
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

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

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ   : સર્ટિર્િકેટ ઈન એન્વાયરમેન્ટ સ્ટડીઝ (CES)  Numerical Code: 0012 

પાઠ્યક્રમ  O માનવ પયાાવરણ  (AHE-01)    Numerical Code: 0093 

તારીખ  O 21/07/2016      નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 11.00 to 02.00 

સચૂના   O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા િરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 

 

પ્રશ્ન-1  માનવસર્જિત પયાાવરણ અને સામાર્જિક પયાાવરણ વવશે ચચાા કરો.     (12) 

અથવા 
 સસં્કૃવત શુ ંછે? તેની સાથે િોડાયેલ મખુ્ય સામાર્જિક સસં્થાઓ વવશે ચચાા કરો. 
  
પ્રશ્ન-2 હવા- પ્રદૂષણ એટલે શુ?ં હવા-પ્રદૂષકોના મખુ્ય પ્રકારોની વવગતે ચચાા કરો.    (12) 

અથવા 
 ભવૂમ અવક્રમણ  એટલે શુ?ં તેની અસરો વવશે ચચાા કરો.  
 

પ્રશ્ન-3 િળપ્રદૂષણ એટલે શુ?ં િળપ્રદૂષણને કારણે િળ સબંધંી સ્વાસ્્ય સમસ્યાઓ ચચો .   (12) 

અથવા 
 પયાાવરણીય અપરૂતી સામાનના કારણો િણાવી તેમા ંસરકારી અને બબનસરકારી સસં્થાઓની ભવૂમકા 
 સમજાવો.   
 

પ્રશ્ન-4 શહરેીકરણની પયાાવરણ સરંક્ષણ પર થતી અસરો સમજાવો.      (12) 

અથવા 
સામાર્જિક જાગવૃતની હાલની પર્રસ્સ્થવત વવષે અજ્ઞાનતાના કારણો તથા માર્હતીપ્રદ મતનો અભાવ ગેરમાન્યતાઓ 
અને તેના કારણો વવશે ચચાા કરો. 
 

પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ લખો. (કોઈપણ બે)         (12) 

1. વહનક્ષમતા  
2. પ્રોજેક્ટ ટાઈગર 
3. જૈવવક તતં્ર પર પ્રદૂષણની અસરો 
4. િલીય વનવસનતતં્ર  
5. નાઈટ્રોિન ચક્ર    

   

પ્રશ્ન-6 (અ) માગ્યા પ્રમાણે ઉત્તર આપો.         (05) 

1. પ ૃ્ વીની સપાટી પર પહોંચવાવાળા સૌર વવર્કરણો ______અને _______ની વચ્ચે પોતાના સરેરાશના લગભગ 71% 
પર્રવતાન થાય છે. 

2. સલ્િર વાતાવરણ મા ં_________  અને _________ સ્વરૂપે િોવા મળે છે.  
3. િળમા ંનાઈટે્રટ્રસનુ ંઆવધક્ય _________ નામની ગભંીર બબમારી પેદા કરે છે. 



4. ________ ઇંધણની એક અધાબળેલી નીપિ છે. આરુધીરની ઓસ્ક્સિન વહનક્ષમતાને ઓછી કરીદે છે. 
5. પયાાવરણની અજ્ઞાનના વવકાશીલ દેશોમા ં________ અને ___________ને કારણે વધ ુછે.  

 

 (બ) નીચેના નવધાનો ખરા છે કે ખોટા જણાવો.       (05) 

1. ભ-ૂચુબંકત્વ એક સજીવ પર્રબળ છે. 
2. દુવનયા આશ્ચયા િનક વવવવધતાઓને બતાવતી અનેક સસં્કૃવતઓની એક ટોપલી છે. 
3. સૌથી વધ ુખરાબ િમીન મધ્યપ્રદેશમા ંછે. 
4. મેટાસ્ટેવસસ ‘કેન્સરની આગળ વધેલી અવસ્થા છે. 
5. કલૉરોફ્લરુો કાબાન, ઓઝોનની વવધટન અને વનમાાણ પ્રર્ક્રયાને વધારી દે  છે. 

 

 

 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

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

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  : બાળસાંભાળ સેવા આયોજન (ACC-01)   Numerical Code: 0001 

તારીખ  : 25/01/2016      નોંધણી નાંબરO     
સમય  : 11.00 to 2.00 

સચૂના   O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા િરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 70 

 

પ્રશ્ન-1 બાળકનો અભ્યાસ કરવાની વવવવધ પદ્ધવતઓની સમજૂતી આપો.      (14)  
અથવા 

 બાળવવકાસની પાયાની સકંલ્પનાઓ વવશે સમજૂતી આપો.      

 

પ્રશ્ન-2 વશશઅુવસ્થા અને બાલ્યાવસ્થાનુ ંમહત્વ સમજાવો.        (14) 

અથવા 
 બાળવવકાસના અભ્યાસની વવસ્તતૃ ચચાા કરો.  
 

પ્રશ્ન-3 બાળસભંાળ સેવાઓની ચચાા કરો.          (14)     
અથવા 

બાળવવકાસનો વસધ્ધાતં સમજાવો. 
 

પ્રશ્ન-4 બાળવવકાસમા ંરમતનુ ંમહત્વ દશાાવો.         (14)   
અથવા 

રમત પર અસર કરતા પર્રબળોની ચચાા કરો.  
પ્રશ્ન-5 બાળકના મલૂ્યાકંનની વવસ્તતૃ ચચાા કરો.         (14)   

  

અથવા 
 ભાષાનો અથા સમજાવી ભાષાકીય વવકાસ પર અસર કરતા ંપર્રબળોની ચચાા કરો. 
 

 

     



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ - 2016 

 

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

 Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ : સમદુાય માટે પોષણ (ANC-01)   Numerical Code: 0006 

તારીખ  : 15/07/2016       નોંધણી નાંબરO     

સમય  : 11.00 to 02.00 

સચૂના   O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા િરજીયાત છે.    કુલ ગણુ O 70 

 

 

પ્રશ્ન-1 આહાર એટલે શુ?ં આહારના કાયો સમજાવો.        (14) 

અથવા 
 પોષણનો અથા આપી, પોષણના આવથિક, સામાર્જિક અને મનોવૈજ્ઞાવનક પાસા વણાવો.    

 

પ્રશ્ન-2 ઓછી માત્રામા ંઆવશ્યક ખનીિક્ષારોમાનંા લોહતત્વ અને આયોડીન વવશે સમજાવો.   (14) 

અથવા 
 વશશઓુ માટે આહાર આયોિન સમજાવો.     

 

પ્રશ્ન-3 શરીર વનમાાણ કરતા ખાદ્યપદાથોની પસદંગી સમજાવો.       (14) 

અથવા 
 ખાદ્યપદાથો બગડી િવાના મખુ્ય કારણ સમજાવો. 
 

પ્રશ્ન-4 ઘરગ્થ ુસ્તર પર ખાદ્યપદાથોની જાળવણી સમજાવો.       (14) 

અથવા 
 રોગોથી બચવા તથા શરીરની ર્ક્રયાઓને વનયવંત્રત કરવામા ંસહાયક ખાદ્યપદાથોની પસદંગી સમજાવો. 
   

 

પ્રશ્ન-5 ખાદ્ય અંદાિપત્રને ઓછુ બનાવવાના વસધ્ધાતં અને કારણો સમજાવો.      (14) 

અથવા 
 ઉપભોક્તા સરંક્ષણ અને તેમા ંસકંળાયેલી સસં્થાઓ વવશે સમજાવો.  
 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ - 2016  

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

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  : vg]jfn (ATR-01)      Numerical Code: 0009 

તારીખ  : 22/07/2016        નોંધણી નાંબરO    

સમય  : 03.00 to 06.00 

સચૂના   O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા િરજીયાત છે.      કુલ ગણુ O 70 

 

પ્રશ્ન-1 ભાષાના સામાર્જિક સ્વરૂપની વવભાવના અંગે વવગતે ચચાા કરો.      (12) 

અથવા 
 આિના યગુમા ંઅનવુાદનુ ંમહત્વ તમારા શબ્દોમા ંસમજાવો.  
પ્રશ્ન-2 વૈજ્ઞાવનક અનવુાદની પ્રર્ક્રયા સવવસ્તારપવૂાક િણાવો.       (12) 

અથવા 
 અખબારી અનવુાદ અને વહીવટી અનવુાદની તલુના કરો.  
 

પ્રશ્ન-3 બબન-સાર્હર્જત્યક અનવુાદના પ્રકાર િણાવી, તેની વવશેષતાઓ તપાસો.     (12) 

અથવા 
 ભાષાતંરના ક્ષેત્રમા ંવવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીના િાળા વવશે સમીક્ષા કરો.  

પ્રશ્ન-4 એક સારા અનવુાદકની વવશેષતાઓ ઉદાહરણ સર્હત લખો.      (12) 

અથવા 
 ગિુરાતી ભાષામા ંઅન્ય ભાષાઓના આગતંકુ શબ્દો િણાવો.  
પ્રશ્ન-5 ટૂાંકનોંધ લખો.(ગમે તે બે)         (12) 

1. સમાિશૈલીના વવવવધ ઉપયોગો   
2. નાટકનો અનવુાદ શા માટે િરૂરી છે? 

3. વવશ્વકોશ  
4. પ્રશ્નાથા વાક્યરચના  
5. કવવતાના અનવુાદની સમસ્યાઓ  

પ્રશ્ન-6  (A) નીચેના વાક્યોનો ગજુરાતીમાાં અનવુાદ કરો.      (05) 
1. The dacoit succeeded in escaping. 

2. Free treatment for the eyes. 

3. This is exactly what we expected. 

4. He got a lease of life. 

5. To defeat Completely. 

(B) નીચેના વાક્યોનો અંગે્રજીમાાં અનવુાદ કરો.      (05) 
1. આ મજૂરો કાલે આવયા ંહતા.ં 

2. બેટા, તારંુ કલ્યાણ થાવ ! 

3. એ માત્ર કવવ િ નહીં, વાતાાલેખક પણ છે. 

4. અમે આ સમયે નથી આવી શકતા. 

5. તે પાયા વગરનો આરોપ મકેૂ છે.  



 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

 

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

 Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ : ર્િચર લેખન (AFW-01)    Numerical Code: 0003 

તારીખ  : 19/07/2016      નોંધણી નાંબરO     
સમય  : 03.00 to 04.30 

સચૂના  : દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા િરજીયાત છે.    કુલ ગણુ O 35 

 

પ્રશ્ન-1 ર્િચર લેખનની સજં્ઞા સ્પષ્ટ કરી, તેના લક્ષણો વવશે વવસ્તતૃ નોંધ તૈયાર કરો.    (10) 

અથવા 

 સારા સમીક્ષકની વવશેષતાઓ સ્પષ્ટ કરો. 
 

પ્રશ્ન-2 રૂબરૂ મલુાકાત માટેની તૈયારીની પ્રર્ક્રયા સમજાવો.       (10) 

અથવા 

 રમત ર્િચરના વવવવધ પ્રકારો વણાવો. 
 

પ્રશ્ન-3 ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)          (10) 

1. ર્િચરનુ ંઅંગ : ભાષાશૈલી  

2. મર્હલા અંગેના ર્િચર  

3. ગ્રથં-સમીક્ષાના પ્રકારો  

4. ર્િચરને વાચંનક્ષમ બનાવવાના મહત્વના બબિંદુઓ 

5. પયાાવરણ અંગેના લેખોનુ ંક્ષેત્ર  
   

પ્રશ્ન-4 એક વાક્યમાાં ઉત્તર આપો.          (05) 

1. ર્િચર લેખનના તાત્કાબલક ત્રણ લાભો કયા છે? 

2. ર્િચરની વાચનક્ષમતા વધારવામા ંકયા મદુ્દા ઉપયોગી થશે? 

3. સયુોગ્ય ગ્રથં-સમીક્ષાના ચાર લક્ષણો િણાવો. 

4. રૂબરૂ મલુાકાતોના પ્રકારો િણાવો. 

5. સપંાદન એટલે શુ?ં 



 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

 

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

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O સેકે્રટરીયલ પે્રક્ટીસ (ASP-01)    Numerical Code: 0008 

તારીખ  O 12/07/2016       નોંધણી નાંબરO     
સમય  O 04.30 to 6.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા િરજીયાત છે.     કુલ ગણુ :35 
 

પ્રશ્ન-1 સેકે્રટરીનો અથા આપી તેની િરિો િણાવો.         (10) 

અથવા 
 મતદાનની વવવવધ પદ્ધવતઓ સમજાવો.  

 

પ્રશ્ન-2 વાબણજ્યપત્રોના પ્રકારો ટૂંકમા ંસમજાવો.        (10) 

અથવા 
 અહવેાલનો અથા અને સારા અહવેાલની િરૂર્રયાતો િણાવો. 
 

પ્રશ્ન-3 ટૂાંકનોંધ લખો. (કોઈપણ બે)         (10) 

1. કાયાસાધક સખં્યા 
2. ધધંાદારી પત્રનુ ંસ્વરૂપ 

3. કાયાનોંધ 

 

પ્રશ્ન-4 નીચેના નવધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં તે જણાવો.       (05) 

1. અહવેાલ માર્હતીનુ ંપ્રસારણ કરે છે. 
2. સહી હમેંશા હસ્તલેબખત હોવી િોઈએ. 
3. કંપનીનુ ંનામ બદલવા માટે ખાસ ઠરાવ િરૂરી છે. 
4. ઠરાવ અને સભાનો અહવેાલ બનેં અદાલતમા ંપરૂાવા તરીકે ગ્રાહ્ય છે. 
5. વકીલના અંગત સેકે્રટરીએ કાયદાના સ્નાતક હોવુ ંિરૂરી છે.   

 

 

 

     ---------------------



 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ  – 2016 

 

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

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O બજાર પ્રર્ક્રયા (AMK-01)    Numerical Code: 0005 

તારીખ  O 17/07/2016      નોંધણી નાંબરO     
સમય  O 11.00 to 12.30 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા િરજીયાત છે.     કુલ ગણુ : 35 
 

 

પ્રશ્ન-1 વેચાણ અને માકેર્ટિંગ વચ્ચેનો તિાવત સ્પષ્ટ કરો.       (10) 

અથવા 
નવ પેદાશ વવકાસ ના તબક્કાઓ સમજાવો. 

 

પ્રશ્ન-2 વવજ્ઞાપનની મખુ્ય લાક્ષબણકતાઓ કઈ કઈ છે.        (10) 

અથવા 
ભૌવતક વવતરણના હતેઓુ િણાવો. 
 

પ્રશ્ન-3 (અ) ટૂાંક નોંધ લખો. (કોઈપણ બે)         (10) 

1. પડતરલક્ષી ર્કમતવનધાારણ  
2. િ્થાબધં વેપારીઓ 

3. વેચાણના વસધ્ધાતંો 
4. પેદાશ જીવનચક્ર 

5. પેકેર્જિિંગ 

 

 (બ) નીચેના નવધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો.       (05) 

1. નવી પેદાશો માત્ર અયોગ્ય ભાવોને  લીધે વનષ્િળ જાય છે. 
2. બજાર વવભાિન એટલે પેદાશોને આધારે  બજારોનુ ંવગીકરણ. 
3. સમતટૂ વવશ્લેષણ ખાસ કરીને નવા ઉત્પાદનના ર્કમત વનધાારણમા ંઉપયોગી છે. 
4. ગ્રાહક સહકારી ભડંારો નર્હ નિો નર્હ નકુશાનના ધોરણો ચલાવવામા ંઆવે છે. 
5. વયસ્ક્તગત વેચાણ ઉત્પાદન-ખચા ઘટાડવામા ંસહાયભતૂ થાય છે. 

 

 

 

_______________________ 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

 

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

 Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ O રેર્ડયો માટે લેખન (AWR-01)   Numerical Code: 0010 

તારીખ  O 19/07/2016       નોંધણી નાંબરO     

સમય  O 04.30 to 06.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા િરજીયાત છે.     કુલ ગણુ O 35 
 

પ્રશ્ન-1 સદેંશાવયવહારમા ંરેર્ડયોની ભવૂમકાની ઐવતહાવસક સદંભે સવવસ્તતૃ ચચાા કરો.    (10) 

અથવા 

 જાહરે સેવામા ંઉદ્દઘોષણાની ભવૂમકા સ્પષ્ટ કરો.    

 

પ્રશ્ન-2 શ્રોતાવગામા ંરસ ટકાવી રાખવા કઈ કઈ પ્રયસુ્ક્ત યોિવી િોઈએ, તમારા શબ્દોમા ંઆલેખો.   (10) 

અથવા 

 બાળકોના શૈક્ષબણક વવકાસમા ંરેર્ડયો લેખનની ભવૂમકા વવશે ઉદાહરણ સર્હત સમજાવો. 
 

પ્રશ્ન-3 ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)          (10) 

1. સમાચારના ઘટકો  

2. આકાશવાણી  

3. મર્હલાઓ માટે રેર્ડયો લેખન  

4. મકૂ અબભનય  

5. દસ્તાવેિોનુ ંસયંોિનકાયા  
 

પ્રશ્ન-4 એક વાક્યમાાં ઉત્તર લખો.          (05) 

1. માગાદશાક યોિના તરીકે ટેબલવવઝન ભારતમા ંકયારે પ્રવેશ પામયુ?ં 

2. F.M.નુ ંપરંુૂ નામ િણાવો. 

3. સમાચાર માટેની માર્હતી પ્રાપ્ત કરવાના ંમળૂ સ્થાન કયા કયા છે? 

4. ‘ડ્રામા’ શબ્દ કયા ગ્રીક મળૂ શબ્દ પરથી આવેલ છે? 

5. રેર્ડયો લેખનને કયા મખુ્ય બે વવભાગમા ંવહેંચી શકાય? 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

 

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

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O વનકાસ પ્રર્ક્રયા અને [ દસ્તાવેજીકરણ (AED-01)  Numerical Code: 0002 

તારીખ  O 17/07/2016       નોંધણી નાંબરO     
સમય  O 12.30 to 02.00 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા િરજીયાત છે.      કુલ ગણુ – 35 
 

પ્રશ્ન-1 આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનુ ંમહત્વ સ્પષ્ટ કરો.        (10) 

અથવા  

 ઈસીજીસીના સચંાલનના મળૂભતૂ વસદ્ધાતંો િણાવો.  
        

પ્રશ્ન-2 દર્રયાઈ વીમાની પોબલસીનુ ંસ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરો.       (10) 

અથવા 

 વીમા પોબલસીના પ્રકારો ટૂંકમા ંિણાવો. 
 

પ્રશ્ન-3 ટૂાંકનોંધ લખો. (કોઈપણ બે)         (10) 

1. ખાસ કરારો 

2. વવવનમય વનયતં્રણના હતેઓુ 

3. વનકાસ પ્રોત્સાહનોની િરૂર્રયાત 

4. રાિકોષીય ઉતે્તિનો 

5. િકાત માિી યોિના 
 

પ્રશ્ન-4 નવધાનો ખરાાં છે કે ખોટાાં તે જણાવો.         (05) 

1. ભારતની વનકાસોને પ્રોત્સાર્હત કરવામા ં‘ટીડીએ’ ઉદ્દીપકની ભવૂમકા વનભાવે છે. 

2. કન્સાઇન્મેન્ટની વનકાસ પછી આગોતરા લાઈસન્સ ઇસ્ય ુકરવામા ંઆવે છે. 

3. દર્રયાઈ વીમાની પોબલસીનો માલ ગમુ થઇ જાય તો તેની સામે રક્ષણ મળે છે. 

4. માત્ર અવધકૃત વેપારીઓ િ વવદેશી હુડંીયામણની લે-વેચ કરી શકે છે. 

5. વનકાસ ઓડાર અને વનકાસ કરાર વચ્ચે કોઈ તિાવત હોવો ન િોઈએ.   
 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

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

Numerical Code B.com: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O કાયાાલય વયવસ્થાતતં્ર અને [ સચંાલન  (AOM-01)  Numerical Code: 0007 

તારીખ  O 12/07/2016       નોંધણી નાંબરO     
સમય  O 03.00 to 4.30 

સચૂના  O દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર આપવા િરજીયાત છે.     કુલ ગણુ : 35 
 

પ્રશ્ન-1 કાયાાલયનો અથા આપી આધવુનક કાયાાલયના કાયો િણાવો.       (10) 

અથવા 

 િાઈબલિંગનો અથા આપી તેનુ ંમહત્વ સ્પષ્ટ કરો. 
 

પ્રશ્ન-2 કોમપ્યટુરના વવવવધ અંગો ટૂંકમા ંસ્પષ્ટ કરો.       (10) 

અથવા 

 ખરીદીની વવવધ ટૂંકમા ંસમજાવો. 
 

પ્રશ્ન-3 (અ) ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે )        (10) 

1. કાયાસરલીકરણના િાયદાઓ 

2. કાયાાલય વનરીક્ષકની ભવૂમકા 

3. િોમાન ુ ંમહત્વ 

  
(બ) નીચેના નવધાનો સાચા છે કે ખોટા તે જણાવો.      (05) 

1. ખલુ્લા કાયાાલયો કરતા ં વધ ુકરકસર પણૂા છે.  

2. નબળી કામગીરીની પર્રસ્સ્થવત માનવસક તાણ પેદા કરે છે. 

3. ઉભી િાઈબલિંગમા ંિાઈલોનુ ંસખં્યાત્મક વગીકરણ શક્ય છે. 

4. શેર દલાલો ટેલેક્સ સેવાનો ઉપયોગ કરે છે. 

5. સારા કમાચારી સબંધંો સચંાલનને  તેના કમાચારીઓની વધ ુનજીક આવવામા ંમદદ કરે છે. 
 

 

 


