
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

Numerical Code B.com.: 0002 

નોંધણી નાંબરO    

ાઠ્યક્રમ  O યાજકીમ સવદ્ાાંત અને વાંસ્થાઓન રયચમ (EPS-01)  Numerical Code: 0061 

તારીખ  O 17/01/2016 
સમય  O 11.00 to 02.00 

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

 

 

પ્ર.1  યાજ્મળાસ્ત્રન અન્મ વભાજળાસ્ત્ર વાથેન વાંફ ાંધ વભજાલી આંતયસલદ્યાકીમ અભબગભ અંગે ભારશતી આ. (12) 
અથલા 

 ‘દ’ડ’ અને ‘ધભમ’ ના ખ્મારને વસલસ્તાય વભજાલ.    

 

પ્ર.2 યાજ્મ યાષ્ટ્રિમતા અને યારિન અથમ વભજાલી તેના લચ્ચેન તપાલત સ્રટ કય.    (12) 
અથલા 

 ‘વભાનતા’ સલળે સલસ્તતૃ નોંધ રખ.    

 

પ્ર.3  વભલામ તાંત્ર એટરે શ ાં? તેના રક્ષણ જણાલ.       (12) 
 

અથલા 
 કલ્માણ યાજ્મ એટરે શ ાં? તેની રાક્ષભણકતાઓ જણાલ.  

 

પ્ર.4  પાાંવીલાદન અથમ વભજાલી તેના ામાના રક્ષણ જણાલ.      (12) 
અથલા 

 ધભમ સનયેક્ષતા અને વભાન નાગયીકધાયા સલળે ભારશતી આ. 
 

પ્ર.5  ટૂાંકનોંધ ખ.  (કઈણ બે)         (12) 
1. અન લતમનરક્ષી અભબગભ 

2. રક સ્લીકૃસત  
3. સ્લતાંત્રતાના પ્રકાય  
4. લગમ વાંઘમ અને લગમચેતના 
5. રઘ ભતીના અસધકાય 

    

પ્ર.6 નીચેના બહળૈુકલ્પક પ્રશ્નના ઉત્તર આ.        (10) 
1. 1908 ભાાં રખામેરા  સ્તક હ્ય ભન નેચય ઈન રીટીક્વના રેખક _________ શતા? 

(A) શયેલ્ડ ફાસ્કી   (B) ગે્રશાભ લારાઝ (લર)   

(C) જીન.જેક.રૂવ    (D) કારમ ભાકમવ 
2. ‘ધ રઝ’ (The laws) ના રેખક _______ છે. 

(A) એયીસ્ટૉટર  (B) ગે્રશાભ લારાઝ  (C) પ્રેટ  (D) ભેકીઆફેરી 
3. ‘બ જૉલા’ એટરે શ ાં? 

(A) બદ્ર રક   (B) મડૂીના ભાભરક રક   

(C) આગનાાં ફ ાંને   (D) ઉયનાભાાંથી કઈ નશીં 
 



4. ભાકમવલાદી સલદ્વાન એવ ાં ભાનતા શતાાં કે વભાજભાાં સલસલધ ________ ન વભાલેળ થામ છે. 
(A) રક  (B) નેતાઓ  (C) દેળ   (D) લગો 

5. ________ આધ સનક વભમભાાં કામદ ઘડલાન ાં મ ખ્મ કામમ કયે છે. 
(A) ધભમ   (B) ધાયાવબા  (C) વયકાય   (D) ઉયનાભાાંથી કઈ નશીં 

6. _______ એ રકળાશી પ્રરક્રમાન ચકીદાય છે. 
(A) વાંવદ  (B) કાયફાયી  (C) યારિીમતા   (D) ન્મામતાંત્ર 

7. ભિટનન ાં ફ ાંધાયણ ________ છે. 
(A) ભફન દસ્તાલેજી (B) દસ્તાલેજી (C) વભલામી  (D) એકણ નશીં 

8. કઈ સલચાયધાયા યાજ્મને અસનલામમ દૂણ તયીકે યજૂ કયે છે? 
(A)  વ્મક્ક્તલાદ  (B) વભાજલાદ (C) અયાજકતાલાદ  (D) વામ્મલાદ 

9. એક દેળન ાં ફીજા દેળ યન ાં આસધત્મ એટરે _______. 
(A) ય ધ્ધભાાં જીત   (B) વામ્રાજ્મલાદ 
(C) વામ્મલાદ   (D) ઉયનાભાાંથી કઈણ નશીં 

10. ________ ભાાં ખાનગી અને જાશયે વાશવન ાં વશ અક્સ્તત્લ યશલે  ાં છે. 
(A) મડૂીલાદ    (B) ભીક્ષ અથમતાંત્ર 
(C) વામ્મલાદ    (D) પાાંવીલાદ  
 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

Numerical Code B.com.: 0002 

નોંધણી નાંબરO    

ાઠ્યક્રમ  O બાયતભાાં વયકાય અને [ યાજકાયણ (EPS-02)   Numerical Code: 0062 

તારીખ  O 18/01/2016 
સમય  O 11.00 to 02.00 

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

 

પ્ર.1 ફાંધાયણન ાં તત્લદળમન વભજાલ.         (12) 

અથલા 
યાજનીસતના ભાગમદળમક સવદ્ાાંતની મ ખ્મ જગલાઈઓ લણમલ.       

 

પ્ર.2 ઉચ્ચત્તભ ન્મામારમના ક્ષેત્રાસધકાય અને તેના પ્રકાય સલગતે લણમલ.     (12) 

અથલા 
 બાયતીમ વામ્મલાદી અને ભાકમવલાદી ક્ષની સલચાયવયણી વભજાલ.      

 

પ્ર.3  કેન્દ્ર અને યાજ્મ લચ્ચેના ઘમણના ક્ષેત્ર જણાલી તે સલગતે વભજાલ.     (12) 

અથલા 
 બાયતીમ યાજ્મના ઉદાયભતલાદી સવદ્ાાંત લણમલ.  

 

પ્ર.4  જ્ઞાસતની લધતી જતી યાજકીમ પ્રસ્ત  તતા વભજાલ.       (12) 

અથલા 
યાજ્મસ્તયે યાજકીમ બાતના અવયકાયક મ દ્દાઓ લણમલ. 

 

પ્ર.5  ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે બે)          (12) 

1.  કેફીનેટપ્રથા 
2.  અદારતી વભીક્ષાની દ્સતઓ 

3.  ભફનવાાંપ્રદાસમકતા રકળાશીના વાધન તયીકે  
4.  અખફાયી સ્લાતાંત્ર્મ 

5.  બાયતીમ યારિીમ કોંગે્રવની સલચાયવયણી 
   

પ્ર.6 નીચેના બહળૈુકલ્પક પ્રશ્નના ઉત્તર આ.        (10) 

1. સ્લયાજ, વલોદમ, યાભયાજ્મ લગેયે કના સલચાય શતા. 
(A) ઠક્કયફાા  (B) ભશાત્ભા ગાાંધી  (C) સલનફા બાલે  (D) ભશાદેલ દેવાઈ  

2. કેન્દ્ર- યાજ્મ લચ્ચેના વાંફ ાંધભાાં કમ મ દ્દ ભશત્લન છે? 
(A) યાજ્મની સ્લામત્તતા   (B) આસથિક નાણાકીમ લશીલટ 
(C) કેન્દ્રની વલોરયતા   (D) પક્ત (A) અને (B) 

3. કોંગેવે ણૂમસ્લયાજન ઠયાલ ક્યાયે વાય કયલાભાાં આવ્મ શત? 
(A) 1920  (B) 1929  (C) 1941  (D) 1946  

4. વામ્મલાદી ક્ષની સ્થાના ક્યાયે થઈ શતી? 
(A) 1920 (B) 1925  (C) 1980  (D) 1946 
 



5. કમા લમભાાં આમજન ાંચની સ્થાના થઈ શતી? 
(A) 1951  (B) 1950  (C) 1948  (D) 1952 

6. કમ શક ‘બાયતીમ ફાંધાયાન ાં શાદમ ’ કશલેામ છે? 
(A) જીલજીલલાન શક  (B) સ્લતાંત્રતાન શક   

(C) વભાનતાન શક  (D) ફાંધાયણીમ ઈરાજન શક  
7. આંતરયક વરાભતીને ગાંબીય ખતયાના નાભે ક્યાયે બાયતભાાં કટકટી રદાઈ શતી? 

(A) 1977   (B) 1971   (C) 1975   (D) 1965 
8. યાજનીસતના ભાગમદળમક સવદ્ાાંતની કઈ કરભ અન વાય કાભ ભેલલાન શક, ફેયજગાયીભાાં જાશયે ભદદન શક ભલ 

જઈએ – તેભ જણાલાય ાં છે? 
(A) કરભ- 42   (B) કરભ -41   (C) કરભ -40   (D) કરભ – 43 

9. જીલન અને અંગત સ્લાતાંત્ર્મન ાં યક્ષણ કઈ કરભ પ્રભાણે ભેલ ાં છે? 
(A) કરભ - 19   (B) કરભ – 20   (C ) કરભ – 21   (D) કરભ - 25  

10. 1955ભાાં યચામેર યાજ્મબાા ાંચના અધ્મક્ષ કણ શતા? 
(A) વયકારયમા   (B) યાધાકૃરણનૌ   (C) ફી.જી. ખેય   (D) વી.એન. અન્નાદ યાઈ  
 

     _______________________ 
 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

Numerical Code B.com.: 0002 

નોંધણી નાંબરO    

ાઠ્યક્રમ  O આધ સનક બાયતીમ યાજનૈસતક સલચાયધાયા (EPS-03)  Numerical Code: 0063 

તારીખ  O 18/01/2016 
સમય  O 03.00 to 06.00 

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

 

 

પ્ર.1  બાયતીમ વભાજભાાં વાાંસ્કૃસતક, આસથિક તથા યાજકીમ ક્ષેતે્ર વાાંસ્થાસનક શસ્તક્ષે સલળે નોંધ રખ.  (12) 

અથલા 
 વાભાજજક સ ધાયક તયીકે યાજા યાભ ભશનયામન ાં મલૂ્માાંકન કય. 
 

પ્ર.2 રકભાન્મ ફારગાંગાધય સતરકના યાજકીમ સલચાય વભજાલ.      (12) 

અથલા 
 રકળાશી સલળેના ડૉ. આંફેડકયનાાં સલચાય જણાલ. 
 

પ્ર.3  લીય વાલયકયના યાજકીમ સલચાય સલળે નોંધ રખ.       (12) 

અથલા 
 ગાાંધીજીના વત્માગ્રશ અને અરશિંવાના સલચાય વભજાલ. 
 

પ્ર.4 જલાશયરાર નશરેૂના યાજકીમ સલચાય સલળે નોંધ રખ.      (12) 

અથલા 
 એભ.એન. યમના ઉદ્દાભ ભાનલલાદ  (Redical Humanism) સલળેના સલચાય જણાલ. 
 

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

1. બગતસવિંશની સલચાયધાયા 
2. જ્મસતફા ફુરેના વાભાજીક સલચાય 
3. રશન્દ - મ ક્સ્રભ વભસ્માના ાવાઓ 

4. ભદૂાન આંદરન 

5. સ બાચાંદ્ર ફઝની વાભાજીક ક્રાાંસતની ધ્ધસત    

 

પ્ર.6  નીચેના બહળૈુકલ્પક પ્રશ્નના ઉત્તર આ.        (10) 

1. વલોદમના સલચાય ય બાય મકૂત  ાં ગાાંધીજીન ાં  સ્તક _________ શત  ાં. 
A. વત્મના પ્રમગ   B. રશન્દ સ્લયાજ 

C. આત્ભકથા    D. અનર ધ રાસ્ટ 
2. (પ્રાથમના વભાજ) ની સ્થાના ________ કયી શતી. 

A. ભશાદેલ ગસલિંદ યાનડે  B. યાજા યાભભશનયામ 

C. સલનફા બાલે   D. ભફીનચાંદ્ર યમ 

3. ગાાંધીજી _______ ને તાના યાજકીમ ગ રૂ ભાનતા શતા. 
A. યાજા ભશનયામ   B. સલનફા બાલે 

C. ગારકૃરણ ગખરે   D. યાનડે 

 



4. શ્રી અયસલિંદ વરક્રમ યાજકાયણભાાં ________ લમભાાં જડામા. 
A. 1905  B. 1893  C. 1906  D. 1915 

5. બગતસવિંશને _______ ના રદલવે પાાંવી આલાભાાં આલી. 
A. 14-2-1931 B. 23-3-1931 C. 14-4-1930 D. 15-6-1932 

6. ડૉ. બીભયાલ યાભજી આંફેડકયન જન્ભ _________ રદલવે થમ શત. 
A. 6-12-1879 B. 7-4-1906  C. 15-4-1901  D. 14-4-1891 

7. ડૉ. આંફેડકયે ધભમ રયલતમન કયી _________ ધભમ અનાવ્મ. 
A. મ સ્રીભ  B. ભિસ્તી  C. ફોદ્  D.જૈન 

8. મ ક્સ્રભભાાં આધ સનક સળક્ષણન પેરાલ કયલા ભાટે વય વૈમદ અશાંભદ ખાને _________ ચલ ળરૂ કયી. 
A. અરીગઢ ચલ B. જેશાદી ચલ C. શભરૂર ચલ D. ખીરાપત ચલ 

9. સ બાચાંદ્ર ફઝન જન્ભ ________ ના યજ થમ શત. 
A. 12 જાન્ય . 1861  B. 2 ઓક્ટ. 1869  

C. 31 ઓક્ટ. 1875  D. 23 જાન્ય . 1887 
10. સ બાચાંદ્ર ફજના યાજકીમ ગ રૂ _________ શતા. 

A. વી.આય.દાવ  B. ગાાંધીજી 

C. વયદાય ટેર  D. શીટરય 
 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

Numerical Code B.com.: 0002 

નોંધણી નાંબરO    

ાઠ્યક્રમ  O આંતયયારિીમ વાંફ ાંધ (EPS-04/07)    Numerical Code: 0066 

તારીખ  O 19/01/2016 

સમય  O 11.00 to 02.00 

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

 

 

પ્ર.1  સામ્રાજ્યળાદ એટે શુાં? સામ્રાજ્યળાદના નળકાસ નળે માહહતી આ.     (12) 

અથળા 
હેા નળશ્વયધુ્ધના હરણામ નળે નળસ્તતૃ નોંધ ખ.        

 

પ્ર.2  બીજા નળશ્વયધુ્ધના કારણ અને હરણામ નળે નોંધ ખ.      (12) 

અથળા 
 ભફન જડાણ આંદરનના સલકાવ સલળે નોંધ રખ.     

 

પ્ર.3 ત્ીજા નળશ્વના દેની નળનષ્ટ ાક્ષણણકતાઓ જણાળ.       (12) 

અથળા 
 ખાડી ય ધ્ધની અવય સલળે વસલસ્તાય ભારશતી આ. 
 

પ્ર.4 ળૈનશ્વકરણન અથથ સમજાળી તેના માલખા નળે માહહતી આ.      (12) 

અથળા 
આંતયયારિીમ આતાંકલાદન ાં સ્લરૂ અને પ્રકાય સલળે ભારશતી આ. 

 

પ્ર.5 ટૂાંકનોંધ ખ. (ગમે તે બે)          (12) 

1. ઈટારીભાાં પાાંવીલાદના ઉદમના કાયણ 
2. નલી સલશ્વ વ્મલસ્થા અને તેના રયણાભ 
3. ખાડી ય ધ્ધના વભમની આંતયયારિીમ રયક્સ્થસત  
4. ય યીમ વાંઘ 

5. મામલયણની યીઓ ઘણા 
    

પ્ર.6  નીચેના બહળૈુકલ્પક પ્રશ્નના ઉત્તર આ.        (10) 
1. “એક ભન રમન અન્મ ભન રમના ભન તેભજ કામો ઉય અંક ળ એટરે __________” 

(A) અસધકાય  (B) વત્તા  (C) સનમાંત્રણ  (D) ન્મામ 

2. ફલ્ળીસલક ક્રાાંસત __________ સલચાયધાયા ઉય આધારયત શતી. 
(A) વામ્મલાદ  (B) મડૂીલાદ  (C) વ્મક્ક્તલાદ  (D) અયાજ્મલાદ 

3. નાઝી જભમનીએ 1 વપ્ટે.1939 ના રદલવે _________ દેળ ય આક્રભણ કય ું અને ફીજ  સલશ્વય ધ્ધ ળરૂ થય ાં. 
(A) ફ્ાાંવ  (B) ઈંગ્રેન્ડ (C) રેન્ડ (D) યસળમા 

4. NATO વાંગઠનની યચના __________ ભાાં થઈ. 
(A) એસપ્રર 1949  (B) ભે 1945   (C) ઓક્ટ. 1948  (D) જ રાઈ 1951  
 



5. ેયેસ્ત્રઈકા અને ગ્રાવનસ્ત ની યસળમાભાાં ળરૂઆત _________ નેતતૃ્લભાાં થઈ. 
(A) આન્પ્રસલ  (B) એલ્સ્ટીન  (C) િેઝરેન  (D) ગફામમલ  

6. લવામઈવની વાંધી ઈ.વ._________ ભાાં થઈ. 
(A) 1918  (B) 1920  (C) 1919 (D) 1921 

7. ઈયાકે ________ ભાાં ક લૈત ય આક્રભણ કયી જીતી રીધ ાં. 
(A) 1990  (B) 1981 (C) 1991 (D) 1993 

8. ________ તનના કાયણે નલી સલશ્વવ્મલસ્થાની  ળરૂઆત થઈ. 
(A) રેન્ડ (B) યસળમા (C) કરયઆ  (D) ઈયાક 

9. યાજ્મ યાજ્મ લચ્ચે વ્માજફી અને મ ક્ત આંતયયારિીમ વ્માાયને લેગ આલા ભાટે __________ ની યચના થઈ. 
(A) ય યીમન ય સનમન   (B) ગાટ (GAAT)   

(C) સલશ્વફેંક    (D) ઉયનાભાાંથી કઈ નશીં 
10. 1980 છી વાંચાય વ્મલસ્થાની ક્રાાંસતન ાં નેતતૃ્લ _________ એ રીધ ાં છે. 

(A) ટેરીસલઝન  (B) કમ્પ્ય ટય  (C) ભફાઈર  (D) અખફાય 
 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

Numerical Code B.com.: 0002 

નોંધણી નાંબરO    

ાઠ્યક્રમ  O દભક્ષણ એસળમાભાાં વયકાય અને યાજનીસત (EPS-05)  Numerical Code: 0064 

તારીખ  O 16/01/2016 
સમય  O 11.00 to 02.00 

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

 

 

પ્ર.1  રાષ્રીય આંદનમાાં રાજકીય ક્ષ એ બજાળેી ભનૂમકાની ચચાથ કર.      (12) 

અથળા  
 ભારતીય બાંધારણન નળકાસ અને મખુ્ય ક્ષણ સમજાળ.     

 

પ્ર.2  ાહકસ્તાની નળદેનીનતના નળનળધ તબક્કાઓ સમજાળ.      (12) 

અથળા 
 ફાાંગ્રાદેળન ઉદબલ અને તે ભાટેના કાયણ ચચો.      

 

પ્ર.3  નેાલી બાંધારણ ઉર નનબાંધ ખ.         (12) 

અથળા 
 ભતૂાનની જનગણના વાંફ ાંધી રાક્ષભણકતાઓ અને વયકાયની ધ્ધસતઓ વભજાલ. 
 

પ્ર.4  શ્રીાંકન બાંધારણના નળનળધ સ્ળરૂ ખ.        (12) 

અથળા 
દણક્ષણ એનયામાાં ગરીબી – ચચાથ કર. 

 

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

1. યારિ ઘડતયની વભસ્માઓ અને બસલરમ 

2. ારકસ્તાની સલદેળનીસતના શતે  ઓ અને રક્ષણ  
3. ફાાંગ્રાદેળભાાં વયમ ખત્માયલાદ અને રકળાશીમ ડકાય  
4. શ્રીરાંકાના સલસલધ દેળ વાથેના વાંફ ાંધ 
5. ભફનજડાણલાદ 

    

પ્ર.6 નીચેના બહળૈુકલ્પક પ્રશ્નના ઉત્તર આ.        (10) 

1. LTTE વાંગઠન કમા દેળ વાથે વાંફ ાંસધત છે? 

(A) બાયત   (B) ારકસ્તાન   (C) શ્રીરાંકા   (D) અભેરયકા 
2. બાયતભાાં સ્થાનાની દ્રષ્ટ્રટએ વોથી જૂન યાજકીમ ક્ષ કને કશી ળકામ? 

(A) કોંગે્રવ   (B) બાજ   (C) સળલવેના   (D) આ 

3. ફાાંગ્રાદેળન ઉદબલ ક્યાયે થમ? 

(A) 1971  (B) 1972  (C) 1973  (D) 1980 

4. બાયતની આઝાદી રદલવ કમ છે? 

(A) 26-1-1950   (B) 15-8-1947   (C) 14-8-1946   (D) 15-8-1946 

 

 



5. નેા વાંય ક્ત યાજ્મ તયીકે  અક્સ્તત્લભાાં આવ્ય ાં? 

(A) 1769  (B) 1957   (C) 1917   (D) 1918 

6. યાણાલાદ યાજ્મપ્રથા ક્યાાં અક્સ્તત્લભાાં આલી શતી? 

(A) નેા   (B) ભતૂાન (C) ભારદીલ  (D) શ્રીરાંકા   
7. શ્રીરાંકાભાાં વલ્ફયી ફાંધાયણની જાશયેાત કમા લે થઇ? 

(A) 1947  (B) 1946  (C) 1945  (D) 1948 

8. દભક્ષણ એસળમાભાાં વશકાય ભાટેન ાં મ ખ્મ વાંગઠન કય ાં છે? 

(A) NATO  (B) SAARC (C) ASEAN  (D) LTTE 

9. પ્રલતમભાન સલશ્વભાાં એકભાત્ર રશિંદ યાજ્મ કય ાં છે? 

(A) નેા   (B) બાયત   (C) જાાન   (D) ભતૂાની 
10. બાયતીમ ફાંધાયણ લાસ્તસલક યીતે ક્યાયથી અભરભાાં આવ્ય ાં? 

(A) 26-1-1950   (B) 15-8-1947  (C) 14-8-1946   (D) 27-2-1950 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનળનસિટી 
સત્ાાંત રીક્ષા જાન્યઆુરી – 2016 

 

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

Numerical Code B.com.: 0002 

નોંધણી નાંબરO    

ાઠ્યક્રમ  O લૂમ અને દભક્ષણ-લૂમ એસળમાભાાં\ વયકાય અને યાજનીસત (EPS-06)   Numerical Code: 0065 

તારીખ  O 16/01/2016 

સમય  O 03.00 to 06.00 

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

 

પ્ર.1 અગ્નન એનયાના દેન હરચય આ.        (12) 

અથળા 
ચીન સાંદભે આનથિક અને રાજકીય સધુારાઓનુાં ળણથન કર.      

 

પ્ર.2 જાાનમાાં રાષ્રળાદ અને મડૂીળાદન ઉદય ળણથળ.       (12) 

અથળા 
 આધ સનક કરયમાની સલકાવ માત્રાન ાં લણમન કય. 
 

પ્ર.3 નસિંગાપરુના ઈનતહાસ અને સ્ળતાંત્તા ચચો.        (12) 

અથળા 
 ઈન્ડનેસળમાભાાં નલી વ્મલસ્થાન ઉદબલ વભજાલ.  

 

પ્ર.4 નળયેતનામમાાં રાષ્રીય આંદન અને અમેહરકન દરનમયાનણગરીનુાં ળણથન કર.    (12) 

અથળા 
70, દામકાના અંતન આસથિક સલકાવ અને નીસતઓન ાં થૃક્કયણ કય. 

 

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

1. આધ સનક વભમભાાં બાયતીમન ાં સ્થાાંતયણ  
2. ચીનના તત્મ ભચિંતનભાાં બોસતકલાદી લરણ 

3. જાાનભાાં સલદેળ વાંફ ાંધ 
4. કરયમાભાાં યાજકીમ પ્રરક્રમા 
5. ભરેસળમન ક્ષ પ્રથા 

   

પ્ર.6  નીચેના બહળૈુકલ્પક પ્રશ્નના ઉત્તર આ.        (10) 
1. ચીનન રેભખત ઈસતશાવ રગબગ કેટરાાં લમ જૂન છે? 

(A) 3400 (B) 3500  (C) 3600  (D) 3800 
2. વમ્રાટદેલ છે – આ ભાન્મતા કમા દેળની છે? 

(A) જાાન  (B) ભતૂાન (C) થાઈરેન્ડ (D) શ્રીરાંકા 
3. ભરેસળમાની યચના ક્યાયે થઇ? 

(A) 1947  (B) 1949 (C) 1963  (D) 1964 

4. સવિંગાય નીચેનાભાાંથી કમા વાંગઠનન ાં વભ્મ છે? 

(A) SAARC (B) ASEAN (C) NATO (D) ય સનવેપ 

 



5. થાઈરેન્ડ ભતૂકાભાાં કમા નાભે ઓખાત  ાં શત  ાં? 
(A) સવિંશર   (B) સવઆભ (C) ફમાભ  (D) ફેંગકક 

6. સલશ્વય ધ્ધ દયસભમાન ફભામ 1942ભાાં કના શાથભાાં ચાલ્ય ાં ગય ાં? 

(A) ઈટરી  (B) જભમની (C) જાાન  (D) અભેરયકા 
7. સલમેટનાભ વમ્રાટે ફ્ાન્વ વાથે કઈ વાંસધ કયી શતી? 

(A) વલ્ટ - 1 (B) ડય ડૂક  (C) ASEANTA  (D) એકણ નશી 
8. કાંફરડમાને આ નાભે ણ ઓખલાભાાં આલે છે? 

(A) કાંમ્ભૂચમા  (B) કાંમ્ચૂીની  (C) કેસવન   (D) એકણ નશી 
9. દભક્ષણ લૂીમ એસળમાભાાં કયી વાંઘોની કેટરી તયાશ જલા ભે છે? 

(A) છ   (B) વાત  (C) ાાંચ (D) ચાય  
10. ભાનલ શક્કના ખતત્રને યારિવાંઘે ક્યાયે ભાન્મતા આી? 

(A) 10-12-1948  (B) 15-8-1947   (C) 14-8-1946   (D) 11-12-1949 

 

 

 


