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;Êf\t 5zl1ff જુાઈ - 2015 

 

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

5f9is~d  O vy"xf:Êgf d}/e}t Bif,m (EEC-01)   Numerical Code B.com.: 0002 

Tffzlb  O 27/07/2015      gm\w6l g\az: _______________ 

;di  O 11.00 to 02.00      Numerical Code: 0022 

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

 

પ્ર.1  યાષ્ટ્રીમ આલક ભાલાની ધ્ધતતઓનો રયચમ આો.       (12) 
અથવા  

ફુગાલો એટરે શ ું? ફુગાલાની અવયો તથા ફુગાલાજન્મ ખાધનો ખ્માર વભજાલો.  
પ્ર.2  કેઈન્વના તવધ્ધાુંત પ્રભાણે નાણાની ભાુંગના શતે  ઓ વભજાલો.      (12) 

 અથવા    

 મ ક્ત લેાય અને વુંયક્ષિત લેાય તલળે તભાયા તલચાયો જણાલો.       

પ્ર.૩  લશચેણીનો વીભાુંત ઉત્ાદક્તાનો તવધ્ધાુંત વભજાલો.       (12) 
અથવા  

તલકાવ એટરે શ ું? તલકાવની યાલરુંફી તલચાયધાયાનો રયચમ આો. 
પ્ર.4  દયખાસ્ત યેખાઓની ભદદથી ાયસ્રયક ભાુંગનો તવધ્ધાુંત વભજાલો.     (12) 

અથવા  
 આકૃતતની ભદદથી ક્ષફન-પ્રભાણવય ઉત્ાદનનો તનમભ વભજાલો. 
પ્ર.5  ટૂૂંકનોધ ખો. (કોઈણ બે)         (12) 
 1. રકિંભત બેદબાલ  
 2. કોફલેફ તવદ્ાુંત  
 ૩. સચૂકઆંકન ું ભશત્લ  
 4. નાણાુંકીમ ખચચ અને લાસ્તતલક ખચચ 
 5. શ્રભતલબાજન     

પ્ર.5  નીચેના વવધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો અને ખોટા હોય તો સાચુૂં વવધાન ખો.   (1૦) 
 

1.  બાયતભાું ારયલારયક ફચતોન ું ક ર ફચતોભાું ભોટ ું મોગદાન છે. 
2.  અથચતુંત્રભાું લાસ્તલભાું ફધાું ફજાયો ણૂચ સ્ધાચલાા શોમ છે. 
૩.  ઉત્ાદન એટરે ત  ષ્ષ્ટ્ટગ ણન ું વર્જન. 
4.  ણૂચ શરયપાઇભાું AR>MR  શોમ છે. 
5.  રાુંફો ગાો એટરે જેભાું ઉત્ાદનના ફધા જ વાધનોનો  યલઠો સ્સ્થય શોમ. 
6.  ઉત્ાદનભાું યોકલાભાું આલતાું લધાયાનાું વાધનદીઠ થતો લધાયાનો ખચચ વયેયાળ ખચચ કશલેામ છે. 
7.  વભાજલાદી યાજ્મ એટરે એવ ું યાજ્મ કે જેભાું ઉત્ાદનના મ ખ્મ વાધનોની ભાક્ષરકી યાજ્મની શોમ છે. 
8.  સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇષ્ન્ડમા (SBI) ફેન્કોની ફેંક તથા વયકાયની ફેંક તયીકેન ું કામચ કયે છે. 
9.  વુંણૂચ મલૂ્મ વાેિ ભાુંગયેખાનો ઢા X ધયીને (ક્ષિતતજ)ને વભાુંતય શોમ છે. 
૧૦.લસ્ત  ઓની તનકાવ ચાલ  ખાતાની ઉધાય નોંધ તયીકે ગણલાભાું આલે છે.  



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

;Êf\t 5zl1ff જુાઈ - 2015 

 

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

5f9is~d  O :jft\…i 5~fL%t 5klgm efztgm vfLy"s Ljsf; (EEC-02) Numerical Code B.com.: 0002 

Tffzlb  O 29/07/2015      gm\w6l g\az: _______________ 

;di  O 11.00 to 02.00      Numerical Code: 0023 

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

 

પ્ર.1. કૃતન ું લાક્ષણજ્મીકયણ એટરે શ ું? બાયતભાું તેની ઉત્્ાુંતત કેલીયીતે થઈ લણચલો.    (12) 
અથવા  

તનયેિ ગયીફી એટરે શ ું? ગયીફીના ભાદુંડો અને બાયતભાું ગયીફીના લરણોની ચચાચ કયો.   

 

પ્ર. 2.  બાયતભાું લસ્તીના લરણો જણાલી આતથિક તલકાવભાું લસ્તીન ું ભશત્લ વભજાલો.    (12) 
અથવા  

 બાયતીમ અથચતુંત્રનાું તલકાવભાું ફાહ્ય વાધનોની ભતૂભકા તાવો. 
 

પ્ર. 3. બાયતભાું નાણાકીમ નીતતના ઉદે્દળો જણાલી નાણાકીમ નીતતના વાધનોની ચચાચ કયો.   (12) 
અથવા  

(1) બાયતીમ કૃત તલકાવ ય ટેકનોરોજીકર રયફોની અવય તાવો. 
(2) બાયતભાું જાશયેિેત્રના ઉદે્દળો જણાલો. 

 

પ્ર.4. આઝાદી છી દેળભાું ળશયેીકયણના ભશત્લના રિણો વભજાલો.      (12) 
અથવા  

(1) બાયતભાું તનકાવ પ્રોત્વાશન નીતતની તનકાવ યની અવયો. 
(2) ગ્રામ્મ તલસ્તાયભાું સ્ત્રી-કાભદાયોની વભસ્માઓ ય નોંધ રખો.   

 

પ્ર.5.  ટૂૂંકનોધ ખો. (કોઈણ બે)         (12) 
1. બાયતભાું તળિણન ું વ્મલવામીકયણ  
2. નાના અને ગ્રાભોદ્યોગોન ું ભશત્લ  
3. બાયતભાું જભીન સ ધાયા  
4. યીઝલચ ફેન્કના કામો  
5. ખાધ યૂક નાણાતુંત્રન ું ભશત્લ  

   

પ્ર.6. બહવૈુકલ્પક પ્રશ્નોનાૂં ઉત્તર ખો.         (10) 
1. કાગદી નાણાુંની ળરૂઆત ઈ.વ. _________ થી થઈ શતી. 

(1821, 1861, 1921, 1935) 
2. “ઈમ્ીયીમર ફેંક” એ બાયતની કઈ ફેંકન ું જ ન  ું નાભ છે?  

(SBI, RBI, BOB,NABARD) 
3. બાયતભાું રયઝલચ ફેંક ઓપ ઇષ્ન્ડમાની કાભગીયી ઈ.વ. __________ થી ળરૂ થઈ. 

(1901, 1925, 1935, 1955) 
4. બાયત તલશ્વના ક ર જભીન તલસ્તાયનો ______% જેટરો તલસ્તાય ધયાલે છે. 

(1.4, 2.4, ૩.4, 4.4) 



5. લસ્તીની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ ___________ તલશ્વભાું દ્વિતીમ સ્થાન ધયાલે છે. 
(ચીન, ારકસ્તાન, શ્રીરુંકા, બાયત) 

6. બાયતભાું પ્રથભ ુંચલીમ મોજનાની ળરૂઆત __________થી થઈ શતી.  
(1 એતપ્રર 1951, 1 જૂન 1955, 1 જૂન 1951, 1 એતપ્રર 1955) 

7. યાષ્ટ્રીમ કૃત અને ગ્રાભીણ તલકાવ ફેંક (નાફાડચ) ની સ્થાના ક્યાયે થઈ? 
(1951, 1962, 1982, 1991) 

8. 18 ભી વદીના ાછરા અધચ બાગભાું _____________ઉદ્યોગીકયણ શાુંવર કયનાયો તલશ્વનો પ્રથભ દેળ શતો. 
(ઇંગ્રેન્ડ, યતળમા, જાાન, અભેરયકા) 

9. બાયતના કમા યાજ્મભાું વાિયતા દય વૌથી ઉંચો છે? 
(ગ જયાત, યાજસ્થાન, ક્ષફશાય, કેય) 

10. 2011 ની લસ્તી ગણતયી પ્રભાણે બાયતની લસ્તી_______ કયોડ શતી. 
(104, 121, 111, 131) 
 

 
 

 



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

;Êf\t 5zl1ff જુાઈ - 2015 
 

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

5f9is~d  O 5~fyLds vf\s0fxf:Êli zltm vg[ dmh6l 5êLtvm (EEC-03)   Numerical Code: 0024 

Tffzlb  O 27/07/2015       Numerical Code B.com.: 0002 

;di  O 03.00 to 06.00       gm\w6l g\az: _______________ 

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

પ્ર.1. પ્રાથતભક ભારશતી અને ગૌણ ભારશતી એટરે શ ું? પ્રાથતભક ભારશતી એકઠી કયલાની યીતોન ું વતલસ્તય લણચન કયો.(12) 
અથવા  

 આંકડાળાસ્ત્રનો દ ર મોગ લણચલો. 
પ્ર.2. (a) 4  ર ો અને 6 સ્ત્રીઓની પ્રતતરદન આલક 50 રૂ. છે. લી 4  ર ોની ભજૂયી, 4 સ્ત્રીઓની ભજૂયી કયતાું ૨૦ રૂ. 
 લધાયે છે તો દયેક  ર  અને સ્ત્રીઓની ભજૂયી ળોધો.       (12) 
 (b) એક ગ ણોત્તય શે્રણીન ું 6 ઠ ું દ 972 અને 8 મ ું દ 8748 છે. શે્રણી તથા પ્રથભ 12 દનો વયલાો કયો.  

અથવા  
(a) (12,14) અને (5,7) ક્ષફિંદ ઓ લચ્ચેના યેખાખુંડને 3:4 નાું પ્રભાણભાું તલબાજન કયતાું ક્ષફિંદ ના માભ ળોધો. 

 (b)  (       

  
)
 

  ન ું અચ દ ળોધો. 
પ્ર.3.     નીચેની ભારશતી ભાટે ભધ્મક, પ્રભાક્ષણત તલચરન અને વયેયાળ તલચરન ભેલો.    (12) 
 

 

 

  

અથવા  
 નીચેની ભારશતી ભાટે ફે તનમત વુંફ ુંધ યેખાઓ ભેલો. ત્માયફાદ  
 (1) 16 લચની ત્ની ભાટે તતની અંદાજજત ઉંભય ભેલો. 
 (2) 30 લચના તત ભાટે ત્નીની અંદાજજત ઉંભય ભેલો. 
  

 

 

 

પ્ર.4. (a) 120 કાયીગયોના નીદળચભાું ભજૂયીનો ભધ્મક અને પ્રભાક્ષણત તલચરન અન ્ ભે 11.35 અને ૩.03 છે. તો 9 રૂ. અને 
17 રૂ. લચ્ચેની ભજૂયી ભેલતા કાયીગયોની ટકાલાયી ળોધો.      (12) 

 (ભજૂયીન ું તલતયણ પ્રભાણ્મ તલતયણ છે.) (z=૦ થી ૦.78 િેત્રફ્ = ૦.2823 અને z=૦ થી 1.86 િેત્રફ્= ૦.4686) 
(b) નીચેની ભારશતી ભાટે સ યેખાન ું અન્લામોજન કયો. અને ભાતવક લરણ કેલી યીતે ભેલામ છે તે દળાચલો.  

 

 

 

  

 

અથવા  
(a) B ય તનલવીટીની વયખાભણીભાું A ય તનલવીટીભાુંથી યીિાભાું ાવ થવ ું વય છે. તેલી ભારશતી છે. A અને B 

ય તનલવીટીઓભાુંથી ્ભળ: 150 અને 195 તલદ્યાથીઓના ફે મદચ્છ તનદળચ રેલાભાું આવ્મા. તેભાું A ય તનલવીટી 
ના 60 તલદ્યાથીઓ અને B ય તનલવીટીનાું 72 તલદ્યાથીઓ ાવ થામ તો ભેરી ભારશતીભાું તથ્મ છે કે કેભ તેની 
ચકાવણી કયો. d = ૦.01 રો  
 

 

લગચ  4-5  6-7  8-9  10-11  12-13  14-15  ક ર  
આવતૃત્ત  4  10  20  15  8  3  60  

તતની ઉંભય (  ) 25  22  28  26   35  ૨૦  22  40  20  18  
ત્નીની ઉંભય (y) 18  15  20  17  22  14  16  20  15  14  

લચ  1970  1971  1972  1973  1974  
વયેયાળ ભાતવક ઉત્ાદન 

(‘000 ટન) 
38  40  41  45  47  



(b) ફે વભરૂ થેરીઓભાું (i) 4 વપેદ અને ૩ રાર અને (ii) ૩ વપેદ અને 7 રાર દડા છે. મદચ્છનની યીતથી એક 
થેરી વુંદ કયી એક દડો ભેલલાભાું આવ્મો શોમ તો, 
(I) તે દડો વપેદ શોલાની વુંબાલના શ ું થળે? 
(II) તે દડો વપેદ શોમ ણ એ શરેી થેરીભાુંથી ભેલલાભાું આવ્મો શોમ તેની વુંબાલના શ ું થળે? 
 

પ્ર.5. ટૂૂંકનોધ ખો. (કોઈણ બે)         (12) 
1. યાષ્ટ્રીમ તનદળચ વલેિણ (NSS) લણચલો. 
2. ટાઈ-I અને ટાઈ II ભરૂ વભજાલો. 
3. પ્રભાણ્મ તલતયણના રિણો રખો. 
4. સચૂકઆંકની કવોટી લણચલો  
5. રોયેન્ઝ લ્ વભજાલો  

   

પ્ર.6.  યોગ્ય વવકપ સૂંદ કરી વાક્ય ખો.        (10) 
1. જો n કદના માદચ્છીક તનદળો  યલણી યરશત શોમ, તો તનદળોની ક ર વુંખ્મા કેટરી થામ?  
 A. m = N

n
 B. m = NCn C. m = n

n
 D. m = n

N
 

2. ક્ષફિંદ ઓ (4,5) અને (3,8) લચ્ચેન ું અંતય ળોધો. 
A. √    B. √10    C. ૩.5   D. એક ણ નશીં  

3. ભારશતીનો ભધ્મક અને ભધ્મસ્થ અન ્ ભે 348.66 અને 350.8 છે તો તેનો ફહ રક ળોધો. 
A. 355.8  B. 355   C. 354.5  D. 356  

4. પ્રવાશ્ભાનન ું શે્રષ્ટ્ઠ ભા કય ું છે? 
A. વયેયાળ તલચરન  B. ચત થચક તલચરન  C. પ્રભાક્ષણત તલચરન  D. તલસ્તાય  

5. એક વભષ્ષ્ટ્ટભાુંથી રેલાભાું આલેરા 16 અલરોકનની જોડ ભાટે વશ વુંફ ુંધાુંકની રકિંભત ૦.7 ભે છે. તો વુંબતલત દો 
ળોધો. 
A. ૦.086   B. ૦.86   C. ૦.614   D. ૦.786 

6. ્ભાુંક વુંફ ુંધાુંકની ગણતયીભાું ∑  d2 = ૦ ભે તો ્ભાુંક વુંફ ુંધાુંકની રકિંભત કેટરી થામ? 
A. ૦    B. -1    C. C.1    D. ૦.5  

7. કમો સચૂકઆંક આદળચ સચૂકઆંક ગણામ છે.  
A. રાસ્ેમય   B. ાળે    C. રપળય   D. ભાળચર  

8. એક અનક્ષબનત ાવો 120 લખત ઉછાલાભાું આલે છે.તો ઉયની ફાજ એ અંક 6 આલે તેની અેિા શ ું થળે? 
A. 20    B. 60    C. 100    D. એક ણ નશીં  

9. પ્રભાણ્મ તલતયણભાું ભધ્મક, ભધ્મસ્થ અને ફહ રકની રકિંભત કેટરી શોમ છે.   
A. ૦    B. 1    C. -1    D. ૩  

    10.  સ્તુંબારેખ __________ની રકિંભત નક્કી કયલા ઉમોગી છે. 
A. ફહ રક   B. ભધ્મસ્થ   C. ભધ્મક   D. ચત થચક  
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;Êf\t 5zl1ff જુાઈ - 2015 

 

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

5f9is~d  O efztdf\ s'Lqfgm Ljsf; (EEC-04)    Numerical Code B.com.: 0002 

Tffzlb  O 29/07/2015      gm\w6l g\az: _______________ 

;di  O 03.00 to 06.00      Numerical Code: 0025 

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

પ્ર.1. અંગે્રજોના આગભન લેૂની બાયતની યુંયાગત ગ્રાભીણ વભાજની મ ખ્મ રાિક્ષણકતાઓ વભજાલો.  (12) 
અથવા  

(1) ભોગર વભમ દયમ્માન જભીન ભાક્ષરકીની વ્મલસ્થા  
(2) જભીન સ ધાયણા કામચ્ભની તનષ્ટ્પતાના કાયણો જણાલો.      

 

પ્ર.2. બાયતભાું ાકોની તયાશભાું આલેરા રયલતચનો જણાલો.      (12) 
અથવા  

 ભોટી તવિંચાઈ મોજના એટરે શ ું? બાયતભાું ભોટી તવિંચાઈ મોજનાની પ્રગતતની વભીિા કયો.  

 

પ્ર.૩. (1) બાયતીમ કૃતની વભસ્માઓ જણાલો.        (12) 
 (2) નલી ટેકનોરોજીના ઉમોગને કાયણે કૃત ભાખાભાું થમેર રયલતચનો વભજાલો. 

અથવા  
 (1) દ ષ્ટ્કા અને ાકની વ્યશૂયચના ય નોંધ રખો. 
 (2) દ ષ્ટ્કા અને યૂની રયસ્સ્થતતનાું વુંદબચભાું pds ની ભતૂભકા તાવો. 
 

પ્ર.4. બાયતભાું કૃત કયલેયા નોંધ રખો.         (12) 
અથવા  

બાયતભાું ગયીફી યેખાના ભાનની તલતલધ ધ્ધતતઓ વભજાલો. 
 

પ્ર.5. ટૂૂંકનોધ ખો. (કોઈણ બે)         (12) 
1. જભીન ટોચભમાચદાનાું કામદાની તનષ્ટ્પતાના કાયણો. 
2. બાયતભાું કૃત માચલયણરિી તલસ્તાયો. 
3. બાયતભાું કૃતની વભસ્માઓ. 
4. બાયતભાું ગ્રાભીણ ધીયાણનો તલકાવ. 
5. રઘ ત્તભ જરૂરયમાત કામચ્ભ.   

 

પ્ર.6.   બહવૈુકલ્પક પ્રશ્નો ખો.          (10) 
1. બાયતભાું કામભી જભાફુંધીની પ્રથા __________ એ દાખર કયી શતી. 

(કોનચ લોક્ષરવ, ડેર શાઉવી, ભાઉન્ટ ફેટન, રોડચ કઝચન) 
2. બાયતભાું 1901 થી 1941 સ ધીનો લસ્તી વધૃ્ધ્ધનો દય __________ શતો. 

(10.4%, 9.4%, 6.4%, ૩.2%) 
3. 1866 ભાું વયકાયે ___________નાું પ્રમ ખ ડે ઓરયસ્વા દ ષ્ટ્કા ુંચની તનભણકૂ કયી શતી. 

(રોડચ કઝચન, રોડચ લેરેસ્રી, જ્મોર્જ કેમ્ફેર, જ્મોર્જ બ ળ) 
4. __________નાભના અથચળાસ્ત્રીઓએ 1962-63  થી 1964-65 તથા 1970-71 થી 1972-73 દયમ્માન તલતલધ 

યાજ્મોભાું ખાદ્ય ાક તથા પ્રમ ખ વ્માાયી ાકોની વધૃ્ધ્ધનો અભ્માવ કામો શતો.  
(શ્રી બલ્રા તથા શ્રી અરગ, શ્રી ભનભોશન તવિંશ, શ્રી સ દળચન, શ્રી યાભાન જ) 



 

5. વુંકક્ષરત જીલ્રા કૃત કામચ્ભની ળરૂઆત __________થી થઈ શતી. 
(1949, 1950, 1951, 1952) 

6. વ્માાયની ______________ તલચાયવયણીને ભાક્વચ અને ડાફેયીઓન ું વભથચન પ્રાપ્ત થય ું શત  ું. 
(Benign Intent, Margink Intant) 

7. કૃત વફતવડીએ નકાયાત્ભક લેયો છે?  
(વાચ ું, ખોટ ું) 

8. આમોજન ુંચના ભતે ળશયેી તલસ્તાયોભાું ભાથાદીઠ ________ કેરયી અને ગ્રાભીણ તલસ્તાયભાું ભાથાદીઠ ________ 
કેરયી કયતાું ઓછી કેરયી ભેલનાયને ગયીફ ગણલાભાું આલે છે. 
[(2000,2500), (2300,2600), (2100,2400), (2000,2300)] 

9. બાયતભાું રઘ ત્તભ જરૂરયમાત કામચ્ભ શઠે નીચેનાભાથી કઈ ફાફત આલયી રેલાભાું આલી નથી. 
 ૦ થી 14 લચના ફાકોને તેભના યશઠેાણની નજીકનાું સ્થોએ પ્રાથતભક તળિણ રૂ ું ાડવ ું. 
 મ શ્કેરી ધયાલતા ગાભોભાું ીલાન ું ાણી શોંચાડવ ું  
 ગ્રાભીણ તલસ્તાયના જભીન તલશોણા શ્રતભકોને જભીન આલી 
 1,500 થી લધ  લસ્તી ધયાલતાું ગાભડાને ફધી ભોવભ ભાટે યસ્તાઓની વ્મલસ્થા યૂી ાડલી 

10. PDS એટરે __________________________ 
 Public  Demand System  
 Public Distribution System  
 Price Determination System  
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vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 
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પ્ર.1. તલધેમનો મૂભતૂ ખ્માર ઉદાશયણ વાથે વભજાલો.       (10) 

અથવા  

ગણનો ખ્માર વભજાલી. ગણના તનમભો વભજાલો. 
પ્ર.2. કોઈણ ફે નાું જલાફ રખો.         (10) 

1. વીતભત અને વુંશત ગણ  

2. આંતળક તલકરન  

3. તલકર વભીકયણો અન ેતેના આતથિક ઉમોગો  

4. શ્રણેીકનો વ્મસ્ત  

5. અંતય વભીકયણ અન ેતલકરન વભીકયણ લચ્ચનેો તપાલત  
પ્ર.૩. વુંબતલત લયાળની વીભાનો ખ્માર વભજાલો.        (10) 

અથવા 

 નીચેના પ્રત્મેક ભાટે     પ્રત્મે dy 
  
 ભેલો. 

1.   
      

    
 

2.   
 

√      
 

3.              
 

     
4.            
5.   √      

    

પ્ર.4.  બહવૈુકલ્પક પ્રશ્નોના જવાબ ખો.         (05) 

1. જો    {        } અને   {      10 } k[ tm A મોગ B =      = __________થામ. 

A. {1,૩,5,7}  B. {9,10 } C. {1,૩,5,7,9,10}  

2. ફે વાધન (ઉમોગ)ની સ્સ્થતતભાું K (મડૂી) નાું ઉમોગભાું લધાયો થતા L (શ્રભ) ની બૌતતક ઉત્ાદક્તા _____છે. 

A. અતનતિત છે  B. પેયપાય થતો નથી  C. લધે છે   

3. શે્રક્ષણક શ ું છે? 

 A. વુંખ્માઓની ગોઠલણીનો ચોયવ  B. વુંખ્માઓની ગોઠલણીનો તત્રકોણ  C. વુંખ્માઓની ગોઠલણીનો રુંફચોયવ 

4. શે્રક્ષણક [
   
   
   

] 

 A. તલકણચ શે્રક્ષણક   B. તલમોજજત શે્રક્ષણક  C. એકભ શે્રક્ષણક 
     5.  રેગ્રાજ ગ ણક ધ્ધતતનો ઉમોગ તલધેમની ___________ળોધલા ભાટે થામ છે. 
 A. ક ર રકિંભત   B. વયેયાળ રકિંભત   C. વીભાુંત રકિંભત  
 

______________________________ 
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પ્ર.1.  18 ભી વદી અને 19 ભી વદીની ળરૂઆતભાું ખેત ઉત્ાદકતા લધાયલા કમા તલલધ ગરાું રેલામા શતા. (12) 

અથવા  

લેાયની ત્રીકોણીક રૂયેખાના ખ્માર વભજાલો. આલા લેાયભાુંથી ક્ષિટનને કઈ યીતે પામદો થમો? 
પ્ર.2. 19 ભી વદીના ઉત્તયાધચભાું 20 ભી વદીના ળરૂઆતભાું ક્ષિટનભાું ઔદ્યોક્ષગક પ્રવતૃત્તના તલકાવન ું સ્લરૂ વભજાલો અને 

 આ વભમગાા દતભમાન નલા તલકવતા ઔદ્યોક્ષગક યાષ્ટ્રોની ત  રનાભાું તેના તનનાુંકાયણો જણાલો.  (12) 

અથવા  

 ટોક ગાલા ળાુંતત શઠે ઉદ્દતલકાવ અને રયલતચનની ચચાચ કયો. 
પ્ર.૩. તલશ્વવ્માી ભુંદીની જાાન ય કેલી અને શ ું અવય થઇ શતી તેની વુંક્ષિપ્તભાું ચચાચ કયો.   (12)  

અથવા  

 યતળમન ખેતીની નીચી ઉત્ાદક્તા ભાટે જલાફદાય ઘટકોના નાભ આો. 
પ્ર.4. વોતલમેટ વયકાય િાયા તનતભિત ઔદ્યોક્ષગક ઉત્ાદનના વુંગઠનનાું નલા રૂન ું લણચન કયો.   (12) 

અથવા  

‘તવઝવચ કટોકટી’ ભાટેન ું મ ખ્મ કાયણ કય ું શત  ું અને તેના તયપ વયકાયનો પ્રતતબાલ ળો શતો તે તલગતલાય જણાલો.  
પ્ર.5. ટૂૂંકનોધ ખો. (કોઈણ બે)         (12) 

1. તલકાવના તફક્કાનો અંગે યોસ્ટોલનો તવધ્ધાુંત  

2. લેાયલાદીઓના આતથિક તલચાયો  

3. િતૈલાદનો ખ્માર   

4. રેતલવ ભોડેર  

5. કેન્દ્રીમ આમોજનન ું લૂચ ય યોતમન ભોડેર    

પ્ર.6. [A] બહુવૈકલ્પક પ્રશ્નોના જવાબ આો.        (05) 

1. યાષ્ટ્રીમ આલકભાું ખેતીનો લધાયે પાો __________વાથે વુંકામેરા છે. 

(A) નીચી ભાથાદીઠ આલક    (B) તલકતવત ખેત ટેકનોરોજી  

(C) ઊંચી ભાથાદીઠ આલક    (D) ઉયનાભાથી એક ણ નશીં   

2. પ્રાકૃતતક પ્રકોોના પ્રબાતલતોને યાશત શોંચાડલાની પ્રાથતભક જલાફદાયી ____________ની છે.  

(A) યાજ્મ વયકાય     (B) કેન્દ્ર વયકાય  

(C) આમોજન જલાફદાયી   (D) સ્લૈધ્ચ્છક વુંગઠનો  

3. જી.એ. પેલ્ડભેને યતળમા ભાટે શલે  ું ઔચારયક આમોજન __________દામકાભાું કય ું શત  ું. 

(A) 1980    (B) 1990  (C) 1910  (D) 1920  
 

 

 



4. ક ઝનેટનાું તલચાયોભાું આધ તનક આતથિક ય ગ ત્રણ સ્તુંબો ય આધારયત શતો_______________. 

(A) તલજ્ઞાન, ટેકનોરોજી અને શ્રભ      (B) તલજ્ઞાન ક્ષફનવાુંપ્રદાતમકતા અને યાષ્ટ્રલાદ   

(C) ક્ષફનવાુંપ્રદાતમકતા, વભાનતા અને યાષ્ટ્રલાદ   (D) ટેકનોરોજી, નપાનો ઉદે્દશ્મ અને યાજ્મ તનમુંત્રણો  

          5.  યેલ્લેની તેજી િાયા નપો કયતાું ___________એકભો શતા. 

(A) પક્ત કોરવો અને રોખુંડ ઍાય        (B) ોરાદ ફનાલતી અને એન્જીનીમયીંગ  

(C) યેલ્લેની જરૂયત તેભના ઉત્ાદનની શયેપેય ભાટે શતી    (D) ઉયના ત્રણ વાચા છે  
           [B] નીચેના વવધાનો સાચાૂં છે કે ખોટા તે દર્ાાવો.       (05) 

            1. પ્રીક્ષફળના ભુંતવ્મ પ્રભાણે છાત દેળો ભાટે આમાત અલેજી એજ એક ભાત્ર યસ્તો છે. 

            2. નલી આતથિક નીતત વભાજલાદન ું કામભી રિણ ફનલાની અેિા શતી. 

            ૩. વાશવોના વુંગઠનોના નલા સ્લરૂો ળોધી કાઢલાભાું આવ્મા. 

            4. 1905 છી ખેડૂતોના જીલનધોયણભાું નોંધાત્ર સ ધાયો થમો નશી. 

            5. યાષ્ટ્રીમકયણ એ ઈયાદાલૂચકની નીતત શતી.  
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પ્ર.1. વુંય ક્ત સચૂક આંકની ભમાચદાઓ રખો.        (10) 

અથવા  

વ્મસ્ક્ત િાયા થતી તળિણની ભાુંગનાું કમા કાયણો છે તે જણાલો.  
  

પ્ર.2. રોયેન્ઝ લ્નો તલચાય વભજાલો.         (10) 

vyjf 

 વભલામી નાણાતુંત્રનાું તવધ્ધાુંતો વભજાલો. 
 

પ્ર.૩. ટૂૂંકનોધ ખો. (કોઈણ બે)         (10) 

1. ખાધ યૂલણી  

2. ખાનગીકયણની ળક્યતાઓ  

3. પ્રજનન દય  

4. જકાત  
   

પ્ર.4. નીચેના વવધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો.        (05) 

1. પ્રથભ ુંચલીમ મોજના શયેોડ-ડોભય ભોડેર ય આધારયત શતી. 

2. તલદેળભાુંથી ભેલેરી ચોખ્ખી વાધન આલકના વયલાાથી GDP (FC) ન ું રૂાુંતય GDP (MP) ભાું કયી ળકામ. 

3. જન્ભ દય, મતૃ્ય  દય લગેયેની ગણતયી લસ્તીના પ્રતત 1,૦૦,000 (રાખ) ઉય થામ છે. 

4. બાયતભાુંથી ઊંચી વાટીએ આમાતો જાલી યાખલી ઈંગ્રેન્ડના રશતભાું શત  ું. 

5. સ્કૂર છોડી દેલાલાા (DROPOUTS) ની ભોટી વુંખ્મા ગયીફીના પેરાલાન ું રયણાભ છે. 
 


