
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

ાઠ્યક્રમ  O અથથળાસ્ત્રના મૂભતૂ ખ્માર (EEC-01)   Numerical Code B.com.: 0002 

તારીખ  O 17/01/2016      નોંધણી નાંબરO _______________ 

સમય  O 11.00 to 02.00      Numerical Code: 0022 

સચૂના   O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.     કુ ગણુ O 70 

 

પ્ર.1  અથથળાસ્ત્રન ું સ્લરૂ અને ભશત્લ વભજાલ.         (12) 

અથવા  
A. ભાુંગની મલૂ્મવાેક્ષતા ભાલાની યીત 
B. ભાુંગની આલક વાેક્ષતાન ખ્માર વભજાલ. 

પ્ર.2  નાણ ું એટરે શ ું? તેન ઉદબલ કેલી યીતે થમ. તેના કામો વલગતે વભજાલ.    (12) 

 અથવા    

 A. નાણાુંની ભાુંગન કેઈન્વન વવધધાુંત 

 B. નાણાુંકીમ નીવતની ભમાથદા     

પ્ર.૩  ભાળથરે આેર તષૃ્ટટગ ણન ખ્માર વભજાલ.        (12) 

અથવા  
A. વલકરન એટરે શ ું તેના વનમભ વભજાલ. 
B. વાભાન્મ પ્રકાયની લસ્ત   અને શરકા પ્રકાયની લસ્ત  . વભજાલ. 

પ્ર.4  ફજાય એટરે શ ું? ફજાયન ું ભાખ ું વભજાલી તેના પ્રકાય વલગતે વભજાલ.    (12) 

અથવા  
 A. અધથબાડાન ખ્માર વભજાલ. 
 B. નપા અંગે વલવલધ ખ્માર વભજાલ. 
પ્ર.5  ટૂાંકનધ ખ. (ગમે તે બે)          (12) 

 1. શકેવય – ઓશરીનન વવધધાુંત  
 2. આથથય રેલીવન વવધધાુંત વભજાલ. 
 ૩. યસ્ટેલે આેર વધૃ્ધધના તફક્કાઓ  
 4. લશેંચણીન વીભાુંત ઉત્ાદકતાન વવધધાુંત 

 5. આધ વનક બાડાન વવધધાુંત વભજાલ.     

પ્ર.5  યગ્ય નવકલ્ સાંદ કરી જવાબ આ.        (10) 

1. ઉત્ાદનના ચાય વાધનભાુંથી નીચેનાભાુંથી કય ું નથી. 
(A) બાડ    (B) લેતન  (C) વ્માજ  (D) આલક 

2. ચાલ  આલકભાુંથી જેન ઉબગ થત નથી તે બાગ. 
(A) આલક   (B) વ્માજ (C) ફચત  (D) નપ 

3. વુંણૂથ મલૂ્મ અનેક્ષ ભાુંગન લક્ર _________ શમ છે. 
(A) ધન   (B) ઊબી ધયીને વભાુંતય  (C) આડી ધયીને વભાુંતય (D) ઋણ  

4. અધથબાડાન ખ્માર _________ એ આપ્મ. 
(A) ભાળથર    (B) રયકાડો (C) યફીન્વન (D) એડભસ્સ્ભથ 

5. ણૂથશરયપાઈભાું વયેયાળ આલક અને વીભાુંત આલક ________ શમ છે. 
(A) વયખી    (B) લધાયે (C) ઓછી (D) એકણ નશીં 
 

  



6. Wealth Of Nations  સ્તક કણે રખ્ય ું. 
(A) ભાળથર    (B) એડભસ્સ્ભથ   (C) યીકાડો (D) ભીર  

7. IMF ન ું આખ ું નાભ શ ું છે? 

     (A) આંતરયક નાણાું બ ુંડ    (B) આંતરયક નાણાુંકીમ નીવત   
 (C) આંતયયાટરીમ નાણાું બ ુંડ  (D) આંતયયાટરીમ નાણાુંકીમ નીવત 

8. બાયતભાું નીચેનાભાુંથી કઈ ફેંક ફેંકદય નક્કી કયે છે. 
(A) SBI    (B) NABARD  (C) IDBI  (D) RBI  

9. જાશયે દેલાના પ્રકાય કેટરાું છે. 
(A) 2    (B) 3     (C) 4    (D) 5 

10. લતથભાનભાું બાયતની GDPભાું કમા ક્ષેત્રન રશસ્વ વોથી ઓછ છે. 
 (A) પ્રાથવભક  (B) ઉદ્યગ   (C) વેલા   (D) એકણ નશીં 
   

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

ાઠ્યક્રમ  O :jft\…i 5~fL%t 5klgm efztgm vfLy"s Ljsf; (EEC-02) Numerical Code B.com.: 0002 

તારીખ  O 18/01/2016      નોંધણી નાંબરO _______________ 

સમય  O 11.00 to 02.00      Numerical Code: 0023 

સચૂના   O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.     કુ ગણુ O 70 

 

પ્ર.1. ગણત ધધવતન વલકાવન ખ્માર વભજાલી, જભીનદાયી ધધવત, યૈમતલાયી ધધવત અને ભણરલાયી ધધવતની 
 વભજૂતી આ.           (14) 

અથવા  
બ્રિરટળ ળાવન લેૂ ઉદ્યગની રયસ્સ્થવત વભજાલી, અલાથચીન ઉદ્યગન ઉદમ -1850 થી પ્રથભ વલશ્વય દ્ધના અંત 
સ ધીની સ્સ્થવતન ખ્માર વભજાલ.   

 

પ્ર. 2.  બાયતભાું ગયીફી અને ફેકાયીની વભસ્માઓ વલગતે વભજાલ.      (14) 

અથવા  
 જભીન ઉય બ્રફનકૃવ વાધન અને જભીન નીચેના ખનીજની આવથિક ભવૂભકા વભજાલ. 
 

પ્ર. 3. વભતર અને અવભતર વલકાવની વ્યશૂયચના વભજાલી, તેના ઉદે્દળ જણાલ.    (14) 

અથવા  
 (A) લસ્તીવદૃ્ધદ્ધ અને આવથિક વલકાવ વભજાલ. 
 (B) બાયતની લસ્તીનીવત વભજાલ. 
પ્ર.4. બાયતભાું નાણાુંકીમ નીવતના ઉદે્દળ જણાલી, નાણાુંકીમ નીવતનાું વાધન વલગતે ચચાથ કય.   (14) 

અથવા  
મજનાઓ ભાટે નાણાુંકીમ વાધન ઊબાું કયલાના વલવલધ ભાગો વલગતે ચચાથ કય.   

 

પ્ર.5.  ટૂાંકનધ ખ. (ગમે તે બે)          (14) 

1. જાશયેક્ષેત્રની કાભગીયી અને ઉદે્દળ ચચો.  
2. ળશયેી વલસ્તાયભાું સ  વલધાઓની વભસ્માઓ ચચો.  
3. ભજૂય વુંગઠન અને લેતન અંગેન ખ્માર  
4. ભજૂય કામદાઓ અંગે ચચાથ કય.  

 

   

 

 

 
 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

ાઠ્યક્રમ  O પ્રાથવભક આંકડાળાસ્ત્રીમ યીત અને [ ભજણી દ્ધવતઓ (EEC-03)   Numerical Code: 0024 

તારીખ  O 18/01/2016       Numerical Code B.com.: 0002 

સમય  O 03.00 to 06.00       નોંધણી નાંબરO ____________ 

સચૂના   O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.     કુ ગણુ O 70 
 

પ્ર.1. (A) આંકડાળાસ્ત્રની ભરૂની ચચાથ કય.        (12) 

 (B) આંકડાળાસ્ત્રના દ ર મગની ચચાથ કય.         

અથવા  
 (A) આંકડાળાસ્ત્રીમ ભારશતી ભેલલાના પ્રાધ્પ્તસ્થાન ચચો. 
 (B) પ્રાથવભક ભારશતી ભેલલાની યીત 
પ્ર.2. નીચેનાન ું વાદ રૂ આ. (ગભે તે ચાય)        (12) 

1.                  
2.                             

3. 
    

    
 

4. 
       

      
 

5.          
6.         

 

પ્ર.3.     વભાુંતયશે્રણી ઉદાશયણ વરશત વભજાલ.        (12) 

અથવા  
 એક લગથખ ુંડભાું અભ્માવ કયતા વલદ્યાથીઓની ઉંભયની ભારશતી નીચે મ જફ છે. તે ઉયથી ભધમક, ભધમસ્થ અને 
 ફહ રક ળધ. 
  

 

 

 

પ્ર.4. વલધેમએટરે શ ું? વલધેમન ું આરેખભાું વનરૂણ વભજાલ.      (12) 
અથવા  

 (ગભે તે ફે) 
 (A)  આરેખ દયી નીચેના વભીકયણના ફીજ ળધ.  
            

 (B)         ન આરેખ દયી વભીકયણના ફીજ છે કે નશીં તે ચકાવ. 
 (C)  આેર બ્રફિંદ ઓ લચ્ચેન ું અંતય ળધ. 
      P (2, 5) અને Q (5, 9) 

પ્ર.5. ટૂાંકનધ ખ. (કઈણ બે)         (12) 

1. ભારશતીના પ્રકાય વભજાલ. 
2. પ્રવાયભાનન ખ્માર વભજાલ. 
3. શે્રણીના વલવલધ પ્રકાય વભજાલ. 
4. વુંબાલનાના મૂભતૂ પ્રભેમ 
5. વનદળોને વુંદ કયલાની દ્ધવત વભજાલ.  

 

 

ઉંભય લથ 5-10 10-15 15-20  20-25   

વલદ્યાથીઓની વુંખ્મા 50  25 15  00  



 

પ્ર.6.  યગ્ય નવકલ્ સાંદ કરી વાક્ય ખ.        (10) 

1. બાયતભાું આંકડાળાસ્ત્રના વતા તયીકે _______ ઓખામ છે.  
 A. એડભસ્સ્ભથ  B. ાસ્કર  C. ડૉ. ી.વી. ભશારનફીવ D. ડૉ. ળાસ્ત્રી 
2. આંકડાળાસ્ત્રભાું ભારશતી ભેલલાના __________ પ્રકાય છે. 

A. 4   B. 2   C. 3    D. 9 

3. યૈબ્રખક આરેખભાું વભમ _______ અક્ષ ય દળાથલલાભાું આલે છે. 
A. X    B. Y   C. Z   D.    

4. ભારશતીના તભાભ પ્રાપ્તાુંક એકત્ર શમ ત્માયે વયેયાળન ું વોથી વય ભા ________ છે.  
A. ફહ રક   B. ભધમસ્થ   C. ભધમક  D. આેરા ફધાજ  

5. આેરી ભારશતીભાું જે પ્રાપ્તાુંક વોથી લધ  લખત આલત શમ તેને _________ કશ ેછે. 
A. ભધમક   B. ફહ રક   C. ભધમસ્થ  D. એકણ નશી 

6. વલચયણના ઘન લગથમૂને _________ કશ ેછે. 
A. પ્રભાબ્રણત વલચરન  B. વયેયાળ વલચરન  C. ફુંને  D. પ્રભાબ્રણત વલચયણ  

7. ________ તભાભ વનદળથ એકભની રકિંભતન ું વલધેમ છે.  
A. વભષ્ટટ  B. પ્રાુંચર  C. આગણક  D. આેર ફધાજ    

8. વનદળથના આધાયે વભષ્ટટ વલળે અન ભાન કયતા ઉદબલતી ભરૂને _________ કશ ેછે. 
A. પ્રભાબ્રણત દ   B. વનદળથ ભરૂ  C. ફુંને   D. વભષ્ટટ ભરૂ  

9. એક અનબ્રબનત ાવ 120 લખત ઉઠાલલાભાું આલે છે. ત ઉયની ફાજ એ અંક 6 આલે તેની અેક્ષા શ ું થળે?   
A. 20    B. 0.50   C. 720   D. 6  

    10.  પ્રાથવભક ભારશતી ભેલલાની યીત આભાુંથી નથી. 
A. પ્રત્મક્ષ જાત તાવ    B. પ્રશ્નાલરી દ્વાયા કયલાભાું આલતી તાવ    

C. ફુંને      D. એકણ નશી 
 
 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

ાઠ્યક્રમ  O efztdf\ s'Lqfgm Ljsf; (EEC-04)    Numerical Code B.com.: 0002 

તારીખ  O 19/01/2016      નોંધણી નાંબરO _____________ 

સમય  O 11.00 to 02.00      Numerical Code: 0025 

સચૂના   O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.     કુ ગણુ O 70 

 

પ્ર.1. 1760 થી 1943 દયમ્માન બાયતભાું ડેર ભટા દ ટકા વલળે જણાલી, દ ટકા યાશત ભાટે વયકાયે રીધેર ગરાની 
વલગતે ચચાથ કય.           (12) 

અથવા  
(A) દબ્રક્ષણ બાયતભાું અંગે્રજ ળાવનન પ્રબાલ  
(B) જભીનની ટચ ભમાથદા      

 

પ્ર.2. અસ્સ્થયતાન ખ્માર આી, કૃવ ઉત્ાદનભાું લધતી અસ્સ્થયતાનાું કાયણ જણાલ.    (12) 
અથવા  

 બાયતભાું નાની વવિંચાઈ મજનાનાું પ્રકાય જણાલી, તેની પ્રગવતની ચચાથ કય.  

 

પ્ર.૩. (A) શરયમાી ક્રાુંવત          (12) 
 (B) “નલી ટેકનરજીનાું લધાયાનાું રાબ ધવનકને જ ભલા ામ્મા છે” – વભજાલ. 

અથવા  
 યૂ એટરે શ ું? બાયતભાું યૂની અવય અને યૂની તીવ્રતા વલળે ચચાથ કય. 
 

પ્ર.4. બાયતભાું કૃવ વફવવડી વલળે વલગતે ચચાથ કય.       (12) 
અથવા  

ગયીફી યેખાન અથથ આી, ગયીફીનાું લરણ અને ગયીફીનાું સ્લરૂની ચચાથ કય. 
 

પ્ર.5. ટૂાંકનધ ખ. (કઈણ બે)         (12) 
1. ફાહ્ય અવય  
2. સ્લાતુંત્ર્મત્તય જભીન સ ધાયણા  
3. માુંત્રીકયણ અને યજગાયી  
4. દ ટકા અને યૂનાું વ ુંદબથભાું PDSની ભવૂભકા 
5. બાયતભાું કૃવ કયલેયા   

 

પ્ર.6.   બહવૈુકલ્લ્ક પ્રશ્ન ખ.          (10) 
1. ________ ભાું લાવિક શે્રણી એગ્રીકલ્ચયર સ્ટેરટષ્સ્ટકવ ઓપ બ્રિરટળ ઈષ્ન્ડમા ળરૂ થઈ. 

 (A) 1885   (B) 1886 (C) 1887  (D) 1890 

2. યાજતૂાનાનાું ઈવતશાવન વોથી બમાનક દ ટકા _________ ભાું ડય. 
 (A) 1868-69   (B) 1869-70 (C) 1870-71 (D) 1871-72 

3. જભીન ભશસેરૂ આકાયણીની એક ધધવત 

 (A) ફાુંક ટ   (B) વાુંક ટ  (C) યાુંક ટ (D) કાુંક ટ  
 

 



4. ગાભનાું વનલાવી ગણવતમાઓને _________ કશ ેછે. 
 (A) ઉલ્ક ડી    (B) રાક ડી (C) ગાભગણત (D) એકણ નશીં 

5. બાડાન કામદ _________ ભાું આવ્મ. 
 (A) 1869   (B) 1870 (C) 1859 (D) 1849 

6. 1970-73 તથા 1986-89 દયમ્માન ખાદ્ય ાકન લાવિક વદૃ્ધદ્ધદય ________ શત. 
 (A) 2.50%    (B) 2.40% (C) 2.70% (D) 2.60%  

7. જ CCA 2,000 થી 10,000 લચ્ચે શમ ત તેને __________ વવિંચાઈ મજના કશ ેછે. 
 (A) ભટી    (B) નાની  (C) ભધમભ (D) એકણ નશી 

8. HYV બ્રફમાયણભાું વોથી લધ  વપતા __________ ની ફાફતભાું પ્રાપ્ત થઇ છે. 
 (A) ચખા    (B) ભકાઈ  (C) ફાજયી (D) ઘઉં 

9. નલી ટેકનરજીની વપતા ભાટે ________ ખફૂ જ ભશત્લની ભવૂભકા અદા કયે છે. 
 (A) વવિંચાઈ    (B) ખાતય (C) બ્રફમાયણ   (D) જ ુંત  નાળક દલા  

10. ________ દયમ્માન આમજન ુંચે રઘ તભ જરૂરયમાત અને અવયકાયક ઉબગ ભાુંગ અંગે ‘ટાસ્ક પવથ’ ની યચના 
કયી શતી. 
(A) 1955   (B) 1966 (C) 1977  (D) 1988 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

ાઠ્યક્રમ  O અથથળાસ્ત્રભાું પ્રાયુંબ્રબક ગબ્રણતીમ દ્ધવતઓ (EEC-05)  Numerical Code B.com.: 0002 

તારીખ  O 16/01/2016      નોંધણી નાંબરO _______________ 

સમય  O 11.00 to 12.30      Numerical Code: 0026 

સચૂના   O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.   કુ ગણુ – 35 
 

પ્ર.1. વલકર વભીકયણન ખ્માર વભજાલી તેના આવથિક ઉમગ વલળે ચચાથ કય.    (10) 

અથવા  

ફે વત્રકણના વયલાા, ફાદફાકી, ગ ણાકાય અને બાગાકાયની પ્રરક્રમાઓ કેલી યીતે થામ છે તે વભજાલ. 
પ્ર.2. ટૂુંકનોંધ રખ. (ગભે તે ફે)          (10) 

1. અથથળાસ્ત્રભાું અવનમત વુંકરનની ઉમબ્રગતા 

2. કફલફે ભડેર (Cobweb Model) 

3. અંતમ થખ અન ેફરશમ થખ વલધમે 

4. ટેરયન પ્રભેમ (Taylor’s Theorem) 

5. શકીન્વ – વામભન ળયત (Hawkins – Simon’s Condition) 
પ્ર.૩. વનમત વુંકરનન અથથ વભજાલી તનેી આવથિક ઉમબ્રગતા દળાથલ.      (10) 

અથવા 

 નીચે આેર શે્રણીકન વ્મસ્ત ભેલ. :- 

1.     [
   
   
   

] 

2. [
         
         
         

] 

    

પ્ર.4.  બહવૈુકલ્લ્ક પ્રશ્નના જવાબ ખ.         (05) 

1. એકભ શે્રબ્રણકને ચયવ શે્રબ્રણક થવ ું જરૂયી છે. આ વલધાન _________. 

A. વાચ ું છે.  B. ખટ ું છે.  C. અવનવિત છે.  D. એકણ નશીં  

2. એક ઈજાયદાયન ઉત્ાદન ખચથ જ શનૂ્મ શમ ત ભાુંગની મલૂ્મવાેક્ષતા _______શળે, કે જેથી ફજાયરકિંભત નક્કી 

થઇ ળકે.  

A. ઋણ   B. એકભ   C. ઘન   D. શનૂ્મ શમ  

3. શે્રબ્રણક   [  
  

] અને   [
  
  

] શમ ત, ગ ણાકાય AB = __________ થામ. 

 A. [
    
    

] B. [
    
    

] C. [
    
    

] D. [
    
    

] 

4.           તષૃ્ટટગ ણ વલધેમ છે. જ ફજાયરકિંભત રૂ.4/- શમ ત, ગ્રાશક વભત રાની સ્સ્થવત તે લસ્ત   ાછ 

_________ ખચથ કયળે. 

 A. રૂ.20/-   B. રૂ. 12/-   C. રૂ. 16/-  D. રૂ. 8/- 
     5.  અથથળાસ્ત્રભાું વલધેમન પ્રથભ વલકરન __________ સચૂલે છે. 
 A. ક ર વુંખ્મા  B. વયેયાળ વુંખ્મા   C. વીભાુંત વુંખ્મા  D. ઉયનાભાુંથી એકણ નશીં 
     _______________________ 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

ાઠ્યક્રમ  O આવથિક વલકાવના ઢાુંચા V ત રનાત્ભક અભ્માવ (EEC-06) Numerical Code B.com.: 0002 

તારીખ  O 16/01/2016      નોંધણી નાંબરO _______________ 

સમય  O 03.00 to 06.00      Numerical Code: 0027 

સચૂના   O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.     કુ ગણુ O 70 
 

પ્ર.1.  ઔદ્યબ્રગક ક્રાુંવતની ાશ્વ ઁભવૂભકા લણથલ. ઔદ્યબ્રગક ક્રાુંવતના વભમન ું વાભાજજક ાસ ું જણાલ અને ભાનલીમ 

 રયણાભની ચચાથ કય.          (12) 

અથવા  

લેાયની વત્રકણીમ રૂયેખાન ખ્માર વભજાલ અને લેાયથી બ્રિટનને થમેર પામદાઓ જણાલ. 
પ્ર.2. જાાની ખેતવલકાવની ચચાથ કયી ઔદ્યબ્રગકયણન ું ઐવતશાવવક  ન:મલૂ્માુંકન કય.    (12) 

અથવા  

 ય દ્ધ વામ્મલાદન ું આવથિક દ્ધવત તયીકે લણથન કય. 
પ્ર.૩. નલીનીકયણ આવથિક વલકાવન ામ છે.- વભજાલ.       (12)  

અથવા  

 આવથિક વલકાવ ભાટે ભટા ધક્કાની વ્યશૂયચના વભજાલ. 
પ્ર.4. લૈવશ્વક ભશાભુંદીનાું કાયણ અને અવયન ું લણથન કય.        (12) 

અથવા  

જાગીયદાયીપ્રથા શઠે નીચી ઉત્ાદકતા ભાટે જલાફદાય રયફ કમા શતાું?  

પ્ર.5. ટૂાંકનધ ખ. (કઈણ બે)         (12) 

1. આમજન વલર ધધ ફજાય  

2. મડૂીલાદ અને અલ્ વલકાવન વવદ્ધાુંત 

3. વભત બ્રરત વલકાવન ું ભશત્લ  

4. ખેતીન ું લાબ્રણજ્મકયણ 

   

પ્ર.6. હતેુક્ષી પ્રશ્ન (યગ્ય નવકલ્ની સાંદગી કર)       (10) 

1. “બાલક્રાુંવત” ભાું  

(A) રકિંભતી ધાત  ઓના  યલઠાભાું લધાય થમ     

(B) રકિંભતી ધાત  ઓના  યલઠાભાું ઘટાડ થમ  

(C) અન્મ લસ્ત  ઓના બાલભાું ઘટાડ થમ     

(D) ઉયનાું ફધાુંજ વાચાું છે.  

2. કમા ઉદ્યગથી ઔદ્યબ્રગકયણની પ્રરક્રમા ળરૂ થઈ?  

(A) રખુંડ- રાદ     (B) કાડ 

(C) કૃવ- ેદાળ    (D) ખવનજ  
 

 



3. ક ઝનેટના વલચાય પ્રભાણે આધ વનક આવથિક ય ગ ત્રણ ફાફત ય આધારયત છે. 

(A) વલજ્ઞાન, ટેકનરજી અને વળક્ષણ    

(B) સ ચાર  લશીલટ, સ્સ્થય વયકાય અને રકળાશી  

(C) બ્રફનવાુંપ્રદાવમકતા, વભાનતા અને યાટરીમલાદ   

(D) ઉયનાભાુંથી એકણ નશીં  

4. નીચેનાભાુંથી કય ું દ્ધદ્વવલધ અથથતુંત્રન ું રક્ષણ નથી? 

(A) એક દેળની અંદય ફે બ્રબન્ન વાભાજજક- આવથિક ટેકનરજીકર માથલયણ શમ છે      

(B) ફેયજગાયી અને અધથફેયજગાયી પ્રલતથભાન શમ છે  

(C) ફે વલબાગ ાવે બ્રબન્ન ઉત્ાદન દ્ધવત શમ છે   

(D) એકવાથે ફે લસ્ત  ન લેાય થત શમ છે 

          5.  યવળમાભાું પ્રથભ ુંચલીમ મજનાન ું અભરીકયણ કમાું લથથી ળરૂ થય ું? 

(A) 1927     (B) 1920   (C) 1951   (D) 1917  

6. આધીનતાના વવદ્ધાુંત કણે આેર છે?  

(A) પે્રબ્રફળ    (B) યસ્ટલ  (C) કેઈન્વ   (D) યડાન  

7. ફીજ ું વલશ્વય દ્ધ કમાું લથભાું ળરૂ થય ું? 

(A) 1919   (B) 1945  (C) 1939  (D) 1954 

8. બ્રિટનભાું ભશાભુંદીની અવય શલી શતી. કાયણકે, 

(A) ઓછ વલદેળ લેાય      (B) સ લણથધયણન ત્માગ  

(C) વ્માજદયભાું ઘટાડ  (D) કૃવ આધારયત અથથતુંત્ર  

9. બ્રિટનભાું 1830ના દામકાભાું શ્રભ અને મડૂીના વુંફ ુંધભાું કણે વોથી લધાયે વશન કયવ ું ડ્ ું શત  ું? 

 (A) મડૂીવતઓએ      (B) કાભદાયએ    

 (C) જભીનદાયએ   (D) ઉયના ફધા જ 

10. આમજન ળા ભાટે જરૂયી છે?  

 (A) વાધનની કામથક્ષભ પાલણી કયલા     

 (B) ભુંદીની અવયભાુંથી ફશાય આલલા  

 (C) (a) તથા (b) ફુંને  

 (D) ઉયનાભાુંથી એકણ નરશ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

ાઠ્યક્રમ  O આવથિક વલચાય અને [ નીવતઓ (EEC-09)   Numerical Code B.com.: 0002 

તારીખ  O 16/01/2016      નોંધણી નાંબરO _______________ 

સમય  O 12.30 to 02.00      Numerical Code: 0028 

સચૂના   O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.   કુ ગણુ – 35 
 

પ્ર.1. અવભાનતા ભાનની વભસ્માઓ ચચો.        (10) 

અથવા  

વલકાવળીર દેળભાું વળક્ષણની  વલળેતાઓ જણાલ. 
  

પ્ર.2. ખાધ યલણીન રયચમ આ.         (10) 

અથવા 

 વુંચારનભાું શ્રવભકની બાગીદાયની વપતાની ળયત જણાલ. 
 

પ્ર.૩. ટૂાંકનધ ખ. (કઈણ બે)         (10) 

1. ગીતી આંક  

2. વાતભી ુંચલીમ મજના ભડેર  

3. શ્રભપ્રધાન ઉત્ાદન ધધવત 

4. જાશયે અને ખાનગી ક્ષેત્ર 

   

પ્ર.4. નીચેના નવધાન ખરા છે કે ખટા તે જણાવ.        (05) 

1. આમાત જકાત લડે સ્લદેળી અલેજી લસ્ત  ઓને વુંયક્ષણ આી ળકામ છે. 

2. નાણાુંચન ું અન દાન બાયતીમ ફુંધાયણની કરભ 282 દ્વાયા આલાભાું આલે છે. 

3. આવથિક અવભાનતા ભાનભાું ભાત્ર વ્માખ્મારક્ષી વભસ્મા જલા ભે છે. 

4. બાયતભાું છાત વલસ્તાય વલકાવ ભાટેની યાટરીમ વવભવતન ું મ ખ્મ કામથ વળક્ષણની ગ ણલત્તાભાું સ  ધાય કયલાન ું છે.  

5. વુંસ્થાવનક ળાવન દયવભમાન બાયતના ગશૃઉત્ાદન કયતા યાટરીમ આલક લધાયે શતી. 
 


