
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 રાજકીય સસદ્ાાંતો અને સાંસ્થાઓનો પરરચય (EPS-01) નોંધણી નાંબરO    

તારીખ  O 10/07/2016       Numerical Code: 0061 
સમય  O 03.00 to 06.00 

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

 

 

પ્ર.1  અનવુતતનવાદી અભિગમનો ઉદ્દિવ કેવી રીતે થયો તે સમજાવી અનવુતતનવાદનો મખુ્ય સસદ્ાાંતો વર્તવો. (12) 
અથવા 

 એરરસ્ટોટલે રજૂ કરેલો રાજ્યનો ખ્યાલ અને તેના સરકારના પ્રકારો સમજાવો.    

 

પ્ર.2 રાજ્ય, રાષ્ટ્ર અને રાષ્ટ્રીયતા વચ્ચેનો તફાવત સમજાવી, રાષ્ટ્રીયતા અને રાષ્ટ્રની લાક્ષભર્કતાઓ વર્તવો. (12) 
અથવા 

 સ્વતાંત્રતાનો અથત સમજાવી, સ્વતાંત્રતાના સવસવધ પ્રકારો સમજાવો  

 

પ્ર.3  સાંસદીય સરકારના લક્ષર્ો વર્તવો         (12) 
અથવા 

 કલ્યાર્રાજ્ય અને તેના લક્ષર્ો વર્તવો.  

 

પ્ર.4  ફાાંસીવાદી સવચારસરર્ીના પાયાના લક્ષર્ો વર્તવો.       (12) 
અથવા 

 ધમત સનરપેક્ષતા અને સમાન નાગરરકધારો સમજાવો. 
 

પ્ર.5  ટૂાંકનોંધ લખો.  (કોઈપણ બે)         (12) 
1. આંતરસવદ્યાકીય અભિગમ 

2. રાજ્યનો ગાાંધીવાદી પરરપે્રક્ષ્ય 

3. સફળ સમવાયતાંત્રની જરૂરરયાતો 
4. વ્યક્તતવાદ અને ભિનહસ્તક્ષેપની નીસત 

5. સામાજજક અસામનતા 
    

પ્ર.6 નીચેના બહવૈુકલ્પપક પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.        (10) 
1. ‘ ઇન્ટ્રોડકશન ટુ ધ રહસ્ટરી ઓફ ધ સાયન્ટ્સ ઓફ પોભલરટકસ’-પસુ્તક કોર્ે લખ્્ુાં છે. 

(A) ફે્રડરરક પોલોક   (B) એરરસ્ટોટલ  (C) હરેોલ્ડ લાસ્કી  (D) પ્રધુોં 
2. ‘ન્ટ્યાયના લગતો પ્રિાંધ’- ક્ાાં પસુ્તકને કહ ેછે. 

(A) ધ રરપબ્લલક   (B) પોભલરટકસ  (C) દાસ કેસપટલ  (D) લૉઝ 

3. ‘ધ પ્રોસેસ ઓફ ગવનતમેન્ટ્ટ’- પસુ્તક કોનુાં છે. 
(A) રફગીસ   (B) સોકે્રરટસ (C) મેઈટલેન્ટ્ડ    (D) આથતર િેન્ટ્ટલી 
 



4. સાવતિૌમ સત્તાની પાયાની િાિત કઈ છે. 
(A) આંતરરક સાવતિૌમત્વ   (B) િાહય સ્વતાંત્રતા  

(C) (A) અને (B) િાંને   (D) (A) અને (B) માાંથી એકપર્ નહીં 
5. રાજકીય સમાનતા કઈ નથી. 

(A) મતાસધકાર    (B) ચ ૂાંટર્ીમાાં ઉમેદવારી નો હક 
(C) કાયદા સમક્ષની સમાનતા (D) સરકારની ટીકા કરવાનો હક 

6. ‘સદ=ગરુ્ જ્ઞાન છે’ એવુાં કોર્ે કહ્ુાં છે. 
(A) પ્લેટો  (B) એરરસ્ટોટલ  (C) સોકે્રરટસ (D) કોન્ટ્ફ્સુશયસ 

7. વ્રજસભૂચ ગ્રાંથ કોનો છે. 
(A) અશ્વઘોષ (B) ગૌતમબદુ્ (C) કૌરટલ્ય (D) શાંકરાચાયત 

8. પરલક્ષી Öષ્ષ્ટ્ટકોર્ એટલે શુાં. 
(A)  વ્યક્તતગત અભિપ્રાય અને લાગર્ીઓથી વધ ુપ્રિાસવત Öષ્ષ્ટ્ટકોર્   

(B) વાસ્તસવકતાઓ પર રચાયેલો Öષ્ષ્ટ્ટકોર્  

(C) ઉપરના િાંને       
(D) િને માાંથી એકપર્ નહીં 

9. ચતષુ્ષ્ટ્ટકા ગ્રાંથ કોનો છે. 
(A) આયતદેવ (B) બદુ્  (C) અમ્િથ્થ (D) વેદ વ્યાસ 

10. સત્તાસધકારના ત્રર્ પ્રકારો-કાનનૂી, પરાંપરાગત અને કરરશ્માતી કોર્ે આપેલા છે. 
        (A) મેતસમલૂર (B) મેતસવેિર (C) કાલત માતસત (D) ટોની



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 efztdf\ ;zsfz vg[ zfhsfz6 (EPS-02)  Numerical Code: 0062 

Tffzlb  O 11/07/2016 

;di  O 03.00 to 06.00 

;}rgf  O (1) nz[s 5~Èggf u]6 ;zbf k[p 

   (2) nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozLhift k[p   s], u]6 O 70 

 

5~ÈgOV1 a\wfz6g]\ vfd]b x]\ k[M t[gf\ d]Bi L;êf\tmgl Lj:t't ;dh vf5mp   (12) 

vyjf 

efztdf\ dLc,fvmgl r/j/gf\ :jÍ5 vg[ zfhsli 51fm ;fy[gf\ t[gf ;\a\wmg]\ LgÍ56 

szmp 

5~ÈgOV2 efztli ;djit\Êgf\ d]Bi ,1f6m sif k[M      (12) 

vyjf 

 Lag;f\5~nfListfyl td[ x]\ ;dhm km4 efztgf\ ;\ne"df\ t[ s[8,f\ v\x[ ;o/ k[ rrf" szmp 

5~ÈgOV3 efztli a\wfz6df\ vf5[, d}/e}t vLwsfzmgl rrf" szmp    (12) 

vyjf 

efztli Gifit\Êdf\ ;]L5~d sm8" vg[ cf.sm8"gm 1f[ÊfLwsfz ;dhfjmp 

5~ÈgOV4 efztdf\ 5~frlg vg[ vfw]Lgs zfhsli 5z\5zfvm Ljx[ gm\w ,bmp   (12) 

vyjf 

efztgl ;\;ngl zrgf vg[ ;ÿffvm j6"jmp 

5~ÈgOV5 efztgf d]Bi zfqåli 51fm 5{sl sm.56 v[s Ljx[ Lga\w ,bmp   (12) 

vyjf 

efztli zfhigf :jÍ5 Ljx[ dfs;"jfnl Ljrfzmgl ;dl1ff szmp 

5~ÈgOV6 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F        (10) 

1. s[GÌ zfhi jRr[gf ;\a\w  

2. efztli s'LqfglLt 

3. zfqåli vf\nm,gmgm jfz;m 

4. gmszxfclgl t8:ytf vg[ 5~Ltaêtf 

 

 

 



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 vfw]Lgs efztli zfhg{Lts Ljrfzwfzf (EPS-03)  Numerical Code: 0063 

Tffzlb  O 12/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) nz[s 5~Èggf u]6 ;zbf k[p 

   (2) nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 70 

 

 

5~ÈgOV1 ;\:yfgjfngm vy"4 :jÍ5 ;dhfjl efztli ;dfhdf\ ;\:yfLgs c:t1f[5gl rrf" szmp (12) 

vyjf 

v[dp v[gp zmigf\ ŒgjdfgjjfnCg]\ 8lsfTds d}<if\sg szmp 

5~ÈgOV2 ;fdfLhs ;]wfzf tzls[ zfhf zfddmcgzfig]\ d}<if\sg szmp    (12) 

vyjf 

  ,0fis zfqåjfngm 5~efj tyf cf,gf ;didf\ t[gl vuTitf v\u[ rrf" szmp 

5~ÈgOV3 himLtaf o},[gl Ljrfzwfzfg]\ :jÍ5 tyf PTs~f\Lt v\u[gf\ t[gf\ Ljrfzmgl rrf" szmp (12) 

vyjf 

19dl ;nlgf ;dfh ;]wfzsmgl LjLjw 5êLtvm h6fjl t[gl v;zsfzstf j6"jmp 

5~ÈgOV4 ;f\:yfLgs ;di nzDifg vfLnjf;l r/j/mg]\ j6"g szmp    (12) 

vyjf 

  ;]efqfr\Ì amH vg[ hi5~sfx gfzfi6gf Ljrfzm 8}\sdf\ j6"jmp 

5~ÈgOV5 Pnfd dfgjjfn ;dhfjmp        (12) 

vyjf 

  :jzfhgf zfhsli4 vfLy"s vg[ g{Lts 5f;f Ljut[ ;dhfjmp 

5~ÈgOV6 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F        (10) 

1. ,msxfcl v\u[ vf\a[0sz 

2. vfw]Lgs ;\:s'Lt v\u[ uf\wlÔgl vf,mrgf\ 

3. zfd dgmcz ,mLcifgm .Ltcf; v\u[gm L;êf\t 

4. ;jm"nigm Bif, 

 



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 vf\tzzfqåli ;\a\wm (EPS-04/07)   Numerical Code: 0066 

Tffzlb  O 13/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) nz[s 5~Èggf u]6 ;zbf k[p 

   (2) nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 

 

 

5~ÈgOV1 vfw]Lgs zfqå zfhigf\ tTjm tyf ;fj"emd zfhigf\ ,1f6m nxf"jmp   (12) 

vyjf 

zfqå;\3gl :yf5gf Wi[im vg[ c[t]vm ;dhfjmp 

5~ÈgOV2 LgOx:Êsz6gl Lgqo/tfgf\ sfz6m t5f;l t[gf\ efLj Ljx[ gm\w ,bmp   (12) 

vyjf 

  vf\tzzfqåli ;\a\wmgf\ vEif;gf\ vLeudm 8}\sdf\ ;dhfjmp 

5~ÈgOV3 ;fd]Lcs ;,fdtl v[8,[ x]\M ;fd]Lcs ;,fdtlgl wfz6fvm :5q8 szmp  (12) 

vyjf 

of\;ljfn Ljut[ ;dhfjmp 

5~ÈgOV4 alhf Ljíi]êgf sfz6m vg[ 5Lz6fdmgl rrf" szmp     (12) 

vyjf 

  ;\rfzgl 8[s=gm,mÔgl ;d:ifvm vg[ v;dfgtfvmgl gm\w ,bmp 

5~ÈgOV5 9\0]i]ê v[8,[ x]\ M t[gf 5Lz6fdm :5q8 h6fjmp     (12) 

vyjf 

  ;\i]st zfqå;\3gl ;o/tf vg[ Lgqo/tf j6"jmp 

5~ÈgOV6 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F        (10) 

1. Effztgl Ljn[xglLtgf\ ,1f6m 

2. Êlhf Ljígm Pni 

3. 5~yd Ljíi]êgf 5Lz6fdm vg[ v;zm 

4. LgOx:Êlsz6 

 



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 દભક્ષર્ એસશયામાાં સરકાર અને રાજનીસત (EPS-05)   

તારીખ  O 10/07/2016      નોંધણી નાંબરO    

સમય  O 11.00 to 02.00       Numerical Code: 0064 

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

 

પ્ર.1  દભક્ષર્ એસશયાના દેશોમાાં કોમવાદ અને રાજકીય પક્ષો સવશે સસવસ્તાર નોધ લખો.     (12) 

અથવા  
 િારતની સાંસદીય લોકશાહી સવશે સવસ્તતૃ સમજૂતી આપો.   

 

પ્ર.2  િારત-ચીન સાંિ ાંધો સવશે નોંધ લખો.         (12) 

અથવા 
 પારકસ્તાનની રાજ્યવ્યવસ્થામાાં ધમતની ભસૂમકા સસવસ્તાર સમજાવો.     

 

પ્ર.3  પારકસ્તાનની સવદેશનીસતના મખુ્ય હતેઓુ અને લક્ષર્ો સવશે મારહતી આપો.    (12) 

અથવા 
 િાાંગ્લાદેશના ઉદ્દિવ ની પવૂતભસૂમકા જર્ાવો. 
 

પ્ર.4  નેપાળની સવદેશનીસત સવશે સવસ્તતૃ નોંધ લખો.       (12) 

અથવા 
શ્રીલાંકાની જાતીય સમસ્યા સવશે નોધ લખો. 

 

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

1. દભક્ષર્ એસશયામાાં કૃસષ સવકાસ 

2. પારકસ્તાનમાાં પ્રાદેસશક સવસાંગતતાઓ 

3. િાાંગ્લાદેશની સવદેશનીસતના હતેઓુ અને લક્ષર્ો 
4. ભટૂાનની સરકારની પદ્સત 

5. દભક્ષર્ એસશયામાાં ધમત અને રાજકારર્ 

 

પ્ર.6 યોગ્ય નવકપપ પસાંદ કરી ખાલી જગ્યા પરૂો.        (10) 

1. __________ દેશ દભક્ષર્ એસશયાઈ દેશ નથી. 
(A) શ્રીલાંકા  (B) િાાંગ્લાદેશ  (C) પારકસ્તાન   (D) મોંગોલીયા 

2. દભક્ષર્ એસશયાના દેશોને સવશ્વિેંકે _________ દેશોની શે્રર્ીમાાં મકૂ્ા છે. 
(A) સવકસસત  (B) અસવકસસત   (C) અલ્પ સવકસસત (D) અસત પછાત 

3. િારતના વડાપ્રધાન ઇષ્ન્ટ્દરા  ગાાંધી અને પારકસ્તાનના ઝુલ્ફીકાર અલી ભટુ્ટો વચ્ચે 1972 માાં _______ કરાર થયા. 
(A) પેશાવર પેતટ (B) ઢાકા કરાર  (C) સમજૂસત કરાર (D) સીમલા કરાર 

 

 



4. પારકસ્તાનની રચના માટેની માાંગ  _________ એ કરી હતી. 
(A) ઇસ્લાસમક જગત  (B) મોહાજીર પરરષદ (C) મસુ્લીમ લીગ  (D) એકપર્ નહીં 

5. ____________ રદવસે િાાંગ્લાદેશ આઝાદી મેળવી. 
(A) 16 રડસે. 1971 (B) 26 નવે. 1970 (C) 15 જુલાઈ 1972 (D) 25 માચત 1971 

6. દભક્ષર્ એસશયાનો _________ દેશ સવશ્વમાાં સૌથી વધ ુગીચતા ધરાવતો દેશ છે. 
(A) િારત  (B) િાાંગ્લાદેશ  (C) શ્રીલાંકા  (D) નેપાળ 

7. શેખ મજુીબરુ રહમેાન _________ દેશના __________ હતા. 
(A) પારકસ્તાનના પ્રમખુ  (B) માલદીવ્ઝના વડાપ્રધાન   

(C) શ્રીલાંકાના લશ્કરીવડા   (D) િાાંગ્લાદેશના વડાપ્રધાન 

8. __________ દેશને દુગતમ ભગૂોળનો વારસો મળ્યો છે. 
(A) નેપાળ  (B) િાાંગ્લાદેશ  (C) શ્રીલાંકા  (D) ભટૂાન 

9. શ્રીલાંકા ___________ વષતમાાં સ્વતાંત્ર થ્ુાં. 
(A) 1945   (B) 1948   (C) 1950  (D) 1952 

10. માલદીવ્ઝનો મખુ્ય ધમત __________ છે. 
(A) િૌધ   (B) ભિસ્તી  (C) ઇસ્લામ   (D) શીન્ટ્તો 
 

 

 



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 5}j" vg[ nL1f6V5}j" v[Lxifdf\ ;zsfz vg[ zfhglLt (EPS-06)  Numerical Code: 0065 

Tffzlb  O 11/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) nz[s 5~Èggf u]6 ;zbf k[p 

   (2) nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 70 

 

5~ÈgOV1 vLUg v[Lxifgf\ n[xm L;\uf5mz4 d,[Lxif4 Lo,l5f.G;4 ,fvm;4 yf.,[G0 zfhimgf\ d]Bi 

,1f6m ;dhfjmp         (12) 

vyjf 

5}j" v[Lxif. n[xmdf\ dfgjc”m v\u[gf\ vLeudm ;dhfjmp 

5~ÈgOV2 rlggf\ tÿj Lr\tgdf\ ef{Ltsjfnl j,6 v\u[ rrf" szmp    (12) 

vyjf 

  smLzig Lß5s<5df\ vfw]Lgslsz6gl ;]wfzjfnl r/j/ v\u[ rrf" szmp 

5~ÈgOV3 Lji[8gfdgf\ v[slsz6gl d]Xs[,lvm tyf t[gf\ vfLy"s Ljsf; 5z yi[,l v;zgl rrf"p(12) 

vyjf 

smzlifgf zfhsli vg[ vfLy"s Ljsf;gl 5~Ls~if Ljx[ gm\w ,bmp 

5~ÈgOV4 5}j" vg[ nL1f65}j" v[Lxifgf n[xm jRr[ zc[,l ;dfgtf Ljx[ gm\w ,bmp  (12) 

vyjf 

  efztVrlg ;\a\wmgl ;dl1ff szmp 

5~ÈgOV5 hf5fggl Ljn[xglLtg]\ j6"g szmp       (12) 

vyjf 

  nL1f6V5}j" v[Lxifdf\ yi[, vfLy"s Ljsf; 8}\sdf\ vf,[bmp 

5~ÈgOV6 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F        (10) 

1. s\amL0ifdf\ uzlal 

2. adf"gl ,msxfcl df8[ r/j/ 

3. hf5fgdf\ d}0ljfnl Ljsf; 

4. 5}j" v[Lxifdf\ zfhsli 5~6f,l 

 

 

 


