
   ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016    

 

અભ્યરસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)    Numerical Code B.A.: 0001 

પરઠ્યક્રમ  O અર્થશાસ્ત્રના મળૂભતૂ ખ્યાલો (EEC-01)   Numerical Code B.com.: 0002 

તરરીખ  O 10/07/2016      નોંધણી નાંબરO _______________ 

સમય  O 03.00 to 06.00      Numerical Code: 0022 

સચૂનર   O દરેક પ્રશ્નનર ઉત્તર આપવર ફરજીયરત છે.     કુલ ગણુ O 70 

 

પ્ર.1  માાંગની મલૂ્યસાપેક્ષતાનો ખ્યાલ સમજાવો.        (15) 

અથવર  
નાણાની માાંગનો કેઈન્સવાદી નસધ્ાાંત સમજાવો. 
 

પ્ર.2  તટસ્ર્રેખા અને ગ્રાહક દ્વારા ર્તી માાંગનુાં નવશ્લેષણ સમજાવો.     (15) 

 અથવર    

 રરકાડોનો ભાડાનો નસધ્ાાંત સમજાવો . 
    

પ્ર.૩  આકૃનતની મદદર્ી દરખાસ્ત રેખાનો ખ્યાલ સમજાવો.      (15) 

અથવર  
હરેોડ-ડોમરનો નવકાસનો નસધ્ાાંત સમજાવો. 
 

પ્ર.4  ટૂાંકનોધ લખો. (ગમે તે ત્ણ)        (15) 

 1. પ્રાર્નમક જરૂરરયાતો અને મોજશોખની જરૂરરયાતો  
 2. સાદો ચક્રાકાર પ્રવાહ 
 ૩. રાષ્ટ્રીય પેદાશ અને રાષ્ટ્રીય આવક 
 4. ફુગાવાની સામાજજક અસરો 
 5. સમખચથ રેખાઓ 

 6. ખા્પરુવણી      

 

પ્ર.5  યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરી જવરબ આપો.       (10) 

1. ભારતમાાં રાજ્ય અસ્સ્તત્વ ્રાવે છે. 

(A) માત્ર ન્યાય તર્ા આંતરરક તેમજ બાહય સલામતી પરૂી પાડવા. 

(B) માત્ર જાહરે સાહસો ચલાવવા માટે  

(C) માત્ર પાંચવષીય યોજનાઓ ગોઠવવા. 

(D) ઉપર જણાવેલ બધજુ કરવા. 

2. સાંપણૂથ મલૂ્ય અનપેક્ષ માાંગનો વક્ર કેવો હોય છે.. 

(A) ક્ષક્ષનતજ સમાાંતર  (B) ઉભી ્રીને સમાાંતર (C) ઋણ ઢાળ  (D) ્ન ઢાળ 

3. સીમાાંત ઉપભોગ વનૃત એટલે______ 

(A) 
𝑐

𝑦
  (B) ΔS

Δy
  (C) Δc

Δy
  (D) 𝑠

𝑦
  

 

 



4. જયારે ભાવોમાાં 20, 100 અર્વા 200 ટકાના વાનષિક દરે વ્ારો ર્ાય તેને કેવો ફુગાવો કહવેાય. 

(A) સામાન્ય    (B) ઘોડાપરુ (C) કૂદતો (D) સરકતો 

5. કઈ વસ્ત ુસાંપણૂથ પરુક છે. 

(A) ચા અને કોફી   (B) પેન અને બોલપેન (C) ખાાંડ અને ચા (D)  ચોખા અને ઘઉં 

6. કુલ ખચથને કુલ ઉત્પાદન વડે ભાગતા કયો ખચથ મળે. 

(A) સીમાાંત ખચથ   (B) સરેરાશ ખચથ  (C) સ્સ્ર્ર ખચથ (D) અસ્સ્ર્ર ખચથ 

7. શધુ્ નફો શનૂ્ય શા માટે હોય છે. 

     (A) MR=MC ને કારણે  (B) P= MC ને કારણે (C) MC= AC ને કારણે   

    (D) પણૂથહરરફાઈમાાં AR=MR અને MC અને AC હોય છે તે કારણે 

8. જો રૂ. 40 મેળવવા માટે $ 2 ની જરૂર પડે તો નવનનમય દર 

(A) $ 2 = રૂ 40   (B) $ 1 = રૂ 20  (C) $ 0.05 = રૂ 1 (D) એકપણ નહીં 

9. પરરવતથનીય નવનનમયદરની પ્રર્ા હઠેળ નવનનમયદર નીચેની બાબતો દ્વારા નન્ાથરરત ર્શે. 

(A) રાષ્ટ્રની નાણાકીય સત્તા    (B) સોનાની રકમત 

(C) હ ૂાંરડયામણ બજારમાાં માાંગ અને પરુવઠાના પરરબળો  (D) એકપણ નહીં 

10. માધયનમક ક્ષેત્રની પ્રવનૃત્ત કઈ છે. 

 (A) ખેત પ્રવનૃત્ત (B) ઉત્પાદનની પ્રવનૃત્ત (C) કાયદો અને વ્યવસ્ર્ા  (D) અધયાપન પ્રવનૃત્ત 

   

 

 

 



ડૉ. બરબરસરહબે આંબેડકર ઓપન યવુનવવસિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016    

 

અભ્યરસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)    Numerical Code B.A.: 0001 

પરઠ્યક્રમ  O :jft\…i 5~fL%t 5klgm efztgm vfLy"s Ljsf; (EEC-02)  Numerical Code B.com.: 0002 

તરરીખ  O 11/07/2016       નોંધણી નાંબરO ___________ 

સમય  O 03.00 to 06.00       Numerical Code: 0023 

સચૂનર   O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.      કુલ ગણુ O 70 

 

પ્ર.1. મૅનેજજિંગ એજન્સીઝનો ખ્યાલ સમજાવી તેના કાયો અને ટીકાઓની ચચાથ કરો.    (14) 

અથવર  
જાહરેક્ષેત્રના એકમોના મખુ્ય ઉદે્દશો સમજાવી તેના એકમોની કામગીરી અને કાયથક્ષમતા નવશે ચચાથ કરો. 

 

પ્ર. 2.  ભારતની નનકાસોનુાં મલૂ્ય, બા્ં ારણ અને રદશામાાં ર્યેલા ફેરફારો ની સનવસ્તાર ચચાથ કરો.   (14) 

અથવર  
 આનર્િક અસમાનતા એટલે શુાં? આનર્િક અસામનતાના સ્વરૂપો જણાવો. 
 

પ્ર. 3. 1985 પછી ક્ાાં મહત્વનાાં ઉદારીકરણનાાં પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા? ઉદારીકરણના ઉદે્દશો કયા છે તે જણાવો. (14) 

અથવર  
 ઔદ્યોક્ષગક માાંદગીના કારણો અને અસરો જણાવો. 
 

પ્ર.4. ભારતમાાં આનર્િક નવકાસમાાં નાના કદના અને ગ્રામોદ્યોગોએ કેવી રીતે ફાળો આપ્યો તેનો ટીકાત્મક અહવેાલ  
રજુ કરો.            (14) 

અથવર  
કરવેરાને એક આવકના સા્ન તરીકે તેની તરફેણ તર્ા નવરુદ્ધના ખ્યાલો રજુ કરો.  

 

પ્ર.5.  ટૂાંકનોધ લખો. (ગમે તે બે)          (14) 

1. આઝાદી પછીના સમયમાાં ઔદ્યોક્ષગક સાંબ ા્ં ો 
2. પાયાની શહરેી સનુવ્ાઓ માટે નીનતમાાં પરરવતથન 

3. ભારતની નવદેશી વેપાર નીનત 

4. જાહરે અને ખાનગી ક્ષેત્રની સાપેક્ષ ભનૂમકા 
 

   

 



ડૉ. બરબરસરહબે આંબેડકર ઓપન યવુનવવસિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016 

 

અભ્યરસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

પરઠ્યક્રમ  O પ્રાર્નમક આંકડાશાસ્ત્રીય રીતો અને [ મોજણી પદ્ધનતઓ (EEC-03) Numerical Code: 0024 

તરરીખ  O 12/07/2016      Numerical Code B.com.: 0002 

સમય  O 11.00 to 02.00      નોંધણી નાંબરO ____________ 

સચૂનર   O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.      કુલ ગણુ O 70 
 

 

પ્ર.1. (A) આંકડાશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા સમજાવો. તેની ઉપયોક્ષગતા તર્ા દુરુપયોગો જણાવો.    (14) 

      અથવર  
 કોષ્ટ્ટક રચના એટલે શુાં? તેના પ્રકારો ઉદાહરણ સારે્ આપો. 
 

પ્ર.2. ઘન અને ઋણ સહસાંબ ા્ં  ઉદાહરણ સારે્ સમજાવો.       (14) 

      અથવર 
 100 નવ્ાર્ીઓનાાં વજનનુાં આવનૃત્તનવતરણ આપેલ છે.તે ઉપરર્ી મધયક, મધયસ્ર્ અને બહુલક શો્ો. 
  

 

 

 

 

 

પ્ર.3.     નનયતસાંબ ા્ં  અને નનયતસાંબ ા્ં  રેખાનો અર્થ સમજાવો.       (14) 

અથવર  
 નીચેની મારહતી પરર્ી રફશર અને માશથલ એજ્વર્થનો સચૂકઆંક શો્ો. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
પ્ર.4. પ્રમાક્ષણત નવચલન એટલે શુાં? તેના ગણુ્મો જણાવો.       (14) 

અથવર  
નીચેની મારહતી પરર્ી સરેુખાનુાં અન્વાયોજન કરો. અને તે ઉપરર્ી વષથ ૨૦૦૦નાાં ઉત્પાદનનો અંદાજ મેળવો. 

 

પ્ર.5.

 ટૂાંકનોધ લખો. (કોઈપણ બે)         (14) 

 

1. દ્વદ્વપદી નવતરણ 

2. સામાનયક શે્રણીનાાં ઘટકો  
3. લોરેન્ઝ વક્ર 
4. ટાઇપ-I અને ટાઇપ II ભલૂ 

5. રાષ્ટ્રીય આવકના  અંદાજોમાાં આવતી મશુ્કેલીઓ  

વજન 
40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 

વવદ્યરથીઓની સાંખ્યર 8 24 30 20 18 

 

વસ્ત ુ

આધરર વર્ષ ચરલ ુવર્ષ 
કકમત (રૂ) જથ્થો કકમત (રૂ) જથ્થો 

1 5 50 10 56 

2 2 100 2 120 

3 4 60 6 60 

4 10 30 12 24 

5 8 40 12 26 

6 10 50 10 50 

વર્ષ 1985 1987 1988 1989 1992 1995 1996 

ઉત્પરદન(હજાર ટનમરાં) 2 3 5 6 10 14 15 



ડૉ. બરબરસરહબે આંબેડકર ઓપન યવુનવવસિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016 

 

અભ્યરસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

પરઠ્યક્રમ  O efztdf\ s'Lqfgm Ljsf; (EEC-04)    Numerical Code B.com.: 0002 

તરરીખ  O 13/07/2016      નોંધણી નાંબરO _____________ 

સમય  O 11.00 to 02.00      Numerical Code: 0025 

સચૂનર   O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.      કુલ ગણુ O 70 

 

પ્ર.1. ભારતમાાં ખેતપેદાશોની તરાહમાાં આવેલા પરરવતથનો સમજાવો.      (14) 
અથવર  

મોગલ સમય દરમ્યાન જમીનમાક્ષલકીની વ્યવસ્ર્ાની ચચાથ કરો. 
 

પ્ર.2. મોટી નસિંચાઈ યોજના એટલે શુાં? ભારતમાાં મોટી નસિંચાઈ યોજનાની પ્રગનતની સમીક્ષા કરો.   (14) 
અથવર  

 હરરયાળી ક્રાાંનતની ભારતીય કૃનષ પરની અસરો તપાસો. 
 

પ્ર.૩. ખેતપેદાશનાાં વેચાણના નવનવ્ પ્રશ્નોનુાં સનવસ્તાર વણથન કરો.      (14) 
અથવર  

 “ભારતમાાં કૃનષ કરવેરા” પર નોં્ લખો. 
 

પ્ર.4. ભારતમાાં કૃનષ ક્ષેતે્ર ન્રાણની જરૂરરયાત, સ્ત્રોતો અને ન્રાણ મેળવવામાાં પડતી મશુ્કેલીઓ વણથવો.  (14) 
અથવર  

સ્વતાંત્રતા બાદ ભારતમાાં નવદેશ વેપારની શરતો અને આંતરક્ષેત્રીય વેપારની શરતોમાાં આવેલા પરરવતથનો 
વણથવો. 

 

પ્ર.5. નીચેનરમરાંથી કોઈપણ બે વવર્ય પર નોંધ લખો.        (14) 
1. જાહરે નવતરણ વ્યવસ્ર્ા 
2. નાબાડથ 
3. યાાંત્રીકરણ અને રોજગારી  
4. ભારતમાાં કૃનષ પયાથવરણલક્ષી નવસ્તારો 

 

 

 

 

 



ડૉ. બરબરસરહબે આંબેડકર ઓપન યવુનવવસિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016 

 

અભ્યરસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

પરઠ્યક્રમ O અર્થશાસ્ત્રમાાં પ્રારાંક્ષભક ગક્ષણતીય પદ્ધનતઓ (EEC-05)  

         Numerical Code B.com.: 0002 

તરરીખ  O 10/07/2016      નોંધણી નાંબરO _______________ 

સમય  O 11.00 to 12.30      Numerical Code: 0026 

સચૂનર   O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.    કુલ ગણુ – 35 
 

પ્ર.1. કોબવેબ મોડેલ સમજાવો           (15) 

અથવર  

કોઈપણ ત્રણની સમજૂતી આપો. 

(ક) યોગગણ  

(ખ) છેદગણ 

(ગ) સાપેક્ષ પરૂક ગણ  

(ઘ) સાવથનત્રક ગણ   

 

પ્ર.2. નીચેની મારહતીને આ્ારે A+B, A-B તર્ા AB મેળવો.      (15) 

 A = [
2 4
6 8

]  B =  [
1 3
5 8 

] 

 

અથવર  

 નીચે આપેલ સમીકરણનો વ્યસ્ત શે્રણીકની મદદર્ી ઉકેલ મેળવો. 
  2𝑥 + 5𝑦 = 21  
  𝑥 + 2𝑦 = 8   
 

પ્ર.૩. હતેલુક્ષી પ્રશ્નો.           (05) 

1. જો  𝐴 = { 1, 3, 5, 7 }  અને  B = { 5, 7, 9, 10 }  હોય તો , AUB = ? 

2. 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐   માાં ઢાળની સાંજ્ઞા કઈ છે? 

3. આલેખમાાં સૌર્ી મોટા નશખરને શુાં કહવેાય છે? 

4. ઉદ્યોગોના અચળ સા્ન ગણુાાંકો જાણવા માટે કયા શે્રણીકની મદદ લઈ શકાય છે? 

5. ચલની રકિંમત સતત હોય છે કે અસતત? 

 

 

      

 



ડૉ. બરબરસરહબે આંબેડકર ઓપન યવુનવવસિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016    

અભ્યરસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)    Numerical Code B.A.: 0001 

પરઠ્યક્રમ  O આનર્િક નવકાસના ઢાાંચા V તલુનાત્મક અભ્યાસ (EEC-06)  Numerical Code B.com.: 0002 

તરરીખ  O 11/07/2016       નોંધણી નાંબરO _______________ 

સમય  O 11.00 to 02.00       Numerical Code: 0027 

સચૂનર   O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.      કુલ ગણુ O 70 
 

પ્ર.1.  સોળમી સદીની ભાવક્રાાંનત અને તેની આનર્િક અસરો જાણવો.      (14) 
અથવર  

(a) સત્તરમી સદીના ગહૃયધુ્ો 
(b) ક્ષિટનના નવદેશી રોકાણોમાાં વ્ારો ર્વાના કારણો જાણવો.  
 

પ્ર.2. પ્રર્મ નવશ્વયદુ્ધ પહલેાનો રનશયાનો નવકાસ સમજાવો.       (14) 

અથવર  
(a) યદુ્ધ સામ્યવાદ (b) નસઝસથ કટોકટી 
 

પ્ર.૩. નવકસીત  અને અલ્પનવકસીત દેશોની આનર્િક વધૃ્ધ્ દરમ્યાન  આંતરનવભાગીય અસામનતાઓ સમજાવો. (14) 

અથવર  
(a) રોસ્ટોવના નવકાસના તબ્બબ્બકાઓ 

(b) 18મી સદીમાાં નત્રકોણીયો વેપાર 
 

પ્ર.4. ટૂાંકનોધ લખો. (કોઈપણ બે)          (14) 

1. મહાનનબા્ં ના વ્યવહારુ સકુ્ષચતાર્ો 
2. રોઝેન્ષ્ટ્ટાઇન રોડાનનો નવકાસ અંગેનો ખ્યાલ સમજાવો. 
3. આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમનવભાજન ઉપર વસાહતવાદની દી થ્કાલીન અસરો. 
4. મહામાંદીના કારણો 
5. જાપાનની ખેતી નવકાસની ચચાથ કરો. 

  
પ્ર.5. ખરર છે કે ખોટર તે જણરવો.          (14) 

1. 1640-1660 ના ગહૃયદુ્ધમાાં ઈંગ્લેંડે સામાંતશાહી વ્યવસ્ર્ા શરૂ કરી. 
2. ફેડરલ રીઝવથ બેંક એ ઈંગ્લેંડની સવોચ્ચબેંક છે. 
3. માંદીમાાંર્ી બહાર નીકળવા કેઈન્સ પ્લાન સફળ રહ્યો. 
4. ક્ષિટને 1931માાં સવુણથ્ોરણનો ત્યાગ કયો. 
5. 19મી સદીમાાં આનર્િક નવકાસને પ્રોસ્તાહન પરુૂ પાડવા માટેરાજ્યના સરક્રય યોગદાનનો નવચાર પહલે વહલેો 

જાપાને શરૂ કયો.   

6. મેઈજી યગુ 1912 ર્ી શરૂ ર્યો. 
7. 1818ના જુલાઈ માસમાાં ર્યેલા બે મરહના ચાલેલા ચોખા માટેના હલુ્લડો દરમ્યાન તીવ્ર સામાજીક તનાવો ફાટી 

નીકળ્યા. 
8. 1806 માાં જાપાનમાાં રેલ્વેનુાં રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાાં આવ્યુાં. 



9. બીજુ ાં નવશ્વયદુ્ધ 1939-45 દરમ્યાન ર્યુાં. 
10. રનશયામાાં બીજી પાંચવષીય યોજના 1933 માાં શરૂ ર્ઇ. 
11. ‘ટેઈક ઓફ તબક્કો’ રોસ્ટોવ નામના અર્થશાસ્ત્રીએ આપ્યો. 
12. કામદારોના સાંઘ વડે 1835માાં તૈયાર કરવામાાં આવેલ નપપલ્સ ચાટથર ઉપરર્ી કામદાર વગથના આ આંદોલનને  

 ” ચાટથર ” નુાં નામ મળ્યુાં. 
13. દ્વતૈવાદએ પરસ્પર તદ્દન ક્ષભન્ન એવી બે પરરસ્સ્ર્તીઓનુાં એકસ્ર્ળે સહઅસ્તીત્વ છે. 
14. અગત્યના ચલો(ફેરફારો) નનણથય માટે બજાર ઉપર છોડવામાાં આવે છે. પણ ઇષ્ટ્ટ ફાળવણી હાાંસલ ર્તી નર્ી. 
 

 

     ****************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ડૉ. બરબરસરહબે આંબેડકર ઓપન યવુનવવસિટી 
સત્રાંત પરીક્ષર જુલરઈ – 2016 

અભ્યરસક્રમ O સ્નાતક પદવી અભ્યાસક્રમ (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

પરઠ્યક્રમ  O આનર્િક નવચારો અને [ નીનતઓ (EEC-09)   Numerical Code B.com.: 0002 

તરરીખ  O 10/07/2016      નોંધણી નાંબરO _______________ 

સમય  O 12.30 to 02.00      Numerical Code: 0028 

સચૂનર   O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા ફરજીયાત છે.   કુલ ગણુ – 35 
 

પ્ર.1. નવકાસશીલ દેશોમાાં નશક્ષણની નવશેષતાઓનુાં વણથન કરો.      (14) 

અથવર  

સમવાયી નાણાાંત ાંત્રના નસદ્ધાાંતો સમજાવો. 
  

પ્ર.2. સાંચાલનમાાં શ્રનમકોની ભાગીદારી સમજાવો.        (14) 

અથવર 

 પછાત નવસ્તારની ઓળખ કેવી રીતે ર્ાય છે તે સમજાવીને નવકાસના નનદેશકોનો પરરચય આપો. 
 

પ્ર.૩. નીચેનરમરાંથી કોઈપણ એક વવર્ય પર નોંધ લખો.       (07) 

1. ખા્પરૂવણી 

2. સાંયકુ્ત સચૂક આંકની મયાથદાઓ 

3. પ્રજનન દર 
   

 

 

 


