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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 

Numerical Code B.com.: 0002 

gm\w6l g\az: _______________ 

5f9is~d  O jclj8l L;êf\t (EPA-01)    Numerical Code: 0055 

Tffzlb  O 27/07/2015 
;di  O 11.00 to 02.00 

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

 

 

પ્ર.1 જાશયે લશીલટનો અથથ વભજાલી, જાશયે લશીલટન ું ભશત્લ વભજાલો.     (12) 

અથલા 
 એપ.ડબ્લ્ય . ટેરયનો લૈજ્ઞાનનક વુંચારનનો નવધધાુંત નલગતે વભજાલો.  
  

પ્ર.2 કારથભાકથવના અભરદાયળાશીનાું રક્ષણો લણથલો.       (12) 

અથલા 
 કામથ નલબાજન ળા ભાટે જરૂયી છે? તે વભજાલી તેના ામાઓ નલગતે વભજાલો.    

    

 

પ્ર.3 લશીલટી આમોજન વભજાલી,તેના પ્રકાયો લણથલો.       (12) 

અથલા 
 નેતાગીયીનો અથથ વભજાલી તેના નવધધાુંતો લણથલો. 
 

પ્ર.4 અંદાજત્રનો અથથ વભજાલી, તેને તૈમાય કયલાના નવધધાુંતો વભજાલો.     (12) 

અથલા 
 લશીલટીતુંત્રભાું રાુંચ-ર ળલતની વભસ્માઓ દૂય કયલાના ઉામો લણથલો. 
પ્ર.5  ટૂુંકનોંધ રખો. (ગભે તે ફે)         (12) 

1. નલા જાશયે લશીલટના ધમેમો 
2. ભાનલવુંફ ુંધોનો અભબગભ 

3. ભેક્વલેફયનો લચથસ્લનો નવધધાુંત 

4. આદેળની એકતાનો નવધધાુંત 

5. ભાહશતીવુંચાયની આલશ્મકતાઓ  
 

પ્ર.6 ફહ લૈકલ્્ક પ્રશ્નોના વાચા ઉત્તય ળોધો.        (10) 

1. વત્તાના પ્રાલ્તતસ્થાનો ક્ાું છે? 

(A) કામદો   (B) પ્રણાભરઓ   (C) વત્તાવોંણી   (D) આેર તભાભ 

2. ભાહશતી વુંચાયના ભાધમભોને કેટરા જૂથોભાું લગીકૃત કયલાભાું આવ્મા છે? 

(A) 4    (B) 3    (C) 5    (D) 7 

3. કલો લોયન્ટો નો અથથ _______ થામ? 

(A) ઉરી કોટથ ને નીચરી કોટથ ને હ કભ 

(B) નીચરી અદારતે ોતાના કામથક્ષેત્ર ફશાય લધ  કામથ ન કયલાનો હ કભ 

(C) કોટથ  આ પ્રકાયનો આદેળ આીને, જાશયે અનધકાયીને કે નીચરી અદારતને અથલા અન્મ વત્તાધીળને કામદેવયની  
પયજો/કામો કયલા પયજ ાડે છે. 
(D) અદારત આ પ્રકાયની વત્તા દ્વાયા કોઈણ વ્મક્ક્તના દાલાઓની કામદેવયતાની તાવ કયી ળકે છે. 



4. અંદાજત્ર તૈમાય કયલાનો નવધધાુંત કમો છે? 

(A) અંદાજત્ર વભતોર શોવ ું જરૂયી 
(B) અંદાજો ળક્ શોમ તેટરા ચોક્કવ શોલા જરૂયી  
(C) ઉયના ફુંને  
(D) ઉયનાભાુંથી એકણ નહશ 

5. ગે્ર ક લાવન ું સતૂ્ર ક્ા નવધધાુંતની વાથે વુંફ ુંધ ધયાલે છે? 

(A) આદેળની એકતાનો નવધધાુંત   (B) અંક ળ-વીભાનો નવધધાુંત 

(C) શે્રણી સ્ત  નો નવધધાુંત    (D) વુંકરનનો નવધધાુંત 

6. કામથનલબાજનનો મ ખ્મ રાબ શ ું છે? 

(A) કામોની લશેંચણી     (B) વુંગઠનની કામથક્ષભતાભાું સ  ધાયો 
(C) કામથનલબાજનની ઉત્ાદનભાું લધાયો  (D) કોઈ એક બાગ ય ધમાન કેન્દ્ન્િત  

7. વુંકરન ળા ભાટે જરૂયી છે? 

(A) વુંઘથ દૂય કયલા    (B) ભફનતુંદ યસ્ત સ્ધાથ યોકલા 
(C) કયકવય અને કામથક્ષભતા ભાટે    (D) ઉયના તભાભ 

8. શે્રણી અભરદાયળાશીન ું રક્ષણ કય ું છે? 

(A) શ્રભ નલબાજન  (B) શે્રણી સ્ત    (C) કેલણી   (D) આેર તભાભ 

9. આમોજનની વભસ્મા કઈ છે? 

(A) વુંણૂથ યીતે ભાનલીમ લતથણકૂ અંક ળભાું યાખલી મ શ્કેર 

(B) જો ળાવકો મોગ્મ મ ૂ્ મ ન ધયાલતા શોમ તો મોજનાનો મૂ ઉદે્દળ નાળ ાભે. 
(C) ઉયના ફુંને  
(D) ઉયનાભાુંથી એકણ નહશ 

10. લતથનરક્ષી અભબગભ કોણે આેરો? 

(A) શફથટ વાઈભન     (B) એર.ડી.વ્શાઈટ 

(C) ્યથૂય ગ્ય ભરક     (D) એ્ટન ભામો 
 

       
____________________



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 

Numerical Code B.com.: 0002 

gm\w6l g\az: _______________ 

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

Tffzlb  O 29/07/2015 

;di  O 11.00 to 02.00 

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

 

પ્ર.1   ભોગર લશીલટ ય ચચાથ ત્ર રખો.        (12) 

અથલા 
 ભિટીળ લશીલટીતુંત્રભાું સ  ધાયાઓ ય નોંધ તૈમાય કયો.     

 

પ્ર.2 બાયતીમ ફુંધાયણના આમ ખ અને રક્ષણોના ચચાથ કયો.      (12) 

અથલા 
 કેન્દ્ન્િમ વભચલારમ વ્મલસ્થાતુંત્ર અને કામો વભજાલો.  

 

પ્ર.3 U.P.S.C. ના ઉત્નત્ત અને કામો લણથલો.        (12) 

અથલા 
 મ્ય નનનવર કોોયેળનના વ્મલસ્થાતુંત્રની ચચાથ કયો. 
 

પ્ર.4 વાભાજજક- વુંસ્કૃનતક ભાખાની લશીલટી તુંત્ર ય અવયો  નલગતે લણથલો.    (12) 

અથલા 
 કેન્િ-યાજ્મના લશીલટી વુંફ ુંધોની નલસ્તતૃ ભાહશતી આો. 
 

પ્ર.5 ટૂુંકનોંધ રખો. (ગભે તે ફે)         (12) 

1. ભિટીળ લશીલટીતુંત્રન ું સ્લરૂ 

2. બાયતભાું ફ ુંધાયણીમ ુંચો 
3. યાજ્માર 

4. યાજ્મ અને ુંચામતી યાજ લચ્ચેના વુંફ ુંધો 
5. લશીલટીતુંત્ર ય ન્માનમક અંક ળો 
 

પ્ર.6  મોગ્મ  નલક્ વુંદ કયો.         (10) 

 

1. 1773ના ક્ા ધાયાથી બાયતના લશીલટીતુંત્રભાું ભશત્લના સ ધાયાઓ થમા? 

(A) નનમાભક ધાયો  (B) યોરેટ એક્ટ   (C) કુંની ધાયો 
2. ભિટીળયો બાયત વયકાય ધાયો ક્ાયે અભરભાું રાવ્મા? 

(A) 1930   (B) 1935   (C) 1920 

3. ઓર ઇન્દ્ન્ડમા વનલિવ એક્ટ ક્ાયે વાય કયલાભાું આવ્મો? 

(A) 1952   (B) 1954   (C) 1951 
4. નગયાભરકાનો લશીલટી લડો કોણ શોમ છે? 

(A) પ્રમ ખ   (B) ચીપ ઓહપવય  (C) ઉપ્રમ ખ 

 

 



5. બાયતના પ્રમ ખ નામફ લડાપ્રધાન કોણ શતા? 

(A) વયદાય ટેર  (B) જલાશયરાર   (C) ઈન્દ્ન્દયાજી 

6. જી્રા લશીલટી તુંત્રનો લડો કોણ શોમ છે? 

(A) T.D.O.   (B) ભાભરતદાય   (C) કરેકટય 

7. પ્રથભ ુંચલીમ મોજનાનો વભમગાો કમો છે? 

(A) 1952 થી 57  (B) 1967 થી 72  (C) 1951 થી 56 

8. બાયતના ફુંધાયણભાું કેટરા પ્રકાયની કટોકટીઓની જોગલાઈ છે? 

(A) ૩    (B) 4    (C) 5 

9. દેળના યાજકીમ-લશીલટી ધધનત ય દફાણ રાલનાયને શ ું કશ ેછે? 

(A) દાફજૂથો   (B) રોભફઇંગ   (C) રાગલગ 

10. યાષ્ટ્રનત અને ઉયાષ્ટ્રનત આ ફુંને દો ખારી શોમ ત્માયે તેભની વત્તાઓનો કોણ ઉમોગ કયે છે? 

(A) લડાપ્રધાન   (B) સ નપ્રભ કોટથના ચીપ જન્દ્સ્ટવ  (C) મ ખ્મ ચ ૂુંટણી કનભળનય 

 

      ________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

;Êf\t 5zl1ff જ રાઈ – 2015 
 

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: _______________ 

5f9is~d  O Ljsf; jclj8 (EPA-03)     Numerical Code: 0057 

Tffzlb  O 27/07/2015 

;di  O 03.00 to 06.00 

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

 

પ્ર.1 નલકાવરક્ષી લશીલટના ઉત્્ાુંનતના નલનલધ તફક્કાઓન ું લણથન કયો.     (12) 

અથલા 
 આમોજન નલળે નલસ્તતૃ નનફુંધ રખો.       

 

પ્ર.2 વિકાસ એટે શુું? ભારતમાું વિકાસના ધ્યેયો સમજાિો.      (12) 

અથલા 
 યાજ્મ આમોજનન ું વ્મલસ્થાતુંત્ર વભજાલો.     

 

પ્ર.3 અભરદાયળાશીની ભનૂભકાની નલગતે ચચાથ કયો.       (12) 

અથલા 
 બાયતીમ અભરદાયળાશીના લાયવાન ું નલગતે લણથન કયો. 
 

પ્ર.4 ુંચામતીયાજની વભસ્માઓ અને તેન ું બનલષ્ટ્મ ચચો.       (12) 

અથલા 
 જાશયેક્ષેત્રની ઉત્્ાુંનત અને નલસ્તાયન ું લણથન કયો. 
 

પ્ર.5 ટૂુંકનોંધ રખો. (ગભે તે ફે)         (12) 

1. વિકાસક્ષી િહીિટ વ્યિસ્થાપનના ક્ષણો 
2. ભારતમાું ોકશાહી વિકેન્દ્રીકરણ 

3. ગ્રામીણ આયોજનની પડતી 
4. સ્િૈચ્છિક સુંસ્થા 
5. વિકાસક્ષી કોપોરેશનનાું કાયો 

 

પ્ર.6 મોગ્મ નલક્ વુંદ કયી જલાફ આો.        (10) 

1. 1945ભાું વયકાયે કઈ નીનત વુંફ ુંધે જાશયેનામ ું ફશાય ાડ્ ું? 

(A) નલદેળનીનત    (B) ગશૃનીનત    (C) ઔદ્યોભગક નીનત 

2. અંત્મોદમ મોજના કોના નલચાયો ય આધાહયત મોજના છે? 

(A) ગાુંધીજી    (B) નશરે     (C) ભનભોશનનવિંઘ 

3. મ ક્ત વાશવોની વાથો-વાથ નલળા જાશયેક્ષેત્રની શાજયી અથથતુંત્રના રક્ષણને કેવ ું ફનાલે છે? 

(A) નલકનવત   (B) નભશ્ર    (C) નલકાવળીર 

4. વયકાય કે કુંની દ્વાયા ફશાય ાડલાભાું આલેર યોકાણના પ્રભાણત્રને શ ું કશ ેછે? 

(A) યોકાણ    (B) ફોન્ડ    (C) ખયીદીત્ર 

5. કોણે ોતાના રખાણોભાું ભિટીળ ળાવનની શાનનકતાથ અવયો નલળે રખ્ય ું છે? 

(A) સ બાચુંિફોઝ    (B) જલાશયરાર નશરે    (C) દાદાબાઈ નલયોજી 



6. નનમ્ન સ્તયના આમોજનને આ નાભે ણ ઓખી ળકામ? 

(A) ગ્રામ્મ આમોજન   (B) મૂ આમોજન   (C) જી્રા આમોજન  
7. ુંચામતીયાજ ભાટે ભાટે બાયતભાું કઈ વનભનતન ું નાભ પ્રથભ રઇ ળકામ? 

(A) ફલુંતયામ ભશતેા વનભનત  (B) અળોક ભશતેા વનભનત   (C) આમુંગય વનભનત 

8. વેલાભાું લધ  ઊંચી જલાફદાયીઓ આલી એટરે શ ું? 

(A) રાન્વપય     (B) ડતી    (C) ફઢતી 
9. નનનિત વભમગાા દયમ્માનના નાણાુંકીમ નનલેદનને શ ું કશ ેછે? 

(A) આલેદન    (B) ફજેટ    (C) યજૂઆત  
10. બાયતભાું ુંચામતીયાજની ળરૂઆત કમા યાજ્મભાું કયલાભાું આલે છે? 

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

Numerical Code B.com.: 0002 
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પ્ર.1 કાનભિક લશીલટનો અથથ, ઉત્્ાુંનત અને નલકાવ લણથલો.       (12) 

અથલા  

 બાયતભાું જાશયે લશીલટની રાક્ષભણકતાઓ વભજાલો.       

 

પ્ર.2 બાયતભાું સ્લાતુંત્ર્મ લેૂની અને લતથભાન સનુંદી સેિાઓનુું િર્ગીકરણ સમજાિો.    (12) 

અથલા 

 નોકયળાશીના રક્ષણો તથા નોકયળાશીના પામદા અને ગેયપામદા લણથલો.     

પ્ર.3 જાશયે વેલા ુંચનો ઉદબલ, નલકાવ અને કામો વભજાલો.      (12) 

અથલા 

લશીલટી ન્મામ ુંચોનો ઉદબલ, નલકાવ અને વત્તાનધકાયક્ષેત્ર સ્ષ્ટ્ટ કયો. 
 

પ્ર.4 બયતીનો અથથ જણાલી બયતીના પ્રકાય અને તેના ગ ણદો જણાલો.     (12) 

અથલા 

 બાયતભાું જાશયે વેલકોને ભેરા મૂભતૂ અનધકાયો અને તેના યની વયકાયી ભમાથદાઓ જણાલો. 

પ્ર.5  ટૂુંકનોંધ રખો. (કોઈણ ફે)         (12) 

1. વયકાય અને જાશયે વેલાઓ લચ્ચેનો વુંફ ુંધ 

2. યાજ્મ તારીભ વુંસ્થાઓના કામો 
3. લશીલટી સ ધાયા ુંચની બરાભણો  
4. વનુંદી વેલાભાું લશીલટી નીનતભતા અને ઈભાનદાયી 
5. કામથક્ષભતા લધાયનાયા કામથપે્રયકો 

પ્ર.6 ફહ લૈકલ્્કપ્રશ્નોના વાચા જલાફ તેના ્ભ વાથે રખો.      (10) 

1. નીચેનાભાુંથી કય ું વ્મલસ્થાતુંત્રન ું વૌથી અગત્મન ું તત્લ છે? 

(A) નાણાુંકીમ વાધનો  (B) બૌનતક વાધનો (C) ભાનલ મડૂી  (D) ટેકનોરોજી 

2. કાનભિક લશીલટભાું- ‘કાનભિક વુંચારન’ ના ફદરે ‘ભાનલળક્ક્ત વુંચારન’ ળબ્લદનો ઉમોગ કોણ સચૂલે છે? 

(A) પરીો   (B) ડેર મોડેય   (C) થોભવ જી.સ્ેટવ  (D)ભાઈકર જ્ય વીમવ 

3. નોકયળાશીભાું ‘સ્ોઈ્વ નવસ્ટભ’ નો ઉદબલ ક્ાું થમો શતો? 

(A) ચીન   (B) ઇંગ્રેન્ડ   (C) અભેહયકા   (D) બાયત 

4. નીચેનાભાુંથી  કય ું નોકયળાશીન ું લતથનપ્રધાન રક્ષણ નથી? 

(A) તકથફધધતા   (B) અલૈમક્ક્તકતા   (C) શે્રણી સ્તૂ   (D) તટસ્થતા 
 



5. બાયતભાું વભલામી જાશયે વેલા ુંચ (F.P.S.C) ક્ાયથી કેન્િીમ જાશયે વેલા ુંચ (U.P.S.C.) તયીકે ઓખાલા 

રાગ્ય ું? 

(A) 01 એનપ્રર, 1937  (B) 26 જાન્ય , 1950  (C) 26 નલે.1949  (D) 15 ઓગ.1947 

6. નીચેનાભાુંથી કોને લશીલટી ન્મામુંચનો પામદો ગણલાભાું આલે છે? 

(A) રલચીકતા   (B) ઓછું ખચાથ   (C) અદારતોભાુંથી મ ક્ક્ત  (D) ઉયોકત ત્રણેમ 

7. નીચેનાભાુંથી કોનો વભાલેળ ભાનલ મડૂીભાું થામ છે? 

(A) વભાજભાું યશતેા રોકન ું જ્ઞાન    (B) વભાજભાું યશતેા રોકોની ક નેશ 

(C) વભાજભાું યશતેા રોકોના કૌળ્મો   (D) ઉયોકત ત્રણેમ 

8. નીચેનાભાુંથી કોનો જાશયે લશીલટની તારીભભાું વભાલેળ થામ છે? 

(A) કભથચાયી કૌળ્મ    (B) ળક્ક્તઓ અને બ લ્ધધભતાભાું સ  ધાયણા 

(C) ઈલ્ચ્છત હદળા અને તેના લરણો   (D) ઉયોકત ત્રણેમ 

9. વયકાયી કભથચાયીઓના ગાય-ધોયણો નક્કી કયલાભાું નીચેનાભાુંથી કઈ ફાફત નનણાથમક ગણામ છે? 

(A) દેળની આનથિક ક્સ્થનત     (B) બાલ વાટી   

(C) વભાન કાભ ભાટે વભાન લેતન    (D) વયકાયની નીનત  

10. નીચેનાભાુંથી કોનો વેલા વુંફ ુંધી અનધકાયોભાું વભાલેળ થામ છે? 

(A) નનભણકૂ (B) આજીલન વેલાકા  (C) નલળેાનધકાયો  (D) ઉયોકત ત્રણેમ 
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પ્ર.1  નાણાુંકીમ લશીલટન ું સ્લરૂ અને કામથક્ષેત્ર વભજાલો.       (12) 

અથલા 
 નાણાુંકીમ લશીલટના નવધધાુંતો વભજાલો.p     
પ્ર.2 અંદાજત્રનો અથથ, રાક્ષભણકતાઓ અને કામો  સ્ષ્ટ્ટ કયો.      (12) 

અથલા 
 વયકાયી આલકનાું વાધનો- કયલેયા અને કયેતય (Sources of Revenue- Tax and Non- Tax) વભજાલો.  
પ્ર.3 જાશયે યોકાણના આનથિક અને વાભાજીક મ ૂ્ માુંકનન ું સ્લરૂ અને તેની આલશ્મકતા જણાલો.  (12) 

અથલા 
 ધાયાકીમ અંક ળની નલબાલના અને ફુંધાયણીમ જોગલાઈઓ વભજાલો. 
 

પ્ર.4 ઓડીટના પ્રકાયો અને ભશત્લ વભજાલો.        (12) 

અથલા 
 બાયતભાું ગ્રાભીણ ળાવનોભાું નાણાુંકીમ વ્મલસ્થાની વટીક ચચાથ કયો. 
 

પ્ર.5 કોઈણ ફે ટૂુંકનોંધ રખો.         (12) 

1. કેન્િ-યાજ્મ લચ્ચેના નાણાુંકીમ વુંફ ુંધો 
2. અંદાજત્રીમ પ્રહ્મા 
3. જાશયે દેલાના વુંચારનભાું યીઝલથ ફેંક ઓપ ઇન્દ્ન્ડમાની ભનૂભકા 
4. CNG ની ભનૂભકા 
5. જાશયે વાશવોભાું નલત્તીમ સ્લામતતા અને ઉત્તયદાનમત્લ 

 

પ્ર.6  ફહ લૈકલ્્ક પ્રશ્નોના વાચા જલાફ તેના ્ભ વાથે રખો.      (10) 

1. નીચેનાભાુંથી કઈ ફાફત જાશયે નલત્તવ્મલસ્થા વાથે વુંરગ્ન નથી? 

(A) આલકન ું ખચથ વાથે વભામોજન (B) પ્રજાકીમ અંક ળ  (C) વીનભત વાધનો  (D) રલચીક વાધનો 
2. નીચેનાભાુંથી કોનો નાણાુંકીમ લશીલટના કામથક્ષેત્રભાું વભાલેળ થામ છે? 

(A) જાશયે નાણાું બ ુંડોનો વુંગ્રશ કયલો   (B) જાશયે આલકો અને ખચથન ું વ ુંકરન કયવ ું 
(C) વયકાયની નાણાુંકીમ ફાફતો ય વાભાન્મ અંક ળ યાખલો  (D) ઉયોકત ત્રણેમ 

3. નીચેનાભાુંથી કય ું જાશયે નલતવ્મલસ્થાન ું તત્લ નથી? 

(A) જાશયે આલક   (B) જાશયે ખચથ  (C) જાશયે દેવ ું  (D) જાશયે અંક ળ 

4. નીચેનાભાુંથી કોનો વયકાયી હશવાફોભાું વભાલેળ થતો નથી? 

(A) વુંભચતનનનધ   (B) આકક્સ્ભક નનનધ  (C) વાલથજનનક- હશવાફ  (D) કોોયેટ નનનધ  
5. નીચેનાભાુંથી કોનો પ્રત્મક્ષ લેયાઓભાું વભાલેળ થતો નથી? 

(A) આલકલેયો   (B) ખચથલેયો   (C) વુંનતલેયો   (D) આમાત-જકાત 

 

 

 

 



6. વાભાજજક ખચથ-રાબ નલશ્રેણ (S.C.B.A.) ભાું નીચેનાભાુંથી કોનો કામથ નલનધભાું વભાલેળ થામ છે? 

(A) પ્રક્ના આનથિક,વાભાજીક અને માથલયણરક્ષી વુંળાધનને (Inputs) અને ઉત્ાદનોને (Outputs) ને ભાલા. 
(B) પ્રક્ના વાધનો અને ઉત્ાદનોની વાભાજીક અથલા હશવાફી કે કલ્્ત (Shadow) હકિંભતો મ કલી. 
(C) પ્રક્ની વાભાજીક નપાકાયકતાની ગણતયી કયલી. 
(D) ઉયોકત ત્રણેમ 

7. નીચેનાભાુંથી કોનો ધાયાકીમ અંક ળના વાધનોભાું વભાલેળ થામ છે? 

(A) પ્રશ્નોત્તયી કરાક  (B) અંદાજત્ર યની ચચાથ   (C) યાષ્ટ્રનતન ું પ્રલચન  (D) ઉયોકત 
ત્રણેમ 

8. ફુંધાયણીમ જોગલાઈઓ અન વાય વુંઘ અને યાજ્મોના હશવાફોના ઓડીટનો કઈ માદીભાું વભાલેળ થામ છે? 

(A) વુંઘ માદી   (B) યાજ્મ માદી   (C) વુંય ક્ત માદી   (D) ળે વત્તાઓ 

9. ‘કોઈણ યાષ્ટ્ર સ્લ-ળાવનની ધધનતની સ્થાના બરે કયે,યુંત   નગયાભરકાની વુંસ્થાના જ સ્વા નવલામ તે 
સ્લતુંત્રતાનો જ સ્વો ધયાલી ળકે નશી’- આ નલધાન કોન ું છે? 

(A) ભશાત્ભા ગાુંધી  (B) દ’તો હકલરે   (C) ુંહડત જલાશયરાર નશરે   (D) અિાશભ ભરિંકન 

10. બાયતભાું વયકાયી હશવાફી તાવણી કયલાની ફુંધાયણીમ જલાફદાયી કોણ અદા કયે છે? 

(A) યાષ્ટ્રનત   (B) એટની જનયર  (C) CAG    (D) CVC 
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પ્ર.1 જાશયે નીનતનો અથથ, રક્ષમાુંકો અને જાશયે નીનતના ઘડતયની રાક્ષભણકતાઓ વભજાલો. (12) 

અથલા 
 યાજકીમ કાયોફાયીનો ખ્માર તથા નીનત ઘડતયભાું યાજકીમ કાયોફાયીની ભનૂભકા સ્ષ્ટ્ટ કયો. 
 

પ્ર.2 ન્મામતુંત્રના કામો જણાલી, નીનત ઘડતયભાું ન્મામતુંત્રના પ્રબાલની વટીક ચચાથ કયો.   (12) 

અથલા 
 નનમોજજત હયલતથનની પ્રહ્માભાું તેભજ જાશયે નીનતઓને પ્રબાનલત કયલાભાું જનવુંચાયના ભાધમભોની ભનૂભકાની 
 ચચાથ કયો. 
 

પ્ર.3 નીનતના અભરીકયણભાું ધાયાવબા અને ન્મામતુંત્રની ભનૂભકા તાવો.     (12) 

અથલા 
 ઔધોભગક નીનત અને ઔધોભગક નલકાવની વ્યશૂયચનાના ખ્માર તથા ઔધોભગક નીનતને પ્રબાનલત કયતા હયફો 
વભજાલો. 

પ્ર.4 નીનતના મ ૂ્ માુંકનનો અથથ, અગત્મ અને મ ૂ્ માુંકનના અભબગભ વભજાલો.    (12) 

અથલા 
 નીનત નનધાથયણના વમશૂ આધાહયત ભોડેર અને અગ્રલગથ આધાહયત ભોડેરની ત  રનાત્ભક વભીક્ષા કયો. 
પ્ર.5 ટૂુંકનોંધ રખો. (કોઈણ ફે)         (12) 

1. નલકવતાું યાજ્મોભાું જાશયે નીનત ઘડતય 

2. પ્રનતનનનધત ધાયાકાયણ અને અભરદાયળાશી 
3. અદારતી વભીક્ષા 
4. વાભાજીક આંદોરનો અને જાશયે નીનત 

5. ગયીફી નાબદૂી અંગેના ભશત્લના કામથ્ભો 
પ્ર.6 ફહ લૈકલ્્ક પ્રશ્નોના વાચા જલાફ તેના ્ભ વાથે રખો      (10) 

 

1. ‘વયકાયના કોઈ એકભનો તેના હયનનલેળ વાથેનો વુંફ ુંધ એટરે જાશયેનીનત’- આ નલધાન કોન ું છે? 
(A) યોફટથ આઈસ્ટોન   (B) ગે્રભફમર આરભન્ડ  (C) ડેનલડ ઇસ્ટન   (D) હયચાડથ યોઝ 

2. ‘વયકાય જે કાુંઈ કયલાન ું અથલા તો નશીં કયલાન ું વુંદ કયે છે તે જાશયે નીનત છે’- આ નલધાન કોન ું છે? 
(A) થોભવ આય.ડામ  (B) યીચાડથ યોઝ   (C) કારથ પેડહયક   (D) યોફટથ આઈસ્ટોન 

3. નીચેનાભાુંથી કોનો જાશયે નીનતના ામાના ઉદે્ળોભાું વભાલેળ થામ છે? 
(A) સ્લાલરુંફન   (B) આનથિક વલૃ્ધધ  (C) ઔધોભગકયણ  (D) ઉયોકત ત્રણેમ 



4. ‘કામભી’ ગાયદાય અને કૌળ્મો ધયાલતા અનધકાયીઓના વ્માલવાનમક વમશૂને આણે અભરદાયળાશી કશી ળકીએ- 
આ નલધાન કોન ું છે? 
(A) શાન્વ યોઝોન ફગથ  (B) શયભન પાઈનય (C) આઈય કે. ડેનલવ  (D) કે.ડી.દેવાઈ 

5. લેઠ ભજ યી પ્રથા તયીકે ‘વાગયી પ્રથા’ કમા યાજ્મભાું પ્રલતથતી શતી? 
(A) ઓહયસ્વા   (B) યાજસ્થાન   (C) ભિાવ   (D) શૈદયાફાદ 

6. નળક્ષણ, નલજ્ઞાન અને વાુંસ્કૃનતક ફાફતો દ્વાયા યાષ્ટ્રો લચ્ચે વશમોગને પ્રોત્વાશન  રૂ ાડીને ળાુંનત અને વરાભનતના 
કામથભાું કઈ વુંસ્થા કામથયત છે? 
(A) I.L.O   (B) UNESCO   (C) WHO   (D) I.MF 

7. નીચેનાભાુંથી કોનો કામભી કાયોફાયીની પયજોભાું વભાલેળ થામ છે? 
(A) વયકાય દ્વાયા સ ચલલાભાું આવ્મા છે તે યીતે નીનતઓ હ કભોનો અભર કયલો 
(B) જે તેના વયકાયી શલારાની અંદય આલેર છે એલા લશીલટી ઉકયણોની જાલણી 
(C) નીનતઓના અભરીકયણ અંગે યાજકીમ કાયોફાયીને વરાશ આલી  

(D) ઉયોકત ત્રણેમ 

8. નીચેનાભાુંથી કમા યાજ્મભાું  ુંચામતીયાજન ું દ્વદ્વસ્તયીમ ભાખ ું અભરભાું છે? 
(A) આંધ્રપ્રદેળ   (B) યાજસ્થાન   (C) શહયમાણા   (D) નિભ ફુંગા 

9. નીનતન ું મ ૂ્ માુંકન કયલાની પ્રહ્માભાું નીચેનાભાુંથી કઈ વભસ્માઓ અક્સ્તત્લ ધયાલે છે? 
(A) આધાય વાભગ્રીને રગતી વભસ્માઓ   (B) કામથ ધધનત વાથે વુંકામેર વભસ્માઓ 

(C) વુંવાધનોનો અબાલ    (D) ઉયોકત ત્રણેમ 

10. જાશયે નીનતની યચના અંગેના બ લ્ધધલાદી ભોડેર વાથે કોન ું નાભ વુંકામેલ ું છે? 
(A) શફથટથ  વામભન  (B) અિાશભ કેતરાન  (C) લઇૂવ કોઈંગ   (D) ડેનલડ ઇસ્ટન 
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