
ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

અભ્યાસક્રમ O અનસુ્નાતઔ દલી અભ્માવક્રભ (M.A.)   Numerical Code: 0038 

નોંધણી નાંફરO   

ાઠ્યક્રમ  O વભાજળાસ્ત્રીમ સવદ્ાાંતો બાખ-1 (MSO-01)   Numerical Code: 0233 

તારીખ  O  16/01/2016 

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્ન પરજીયાત છે.       કુ ગણુ O 70 

 

પ્રશ્ન-1 વભાજ ળાસ્ત્રની વ્માખ્મા આી તેનો ઉદબલ વભજાલો.      (12) 

OR 

 સવધધાાંતના ઔામો વભજાલો. 
 

પ્રશ્ન-2 ાવસન્વનુાં AGIL ભોડેર વભજાલો.         (12) 

OR 

 ઔામાસત્ભઔ લાદભાાં ેયેટોનુાં પ્રદાન વભજાલો.  
      

પ્રશ્ન-3 વાંગસલાદી સવધધાાંતની મખુ્મ સલળેતા વભજાલો.       (12) 

OR 

 વાંગસના ઔામો વભજાલો.     

 

પ્રશ્ન-4 પ્રતીઔાત્ભઔ આંતયક્રક્રમાલાદભાાં જ્મોજૉ શફસટસ  ભીડનુાં પ્રદાન વભજાલો.     (12) 

OR 

 ગટના ળાસ્ત્રની મખુ્મ સલળેતા જણાલો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે ફે)         (12) 

1. વભાજળાસ્ત્રનુાં સલમલસ્ત ુ 
2. ઔારસ ભાર્કવસનો દ્વન્દ્વાત્ભઔ બૌસતઔલાદ   
3. દુર્કિભનુાં ઔામાસત્ભઔલાદી સલશ્રેણ   
4. કૂરેના જૈસલઔ ઉત્ક્રાાંસત સલમઔ સલચાયો 
5. વાભાજજઔ સ્સ્થસતળાસ્ત્ર અને વાભાજજઔ ખસતળાસ્ત્ર 

 

પ્રશ્ન-6 નીચે આેી ખાીજગ્યાઓ આેા નળકલ્માાંથી ધીને પરૂ.     (10) 

1. વભાજળાસ્ત્રના સતા ________ ખણામ છે. 
A. ઔોમ્ટે   B. લેફય   C. યોફટસ   

2. _________ સવધધાાંતની અસનલામસ ફાફત છે. 
A. વ્માખ્મા   B. જૂથ   C. જ્ઞાસત   

3. ________ એ AGIL ભોડર આપયુાં છે. 
A. ાવસન્વ  B. લેફય   C. ખાાંધીજી   

 



4. _________ એ જાણીતા ભાનલ ળાસ્ત્રીમ છે. 
A. ભેરીનોલવઔી   B. ખાાંધીજી  C. લેફય   

5. _________ એ વાભાજજઔ સ્સ્થસતળાસ્ત્ર અને ખસતળાસ્ત્રનો ખ્માર આપમો છે.  

A. ઔોમ્ટે   B. ખાાંધીજી  C. આંફેડઔય      

6. __________ એ ઔામસ-સલઔાવનો ખ્માર આપમો છે. 
A. યોફટસ ભટસન  B. ભેઔાઈલય  C. ખાાંધીજી   

7. પ્રતીઔાત્ભઔ આંતયક્રક્રમાલાદ _________ વભાજળાસ્ત્રની એઔ ળાકા છે. 
A અભેક્રયઔન   B. યસળમા  C. બાયત  

8. _________ એ દસણ સ્લનો ખ્માર આપમો. 
A. કૂર ે   B. લેફય   C. ભાઔસવ    

9. _________ એ પ્રસતઔાત્ભઔ આંતયક્રક્રમાલાદભાાં પ્રદાન ઔયુું. 
A. જ્મોજૉ શફસટસ  B. શ્રી નીલાવ  C. તાયાફેન ટેર   

10. _______ એ સ્લના ઔામો આપમા છે. 
A. શફસટસ  ભીડ  B. ખાાંધીજી  C. નયસવિંશ ભશતેા   

 

____________________ 
 

 

 

 



ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

અભ્યાસક્રમ O અનસુ્નાતઔ દલી અભ્માવક્રભ (M.A.)  Numerical Code: 0038 

નોંધણી નાંફરO    

ાઠ્યક્રમ  O વભાજળાસ્ત્રીમ વાંળોધનની દ્સત  (MSO-02) Numerical Code: 0234 

સમય  O 17/01/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્ન પરજીયાત છે.      કુ ગણુ O 70 

 

પ્રશ્ન-1 વાભાજજઔ વાંળોધનની વ્માખ્મા આી વાભાજજઔ વાંળોધનના રક્ષણો જણાલો.    (12) 

OR 

 વાભાજજઔ વાંળોધનના વોાનો વસલસ્તતૃ વભજાલો. 
 

પ્રશ્ન-2 સનક્રયક્ષણના પ્રઔાયો વભજાલો.         (12) 

OR 

 પ્રશ્નાલરીનો અથસ આી તેના રક્ષણો અને ભમાસદા જણાલો. 
     

પ્રશ્ન-3 મરુાઔાતના પ્રઔાયો વસલસ્તતૃ ચચો.        (12) 

OR 

 વ્મસ્ર્કતખત તાવ પ્રયસુ્ર્કતની રાક્ષણીઔતા અને ભશત્લ જણાલો. 
 

પ્રશ્ન-4 આંઔડાળાસ્ત્રના ઔામો અને શતે ુસ્ષ્ટ ઔયો.        (12) 

OR 

 વયેયાળ ળોધો. 

 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે ફે)         (12) 

1 વાભાજજઔ વાંળોધનની ઉમોખીતા 
2 સનદળસનના રક્ષણો 
3 મરુાઔાત અનસુરૂ્ચના રક્ષણો 
4 આંઔડાળાસ્ત્રની ભમાસદા 
5 પ્રશ્નાલરી દ્સતના પ્રઔાયો 

 

પ્રશ્ન-6 યગ્ય નળકલ્ ધ.          (10) 

1. સલજ્ઞાન એ ફે ગટના લચ્ચેના વાંફ ાંધોને તાવે છે. 
A. શભેયી   B. ખીરીન   C. માંખ   

2. વાંળોધન પ્રક્રક્રમાના ઔેટરા વોાનો છે. 
A. ત્રણ   B. ાાંચ   C. વાત    

કુટુાંફદીઠ્ 
ફાલક 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

કુટુાંફની 
સાંખ્યા 

54 96 109 150 90 44 35 20 10 5 4 3 



3. બીઔુ વમશૂભાાં બીઔુ ફની સનયીક્ષણ ઔયવ.ુ 
A. વશબાખી  B. અધસ વશબાખી  C. અવશબાખી    

4. પ્રશ્નાલરીએ મૂભતૂ યીતે પ્રશ્નોની એઔ માદી છે. 
A. ી.લી. માંખ  B. ફોખાસડવ  C. લનુ્ડફખસ   

5. મરુાઔાત પ્રયસુ્ર્કતભાાં ઉત્તયદાતા અને વાંળોધઔ લચ્ચે ઔમો વાંફ ાંધ શોમ છે. 
A. અનૌચાક્રયઔ  B. ઓચાક્રયઔ  C. પ્રત્મક્ષ   

6. વ્મસ્ર્કત તાવભાાં ઔેલા પ્રઔાયની ભાક્રશતી ભે છે. 
A વાંખ્માત્ભઔ    B. ઐસતશાવીઔ  C. ગણુાત્ભઔ   

7. Statista ળબ્દ ઔઈ બાાનો છે. 
A. ઈંગ્રીળ  B. જભસન   C. ઈટારીમન   

8. વાદા આવસૃત્ત સલતયણભાાં શુાં નક્કી ઔયલાભાાં આલે છે. 
A. લખસ અંતય અને ઔદ B. ઔદ   C. અંતય   

9. આવસૃત્ત સલતયણના ઔેટરા પ્રઔાય છે. 
A. ત્રણ   B. ફે   C. ચાય  

10. આંઔડાળાસ્ત્ર એટરે ખણતયીનુાં સલજ્ઞાન એભ ઔશનેાય ઔોણ શતા. 
A. ફાઉરી  B. યોર્ફન્વ  C. શોયેવ   

 

 

__________________ 

 



ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

અભ્યાસક્રમ O અનસુ્નાતઔ દલી અભ્માવક્રભ (M.A.)   Numerical Code: 0038 

નોંધણી નાંફરO   

ાઠ્યક્રમ  O બાયતીમ વભાજળાસ્ત્ર  (MSO-03)    Numerical Code: 0235 

તારીખ  O 18/01/2016 

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્ન પરજીયાત છે.      કુ ગણુ O 70 

  

પ્રશ્ન-1 એભ.એન.શ્રી સનલાવનો ક્રયચમ આી તેભની અભ્માવ દ્સત સલળે સલસ્તતૃ નોંધ રકો.   (12) 

OR 

 એભ.એન.શ્રી સનલાવનો ‘લચસસ્લપ્રાપત જ્ઞાસત’ (પ્રબાલી જ્ઞાસત) નો ખ્માર વભજાલો. 
 

પ્રશ્ન-2 સળક્ષણના વભાજળાસ્ત્રભાાં આઈ.ી.દેવાઈનુાં પ્રદાન વભજાલો.       (12) 

OR 

 અસ્શૃ્મતા અંખે આઈ.ી.દેવાઈ ના સલચાયો વભજાલો. 
 

પ્રશ્ન-3 ખોસલન્દ વદાસળલ ધમેુ નુાં વભાજળાસ્ત્રીમ પ્રદાન વભજાલો.      (12) 

OR 

 બાયતની યાંયાખત જ્ઞાસત વ્મલસ્થા વભજાલો. 
 

પ્રશ્ન-4 છાતણાના ભાદાંડ અંખે આઈ.ી.દેવાઈના સલચાયો વભજાલો.      (12) 

OR 

 બાયતીમ વભાજવ્મલસ્થાના વાંદબસભાાં શ્રી સનલાવ ના સલચાયો વભજાલો.  
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે ફે)         (12) 

1. બાયતીમ ખાભ 

2. વાંયરુ્કત કુટુાંફ 

3. જ્ઞાસતનુાં ફદરાત ુસ્લરૂ 

4. બાયતીમ આક્રદલાવી વભાજ 

5. ળશયે વમદુામ 

પ્રશ્ન-6 ફહળૈુકલ્લ્ક પ્રશ્નના ઉત્તર ખ.          (10) 

1. આઈ.ી.દેવાઈ નો જન્ભ ક્યાયે થમો શતો. 
A. 31-07-1911  B. 31-05-1991  C. 21-05-1911  D. 11-07-1911    

2. ‘લડેછી’ આંદોરન ના રેકઔ ઔોણ  શતા. 
A. ધમેુ   B. શ્રી સનલાવ  C. આઈ.ી.દેવાઈ  D. ેયેટો 

3. છાતણુાં દૂય ઔયલાની ફાફતભાાં ઔમો મદુ્દો નોંધનીમ છે. 
A. વભાજનો પ્રઔાય B. યાજઔીમ વત્તા  C. વાભાજજઔ ખસતળીરતા D. ફધા જ 

4. ભેયેજ એન્ડ પેસભરી ઈન ભૈસયુ ના રેકઔ ઔોણ શતા.  
A. શ્રી સનલાવ  B. ધમેુ    C. આઈ.ી.દેવાઈ  D. ભેર્કવ લેફય 

 



5. યાભયુા ખાભનો અભ્માવ ઔોણે ઔમો. 
A. આઈ.ી.દેવાઈ  B. શ્રી સનલાવ  C. ાયવન્વ  D. ભટસન 

6. વાંસ્કૃસતઔયણ નો ખ્માર ઔોણે આપમો. 
A ેયેટો   B. ધમેુ   C. કુરે   D. શ્રી સનલાવ 

7. વભાજળાસ્ત્ર અને વાભાજજઔ ભાનલળાસ્ત્રલચ્ચેની કાઈ દૂય ઔયલાનો પ્રમત્ન ઔોણે ઔમો.  
A. શ્રી સનલાવ  B. આઈ.ી.દેવાઈ  C. ધમેુ   D. લેફય 

8. જી.એવ.ધમેુ નો જન્ભ ક્યાયે થમો શતો. 
A. 1893   B. 1891   C. 1918   D. 1883 

9. ઔલ્ચય એન્ડ વોવામટીના રેકઔ ઔોણ શતા, 
A. ધમેુ   B. ભટસન   C. શ્રી સનલાવ  D. આઈ.ી.દેવાઈ 

10. નીચેનાભાાંથી ઔઈ જોડી વાચી નથી. 
 A. શ્રી સનલાવ - વાંસ્કૃસતઔયણ   B. જી.એવ.ધમેુ- પ્રબાલી જ્ઞાસત   

 C. આઈ.ી.દેવાઈ – સળક્ષણનુાં વભાજળાસ્ત્ર  D. જી.એવ.ધમેુ- યાંયાખત જ્ઞાસતવ્મલસ્થા 
 

    _________________________ 

 



ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

અભ્યાસક્રમ O અનસુ્નાતઔ દલી અભ્માવક્રભ (M.A.)  Numerical Code: 0038 

નોંધણી નાંફરO   

ાઠ્યક્રમ  O જાસત (Gender) અને વભાજ (MSO-04)  Numerical Code: 0236 

તારીખ  O 19/01/2016 

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્ન પરજીયાત છે.      કુ ગણુ O 70  

 

 

પ્રશ્ન-1 સ્ત્રી અભ્માવોનો  અથસ આી, સ્ત્રી અભ્માવોનુાં સ્લરૂ વભજાલો.      (12) 

OR 

સ્ત્રી અભ્માવોનો અથસ આી, બાયતભાાં સ્ત્રી અભ્માવોની આલશ્મઔતા જણાલો. 
 

પ્રશ્ન-2 ઉદાયભતલાદી અને ઉદ્દાભલાદી નાયીલાદી સવધધાાંતોની ચચાસ ઔયો.     (12) 

OR 

 બાયતભાાં થમેરી નાયીલાદી ચલની વભજૂતી આો. 
 

પ્રશ્ન-3 બાયતભાાં ર્િટીળ અભર દયમ્માન સ્ત્રીનો દયજ્જો સધુાયલાભાાં સલસલધ સધુાયઔોનો પાો લણસલો.  (12) 

OR 

 બાયતભાાં ર્િટીળ ળાવન લેૂ સ્ત્રીનો વાભાજજઔ દયજ્જો જણાલો. 
 

પ્રશ્ન-4 ઔૌટુાંર્ફઔ ક્રશિંવાની સ્ત્રી જીલન ય અવયો ચચો.        (12) 

OR 

 આત્ભશત્માનો અથસ આી, બાયતભાાં સ્ત્રીની આત્ભશત્મા ભાટે જલાફદાય ઔાયણો વભજાલો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખ. (ાાંચમાાંથી કઈણ ફે)       (12) 

1. સ્ત્રી અભ્માવના અર્બખભો 
2. સ્ત્રી અને સલઔાવ 

3. સ્ત્રી વાક્ષયતાની સ્ત્રીના દયજ્જા ય અવય  
4. ફાત્ઔાયની સ્ત્રી જીલન ય અવયો 
5. સ્ત્રી ભ્રણૂશત્માના ઔાયણો 

પ્રશ્ન-6 માગ્યા મજુફ ઉત્તર ખ.          

(A) સાચ નળકલ્ સાંદ કરી ખાીજગ્યા પરૂ.       (05) 

1. આંતયયાષ્રીમ નાયી લસની ઉજલણી _________ લસભાાં ઔયલાભાાં આલી શતી. 
A. 1965   B. 1975   C. 1978     

2. ઈન્ન્ડમન એવોવીએળન પોય સલભેન સ્ટડીઝની સ્થાના __________ લસભાાં થઈ.  
A. 1981   B. 1991   C. 1957   

3. બાયતભાાં 2001 ભાાં સ્ત્રી વાક્ષયતાનુાં પ્રભાણ _________ ટઔા શત ુાં. 
A. 58.6%  B. 52.1%  C. 54.16% 



4. ભેક્રડઔર ટસભિનેળન ઑપ પે્રખનન્વી એર્કટ _________ લસભાાં ગડામો. 
A. 1961   B. 1971   C. 1988   

5. બાયતભાાં 2001 ની લસ્તી ખણતયી અનવુાય 1000 રુુોએ સ્ત્રીનુાં પ્રભાણ _________ શત ુાં. 
A. 920   B. 919   C. 933  

 

(B) જડકાાં જડ.          (05) 

(A)      (B) 

 

 1. અર્કર ક્રશિંદ ભક્રશરા ક્રયદની સ્થાના 1. 1937 

 2. 1961     2. આમસવભાજ 

 3. અભદાલાદ સલઔાવગશૃની સ્થાના  3. 1927 
 4. 1984     4. દશજે પ્રસતફાંધઔ ઔાનનૂ 

 5.     દમાનાંદ વયસ્લતી  5. કુટુાંફ અદારત ઔાનનૂ 

    

 

__________________ 
 

 



ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

અભ્યાસક્રમ O અનસુ્નાતઔ દલી અભ્માવક્રભ (M.A.)  Numerical Code: 0038 

નોંધણી નાંફરO    

ાઠ્યક્રમ  O વભાજળાસ્ત્રીમ સવદ્ાાંતો બાખ-2 (MSO-05)  Numerical Code: 0237 

તારીખ  O 16/01/2016 

સમય  O 03.00 to 06.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્ન પરજીયાત છે.      કુ ગણુ O 70 

 

પ્રશ્ન-1 યોફટસ ભટસનના જ્ઞાનના વભાજળાસ્ત્રભાાં પ્રદાન લણસલો.       (12) 

OR 

જ્ઞાનના વભાજળાસ્ત્રભાાં ઔારસ ભેનશાઈભનુાં મોખદાન લણસલો. 
 

પ્રશ્ન-2 જ્ઞાનના વભાજળાસ્ત્રભાાં દુર્કિભનુાં પ્રદાન લણસલો.       (12) 

OR 

જ્ઞાનના વભાજળાસ્ત્રભાાં લેબ્રનનુાં પ્રદાન લણસલો. 
 

પ્રશ્ન-3  ગ્રાભળીનુાં જીલનઔામસ લણસલો.         (12)  
OR 

 એથનોભેથડોરોજી ભાાં ગ્રાક્રશઔરનુાં મોખદાન લણસલો. 
 

પ્રશ્ન-4 લઔૂાચના ક્રાાંસતના સલચાયો લણસલો.         (12) 

OR 

 શાફય ભાવનો વાંસ્કૃસત અંખેનો દ્રન્ષ્ટઔોણ લણસલો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખ. (ાાંચમાાંથી કઈણ ફે)        (12) 

1. એડભાંડ શવેરનુાં મોખદાન 

2. ડાફેયી ાાંકનો ઉદબલ અને સલઔાવ 

3. સભળેર ફૂઔોનુાં જીલનઔામસ 
4. આલ્થઝુયનો યચનાતાંત્રલાદ 
5. ભાયક્યવુના સવધધાાંતનુાં મલૂ્માાંઔન 

 

5~ÈgOV6 ફહલૈુઔલ્લ્ઔ પ્રશ્નો રકો.         1×10 = (10) 

1. એથનોભેથડોરોજી ળબ્દનો અથસ શુાં થામ છે. 
A. સલજ્ઞાન  B. રોઔો   C. ધધસત  D. તભાભ    

2. ગટનાળાસ્ત્રના સતા _________ નુાં પ્રદાન એથનોભેથડોરોજીભાાં ભશત્લણૂસ છે. 
A. એડભાંડ શવેર  B. ભેર્કવલેફય   C. ઔારસભાર્કવસ  D. દુર્કિભ 

3. જાણવ ુળબ્દનો અથસ શુાં થામ છે. 
A. યાજ્મ   B. વાંગસ   C. જ્ઞાન    D. વભાજ 

 



4. અભેક્રયઔાભાાં ન્મામની જયયુી પ્રથાનો અભ્માવ ઔયીને __________ ળબ્દ આપમો છે. 
A. ગટતાળાસ્ત્ર  B. એથનોભેથડોરોજી C. વાંગસ   D. યચનાતાંત્ર 

5. મડૂીલાદ વાભે વતત આક્રોળ જોલા ભે છે. 
A. ેયેટો   B. દુર્કિભ  C. લઔૂાચ  D. ભીડ  

6. સલચાયવયણીના વ્મલશાયની ચચાસ ભાાં સલચાયવયણી અને ધભસ લચ્ચે વાંફ ાંધ સ્થાસત ઔયે છે. 
A ગ્રાભળી  B. ેયેટો   C. ભાઔવસ   D. ફૂઔો 

7. શાફયભાવ નીચેનાભાાંથી ળાભાાં યવ ધયાલતા શતા. 
B. ગનુાકોયી   B. જાદુ   C. પ્રત્મામન  D. અશયણ 

8. ભાયક્યવુ મૂભતૂ યીતે ________ છે. 
A. વાંખીતઔાય  B. નાટયઔાય  C. સવધધાાંતઔાય  D. તભાભ 

9. __________ ભાાં ડાફેયી બલુ્ધધજીલીભાાં એઔ પ્રઔાયના નલા રૂક્રઢચસૂ્તતાલાદનો ઉદબલ થમો શતો. 
A. ઔેનેડા   B. ફ્રાન્વ   C. શ્રીરાંઔા  D. ફાાંગ્રાદેળ 

10. ભાઔવસના મડૂીલાદ યના મૂભતૂ તાયણો નીચેનાભાાંથી ઔોણ સ્લીઔાય ઔયે છે. 
A. ભાયઔયવુ  B. ભીલ્વ   C. દુર્કિભ   D. ખીડીવ 

11. આણે અશાંલાદી વ્મસ્ર્કતલાદી અને બઝૂસલા ભાખ ુફદરી તેની જગ્માએ ત્માખ અને એઔતા આી ળઔે તેવુાં 
વાાંસ્કૃસતઔ ભાખ ુમઔૂવ ુજોઈએ. 
A. રેન્વઔી  B. ફૂઔો   C. સવભેર  D. ેયેટો 

12. આસથિઔ વ્મલસ્થાની અર્ગ્રભતાની  તેની સનમતીલાદની સલબાલનાથી સ્થાસત થામ છે.  
A. ોઔોઔ  B. ખીડીવ  C. આલ્થઝુય  D. ભીડ 
 

 

 

__________________ 
 



ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

અભ્યાસક્રમ O અનસુ્નાતઔ દલી અભ્માવક્રભ (M.A.)  Numerical Code: 0038 

નોંધણી નાંફરO    

ાઠ્યક્રમ  O નખય વભાજળાસ્ત્ર (MSO-06)   Numerical Code: 0238 

તારીખ  O 17/01/2016 

સમય  O 03.00 to 06.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્ન પરજીયાત છે.      કુ ગણુ O 70 

 
પ્રશ્ન-1 નખયવભાજળાસ્ત્રની વ્માખ્મા આી તેનુાં સલમલસ્ત ુવભજાલો.      (12) 

OR 

 બાયતભાાં નખય વભાજળાસ્ત્રના સલઔાવના પ્રલાશો જણાલો. 
પ્રશ્ન-2 નખયીઔયણ અને સ્થાાંતય સલખતે વભજાલો.        (12) 

OR 

 નખયવમદુામભાાં લખસવ્મલસ્થા સલખતે વભજાલો. 
પ્રશ્ન-3 બાયતના નખયોની કુટુાંફવ્મલસ્થા  સલખતે વભજાલો.        (12) 

OR 

 નખયવમદુામના વાંદબસભાાં લેશ્માવસૃત્તની વભસ્મા સ્ષ્ટ ઔયો. 
પ્રશ્ન-4 નખયવમદુામના વાંદબસભાાં વીભન્ત ભાનલીની વભસ્મા સ્ષ્ટ ઔયો.     (12) 

OR 

 નખયોભાાં લવલાટના પ્રમકુ પ્રશ્નો જણાલો. 
પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે ફે)          (12) 

1. નખયીમ જીલનળૈરીના રક્ષણો 
2. નખયવભાજળાસ્ત્રના ઈસતશાવભાાં જભસનળાકા વભજાલો. 
3. નખયીમ વભાજભાાં રગ્ન અંખેની ભાન્મતા જણાલો. 
4. નખયોભાાં પ્રદૂણની વભસ્મા 
5. જભીન ઉમોખની તયાશનુાં સ્લરૂ વભજાલો. 

પ્રશ્ન-6 નીચે આે ટૂાંકાપ્રશ્નના જળાફ ખ.        (10) 
1. લઈૂલથસ આેર નખયવભાજળાસ્ત્રની વ્માખ્મા આો. 
2. નખયવમદુામભાાં વાભાજજઔ સનમાંત્રણની વાંસ્થાના નાભ રકો. 
3. નખયવભાજનુાં  ામાનુાં રક્ષણ ઔયુાં છે? 
4. નખયીઔયણ એટરે શુાં? 
5. લસ્તીળાસ્ત્રીમ ધધસત એટરે શુાં? 
6. 2001 ની લસ્તીખણતયી મજુફ ળશયેી લસ્તી ઔેટરી છે? 
7. બાયતભાાં ઔઈ શે્રણીના નખયોની વાંખ્મા વતત લધતી યશ ેછે. 
8. વાંયરુ્કત કુટુાંફની વ્માખ્મા આો. 
9. ઔસ્ફા એટરે શુાં? 
10. બાયતના આઠ ભશાનખયોના નાભ આો.   

__________________ 



ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

અભ્યાસક્રમ O અનસુ્નાતઔ દલી અભ્માવક્રભ (M.A.)   Numerical Code: 0038 

નોંધણી નાંફરO    

ાઠ્યક્રમ  O માસલયણનુાં વભાજળાસ્ત્ર (MSO-07)   Numerical Code: 0239 

તારીખ  O 18/01/2016 

સમય  O 03.00 to 06.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્ન પરજીયાત છે.      કુ ગણુ O 70 

 

 

પ્રશ્ન-1 માસલયણનુાં વભાજળાસ્ત્ર એ ભાનલ અને માસલયણનો વફાંધ ઔેલી યીતે વભજાલે છે.   (12) 

     OR 

 શલાના આલયણના સલસલધ સ્તયો સલળે ટૂાંઔભાાં વભજાલો. 
 

પ્રશ્ન-2 પ્રદૂણની ભાનલ વાંસ્કૃસત ય થમેરી અવયો લણસલો.       (12) 

     OR 

 વાંસ્કૃસતનો અથસ આી વાંસ્કૃસત અને માસલયણ લચ્ચેનો વફાંધ વભજાલો. 
 

પ્રશ્ન-3 ટઔાઉ સલઔાવની સલબાલના સ્ષ્ટ ઔયો.        (12) 

     OR 

 વાભાજજઔ આંદોરનના રક્ષણો લણસલો. 
 

પ્રશ્ન-4 બાયતભાાં માસલયણ વાભેના ડઔાયો લણસલો.        (12) 

     OR 

 જ વાંસત્તના ઉમોખો લણસલો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે ફે)          (12) 
1. માસલયણના વભાજળાસ્ત્રનુાં સ્લરૂ 

2. માસલયણ વફાંધી સ્લાસ્થમ 

3. નભસદા આંદોરન  
4. બાયતની નૈવર્ખિઔ વાંસત્ત 

5. લસ્તી સલસ્પોટ 
 

પ્રશ્ન-6 માગ્યા મજુફ ઉત્તર ખ.          

(A) સાચ નળકલ્ સાંદ કરી ખાીજગ્યા પરૂ.       (05) 

1. કુદયતે જે ઔાંઈ વજૉયુાં છે એ ઉત્તભ છે. ભાનલીના શસ્તક્ષેથી તેભાાં સલકૃસત ઉબી થઈ છે. 
A. રૂવો   B. ઉભાળાંઔય જોી  C. વેર્કવસમય     

2. નભસદા આંદોરન _________ ભાટે થયુાં. 
A. બોાર દુગસટના B. અનાભત   C. વયદાય વયોલય   

3. યાજા સવધધયાજના વભમભાાં ___________ એ ‘ભસૂભજ સલદ્યા’ નાભે સુ્તઔ રખ્યુાં. 
A. ચયઔ   B. શભેચાંદ્રાચામસ  C. ભીનદેલી   



4. એજન્ડા- 21 નુાં વજૉન __________ ભાાં થયુાં. 
A. ક્રદલ્રી  B. ક્રયમો-ડી. જાનેયો C. અભેક્રયઔા   

5. ખાાંધીજીના નેતતૃ્લથી અર્બભતૂ થમેરી વ્મસ્ર્કત ___________ પ્રઔાયનાાં આંદોરનો ચરાલે છે. 
 A. સલભસૂતભાન  B. સલચાયવયણી આધાક્રયત  C. વાંસ્થાઔીમ ચલ   

 

 (B)  જડકાાં જડ.          (05) 

  (A)      (B) 
 1. મદૃાલયણ    1. વયોલય 

 2. અધો ભાંડ    2. જભીનનુાં આલયણ 

 3. જરાલયણ    3. આમન ભાંડની ઉયનુાં સ્તય 
 4. ફાહ્ય ભાંડ    4. લામયરેળ વાંદેળા ભાટે ઉમોખી 
 5. આમન ભાંડ    5. થૃ્લીની વૌથી નજીઔ 

 

 

 

__________________ 
 

 



ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

અભ્યાસક્રમ O અનસુ્નાતઔ દલી અભ્માવક્રભ (M.A.)   Numerical Code: 0038 

નોંધણી નાંફરO    

ાઠ્યક્રમ  O પ્રાદેસળઔ વભાજળાસ્ત્ર/ ક્રક્રમાનુાં વભાજળાસ્ત્ર (MSO-08) Numerical Code: 0240 

તારીખ  O 19/01/2016 

સમય  O 03.00 to 06.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્ન પરજીયાત છે.      કુ ગણુ O 70 

 

 

પ્રશ્ન-1 વાભાજજઔ ક્રક્રમાનો અથસ આી તેનાાં તત્લોની ચચાસ ઔયો.       (12) 

     OR 

 વાભાજજઔ વાંળોધનનાાં સલસલધ તફક્કા લણસલો.  
 

પ્રશ્ન-2 નાયીલાદી સલઔાવના અર્બખભોની ચચાસ ઔયો.        (12) 

     OR 

 સ્લૈલ્ચ્છઔ વાંસ્થાના અર્બખભોની ચચાસ ઔયો. 
 

પ્રશ્ન-3 સલઔાવની વ્માખ્મા આી આમોજજત સલઔાવનાાં ઉદે્દળો લણસલો.      (12) 

     OR 

 આમોજન અને વાભાજજઔ સલઔાવની ચચાસ ઔયો. 
 

પ્રશ્ન-4 ાંચામતી યાજનો અથસ આી, તેનાાં ઉદે્દળોની ચચાસ ઔયો.      (12) 

     OR 

 રોઔબાખીદાયીનો દ્રન્ષ્ટઔોણ લણસલો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે ફે)          (12) 
1. વાભાજજઔ આંદોરનના રક્ષણો 
2. ગજુયાતભાાં નાયીલાદી આંદોરનો 
3. ઐસતશાસવઔ ધધસત 

4. રોઔબાખીદાયીનાાં પ્રઔાય 
5. ગ્રાભાંચામતનાાં ઔામો 

પ્રશ્ન-6 નીચે આે ખાીજગ્યાના જળાફ ળૈકલ્લ્કમાાંથી ધીને ખ.     (10) 

1. વૌ પ્રથભ વાભાજજઔ ક્રક્રમાનો ખ્માર __________ આપમો. 
A. ટાલ્ઔોટ ાવસન્વ B. ભેર્કવ લેફય  C. શ્રી સનલાવ  

2. પ્રત્મક્ષલાદના __________ સતા તયીઔે ખણામ છે. 
A. દુકાસઈભ   B. ઔારસભાઔસવ  C. ખસ્ટ ઔોમ્ટે  

3. નભસદા સલયોધી આંદોરનભાાં _________ આક્રદલાવીનાાં ક્રદનની લાત ઔયી છે.  

A. ખાાંધીજી   B. ભેગાાટઔય  C. વયદાયલલ્રબબાઈ ટેર  

  



4. મડૂીલાદનો ખ્માર __________ આપમો. 
A. દુકાસઈભ   B. ખસ્ટ ઔોમ્ટે  C. ઔારસભાઔસવ  

5. દશજે પ્રસતફાંધઔ ઔાનનૂ ___________ લસભાાં ગડામો. 
A. 1951   B. 1961   C. 1971     

6. િહ્મો વભાજની સ્થાના __________ એ ઔયી. 
A. દમાનાંદ વયસ્લતી B. યાજાયાભભોશનયામ C. એનીફેવન્ટ   

7. તાલઔુા ાંચામતનાાં પ્રમકુની મદુત __________ લસની શોમ છે. 
A 5    B. 6   C. 4 

8. ાંચામતી યાજનો ખ્માર __________ એ આપમો. 
A. ખાાંધીજી  B. જલાશયરાર નશરુે C. ફલાંતયામ ભેશતા   

9. ગ્રાભાંચામતનાાં મખુ્મ લડા ________ શોમ છે. 
A. વયાંચ  B. લોડસના વભ્મો  C. તરાટીઔભભાંત્રી  

10. જજલ્રા ાંચામતભાાં __________  લશીલટી અસધઔાયી શોમ છે. 
 A. T.D.O.  B. D.D.O.  C. તરાટીઔભભાંત્રી  
 

 

__________________ 


