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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk, 

 çke.yu.yÇÞkMk¢{{kt «ðuþ {u¤ððk çkË÷ ykÃkLku y{khk ðíke ¾qçk ¾qçk yr¼LktËLk. ykÃk Ëqhðíkeo 

rþûký{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Aku su{kt ykÃkLke WÃkh yæÞkÃkfLkwt fkuE ytfwþ LkÚke. yk ÃkæÄrík{kt ykÃkLku MðtÞ 

yLkwþkMkLk yÃkLkkððwt sYhe Au. ykÃkLku ykÃkLkk rð»kÞLke ¢uzex yLkwMkkh yk rð»kÞ{kt ËirLkf 2 f÷kf Mk{Þ 

Vk¤ððku ykð~Þf Au. 

 MðkæÞkÞfkÞoLkwt Vku{uox yu ykÃkLke Mkºkktík ÃkheûkkLkk Vku{uox «{kýu s hk¾ðk{kt ykðu÷ Au, suÚke y{khe 

ÃkheûkkLke íkiÞkhe yÚkuo ÞkuøÞ Mk{s {kxu MðkæÞkÞfkÞo ¾qçk WÃkÞkuøke Au. MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷ «&™kuLkk 

sðkçk ykÃkLku {¤u÷e yÇÞkMk-Mkk{økúe{ktÚke MkeÄk s fkuÃke fhðkLkk LkÚke, ykÃk su ðkt[Lk fhku Aku, su Mk{òu Aku, íku 

ykÃkLke ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt hnuþu. 

 MðkæÞkÞfkÞoLkwt ÃkwLk:{qÕÞktfLk Úkíkwt LkÚke òu fkuE rð»kÞLkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ykuAk økwý nkuÞ íkk VheÚke ÷¾u÷wt 

MðkæÞkÞfkÞo ÂMðfkhðk{kt ykðþu Lknª. suÚke ykÃk «Úk{ ð¾íku s ÔÞðÂMÚkík sðkçkku ÷¾e s{k fhkðþku. suÚke 

Mkkhk{kt Mkkhk økwý {u¤ðe þfþku yLku W¥k{ Ãkrhýk{ «kÃík fhe þfþku. 

¾qçk ¾qçk þw¼fk{Lkkyku Mkn, 

MðkæÞkÞfkÞo rð¼køk  

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku 

 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkððkLke AuÕ÷e íkkhe¾: 30/04/2018 Au, íkku yk Mk{Þ {ÞkoËk{kt ykÃku 

MðkæÞkÞfkÞo ÷¾e s{k fhkððwt sYhe Au. 

 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke hMkeË ÷uðe VhSÞkík Au. suÚke ¼rð»Þ{kt MðkæÞkÞfkÞoLku ÷økíke 

fkuE ÃkqAÃkhA fhðe nkuÞ íkuLkk Wfu÷{kt hMkeË hsq fhe þfkÞ. 

 ík{khk [uf ÚkE økÞu÷k MðkæÞkÞfkÞo ík{khe Mkºkktík Ãkheûkk Ãknu÷k s fuLÿ Ãkh hMkeË çkíkkðe Ãkhík ÷uðk suÚke 

ÃkheûkkLkk ðkt[Lk yÚkuo Ãký íkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ. 

 çke.yu./çke.fku{. yÇÞkMk¢{Lkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 11 økwý ÷kððk sYhe Au, òu íkuLkkÚke 

ykuAk økwý nkuÞ íkku íku MðkæÞkÞfkÞo{kt rðãkÚkeo LkÃkkMk {kLkðk{kt ykðþu, yLkuu íku MðkæÞkÞfkÞo Lkðk MkºkLkwt 

{u¤ðeLku VheÚke ÷¾ðkLkwt hnuþu.  

 MðkæÞkÞfkÞoLkk økwý ðøkh VkELk÷ {kfoþex {u¤ðe þfkþu Lknª. 

 ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke MkkÚku MðkæÞkÞfkÞoLkwt «&™Ãkºk VhSÞkík òuzðwt. 

 yk ÃkAeLkwt Ãkus rðãkÚkeoyu r«Lx fkZe íku{kt {ktøku÷ {krníke ¼he ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞoLkk «Úk{ Ãkus WÃkh 

÷økkððwt.  
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અભ્માસક્રભન ું નાભ   :  એપ.લામ.ફી.એ. 

ાઠ્યક્રભન ું નાભ   :  સુંચારનના સસદ્ાુંતો    
 

 

 

LkkUÄýeLktçkh :        yÇÞkMkfuLÿLkwt Lkk{ :     

Lkk{ :         yÇÞkMkfuLÿ fkuz Lkt. :     

MkhLkk{wt :       

       

       

{kuçkkE÷ Lktçkh :       

E-{uE÷ :       

 

rðãkÚkeoLke Mkne :    

          íkkhe¾ :     
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ક ર ગ ણ-30                      ઉત્તીણણ થલાન ું ધોયણ : 11ગ ણ              
              

           

વિભાગ-ક   નીચે આેલા પ્રશ્નોના જિાબ 800 શબ્દોમાાં આો.   (8X1=8) 

1.      સુંગઠ્નનો અથણ આી ઔચારયક સુંગઠ્નનાું રક્ષણો તથા કામો સલગતલાય સભજાલો.           

   અથલા  

1.    નેતતૃ્લનો અથણ આી નેતતૃ્લનાું સસદ્ાુંતો અને ગ ણોની ચચાણ કયો.  

                         

વિભાગ-ક નીચે આેલા પ્રશ્નોના જિાબ 400 શબ્દોમાાં આો.(ગમે તે બે)  (4X2=8) 

1.   શે્રણી સ્ત  નો ખ્માર સભજાલી તેનાું રક્ષણો અને રાબા-રાબ લણણલો. 

2.   સત્તા સોંણીનો અથણ જણાલી તેનાું રક્ષણો અને જરૂરયમાત જણાલો. 

3.   મ ખ્મ લહીલટકતાણ એટરે શ ું ? તેનાું પ્રકાયો સભજાલો. 

વિભાગ-ગ આશરે 300 શબ્દોમાાં નોંધ લખો.  (ગમે તે ત્રણ)   (3X3=9) 

1.   અંક ળ-સીભાને અસય કયતાું રયફો 

2.   સત્તા અન ેજલાફદાયી  
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3.  ખાતાઓનાું રક્ષણો  

4.  સ્ટાપ અને સહામક એજન્સી લચ્ચેનો તપાલત  

વિભાગ-ઘ   ખરા ખોટાની વનશાની કરો.     (0.5X10=5) 

1. લૈજ્ઞાસનક સુંચારનની ચલનાું પ્રણેતા એપ .ાફહ   ટટરય હતા.  

2. જોહન ાી  .સભરેટનાું ભત અન ુંસાય સનયીક્ષણની ાુંચ દ્સતઓ િે.  

3. સુંચારનનાું ફધા કામોભાું આમોજનની પ્રરક્રમા કટન્ર સ્થાને િે. 

4. ઔચારયક અને અનૌચારયક સુંગઠ્ન એ સુંગઠ્નનાું પ્રકાયો િે. 

5. બાયતભાું કટન્રભાું અને યાજ્મોભાું અંદાજ સસભતી હોમ િે. 

6. કલો લોયુંટ દ્વાયા અદારત યીટ દ્વાયા કોઇણ વ્મક્તતનાું દાલા અંગેની કામદટસય તાસ કયી 

ળકટ નરહ. 

7. ઓમ્બ ાસભેનની સુંસ્થા સ્લીાનભાું ૧૮૦૯ ભાું નાગરયકોની સલર દ્ થતા અન્મામોનાું ઉામ 

તયીકટ ઉબી કયલાભાું આલી હતી . 

8. સયમ ખત્માયળાહીએ નેતાગીયીની એક ળૈરી િે. 

9. આદટળની એકતાભાું અભબપે્રત િે કટ સુંગઠ્નભાું કભણચાયીઓને એક જ લરયષ્ઠ્ અસધકાયી 

ાસેથી  હકૂભ ભલો જોઈએ. 

10. સલકટન્રીકયણનાું ચાય પ્રકાયો િે. 

 

 

 

 


