
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 વહીવટી સસદ્ાાંત (EPA-01)    નોંધણી નાંબરO _______________ 
તારીખ  O 10/07/2016       Numerical Code: 0055 
સમય  O 03.00 to 06.00 

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

 

 

પ્ર.1 જાહરે વહીવટનો અન્ય સમાજસવજ્ઞાનો સાથેનો સાંબ ાંધ સમજાવો.     (12) 

અથવા 
 તલુનાત્મક જાહરે વહીવટ સવશે સનબાંધ લખો. 
  

પ્ર.2 એલ્ટન માયોનો માનવીય સાંબ ાંધોનો અભિગમ વર્ણવો.      (12) 

અથવા 
 અમલદારશાહીનો અથણ સમજાવી, તેના પ્રકારોની ચચાણ કરો.       

 

પ્ર.3 આદેશની એકતા એટલે શુાં? તેના તરફેર્-સવરુધ્ધની દલીલો કરો.    (12) 

અથવા 
 મખુ્ય વહીવટકતાણના પ્રકારો અને કાયો તપાસો. 
 

પ્ર.4 નેતાગીરીના સસદ્ાાંતો અને ગરુ્ોનુાં સવગતે વર્ણન કરો.      (12) 

અથવા 
 વહીવટી આયોજન અને તેના પ્રકારો તપાસો. 
 

પ્ર.5  ટૂાંકનોંધ લખો. (કોઈપણ બે)        (12) 

1. સવકાસલક્ષી વહીવટના ઘટકો 
2. વૈજ્ઞાસનક સાંચાલનનો સસદ્ાાંત 

3. કાલણમાર્કસણ મજુબ અમલદારશાહીના લક્ષર્ો 
4. સાંકલનની ટેક =સનકો  

5. સત્તાના પ્રાપ્તત સ્થાનો અને તેની મયાણદાઓ 

 

પ્ર.6 સાચો નવકલ્પ પસાંદ કરો         (10) 

1. િારતમાાં મખુ્ય કારોબારીમાાં કોનો સમાવેશ થાય છે. 
(A) વડાપ્રધાન  (B) ગહૃપ્રધાન   (C) સવદેશ પ્રધાન 

2. POSDCORB માાં ‘P’ એટલે ________  
(A) POWER   (B) PASSION  (C) PLANNING 

3. કોર્ે કહ્ુાં કે, ‘માનવ ઈસતહાસ-શોષક અને શોસષતની સાંઘષણ ગાથા છે. 
(A) એન્જલ  (B) માર્કસણ   (C) વેબર 

 



4. િારતમાાં બધી આવકો ક્ાાં ફાંડમાાં જમા કરવામાાં આવે છે. 
(A) બજેટ ફાંડ  (B) કોન્સીલીડેટેડ ફાંડ (C) રાહતફાંડ 

5. ઉપલી કક્ષાનો નીચલી કક્ષા પર અંકુશ એટલે ________ 

(A) શે્રર્ી- સ્તપૂ  (B) નોકરશાહી  (C) અમલદારી 
6. ‘વતણનલક્ષી વતણન’ એ જૂના જાહરે વહીવટ પરનો કોનો ટીકાત્મક સનબાંધ છે. 

(A) હબણટણ  સીમોન  (B) ગભુલક  (C)  ઉસવિક 

7. તલુનાત્મક વહીવટી અભ્યાસનુાં સવશ્લેષર્ કેટલા સ્તરોએ કરી શકાય. 
(A) ચાર   (B) પાાંચ  (C) ત્રર્ 

8. સાંગઠનના પદ્સતસરના અભ્યાસની શરૂઆત કઈ સદી થી ગર્ી શકાય. 
(A) ૧૭મી સદી  (B) ૧૮મી સદી  (C) ૨૦મી સદી 

9. રસશયાની ક્રાાંસતમાાં કોના સવચારોની અસર સ્પષ્ટ હતી. 
(A) લેસનન  (B) માર્કસણ  (C) માઓ 

10. ભિટનનો વહીવટ વગણ એ ત્યાનો કયો વગણ છે. 
(A) ગરીબ વગણ   (B) શ્રસમક વગણ  (C) અગ્રવાદી વગણ 
       

 

 

____________________ 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff h],f.- 2016 
 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com.: 0002 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O efztli jclj8 (EPA-02)    Numerical Code: 0056 

Tffzlb  O 11/07/2016 

;di  O 03.00 to 06.00 

;}rgf  O (1) awfh 5~Ègmgf hjfa ,bmp 

   (2) 5~Ègmgl ;fd[ u]6 nxf"j[,f\ k[p    s], u]6 O 70 

 

 

5~ÈgOV1 efztli :jft\…I vf\nm,ggm Ljsf; nxf"jmp      S12F 

vyjf 

  efztli j0f5~wfggl zrgf4 ;ÿff sfim" nxf"jmp 

5~ÈgOV2 5\rfitl zfh v[8,[ x]\M t[g]\ LÊ:tzli df/b]\ Ljut[ ;dhfjmp   S12F 

vyjf 

  dmu, jclj8lt\Êgf d]Bi ,1f6mgl rrf" szmp  

5~ÈgOV3 efztgm a\wfz6li Ljsf; vf,[bmp       S12F 

vyjf 

  .p ;p 1947 5kl efztli jclj8l t\Êdf\ vfj[,]\ 5Lzjt"g ;dhfjmp 

5~ÈgOV4 ;Lrjf,igm vy" ;dhfjl4 t[gl zrgf sfim" ;dhfjmp    S12F 

vyjf 

  ;fdfLhsV;f\:s'Lts df/bfgl jLcj8lt\Ê 5z v;zm Ljut[ j6"jmp 

5~ÈgOV5 zfhi jclj8gl a\wfz6li Í5z[bf ;dhfjl ;\u9ggf sfim" h6fjmp   S12F 

vyjf 

s[GÌVzfhigf jLcj8l ;\a\wmgl Lj:t't dfLctl vf5mp 

5~ÈgOV6 8}\sgm\w ,bmp Sud[ t[ a[F        S10F 

1. i]p 5lp v[;p ;lp 

2. Lh<,f s,[s8z 

3. 5\rfitl zfh 

4. jLcj8lt\Ê 5z GifLis v\s]xm 

 

  



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 

નોંધણી નાંબરO _______________ 

પાઠ્યક્રમ  O સવકાસ વહીવટ (EPA-03)    Numerical Code: 0057 

તારીખ  O 12/07/2016 

સમય  O 11.00 to 02.00 

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

 

પ્ર.1 પ્રર્ાભલકાગત વહીવટ અને સવકાસ વહીવટ પર સવગતવાર સનબાંધ લખો.     (12) 

અથવા 
 સ્વતાંત્ર િારતમાાં સામદુાસયક સવકાસ કાયણક્રમોની સવગત આપી પાંચાયતી રાજ પદ્સતના તબક્કાઓ વર્ણવો. 
  
પ્ર.2 સમશ્ર અથણતાંત્રનો અથણ આપી િારતમાાં સમશ્ર અથણતાંત્રના સવસવધ સાધનો વર્ણવો.    (12) 

અથવા 
 આયોજનનો અથણ આપી તેની જરૂરરયાતો જર્ાવો તેમજ િારતમાાં આયોજનની પ્રરક્રયા પર ચચાણ કરો. 
  
પ્ર.3 રાજ્ય આયોજન બોડણની રચના સમજાવી રાજ્ય આયોજન પ્રરક્રયા પર સનબાંધ લખો.   (12) 

અથવા 
 િારતમાાં ગ્રામ્યસ્તરે આયોજનની થઈ રહલેી પડતી સવશે તમારા સવચારો જર્ાવો. 
 

પ્ર.4 િારતીય અમલદારશાહીનો પરરચય આપી તેની સામાજીક પવૂણભસૂમકા ઉપર ચચાણ કરો.   (12) 

અથવા 
 િારતમાાં પાંચાયતી રાજ અને તેની ઉપસતી િાતો પર તમારા સવચારો સ્પષ્ટ કરો. 
 

પ્ર.5 ટૂાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)          (12) 

1. િારતમાાં અમલદારશાહી  

2. પાંચાયતી રાજની સમસ્યાઓ 

3. ખાતાકીય એકમો  
4. િારતમાાં જાહરે ક્ષેત્રની ઉત્ક્રાાંસત  
5. જજલ્લા સવકાસ પરરષદ  

 

પ્ર.6 સાચો નવકલ્પ પસાંદ કરો.          (10) 

1. પાંચાયતી રાજમાાં સત્ર-સ્તરીય માળખાની િલામર્ કોર્ે કરી હતી. 

(A) બી.આર મહતેા સસમસત    (B) અશોક મહતેા સસમસત    

(C) તારકૂડે સસમસત    (D) લક્ષ્મીમલ સસિંઘવી સસમસત  

2. નીચેનામાાંથી કયા ગાળામાાં િારતમાાં પાંચાયતી રાજે પ્રગસત કરેલી જોવા મળે છે. 

(A) 1959 થી 1964 (B) 1965 થી 1969 (C) 1969 થી 1973  (D) 1999 થી 2009 

 



3. િારતમાાં સૌ પ્રથમ વેચાર્ માંડળીની સ્થાપના ક્ાાં કરવામાાં આવી હતી. 

(A) નાગોર  (B) હબુલી   (C) રદલ્હી   (D) મુાંબઈ  

4. અંત્યોદય યોજનાનો પ્રારાંિ સૌ પ્રથમ કયા રાજ્યમાાં કરવામાાં આવ્યો હતો. 

(A) રાજસ્થાન  (B) રદલ્હી  (C) ગોવા   (D) ગજુરાત  

5. િારતીય આયોજન પાંચની રચના કઈ સાલમાાં થઇ હતી. 

(A) 1950  (B) 1951 (C) 1952   (D) 1980 

6. આયોજનમાાં મદદ કરનારુ અન્ય મહત્વનુાં વ્યવસ્થા તાંત્ર છે. 

(A) રાષ્રીય સવકાસ પરરષદ  (B) ગહૃ ખાત ુ  (C) સવદેશ ખાત ુ  (D) સાંરક્ષર્ ખાત ુ 

7. કયા સમયગાળામાાં િારતમાાં બીજી પાંચવષીય યોજના અમલી બની હતી. 

(A) 1951 થી 1956   (B) 1956 થી 1961 (C) 1961 થી 1966 (D) 1966 થી 1971  

8. કોને જાહરે વહીવટના સપતા માનવામાાં આવે છે. 

(A) ઉસવિક    (B) સવલ્સન   (C) ગભુલક   (D) એલ.ડી. વ્હાઈટ 

9. આસશ્રત અમલદાર શાહીને બીજા કયા નામે પર્ ઓળખવામાાં આવે છે. 

(A) સ્પોઈલ સસસ્ટીમ  (B) મેરરટ સસસ્ટીમ (C) કાસ્ટ સસસટીમ (D) ગાડીયન સસસસટીમ 

10. િારતમાાં પાંચાયતી રાજનો સ્થભગતતાનો તબક્કો ક્ારનો ગર્ાય છે. 

(A) 1965 થી 1969  (B) 1959 થી 1964 (C) 1999 થી 2004  (D) 1979 થી 1983 

 

 

    
 

 

 

 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff h],f.- 2016 
 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com.: 0002 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O sfLd"s jclj8 (EPA-04)    Numerical Code: 0058 

Tffzlb  O 13/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) awfh 5~Ègmgf hjfa ,bmp 

   (2) 5~Ègmgf ;fd[ u]6 nxf"j[,f k[p    s], u]6 O 70 

 

5~ÈgOV1 efztdf\ hfc[z sfLd"s jclj8gl ,f1fL6stfvm rrm"p      S12F 

vyjf 

  sfLd"s jclj8gl Ljefjgf vg[ sfi"1f[Ê ;dhfjmp 

5~ÈgOV2 gmszxfclgf LjLjw 5~sfzm h6fjmp       S12F 

vyjf 

  ;lwl eztl v[8,[ x]\M t[gf u]6Vnmqf ;dhfjmp 

5~ÈgOV3 :jt\Ê efztdf\ L;Lj, ;[jfgm Ljsf; vf,[bmp     S12F 

vyjf 

sfLd"s tf,ld4 jclj8l ;]wfzfvm4 hfc[z ozlifnm4 Lgj't j[tg vg[ Lgj't sd"rfzlvmgf 

s<if6 v\u[gf d\Êf,ig]\ df/b]\4 e}Ldsf vg[ sfim" h6fjmp 

5~ÈgOV4 hfc[z ;[jf 5\rgm Püej4 Ljsf; vg[ sfim" ;dhfjmp     S12F 

vyjf 

efztdf\ hfc[z ;[jsmg[ d/[,f d}/e}t vLwsfzm vg[ t[gf 5zgl ;zsfzl dif"nfvm :5q8 

szmp 

5~ÈgOV5 jclj8l Gifi5\rmgl zrgf\ ;dhfjl4 t[gf\ ,feVu[z,fe nxf"jmp   S12F 

vyjf 

efztdf\ :jft\…I 5}j["gl vg[ jt"dfg ;gnl ;[jfvmg] \ jul"sz6 ;dhfjmp 

5~ÈgOV6 8}\sgm\w ,bmp Sud[ t[ a[F        S10F 

1. j[tg Lgwf"z6gf L;êf\tm 

2. sfim"T;fc 

3. jclj8l ;]wfz6f 5\rgl e,fd6m 

4. ;gnl ;[jfdf\ jLcj8l glLtdtf vg[ .dfgnfzl 

_____________ 
 

 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff h],f.- 2016 
 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com.: 0002 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O gf6f\sli jclj8 (EPA-05)    Numerical Code: 0059 

Tffzlb  O 10/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) awfh 5~Ègmgf hjfa ,bmp 

   (2) 5~Ègmgf ;fd[ u]6 nxf"j[,f k[p    s], u]6 O 70 

 

 

5~ÈgOV1 bfN 5}zs gf6f\ v[8,[ x]\M t[gf ,fem tyf dif"nfvm P5z gm\w ,bmp   S12F 

vyjf 

  gf6f\sli jclj8 v[8,[ x]\M t[gf\ :jÍ5gl rrf" szmp 

5~ÈgOV2 ;lpv[pÔgl Lc;fa vg[ vf|L08g[ ,utl ozhm j6"jmp     S12F 

vyjf 

  <i]yz u]L,sgf 5m:0sma"g[ (POSD CORB) g[ ;dhfjmp 

5~ÈgOV3 gf6f\sli jLcj8gf L;êf\tm ;dhfjmp       S12F 

vyjf 

  ;zsfzl v\nfh5Êgf d}/e}t ,1f6m nxf"jmp 

5~ÈgOV4 hfc[z n[j]\4 vfLy"s Ljsf; vg[ o]ufjf jRr[gf ;\a\wmgl rrf" szmp   S12F 

vyjf 

;zsfzl vfjsgf\ ;fwgmVszj[zf vg[ sz[tz (Sources of Revenue – Tax and non tax) 

;dhfjmp 

5~ÈgOV5 vmL08gf 5~sfzm vg[ dcTj ;dhfjmp       S12F 

vyjf 

wfzfsli v\s]xgl Ljefjgf tyf wfzfsli v\s]x v\u[gl a\wfz6li hmujf.vmg]\ j6"g szmp 

5~ÈgOV6 8}\sgm\w ,bmp Sud[ t[ a[F        S10F 

1. vfimhg 5\r 

2. efztdf\ gf6f\sli jqf" 

3. u~fdl6 xf;g vg[ vfjsgf :Êmtm 

4. v\nfh5Êli 5~Ls~if 

  



 

 

0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff h],f.- 2016 
 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com.: 0002 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O hfc[z glLt (EPA-06)    Numerical Code: 0060 

Tffzlb  O 11/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) awfh 5~Ègmgf hjfa ,bmp 

   (2) 5~Ègmgf ;fd[ u]6 nxf"j[,f k[p      s], u]6 O 70 

 

5~ÈgOV1 hfc[zglLtgf 30tzgl 5~Ls~ifgf LjLjw ta”fvm ;dhfjmp     S12F 

vyjf 

  uzlalgf vy"gl rrf" szl4 t[gf\ sfz6mg[ ;\1f[5df\ nxf"jmp 

5~ÈgOV2 u~fdl6 zmhufzl sfi"s~dgf d]Bi Pü[xm h6fjmp     S12F 

vyjf 

  efztdf\ Gifi Jij:yfgf :jÍ5gl rrf" szmp 

5~ÈgOV3 zfhsfz6 vg[ hfc[z glLt jRr[gm ;\a\w ;dhfjmp     S12F 

vyjf 

LgimLht 5Lzjt"ggl 5~Ls~ifdf\ t[dh hfc[z glLtvmg[ 5~efLjt szjfdf\ hg;\rfzgf 

dfWidmgl e}Ldsfgl rrf" szmp 

5~ÈgOV4 hfc[zglLt LjÈ,[qf6gl wfz6fvm vg[ vLeudm ;Lj:t't ;dhfjmp   S12F 

vyjf 

  zfhsli sfzmafzlgm vy" vg[ hfc[zglLt 30tzdf\ zfhsli sfzmafzlgl e}Ldsf t5f;mp 

5~ÈgOV5 glLtgm vy"4 dcTj vg[ t[gf\ d]Bi 5Lz6fdm ;dhfjmp    S12F 

vyjf 

vf{NmLus glLt vg[ vf{NmLus Ljsf;gl Ji}czrgfgf Bif, tyf vf{NmLus glLtg[ 5~efLjt 

sztf\ 5Lza/m ;dhfjmp 

5~ÈgOV6 8}\sgm\w ,bmp Sud[ t[ a[F        S10F 

1. j8c]sd 

2. Ls;fg vf\nm,g 5z 8}\sgm\w ,bm 

3. vd,nfzxfclg]\ an,ft] :jÍ5 

4. vnf,tl ;dl1ff 

_______________ 

 


