોંગરઈડ

ફુંધાયણના _________ આરટિકરભાું કાભન, શળક્ષણન અને અમુક રકસ્વાઓભાું જાશેય વશામન અશધકાય
આલાભાું આવ્મ છે .
A. 41

9.

C. 61

ગયીફીની વુંસ્કૃશતન ખ્માર __________ એ આપ્મ.
A. ેયેટ

10.

B. 51
B. વીભેર

C. ઓસ્કાય રેલીવ

બાયતભાું __________ લતભાું જગર
ું
યક્ષણન કામદ ઘડલાભાું આવ્મ.
A. 1979

B. 1980

C. 1981

