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MkºkeÞfkÞo {kxu ykð~Þf Mkq[™kyku 

r«Þ rðãkÚkeo r{ºkku 
ËqhðŒeo rþûký{kt yÇÞkMk {kxu Ëhuf yÇÞkMk¢{{kt …kXÞ¢{ ËeX MðkæÞkÞfkÞkuo hsq fhðk VhSÞkŒ Au.  

yk Þwr™ðrMkoxe{kt ð»ko 2008 MkwÄe™k …úðuþkÚkeoyku {kxu B.A./B.Com ™k …úÚk{ ð»ko, ƒeò ð»ko Œu{s ºkeò ð»ko™k 

Œ{k{ yÇÞkMk¢{/…kXÞ¢{{kt [kh fuúrzx™k …kXÞ¢{{kt ƒu y™u ykX ¢urzx™k …kXÞ¢{{kt ºký MðkæÞkÞfkÞkuo ŒiÞkh 

fhðk™ku r™Þ{ nŒku. yufuzu{ef Ã÷k™et„ ƒkìz™e (A.P.B.BktsqheÚke) yku„ü-2009 Úke …kXÞ¢{ ËeX yuf-yuf 

MðkæÞkÞfkÞo hsq fhðk™e ™ðe …ØrŒ þY ÚkÞu÷ Au. ŒuÚke yk…™u …kXÞ¢{ ËeX yuf-yuf MðkæÞkÞfkÞo su yÇÞkMk fuLÿ 

…hÚke {uékððk™k nkuÞ y™u Œu™u r™rùŒ ÚkÞu÷ AuÕ÷e Œkhe¾{kt Mð-yæÞÞ™™k ykÄkhu ŒiÞkhe fhe, …kuŒk™k yÇÞkMk fuLÿ 

…h s{k fhkððk™k hnuþu. Ëhuf MðkæÞkÞfkÞo {kxu 100 „wý r™rùŒ Au. su{kt …kMk Úkðk {kxu 36 „wý sYhe Au. 

…rhýk{{kt Œu™ku ¼khktf 30% Au. 

yk MkºkeÞfkÞo™ku {wÏÞ WËTu~Þ …heûkk {kxu™e …qðo ŒiÞkhe Au. MkºkeÞfkÞo{kt …qAðk{kt ykðu÷ «&™ku™wt {k¤¾wt 

…heûkk™k …ú&™…ºkku suðwt nkuÞ Au. «&™ku™k sðkƒ{kt yÇÞkMk Mkk{„úe™wt …w™hkðŒo™ fhðk™wt ™Úke nkuŒwwt. Œ{u ðkt[™Úke su 

þeÏÞk Aku, su Mk{ßÞk Aku, Œu …kuŒk™e Çkk»kk{kt ÷¾ðk™wt nkuÞ Au. suÚke Œ{u MðkæÞkÞfkÞkuo ŒiÞkh fhðk™e fk{„ehe 

„t¼ehŒkÚke fhþku. Œ{khu …kXÞ¢{™k MðkæÞkÞfkÞkuo{kt …qAðk{kt ykðu÷ «&™ku™k sðkƒ Õk¾Œk …nu÷k «Úk{ …k™k W…h 
™e[u {wsƒ™e {krnŒe ÷¾ðe sYhe Au. 

sðkçk {kxu fuð¤(Võík) Vq÷MfuÃk fkøk¤Lkku s WÃkÞkuøk fhku yLku íku fkøk¤kuLku ÔÞðÂMÚkík çkktÄðk 

Ëhu sðkçkLkk Ãknu÷k «&™ MktÏÞk ykð~Þf (VhrsÞkík) ÷¾ku. 

MðnMíkkûkh {kt sðkçk ÷¾ku. 

LkkUÄ :- Mkºkktík Ãkheûkk ykÃkíkk Ãknu÷k MðkæÞkÞfkÞkuo s{k fhkððk VhrsÞkík Au. 

yLÞÚkk (Lkrníkh) Ãkheûkk ykÃkðk{kt ykðþu Lknª. 

 

™kutÄýe ™tƒh:-     

        …qÁt ™k{ :-         

        Mkh™k{wt :-           

        {kuƒkR÷ ™t :-       

        Œkhe¾ :-            

 

yÇÞkMk¢{ :-        

…kXÞ¢{ :-             

MðkæÞkÞ MktÏÞk:-      

y{u RåAeyu Aeyu fu Œ{u Ëhuf MkºkeÞfkÞo y÷„ y÷„ [ku…zk{kt MktwËh Çkk»kk{kt W…h Ëþkoðu÷ {wsƒ™e {krnŒe 

MkkÚku AuÕ÷e Œkhe¾ …nu÷k yÇÞkMk fuLÿ …h {kuf÷e yk…þku. 

 sq™k rðãkÚkeoyku (2008 MkwÄe™k) {kxu sq™e …æÄrŒ™k MðkæÞkÞfkÞkuo Þwr™ðŠMkxe™e ðuƒMkkRx …h W…ÕkçÄ Au. 

su æÞk™u ÷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 :-30/06/2016     (fw÷ „wý:-100) 

િવભાગ-ક િવવરણા�મક ેણીના ��ોના જવાબ ૧૫૦૦ શ�દોમા ંઆપ ો.                                   (૨0x૨=૪૦)   

૧ .ઉ�કાિંતના પ &રપ ે'યમા ંઓ*ર િનમા+ણ તથા સ.ં/ૃિતની િવકાસયા1ા િવશે 24ુાસર સમ*વો. 

અથવા 

૧ .પ યા+વરણની 6.થિત િવશે 7યાલ આપ ી વાતાવરણની અવનિત તથા સા�ંત સકંટ િવશે િવ.તારથી 

      સમ*વો. 

૨ .માનવ સમાજો:ુ ં;પ ાતંર િવશે િવગતે સમ*વી નગરવાદ અને નગર<કરણ િવશે િવ.તારથી લખો. 

                                                   અથવા 

૨ .પ >પુ ાલન અને /ૃિષની શ;આત િવશે તબ@ાવાર સમAૂતી આપ ો . 

િવભાગ-ખ મCયમ ેણીના ��ોના જવાબ ૧૦૦ 0 શ�દોમા ંઆપ ો).ગમે તે બે                 (૨x15=૩૦) 

૧ ભારતમા ંEીઓના દરF* િવશેનો 7યાલ આપ ી Eીઓની શૈHIણક તથા સામાJજક 6.થિત િવશે  

   સમ*વો. 

૨ .વ.તી અને િવકાસ વKચેના Mતર સબંધંોના અIભગમો સમ*વી વ.તી સOંમણ તથા ઝડપ ી વ.તી  

   RSૃTના માઠા ંપ &રણામોને િવગતે વણ+ન કરો. 

૩ .*હWર િવતરણ Xયવ.થા અને સામાJજક Xયવ.થા િવશે જણાવી બY-ુ.તર<ય આયોજન િવશે ચચા+ કરો 

૪ .પ િZમના દWશોમા ંIબનસા�ંદાિયકતા િવશે 7યાલ આપ ી ભારતમા ંIબનસા�ંદાિયકતા િવશે સમ*વો. 

િવભાગ - ગ નીચે આપ ેલા ��ોના [કૂમા ંજવાબ આપ ો).ગમે તે ચાર                                   (4x5=20) 

૧ .Eી Mદોલનો અને  ભારતીય સમાજમા ંEીનો પ લટાતો દરF* િવશે [ૂંકમા ંલખો. 

૨ .\વૂ+ સ.ંથાનવાદ< અથ+કારણની લHIણકતાઓ સમ*વો. 

3. ધમ+ િનરપ ેHતા:ુ ંમહ��વ સમ*વો. 

૪ .ભારતમા ંપ છાતવગ^ િવશે [ૂંકમા ં7યાલ આપ ો. 

૫ .Iબનસા�ંદાિયકતાના માગ+મા ંઆડW આવતી સમ.યાઓ િવશે [ૂંકમા ંલખો. 

િવભાગ-ઘ  હẀ લુHી ��ો/િવકbપ (M.C.Q.) આધા&રત ��ોમાથંી યોcય િવકbપ  શોધી સાચા જવાબ સામે (√) કરો. 

ખાલી જcયા \રુો /હા-ના મા ંજવાબ આપ ો./જોડકા જોડો.(ગમે તે દશ)                                     (10x1=10) 

૧. 1ણ હ*ર વષ+ પ હWલા ં\વૂ+ આ&dકા માનવસeયતા:ુ ંમહ��વ:ુ ંકWfg હ` ુ ંએમ કયા વષ+મા ંખોદકામના \રુાવના 

     આધારW સાIબત થiુ ં? 

(અ)  ઇસ.૧૯૩૦       (બ) ઇસ.૧૯૫૦            (ક) ઇસ.૧૯૬૦                      (ડ) ઇસ.૧૯૭૦ 

૨. ઉnર oવુના િવ.તારોમા ંpા લોકો પ ોતાની �ા/ૃિતક પ &ર6.થિતને અ:/ુળૂ થઇને રહW છે? 

(અ)   હોપ ી               (બ) સથંાલ                    (ક) એr.કમો                   (ડ) fiઅુર 

૩. મ:sુય અને પ >ઓુ વKચે કWટtુકં સાuય છે એRુ ંકયા મનોવાvાિનકોએ ઓળખી બતાXiુ ંછે ? 
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(અ)  યગં અને મેક (બ) મેકાઇવર અને પ ેજ  (ક) કોનરWડલોરWfઝ અને .ક<નર (ડ) wહોfસન અને  &કxc.લેડWિવસ 

૪. ઇ.સ. \વૂyના ૭૫૦૦ સમયથી કયા દWશના અલીકોશમાથંી \વૂ+કાલીન માનવોના શરદઋ`નુા ડWરા- 

   ત{ંનુા \રુાવાઓ મળે છે ? 

 (અ) ઇરાક             (બ) ઇરાન              (ક) |દુાન                         (ડ) ઇJજ}ત 

૫. વાડાબધંી Mદોલન કયા દWશમા ંથiુ ંકW ~નાથી ઔધોIગક પ ગારદાર કાર<ગરોનો એક વગ+ તૈયાર કય^. 

(અ) અમે&રકા                   (બ)  dાfસ                 (ક) જમ+ની                 (ડ) ઇcલેfડ 

૬. ઇ.સ. ૧૯૧૭મા ંિવકાસ આયોજનોનો સફરતા\વૂ+ક અમલ સૌ �થમવાર કયા દWશમા ંથયો ? 

(અ) અમે&રકા                   (બ)  dાfસ                 (ક)  રિશયા              (ડ) જમ+ની 

૭. કઇ સદ<મા ંસૌથી પ હWલીવાર સમાજ |ધુારકોએ Eીઓની અસમાન 6.થિતના સદંભ+મા ં�� ઉઠાXયો ? 

(અ)  ૧૭મી સદ<             (બ)  ૧૮મી સદ<            (ક) ૧૯મી સદ<              (ડ) ૨૦મી સદ< 

૮. કઇ પ ચંવિષ�ય યોજનામા ંયોજના આયોગે Eી રોજગાર માટW Eીનો grsટIબx�ુ આ}યો  

(અ) �થમ પ ચંવિષ�ય યોજના (બ)`િૃતય પ ચંવિષ�ય યોજના(ક) છ�ી પ ચંવિષ�ય યોજના (ડ)સાતમી 

પ ચંવિષ�ય યોજના                            

૯. એસોિસએશન ઓફ િવમેન .ટ&ડઝ ઇન ઇrfડયા નામની સ.ંથા pા વષ+મા ં.થાપ ના કરવામા ંઆવી ? 

(અ)   ઇસ.૧૯૮૦       (બ)  ઇસ.૧૯૮૧          (ક)  ઇસ.૧૯૮૨           (ડ) ઇસ.૧૯૮૩ 

૧૦. ઇ.સ.૧૮૭૫મા ં��ે�ના માCયમથી પ ાZા�ય િશHણ:ુ ંસમથ+ન કોણે કiુ�? 

(અ)  મેકોલે              (બ) લોડ+ &રપ ન          (ક) સાયમન કિમશન   (ડ) લોડ+ વેલે.લી 

૧૧. ઇસ.૧૯૫૭મા ંકઇ iિુનવિસ�ટ<ના અ:સુરણથી કલકnા,2ુબંઇ તથા મgાસમા ંiિુનવિસ�ટ<ની .થાપ ના  

      કરવામા ંઆવી હતી ? 

(અ) લડંન iિુનવિસ�ટ<  (બ) એpફડ+ iિુનવિસ�ટ<  (ક) .ટWનફોડ+ iિુનવિસ�ટ< (ડ) કWIલફોિનયા iિુનવિસ�ટ< 

૧૨. ઇસ.૧૯૪૭મા ં &દbહ<મા ં ભારતીય િવvાન પ &રષદમા ં �2ખુ તર<કW કોણે સબંોધન કiુ+ કW “જગતની અને 

આપ ણા રાs�ની સમ.યાઓ કા~ િવvાનનો અIભગમ એકમા1 અIભગમ છે અને િવvાનનો અIભગમ એટલે 

િવvાનના હાદ+  અને પ Tિતનો અIભગમ તેRુ ંY ુબYું gઢ પ ણે મા:ુ ં�ં.” 

   (અ)   ગાધંી�        (બ) જવાહરલાલ નહW;   (ક) સરદાર વbલભભાઇ પ ટWલ (ડ) િવનોબા ભાવે 

 

 

 

 

 

 

 

 


