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

Mkºkktík Ãkheûkk-sw÷kE- 2015 

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

Numerical Code B.com: 0002 

    ;L8"Los[8 .g v[Gjfizd[G8 :80lH (CES)   Numerical Code: 0012 

5f9is~d  O dfgj 5if"jz6 (AHE-01)    Numerical Code: 0093 

Tffzlb  O 01/08/2015      gm\w6l g\az:________________ 

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 

 

5~Èg-1 મયાલયણ એટરે શ ું? ભયનલ નનનભિત મયાલયણ અને વયભયજજક મયાલયણ લચ્ચેન આંતયવુંફ ુંધ વભજાલ  (12) 

vyjf 

નનલવનતુંત્ર એટરે શ ું? નનલવનતુંત્રનય પ્રકયય જણયલી તેનય નલળે નલગતે ચચયા કય. 
  

5~Èg-2 અનતળણ વમ મજનય કયયણ નલળે નલગતે ચચયા કય.        (12) 

vyjf 

 ળશયેીકયણ એટરે શ M ળશયેીકયણની ભનલૈજ્ઞયનનક અવય નલળે નલગતે ચચયા કય.    
 

5~Èg-3 અ-જૈનલક તુંત્ર ય પ્રદૂણની નલગતે ચચયા કયM       (12) 

vyjf 

 ભનૂભ અલક્રભણની થૃ્લીની બોગલરક સ્થથનતભયું કેલય પ્રકયયનય રયલતાન આલે છે તેનય નલળે નલગતે ચચયા કય.  
  
5~Èg-4 મયાલયણ પ્રદૂણની ભયનનલમ થલયથથ્મ ય થતી આડ અવય નલળે નલગતે ચચયા કય.     (12) 

vyjf 

લન્મ પ્રયણીજીલન વુંયક્ષણન ું નીચેનય મ દ્દયનય વુંદબાભયું ચચયા કય.  
 (૧) લ પ્ત થલયનયું કયયણ  (૨) વુંયક્ષણની જરૂયીમયત  (૩) લ પ્ત થતય કેલી યીતે અટકયલી ળકયમ. 
 

5~Èg-5 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F          (12) 

1. પ્રજેક્ટ ટયઇગય  
2. ગુંગય એક્ળન પ્રયન  
3. પ્રદૂણ નનમુંત્રણની આનથિક ફયફત  
4. આધ નનક કૃનની અવય 
5. નયઇટ્રજન ચક્ર    

 
5~Èg-6 imUi Ljs<5 5;\n szl jfsi ,bmp         (10) 

 

1. બયર દ ઘાટનયભયું ................ ગેવનય ગતયને કયયણે જાનશયનન થઇ શતી.   
A. નભથયઇર આઇઝ વયઇનયડ  B. વયઇનયડ C. ઇથયઇર આઇઝ વયઇનયડ D. કયફાન ડયમક્વયઇડ 

2. T C તયભયનને T Kભયું રૂયુંતય કયલય નીચેભયુંથી કમ વુંફ ુંધ વયચ છે.  
A. T = t - 273 B. T = t + 273 C. T = t x 273 D. T = t  / 273 

3. pppppppppppp પ્રવનૃિઓ ભયટે જ ુંગર આલયણ દૂય કયવ ું તે નનલાનીકયણ ન ું મ ખ્મ કયયણ છે.  
A. ળશયેીકયણની  B. કયયખયનયન નલકયવ ભયટેની  C. ખેતીકીમ  D. ભયનલ લવલયટ ભયટેની  

4. ઓઝન થતય ય અવય કયત  ું યવયમલણક ફુંધયયણ ............. છે.  
A. કયફાન ડયમક્વયઇડ B. કયફાન ભનઓક્વયઈ C. વલ્પય ડયમક્વયઇડ  D. ક્રૉય ફ્લ ય કયફાન્વ  

5. લયતયલયણભયું વીવયન ું અસ્થતત્લ શલયને કયયણે ......  
A. ભગજને શયનન   B. શ્વયવ યગ  C. આંખભયું ફતયય  D. શ્વયવચ્છલયવ નલશીન  



 
6. DDT ણૂાનયભ ............... છે.  

A. ડયઇ શયડ્રજન ડયઇ કયફાન åfઇક્રૉયનભથેન  B. ડયઇ ક્રૉય ડયઇ રપનયઇર åfઇક્રૉયઇથેન   
C. ડયઇ કયફાન ડયઇ શયઇડ્રજન åfઇક્રૉયઇથેન  D. ડયઇ ક્રૉય ડયઇ રપનયઇર åfઇક્રૉયઇથેન 

7. એંટેયયઇરટવ ફીભયયી ળયીયનય કમય બયગ વયથે વુંફ ુંધ છે?  
A. ભગજ   B. આંખ   C. કીડની  D. આંતયડય  

8. મયાલયણ વુંયક્ષણ નનમભનન કયમદ વુંવદભયું ક્યયયે વયય કયલયભયું આવ્મ?  
A. ૨૩ ભે, ૧૯૮૮   B. ૨૩ ભે, ૧૯૯૮  C. ૨૩ ભે, ૧૯૮૬  D. ૨૩ ભે, ૧૯૭૮  

9. ઇન્ટયનેળનર ય નનમન પૉય કન્ઝયલેળન ઓર નેચયર રયવવેવન ું ટકૂ  રૂ ........ છે.  
A. IUCN B. IUFNR   C. IFNR  D. IUCNR 

10. 1 BTU ................. Cal.  

A. 253 Cal. B. 235 Cal. C. 225 Cal. D. 252 Cal.



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

Mkºkktík Ãkheûkk-sw÷kE- 2015 

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

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  : af/;\ef/ ;[jf vfimhg (ACC-01)   Numerical Code: 0001 

tfzlb  : 04-08-2015      gm\w6l g\az:________________ 
;di  : 11.00 to 2.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 

 

5~Èg-1 ફયકનયું જીલનભયું નલકયવ અને વધૃ્ધધન ું ભશત્લ જણયલી નલકયવનયું નલનલધ તફક્કય નલળે નલગતલયય  (12)  
ભયરશતી આ.      

vyjf 

ફયકનયું નલકયવભયું યભતની ભનૂભકય નલળે નલથતતૃ ચચયા કય.      

 

5~Èg-2 એક લાનય ફયકભયું બયયન નલકયવ અને બયયકીમ નલકયવ ય અવય કયતય રયફ યજૂ કય.   (12) 

vyjf 

લૂા ળયરેમ અલથથયનયું ફયકની યરન- ણની યીત અને નળથતયરન યીત તેભજ નળથતયરન ન કયતય 
અયતી વજા નલે વભજાલ.  

 

5~Èg-3 ૩ થી ૫ લાનય ફયક ભયટે વુંકલ્નયની વભજ અને તેને ળીખલયભયું તેભજ જાણલયભયું ભદદરૂ ફની  (12)    
ળકે તેલી જાણકયયી આ.         

vyjf 

ળયય શરેયુંની અલથથય દયમ્મયનનયું ફયક ભયટે લયુંચલય રખલય શરેયુંની જરૂયી ક ળતયઓ નલળે ચચયા કય.   
 

5~Èg-4 નયનયું ફયકનયું કરયજગતભયું ડ્રઇંગ, ેન્ટીંગ, બ્રૉક નપ્રન્ટ (ફીફય લડે છયકયભ) નલેની વભજ આ.  (12)  

vyjf 

ફયવુંબય કેન્રની વુંદગી અને તેની આજ ફયજ ની જગ્મય અને લયતલયયણની વુંડગી વભમે ધમયનભયું યયખલયનય 
મ દ્દય યજૂ કય.  

5~Èg-5 ટ ુંકનોંધ રખ (કઇણ ફે)          (12)  

(A) નળશ નય જીલનભયું કટકટીન વભમગય  

 (B)  ૭ થી ૧૨ ભયવની લમનય નળશ  ભયટે યભત પ્રવનૃિઓ 
 (C) ૨ થી ૩ લાનય ફયકન ું વયભયજીકયણ  
 (D) I.C.D.S. પ્રગ્રયભ નલળે અને તેનયું શતે  ુંઓ નલળે નલગતલયય ભયરશતી આ. 
 (E) ળયયએ જતયું શરેયુંની અલથથયનયું ફયકભયું રયણ પ્રદયન કયવ ું અને થલયધીનતય લધયયલી.  
5~Èg-6  મગ્મ નલકલ્ વુંદ કયી ખયરી જગ્મય  ય        (10)  

૧. ........... ન લયયવ નળશ ને ભયતયનતય તયપથી ભે છે.  
A. શ્વતેકણન    B. “જીન્વન”    C. તુંદ યથતીન    

 ૨. “નલજાત નળશ ું” ળબ્દન ઉમગ ....... ભયવની લમનયું નળશ  ભયટે કયલયભયું આલે છે.   
A. ત્રણ     B. યુંચ    C.  એક   

૩. ભણૃનયું ગયય દયમ્મયન અન્મ અંગ કયતયું ........ ન નલકયવ વોથી ઝડથી થયમ છે.  
A. ચયભડી     B. ભગજ     C. શયથગ  

૪. વયભયજજક સ્થભત આતયું ફયક______ ભયવને લમે ળીખત ું શમ છે.   
A. વયત     B. ત્રણ     C. ચયય  
 



 ૫. ળૈળલયલથથય અને ફયલ્મયલથથયની ત  રનયભયું ળયય શરેયનયું લો વધૃ્ધધની ગનત .......... શમ છે.  
 A. ઝડી     B. ભધમભ     C. ધીભી    

  ૬. એક ૬ લાનય ફયકનય ગની રુંફયઇ એનયું ળયીયની રુંફયઇની ........ શમ છે.   
A. ચથય બયગની   B. અડધી      C. દવબયગની   

૭. વેન્ટ્રર વશ્મર લેરપેય ફડાની થથયનય ઇ.વ. ....... ભયું થઇ.    
  A. ૧૭૫૦      B. ૧૯૫૩      C. ૧૮૬૦    

૮. ગોણ જાતીમ રક્ષણ એ ........ અલથથયની રયક્ષલણકતય છે.  
A. રકળયયલથથય    B. ફયલ્મયલથથય    C.  ખ્તયલથથય     

૯. નલખ ટય ડલયન બમ અને લચિંતય વલયાધીક ....... ભયવની લમે શમ છે અને ......ભયવની આવયવ અÖશ્મ થયમ છે.  
A. ૩ થી ૬ ભયવ અને ૧૦ થી ૧૨ ભયવ  B. ૧૨ થી ૧૮ ભયવ અને ૨૦ થી ૨૪ ભયવ  
C. ૯ થી ૧૧ ભયવ અને ૧૫ થી ૧૮ ભયવ  

૧૦. I.C.C.W. ન ું ણૂા નયભ ...... છે.   
      A. Indian Commision For Child Work  B. Indian Council For Child Welfare.   

C. Indian council For Chiddwellbeing   



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

Mkºkktík Ãkheûkk-sw÷kE- 2015 

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

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  : ;d]nfi df8[ 5mqf6 (ANC-01)    Numerical Code: 0006 

tfzlb  : 04-08-2015      gm\w6l g\az:________________ 

;di  : 3.00 to 6.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 

 

5~Èg-1 ણનય વયભયજજક, આનથિક અને ભનલૈજ્ઞયનનક યવયઓની વભજૂતી આ.     (14) 

vyjf 

આશયયન નવિંધધયુંત વભજાલ.       

 

5~Èg-2  ખ્તલમનય સ્ત્રી- ર નય આશયય આમજનની વભજૂતી આ.       (14) 

vyjf 

 ગબાલતી ભરશરયઓનય આશયયની વભજૂતી આ.       

 

5~Èg-3 નળશ  આશયયન નવધધયુંત વભજાલ.          (14) 

vyjf 

 થકૂરે જતયું ફયકનય આશયયની વભજૂતી આ.  
 

5~Èg-4 ખયદ્ય અંદયજત્રને અવય કયતયું રયફ ચચયા કય.        (14) 

vyjf 

ટ ુંકયગયય અને રયુંફયગયયન ું અંદયજત્ર ફનયલ.      

 

5~Èg-5 ક ણન અથા વભજાલી તેની નલથતતૃ ચચયા કય.        (14) 

vyjf 

ઉજાાપ્રદયન કયતયું ખયદ્યદયથોની વભજૂતી આ. 



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

વુંત્રયત યીક્ષય જ રયઈ – 2015  

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

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  : vg]jfn (ATR-01)     Numerical Code: 0009 

tfzlb  : 01/08/2015      gm\w6l g\az:________________ 

;di  : 03.00 to 06.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 70 

 

5~Èg-1 અન લયદન અથા આી, અન લયદની પ્રરક્રમય વભજાલ.      (12) 

vyjf 

આજનય ય ગનયું અન લયદનય ભશત્લ ય પ્રકયળ યડ.    

5~Èg-2 વયરશજત્મક અને લફનવયરશજત્મક કૃનતઓને જ દયું યડતય રક્ષણ જણયલ.    (12) 

vyjf 

 વભયનયથાકતયનય નવદ્યુંતની ચચયા કયી અન લયદની વભથમયઓની ઉદયશયણ વયથે ચચયા કય. 
5~Èg-3 બયયનલજ્ઞયન અને અન લયદ લચ્ચેન વુંફ ુંધ થષ્ટ કય.      (12) 

vyjf 

 રૂરઢપ્રમગનય અન લયદની મ ખ્મ વભથમયઓ ઉદયશયણ આી વભજાલ.      

5~Èg-4 નયટયયન લયદની વભથમયઓ અને ભમયાદયઓની ચચયા કય.     (12) 

vyjf 

લૈજ્ઞયનનક અને તકનીકી વુંજ્ઞયઓનય દ્વિબયી ળબ્દકળન ું ભશત્લ વભજાલ. 
5~Èg-5 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F         (12) 

1. કયવ્મયન લયદની વભથમયઓ 

2. અન લયદનય પ્રકયય 
3. ફેંરકિંગ ળબ્દયલરી અને અન લયદ 
4. વયુંથકૃનતક ભયરશતીન ું રૂયુંતયણ 

5. ફહ અન લયદની વુંબયલનયઓ નલે ભુંથન 

5~Èg-6 SvF glr[gf jfsimg]\ v\u~[Ôdf\ vg]jfn szmp (કોઈણ  ાંચ)     (05) 

1. એને નવ ું જીલન ભળય ું. 
2. આ વયશફે શભણયું જ આવ્મય છે. 
3. આંખની ભપત વયયલયય. 
4. ભયયીયવે ગ જયયતીનયું અનેક  થતક છે. 
5. આ ગુંદ  યણીન ીઓ. 
6. તે એનય નલે કેલી યીતે જાણે છે? 
7. તે ભયત્ર કનલ જ નશીં; લયતયારેખક ણ છે. \ 
SaF glr[gf jfsimg]\ u]hzftldf\ vg]jfn szmp(કોઈણ  ાંચ)     (05) 

1. He is controller of time. 

2. It is a million dollor question. 

3. It is the hottest day of the season 

4. What a lovely food? 

5. He is not unable to do this book. 

6. The sun rose and the tog disappered. 

7. Crocodile tears. 

 

     __________******___________  



 

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

Mkºkktík Ãkheûkk-sw÷kE- 2015 

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

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  : Lorz ,[bg (AFW-01)     Numerical Code: 0003 

tfzlb  : 03/08/2015        gm\w6l g\az:________________ 
;di  : 03.00 to 04.30 

;}rgf  O  nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 35 

 

5~Èg-1 રપચય રેખન એટરે શ ું?  તેનય રક્ષણ વભજાલ.       (10) 

vyjf 

રૂફરૂ મ રયકયત શયથ ધયલયની યીત કઇ કઇ છે? નોંધ રખ.  
 

5~Èg-2 ભરશરયઓ અંગેનય રેખનન ું ભશત્લ વભજાલ.        (10) 

vyjf 

 પ્રલયવરેખનનય નલનલધ પ્રકયય લણાલ. 
 

5~Èg-3 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F          (10) 

1. રપચયન ું અંગ : બયયળૈરી  

2. ગ્રુંથ-વભીક્ષયનય પ્રકયય 

3. વયભયજજક પ્રશ્ન અંગેનય રપચય  

4. વયુંથકૃનતક રપચયનય નલમ અને મ દ્દયની વુંદગી 

5. અથાળયસ્ત્રીમ રપચયભયું વયભગ્રી વુંચમ  
   

5~Èg-4 ac]j{sL<5s 5~ämgf hjfa vf5mp         (05) 

1. રપચયરેખનન પ્રકયય નથી.  

A. પ્રકયળન આધયરયત  B. નલમ આધયરયત  C. નળક્ષણ આધયરયત  D. ભયધમભ આધયરયત  

2. યભત આધયરયત રપચય રખતી લખતે યભત વયથે વુંકયમેર નલનળષ્ટ  ....... ને રક્ષભયું યયખલય જઇએ.   

A. વ્મસ્ક્ત  B. ભનયુંજન   C. નત્રકય  D. મયામ  

3. દયતીઆનય ગ રયભ ભશભદ  ......... નયભથી નલશ્વ નલખ્મયત ચેસ્મ્મન ફનેરય.   

A. ગયભય શરેલયન   B. ઇદી અભીન  C. વજૉ બફૂકય   D. યણજીતનવિંશ  

4. પયહ્યયન અને હ્ય  અન ળયુંગ ......... વયધ ુંઓ શતય.  

A. જૈન   B. ળીખ    C. રશન્દ    D. ફોધધ  

5. ફયક રપચયભયુંથી શ ું પ્રયપ્ત કયે છે.  

A. ભનયુંજન B. ભયરશતી   C. નળક્ષણ  D. ઉયક્ત ફધય   

 



 

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

Mkºkktík Ãkheûkk-sw÷kE- 2015 
 

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

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O ;[s~[8zli, 5~[s8l; (ASP-01)    Numerical Code: 0008 

Tffzlb  O 03/08/2015       gm\w6l g\az:_______________ 
;di  O 11.00 to 12.30 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 35 

 

5~Èg-1 કુંની વેકે્રટયીન અથા આી તેની રયમકયત જણયલ.       (10) 

vyjf 

કુંની વબયઓનય પ્રકયય જણયલી વભજાલ.  

 

5~Èg-2 લયલણજ્મ ત્રની આલશ્મક તત્લ કમયું કમયું છે. વભજાલ.      (10) 

vyjf 

 ઓરપવ અશલેયરની વ્મયખ્મય આી તેન ું ભશત્લ વભજાલ. 

5~Èg-3(અ) 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F         (10) 

1. ટ ુંકય રખયણનય રક્ષણ  

2. ફીફયઢય ત્ર.  

3. પ્રક્ષી  

4. કયમાવયધક વુંખ્મય    

(બ) ખ ી જગ્ય  પરુો.          (05) 

1. કુંની વેકે્રટયી કયમાક્ષભ ............. શલ જઇએ. (રશવયફનીળ, વનર, ભેનેજય)  

2. ભુંત્રીએ .......... વયથે ભવરત કયી લૈધયનનક અશલેયર તૈમયય કયલ જઇએ   ( પ્રમ ખ, ડયમયેક્ટય)  

3. વબયની .......... ની જ મગ્મ નરટવ આલયભયું ન આલે ત તે યદફયતર ફને છે.   (નનણામ, કયમાલયશી)   

4. વબયની ળરૂઆતનય ઓછયભયું ઓછય ........... શરેય પ્રક્ષી ભી જલી જઇએ. (૨૪ ક્રયર, ૪૮ કરયક)  

5. વયભયન્મ વબય ફરયલલયની યીક્લીકીળનથી ભયુંગણી થમે .......... રદલવભયું વબય ફરયલલી જઇએ. (૩૦, ૪૫)  

 



 

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

Mkºkktík Ãkheûkk-sw÷kE- 2015 
 

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

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O ahfz 5~Ls~if (AMK-01)     Numerical Code: 0005 

Tffzlb  O 04/08/2015      gm\w6l g\az:________________ 
;di  O 03.00 to 04.30 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 35 

 

5~Èg-1 ભયકેરટિંગન અથા, લેચયણ અને ભયકેરટિંગ લચ્ચેન તપયલત ચચો      (10) 

અથલય 
ફજાયનય પ્રકયય અને તેની રયક્ષલણકતય  ચચો 

 

5~Èg-2 ેદયળન ું લગીકયણ નલગતે વભજાલ        (10) 

 અથલય 
ેદયળન ું લૈનલધમકયણ ચચો 
 

5~Èg-3 ટૂાંક નોંધ ખો. (કોઈણ બે)        (10) 

1. રકિંભત નનધયાયણનય ઉદે્દળ  
2. રકિંભત નનધયાયણની યમયની યીત  
3. વુંદગીય ક્ત નલતયણ નીનત 

4. છુટક લેચનયયયઓ  

5. લેચયણનય નવદ્યુંત  
 

5~Èg-4 બહવુિકલ્ પ્રશ્નો ન  જિ બ ખો        (05) 

1. લેચયણ પ્રલેગીકયણ ખયીદકતયાને ખયીદી કયલય ભયટે શ ું આે છે?  

A. કયયણ   B. પ્રત્વયશન  C. વભજૂતી   D. લચન  

2. નીચેનયભયુંથી કનય નવલયમ ફધય જ ગ્રયશકરક્ષી પ્રલેગીકયણનય વયધન છે.  

A. કૂન   B. લેયયી આદયનપ્રદયન  C. યત ચકૂલણી  D. બયલભયું લતય  

3. રકિંભત નનધયાયણભયું એપ.ઓ.આય. એટરે?   

A. યેલ્લે સ ધી નલનય મ લ્મ  B. નલભયન સ ધી નલનય મ લ્મ  C. થટ્રીભય સ ધી નલનય મ લ્મ   D. ફવ સ ધી નલનય મ લ્મ  

4. ેદયળની ભયુંગની વયેક્ષ ભયત્રય ભયલયનય તુંત્રને શ ું કશલેયમ?  

A. ભયુંગની મ લ્મ વયેક્ષતય  B. યૂલઠયની મ લ્મ વયેક્ષતય C. ફજાય  D. ેદયળ  

5. રકિંભતભયું તુંદ યથત શયીપયઈ રકિંભતભયું શ ું રયલે છે? 

A. લધયય  B. ઘટયડ C. શરયપયઈ  D. રકિંભત ન ું તન 

 

 



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

Mkºkktík Ãkheûkk-sw÷kE- 2015 

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

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O z[L0im df8[ ,[bg (AWR-01)    Numerical Code: 0010 

tfzlb  O 03/08/2015       gm\w6l g\az:________________ 

;di  O 04.30 to 06.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 35 

 

 

5~Èg-1 ‘પ્રવયયણ ભયટે રેખન’ – રખલયની કયની ચચયા કય.      (10) 

vyjf 

મ રયકયતનય પ્રકયય અને અલબગભની નલથતતૃ ચચયા કય.      

 

5~Èg-2 યુંગભનૂભ અને યેરડમ નયટક નલળે નલથતતૃ નોંધ રખ.       (10) 

vyjf 

 નલજ્ઞયન અને વયભયજજક નલજ્ઞયનનય અધમમન – અધમયનભયું યેરડમની ભનૂભકય તયવ.   
 

5~Èg-3 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F         (10) 

1. નનલેદનનય પ્રકયય 

2. આકયળલયણી  

3. નયટકભયું વુંઘા 

4. લયથતનલક સ્ક્થક્રપ્ટ રેખનનયું યમયનય તત્લ  

5. યેરડમ વયભયનમક  
5~Èg-4 બહવુિકલ્ પ્રશ્નો ન  જિ બ ખો        (05) 

1. ભયગાદળાક મજનય તયીકે ટેલરનલઝન બયયતભયું ક્યયયે પ્રલેળ યમ્ય ું?  

A. ૧૯૫૯  B. ૧૯૬૫  C. ૧૯૭૦  D. ૧૯૭૫  

2. યેરડમ િયયય નળક્ષણ આવ ું .......... થયમ છે.  

A. લધ  ખચયા  B. ભયફ્ક્વયન ું  C. ઓછુું ખચયા  D. વથત ું  

3. યેરડમ ભટેબયગે ........ બયયન ઉમગ કયે છે.  

A. નળષ્ટ   B. ફરચયરની   C. વુંથકૃત  D. અંગે્રજી  

4. નયરુંદય ય નનલનવિટીન ું મ ખ્મ ભથક ......... છે.  

A. શૈદયયફયદ  B. યયજથથયન  C. બયર   D. લફશયય  

5. પ્રવયરયત ત્રકયયત્લભયું ત્રણ ‘વ’ કય ું અંગભતૂ તત્લ નથી?  

A. વચ્ચયઇ  B. વયદગી C. થષ્ટતય  D. વુંલક્ષપ્તતય  



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

Mkºkktík Ãkheûkk-sw÷kE- 2015 
 

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

Numerical Code B.com: 0002 

5f9is~d  O Lgsf; 5~Ls~if vg[ n:tfj[Ôsz6 (AED-01)  Numerical Code: 0002 

Tffzlb  O 04/08/2015       gm\w6l g\az:________________ 
;di  O 04.30 to 06.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p     s], u]6 O 35 

 

5~Èg-1 આંતયયયસ્ક્ષ્ટ્રમ લેયયન અથા અને નલદેળલેયય લધયયલયની ધધનતઓ ચચો.    (10) 

vyjf 

નનકયવ ઓડાયની પ્રરક્રમય ચચો         

5~Èg-2 દથતયલેજી નધયયણની નલગતે ચચયા કય.        (10) 

vyjf 

 ઇ.વી.જી. િયયય કઢયતય લીભયનય પ્રકયય.  
5~Èg-3 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F         (10) 

1. નનકયવ થતય ભયર નય પ્રકયય 

2. ફેયફટ ચયટાય  

3. નનકયવ થતય જથ્થયન ું ઇન્વેકળન  

4. બયયતીમ વ્મયય ભેય વતયભુંડ 

5. આમયત યીપ્રેવભેન્ટ રયમવન્વ  
 

5~Èg-4 બહવુિકલ્ પ્રશ્નો ન  જિ બ ખો        (05) 

1. ધુંધય ય વયકયયી અંક ળન ું એક કયયણ કય  પ્રદૂણ અટકયલયન ું છે?    

A. મયાલયણ   B. ગ ણલિય  C. બેવે   D. જ  

2. કમ ધયય મયાલયણનય યક્ષણ ભયટે જગલયઇ કયે છે?  

A. એન્લયમયભેન્ટ એક્ટ ૧૯૮૬ B. એન્લયમયભેન્ટ એક્ટ ૧૯૮૭  

C. એન્લયમયભેન્ટ એક્ટ ૧૯૯૦ D. એન્લયમયભેન્ટ એક્ટ ૧૯૭૬   

3. નલભયન િયયય જતય ભયરન ું બયડ  કનય પ્રભયણે નક્કી થયમ છે? 

A. લેલ્ય ભેટ્રીક  B. ટીકીટ  C. અંતય  D. નલભયનની કુંની  

4. ભયર સ્ક્થટભયભયું શચ્મય ફયદ ભયથતય તયપથી શ ું આલયભયું આલે છે?  

A. ભેટ રયનવપ્ટ    B. કેળ રયનવપ્ટ    C. કે્રરડટ રયનવપ્ટ   D. કે્રરડટ ભેભ  

5. એભ. એભ. ટી. વી  અને એવટીવી કમય નનકયવ નલયયભયું વ્મથત છે?   

A. કયઉન્ટય     B. નલદેળ     C. આંતયીક    D. ગ્રયમ્મ   
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5~Èg-1 કયમયારમ વેલયઓન ું કેસ્ક્ન્રમકયણ અને નલકેસ્ક્ન્રકયણનલળે નોંધ રખ.      (10) 

vyjf 

કયમયારમ વ્મલથથયનય પયમદય અને ભમયાદયઓ જણયલ.  
 

5~Èg-2 આલતી ટયર અંગેની કયમાલયશીનય તફક્કયઓ જણયલ.     (10) 

vyjf 

 કમ્પ્ય ટયયઇઝેળનનય પયમદયઓ અને ભમયાદયઓ જણયલ.  
 

5~Èg-3 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 a[F         (10) 

1. કયમયારમ નલન્મયુંવ  

2. પેસ્ક્ન્કિંગ મુંત્ર  

3. કેલ્ય રેટય  

4. રેખન વયભગ્રીની કેસ્ક્ન્રમ ખયીદી  

5. કયમયારમભયું કયમાભયનન ું ભશત્લ.  

5~Èg-4 યોગ્ય વિકલ્ સાંદ કરી ખ ી જગ્ય  પરુો.        (05) 

1. નલળય રૂભ અથલય ખુંડ કે જ્મયું વભગ્ર કયમયારમ કભાચયયીઓની વ્મલથથય કયલયભયું આલે છે તે.  

A. ખ લ્લ  કયમયારમ  B. ખયનગી કયમયારમ  C. A અને B ફુંને્ન  D. A અને B ફુંને્નભયુંથી કઇ નશી.  

2. ....... એ કઇ જગ્મય છે કે જ્મય યેકડા તૈમયય કયલયભયું આલે, વુંબયલયભયું આલે બનલષ્મ ભયટે જાલી યયખલયભયું આલે 

અને જરૂય ડય ેઉરબ્ધ કયલયભયું આલે.  

A. કયમયારમ  B. કયયખયન ું   C. થટ રડઓ   D. DVD 

3. શયથેથી તૈમયય કયેરય મ વદ્દયન ઉમગ ............ ત્ર વ્મલશયય ભયટે થયમ છે.  

A. ખયનગી અને જરટર  B. વ્મસ્ક્તગત   C. જાશયે   D. આંતયીક  

4. કભાચયયી વેલયનય કદયરૂે વુંચયરક િયયય થડય ભરશનયઓનય ગયયની ચકૂલલયભયું આલતી ઉચક યકભ. 

A. ફનવ   B. ગે્રજ્ય ઇટી   C. કનભળન  D. ત્રણેમ 

5. અંદયજત્રએ એકભનય શતે  ઓ અંગેન ું .......  છે.  

A. વ્મલથથયતુંત્ર   B. રયણયત્ભક નનલેદન  C. ખચા અંક ળ  D. ત્રણેમ 

 


