
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સતં્રાત પરીક્ષા જુલાઈ-2016 

 

અભ્યાસક્રમ  O FGP     નોંધણી નબંર O     

પાઠ્યક્રમ  O હહિંદ સ્વરાજ (FGP-01) 

તારીખ  O 20/07/2016 

સમય  O 03.00 to 04.30      કુલ ગણુ O 35 

 
1 હ િંદ સ્વરાજની’ સમાલોચના કરતા બધા જ લખેકોએ શનેો ઉલ્લખે કયો છે? 

(A) ગાધંીજીનો યતં્રની તરફેણનો  (B) ગાધંીજીના યતં્રવાદનો 
(C) ગાધંીજીનો યતં્ર સામનેો વવરોધ  (D) યતં્ર માટે ગાધંીજીની દરવમયાનગીરીનો  

 

2 ગાધંીજી વમ. કોલની કઈ વાતમા ંપણૂણપણ ેસમંત થયા  તા? 
(A) પવિમનો સધુારો સધુારવો અશક્ય નથી  (B) પવિમનો સધુારો શક્ય નથી  
(C) પવિમનો સધુારો સધુારવો શક્ય નથી  (D) પવિમન ેસધુારવુ ંસભંવ છે  

 

3 ‘દરેક માણસ ેસ્વરાજ ભોગવતા ંથઈ જવુ ંજોઈએ’ એવુ ંકોણે કહ્ુ ંછે?  
(A) મઝેીનીએ   (B) ગાધંીજીએ   (C) દાદા નવરોજીએ   (D) સભુાષબાબએુ  

4 ગાધંીજી એક વષણ ભારતમા ંરહ્યા પછી જાતે જ ‘હ િંદ સ્વરાજ’ પસુ્તકનો નાશ કરશ ેએવુ ંકોણ ેકહ્ુ ં ત ુ?ં 
(A) વવનોબાજીએ    (B) ગોખલજેીએ   (C) વલ્લભભાઈએ   (D) વતલકજીએ  

5 ‘હ િંદ સ્વરાજ’ પસુ્તક પ લે વ લેુ ંશમેા ંપ્રવસદ્ધ થયુ ં ત ુ?ં 
(A) ઇન્ડિયન ઓવપવનયન  (B) યગં ઇન્ડિયા   

(C)  હરજન બધં ુ  (D) નવજીવન  
6 ‘હ િંદ સ્વરાજ’ પસુ્તકમા ંકુલ કેટલા પ્રકરણો છે? 

(A) અઢાર   (B) વીસ   (C) ત્રીસ    (D) પદંર  
7 અવધપવતના મત ેઅશાવંતનુ ંબીજુ ંરૂપ શુ ંગણાય? 

(A) અસતંોષ   (B) ઝગિો   (C) રાગ-દ્વષૈ   (D) ગનુાખોરી  
8 અવધપવતના મત ેઅત્યારે હ િંદુસ્તાનની સ્સ્થવત કેવી છે? 

(A) બદતર    (B) સારે   (C) રાકંિી   (D) નઠ્ારી   
9 હ િંદ સ્વરાજ પસુ્તકનુ ંછેલ્લુ ંપ્રકરણ કયુ ંછે? 

(A) હ િંદ કેમ છૂટે  (B) સચંાકામ   (C) છૂટકારો   (D) દારૂગોળો  
10 મન ેલાગે છે કે આપણ ેસ્વરાજનુ ંનામ લીધુ ંછે પણ તનેુ ંસ્વરૂપ સમજ્યા નથી. આ વવધાન કોણ ેઆપયુ?ં 

(A) ગાધંીજી     (B) ગોખલજેીએ   (C) વલ્લભભાઈએ   (D) વતલકજીએ 

11 સચંો એ આધવુનક સધુારાની વનશાની છે અન ેમ ાપાપ છે. આવુ ંકોણ ક  ેછે? 
(A) દાદાનવરોજીએ   (B) સભુાષબાબએુ   (C) ગાધંીજીએ    (D) ગોખલજેીએ  

12 સચંો એ તો રાફિો છે. તમેા ંએક સપણ ન ીં પણ સેંકિો સપણ  ોય છે. આવો વવચાર કોણ ેવ્યક્ત કયો? 
(A) વલ્લભભાઈ   (B) સભુાષબાબ ુ  (C) ગાધંીજી   (D) દાદાનવરોજી 

13 વલે્સ ેકયા દેશનુ ંપરગણુ ંછે? 
(A) હ િંદનુ ં  (B) ઈંગ્લડેિનુ ં   (C) જાપાનનુ ં  (D) આહિકાનુ ં 

14 ગમ ેતટેલુ ંનકુસાન થવા છતા ંસત્યાગ્ર ી શને ેછોિી શકતા નથી? 
(A) આગ્ર ન ે  (B) વમત્રન ે  (C) દુશ્મનન ે  (D) સત્યન ે 

15 એક નન્નો છત્રીસ રોગન ે રે આવુ ંકોણ ક  ેછે? 
(A) ઘરિાઓ   (B) જુવાનો   (C) બાળકો   (D) વદૈ્ય  
 



16 અવધપવતના મત ેઆપન ેએક જ વવચાર કરવો ઘટે ન ેત.ે.... 
(A) આરોગ્યનો   (B) વવકાસનો   (C) પ્રજા કેમ સખુી બન ે (D) ધનનો  

17 ગાધંીજીએ સધુારા માટે કયો અથણ સચૂવ્યો છે? 
(A) સારી નીવત   (B) સશુાસન   (C) સ્વસધુાર   (D) સારો ધારો  

18 છ મહ ના ફરવુ,ં દેશની દાઝ લાવવી, પછી સ્વરાજની વાત કરવી. એવુ ંકોણ ક  ેછે? 
(A) ગાધંીજી   (B) ગોખલ ે  (C) વવનોબા   (D) વમ. પોલ  

19 એક મોગલ બાદશા ન ેભમાવનાર કોણ  તા?  
(A) વદૈ્ય    (B) વકીલ   (C) હ િંદી દાક્તર   (D) અંગે્રજ તબીબ  

20 અવધપવતના મત ેહ િંદુસ્તાનન ેકોન ેગલુામી અપાવી છે? 
(A) વકીલોએ   (B) દાક્તરોએ   (C) નતેાઓએ   (D) વસપા ીઓએ  

21 વકીલોનો સ્વાથણ શમેા ંરેલો છે? 
(A) અહ ત કરવામા ં (B) અવસલ શોધવામા ં  (C) કજજયો વધારવામા ં  (D) ફી લવેામા ં 

22 આખુ ંહ િંદુસ્તાન હ િંદુઓથી જ ભરેલુ ં ોય આ વવચારન ેગાધંીજીએ કેવો ગણ્યો છે?  
(A) સારો   (B) હદશા ીન   (C) ખરાબ   (D) એક સ્વપન સમાન  

23 ગાધંીજી કયા વવચારો રજૂ કરશ ેત્યારે વાચકન ેગાધંીજી પ્રત્ય ેવતરસ્કાર છૂટશ ેએવુ ંગાધંીજી પોત ેમાન ેછે? 
(A) હ િંદુસ્તાનની ગલુામી વવશનેા  (B) હ િંદુસ્તાનની દુદણશા વવશનેા  
(C) હ િંદુસ્તાનની નાલશેી વવશનેા  (D) હ િંદુસ્તાન રાકં કેમ છે ત ેવવશનેા  

 

24 અંગે્રજો હ િંદુસ્તાનમા ંન  તા ત્યારે આપણ ેકેવી પ્રજા તરીકે ર તેા  તા?  
(A) ગલુામ તરીકે  (B) રાકં તરીકે  
(C) બધા એક-પ્રજા તરીકે  (D) સ્વાથી પ્રજા તરીકે 

 

25 ધમણના બ ાન ેકઈ પ્રજામા ંમ ાયદુ્ધો થયા ંછે? 
(A) જાપાનીઝમા ં  (B) ખ્રિસ્તીઓમા ં   (C) આહિકનમા ં  (D) હ િંદીઓમા ં 

26 હ િંદુસ્તાન અંગે્રજન ેઆપયુ ંએમ ક ેવ ુ ંએ હ િંદુસ્તાન ગયુ ંએમ ક વેા કરતા ંવધારે સાચુ.ં આવો વવચાર કોન ેવ્યક્ત કયો? 
(A) ગાધંીજીએ   (B) ગોખલએે   (C) વવનોબાએ   (D) અવધપવતએ  

27 પસૈો જલ્દી મળેવવાના  તેથુી અંગે્રજોને આપણ ેવધાવી લેતા  તા. આવો વવચાર કોણ ેવ્યક્ત કયો છે? 
(A) અવધપવતએ   (B) ગોખલએે   (C) વવનોબાએ   (D) ગાધંીજીએ  

28 ‘હ િંદ સ્વરાજ’ ની નકલો પરદેશમા ંમોકલવામા ંકોણ અગે્રસર  તા? 
(A) વમ. પોલ   (B) શ્રીમતી સોહફયા  (C) વવનોબાએ   (D) ગાધંીજીએ  

29 શુ ંઆપ યતં્રની વવરુદ્ધ છો? આ પ્રશ્નનો સવંાદ ક્યા ંથયો  તો? 
(A) હદલ્ ીમા ં  (B) મુબંઈમા ં  (C) પનૂામા ં  (D) અમદાવાદમા ં 

30 કયા પસુ્તકનો મખુ્ય  તે ુ‘હ િંદી સધુારાની પ્રવવૃિઓ પવિમના સધુારાની પ્રવવૃિઓ કરતા ંકેટલી ખ્રભન્ન છે.’ ત ેબતાવવાનો  તો? 
(A) ગ્રામસ્વરાજનો  (B) મારા સ્વપનનુ ંભારતનો  
(C) મગંલપ્રભાતનો  (D) હ િંદ સ્વરાજનો  

 

31 ‘હ િંદ સ્વરાજ’ મા ંશેના વસદ્ધાતંનો ખ્રચતાર આપવામા ંઆવ્યો છે?  
(A) સત્યાગ્ર ના  (B) સ્વરોજગારીના  
(C) સ્વવવકાસના  (D) સત્ય અને અહ િંસાના  

 

32 ‘ઇન્ડિયન ઓવપવનયન’ ના કુલ કેટલા ગ્રા ક  તા? 
(A) નવસો   (B) ચારસો    (C) છસો   (D) આઠ્સો  

33 હ િંદીઓન ેએકઠ્ા કરીન ેએક પ્રજા છીએ, એવો જુસ્સો કોને આપયો  તો? 
(A) ગોખલએે   (B) વવનોબાજીએ   (C) કોંગે્રસ ે  (D) દાદભાઈએ  

34 મ રેબાની કરીન ેતમે અમારા મલુ્કમાથંી જાવ. આવો વવચાર કોન ેવ્યક્ત કયો? 
(A) અવધપવતએ   (B) વાચકે   (C) વવનોબાજીએ   (D) ગોખલએે  

35 ઈંગ્લડેિ જેવુ ંરાજ્ય ભોગવે છે ત ેબરાબર નથી ત ેઆપણન ેન ઘટે, આવો વવચાર કોણ ેવ્યક્ત કયો છે? 
(A) કોંગે્રસ ે  (B) અવધપવતએ   (C) ગોખલએે   (D) વાચકે  



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સતં્રાત પરીક્ષા જુલાઈ-2016 

 

અભ્યાસક્રમ  O FGP      નોંધણી નબંર  O     

પાઠ્યક્રમ  O મારા સ્વપનનુ ંભારત  (FGP-02)  Numerical Code : 0623 

તારીખ   O 20/07/2016  

સમય   O 04.30 to 06.00 

સચૂના   O (1) પ્રશ્ન -5 ફરજીયાત છે. બાકીના ચારમાથંી કોઈ પણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો.   

            કુલ ગણુ O 35 

 

પ્રશ્ન:1 ‘મારા સ્વપનનુ ંભારત’ પસુ્તકના આધારે ભારતના સાસં્કૃવતક વારસાની ચચાણ કરો.  (10) 

 

પ્રશ્ન:2  શરાબ અને બીજા માદક દ્રવ્યો અંગેના ગાધંીજીના વવચારો વણણવો.    (10) 

 

પ્રશ્ન:૩  રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય, તદુંરસ્તી અને આ ાર અંગેના ગાધંીજીના વવચારોની ચચાણ કરો.  (10) 

 

પ્રશ્ન:4  હ િંદમા ંધાવમિક સહ ષ્ટ્ણતુા સદંભે જોવા મળતા વવવવધ ધમોની ચચાણ કરો.   (10) 

 

પ્રશ્ન:5  ટૂંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)        (15) 

 1. શાવંત સેના  

 2. અસ્પશૃ્યતા વનવારણ  

 ૩. કોમી એકતા  
 

 

_____________________ 
 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સતં્રાત પરીક્ષા જુલાઈ-2016 

અભ્યાસક્રમ  O FGP 

નોંધણી નબંર  O    

પાઠ્યક્રમ  O મારા સ્વપનનુ ંભારત  (FGP-03)   Numerical Code : 0624 
તારીખ  O 20/07/2016 

સમય   O 04.30 to 06.00 

સચૂના   O (1) પ્રશ્ન -5 ફરજીયાત છે. બાકીના ચારમાથંી કોઈ પણ બ ેપ્રશ્નોના જવાબ આપો.   
   (2) અભ્યાસક્રમ Numerical Code ની વવગત ખિં વનહરક્ષક પાસેથી મળેવી લવેી   
  

           કુલ ગણુ  O 35 
 

 

પ્રશ્ન-1 ગ્રામ સ્વરાજના પાયાના વસદ્ધાતંો જણાવી સવવસ્તાર ચચાણ કરો.   (10)  

 

પ્રશ્ન-2 સ્વરાજનો અથણ સ્પષ્ટ્ટ કરી ગ્રામ સ્વરાજનો વ્યાપક અથણ સમજાવો.    (10)  

 

પ્રશ્ન-3 ગાધંીજીના માટે આદશણ સમાજનુ ંખ્રચત્ર કેવુ ં ોવુ ંજોઈએ? ‘ગ્રામ સ્વરાજ’ પસુ્તકના  
 આધારે સમજાવો.         (10) 

 

પ્રશ્ન-4 આદશણ ગ્રામસેવકની આવશ્યક લાયકાતો અને ફરજો  ‘ગ્રામ સ્વરાજ’ પસુ્તકના આધારે ચચો.
            (10) 

 

પ્રશ્ન-5 ટૂંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)        (15) 

1. પાયાની કેળવણી 

2. વાલીપણાનો વસદ્ધાતં 

3. ગ્રામ સરંક્ષણ   
 

 

 


