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Course  O Bachelor’s Degree Programme (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.A.: 0001 

Numerical Code B.com.: 0002 

Roll No.O     

Subject  O Foundation Course in English (FEG-01)  Numerical Code : 0079 

Date  O 23/01/2016 

Time  O 03.00 to 04.30 

N.B.  O All questions are compulsary      Total Marks O 35 

 

Q-1. Draft a dialogue (Conversation) on any one of the following.   (10)  

a. Price hike of vegetables. 

b. Two friends meeting after a long time  

c. Talk with a bank manager. 

Q-2. Write a Paragraph. (On any one)       (10)   

a. My City / village 

b. Mobile phone and My life 

c. Pollution                        

Q-3. (A) Insert appropriate articles.       (05) 

1. _______ Ganga is _______ saered river. 

2. My sister is ________ L.L.B. student. 

3. Mr. Robin is ________ European. 

4. ______ girl in blue dress is my sister. 

(B) Make introgative of the following by using words given in brackets.  (05) 

1. We came by train. (How) 

2. Bhavya joined me. (Who) 

3. We took the night plane. (Which) 

4. Mili left at seven o’clock. (When) 

5. I can lift 50 kg. (How much) 

 (C) Fill in the blanks with appropriate forms of verb given in brackets. (05) 

1. I _____ (do) my homework now. 

2. Sakshi has just ________ (complete) her lunch. 

3. ‘They’______ (to be) a pronoun. 

4. India ________ (win) the last match. 

5. Ved _____ (like) panipuri very much.



   ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
 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 વલજ્ઞાન અને [ પ્રૌદ્યોગગકીભાાં બવુનમાદી ાઠ્યક્રભ (FST-01)  Numerical Code : 0083 

તારીખ  O 23/01/2016 

સમય  O 11.00 to 2.00 

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

 

પ્રશ્ન:  1 ભાનલ પ્રગવતના રૂભાાં વલજ્ઞાનનો ઈવતશાવ શુાં કશ ેછે? અને તેનો લતતભાનકા વાથેનો વાંફ ાંધ શુાં કશ ેછે? 
 બવલષ્મ ય તેની અવયો વલળે વલગતે ચચાત કયો.      (12) 

અથવા 
 વલજ્ઞાન એટરે શુાં? તેનુાં સ્લરૂ વભજાલી વલજ્ઞાનની દ્ધવતઓની ચચાત કયી તેની ભમાતદા વભજાલો.  
 

પ્રશ્ન:  2 ગ્રશો, એસ્ટયોઈડ્વ અને ધભૂકેતઓુ વલળે વલગતે ચચાત કયો.      (12) 

અથવા 
 માતલયણ ઉય ટેકનોરોજીની અવય વલગતે લણતલો તેભજ તેની ખફૂી અને ખાભીઓ લણતલો.   
 

પ્રશ્ન:  3 બાયતભાાં કૃવવલદ્યા અને ખેતીની મખુ્મ જરૂરયમાતો શુાં છે? તેની વલગતે ચચાત કયો.    (12) 

અથવા 
 વળક્ષણને પ્રોત્વારશત કયલાભાાં પ્રવાયણનો પાો શુાં છે? વલગતે ચચાત કયો.     
 

પ્રશ્ન:  4 (A) ફામોટેકનોરોજી એટરે શુાં?        (12) 

 (B) પાઈફય ઓપ્ટટકવની ઉમોગીતા વભજાલો. 
અથવા 

 

(A) વલજ્ઞાનની ખોજ અને ભાનલવભાજ લચ્ચેનો વાંફ ાંધ સ્ષ્ટ કયો. 
(B) વાભાજજક – આવથિક પ્રગવત ભાટે વલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી ઉમોગી ફની ળકે કે નશી ચચાત કયો. તેના 

રાબ/ગેયરાબની ચચાત કયો. 
 

પ્રશ્ન:  5 ટૂાંકનોંધ ખો (ગમે તે બે)         (12) 

1. ઉદ્યોગોભાાં વાંળોધન અને વલકાવ  
2. વાાંસ્કૃવતક  વભજણ ળક્તતભાાં પ્રવાયણનો પાો. 
3. આશાય અને ોણનુાં ભશત્લ 

4. તાયાઓનુાં જીલનવતૃ્તાાંત 

5. ભધ્મકારીન બાયતભાાં વલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી   
 



પ્રશ્ન:  6 ટૂાંકા પ્રશ્નોના જવાબ આો.         (10) 
1. છાકાભના અબાલે ભધ્મકારીન બાયતભાાં વલજ્ઞાનના વલકાવને કઈ યીતે રૂાંધ્મો તે ચાયથી ાાંચ રીટીભાાં 

લણતલો. 
2. જાનલયોને ાલાના અને લસ્ત્રોના ઉમોગે આરદ વભજે કેલી યીતે પ્રબાવલત કમો? 

3. ભીટીઓય અને ભીટીઓયાઈટ  લચ્ચે શુાં તપાલત છે?  
4. અદ્રશ્મ ાણીનાાં સ્ત્રોતોને તભે કઈ યીતે ળોધળો? 

5. વાંવતની ળોધખો ભાટે કઈ યીતો છે?  
 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
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 ભાનલવલદ્યાઓ અને[ વભાજવલજ્ઞાનોભા બવુનમાદી અભ્માવક્રભ (FHS-01) Numerical Code: 0082 

તારીખ  O 24/01/2016 

સમય  O 11.00 to 2.00 
સચૂના  O દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય આલા પયજીમાત છે.     કુ ગણુ O 70 

 

પ્રશ્ન:  1 ‘ભનષુ્મ એક ગચિંતનળીર પ્રાણી છે’- વભજાલો.      (12) 

અથવા 
 નતૂન – વાંસ્થાનલાદનાાં વલવલધ સ્લરૂો જણાલો.  
 

પ્રશ્ન:  2 બાયતભાાં વાભાંતલાદનુાં સ્લરૂ વભજાલી વાભાંતલાદનાાં તનના કાયણો ચચો.    (12) 

અથવા 
 આવથિક વલકાવનો અથત જણાલી વલકાવના ધ્મેમો કેલી યીતે નક્કી કયલાભાાં આલે છે તે વલસ્તાયલૂતક 
 વભજાલો.         

 

પ્રશ્ન:  3 બાયતીમ વભાજભાાં સ્ત્રીઓનુાં સ્થાન લણતલો.         (12) 

અથવા 
 ફાંધાયણભાાં વનરૂવત મૂભતૂ શક્કો અને પયજો જણાલો.    

 

પ્રશ્ન:  4 યાષ્રીમ એકતાભાાં પાો આતાાં રયફોની ચચાત કયો.     (12) 

અથવા 
 ગફનવાાંપ્રદાવમકતાના ભાગતભાાં ઉદબલતી વભસ્માઓ જણાલી તેને દૂય કયલાના ઉામો લણતલો. 
 

પ્રશ્ન:  5. ગમે તે બે નવશે નોંધ ખો.        (12) 

1. જ્ઞાન અને વભાજ 

2. આક્વલક વળમાો અને તેની અવયો 
3. બાયતભાાં આમોજનના ઉદે્દળો 
4. માંત્ર વલજ્ઞાન, વળક્ષણ અને વાભાજજક રયલતતન 

5. વવલનમ કાનનૂ બાંગ અને ચલ 

 

પ્રશ્ન:  6 નીચેના પ્રશ્નોમાાં યોગ્ય નવકલ્ સાંદ કરો.       (10) 

1. યાજકીમ ‘વાભાજીકયણ’ અને ‘વાંસ્કૃવત’ ની લાતો કોણ કયે છે? 

(A) યાજ્મળાસ્ત્રીઓ (B) અથતળાસ્ત્રીઓ  (C) વભાજ ળાસ્ત્રીઓ (D) નેતાઓ 

 

 



2. બાયતભાાં પ્રથભ ાંચલીમ મોજનાની ળરૂઆત ક્યાયે થઈ? 

(A) 1947  (B) 1951  (C) 1955  (D) 1959 

3. વવિંધ ુખીણભાાંથી પ્રાટત થમેરો યથ કમા યગુભાાં ભી આવ્મો? 

(A) કાાંસ્મ યગુ  (B) નલાાણ યગુ (C) રોશ યગુ   (D) તામ્રયગુ 

4. બાયતીમ વલકાવનાાં ધ્મેમોભાાં નીચેનાભાાંથી કોનો વભાલેળ થતો નથી? 

(A) ગયીફી દૂય કયલી   (B) યોજગાયીભાાં લધાયો કયલો.   

(C) વળક્ષણભાાં લધાયો કયલો.  (D) ઘયનુાં ઘય રુૂાં ાડવુાં. 
5. બાયતીમ વળક્ષણ કવભળનની સ્થાના ક્યાયે કયલાભાાં આલી? 

(A) 1882  (B) 1835  (C) 1901   (D) 1844 

6. અન્મ છાત લગોભાાં કોનો વભાલેળ થામ છે? 

(A) SC   (B) OBC  (C) ST   (D) વાભાન્મ 

7. ઔદ્યોગગક ક્રાાંવતની ળરૂઆત નીચેનાભાાંથી કમા દેળભાાં થઈ? 

(A) બાયત   (B) અભેરયકા  (C) ઈંગ્રેન્ડ  (D) યવળમા 
8. 1885ભાાં બાયતીમ યાષ્રીમ કોંગ્રવનુાં શલે ુાં અવધલેળન કમા ળશયેભાાં થયુાં શત ુાં? 

(A) અભદાલાદ  (B) ફાયડોરી  (C) કરકત્તા  (D) મુાંફઈ  

9. અનાજના ઉત્ાદનનો એલો બાગ કે જે ઉત્ાદકના ોતાના પ્રત્મક્ષ લયાળની જરૂરયમાત કયતાાં લધ ુછે અને 
જેને ફજાયભાાં લેચી ળકામ છે તેને શુાં કશલેામ?  
(A) વલકમાત્ર અવધલેળ   (B) વલકમાત્ર   

(C) વલકમાત્ર વનક્ષે   (D) ામાની લસ્તઓુ 

10. બાયતીમ ફાંધાયણ મજુફ વાંઘ માદીભાાં કેટરા વલમોનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે? 

(A) 51   (B) 97   (C) 72    (D) 47 



  ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 
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 ગજુયાતીનો આધાય ાઠ્યક્રભ (FGT-01)  Numerical Code : 0080 

તારીખ  O 17/01/2016 

સમય  O 03.00 to 04.30 

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

પ્રશ્ન:  1 રોકળાશીનાાં વલકાવભાાં ગ્રાભાંચામતોની ભવૂભકા કમા પ્રકાયની શોલી જોઈએ? ળા ભાટે?  (10) 

અથવા 
 રશન્દુસ્તાનની તાકાતનો આધાય ળેના ઉય છે? કઈ યીતે? 

પ્રશ્ન:  2 લાંજુરના ભતે સ્ત્રીઓએ અને રુુોએ કમા વનમભો ાલા જોઈએ? ળા ભાટે?   (10) 

અથવા 
 રેખકની દ્રપ્ષ્ટએ વભાચાયો યજૂ કયલાની ફાફતભાાં કમા ગણુો અેગક્ષત છે? 

પ્રશ્ન:  3 ટૂાંકનોંધ ખો (ગમે તે બે)         (10) 

1. ગરુબ્ફો અને અમરૂોનુાં પ્રવન્નદામ્ત્મ 

2. ગાાંધીજીને વવિંગયાભભાાં થમેરો અનબુલ 

3. કડરા ઉતાયલા તૈમાય થમેરી શતેીની ભનોદળા  

4. પ્રદૂણ વનલાયણભાાં વકૃ્ષો અને લનસ્વતનો પાો 
5. કાનનુી શક્ક અને નૈવતક શક્ક લચ્ચેનો તપાલત 

 

પ્રશ્ન:  4 નીચેના પ્રશ્નોના યોગ્ય નવકલ્ શોધીને ખો.       (05) 

1 _________ ને આધવુનક યવામણવલજ્ઞાનના વતા ભાનલાભાાં આલે છે. 
(A) યોફટત હકૂ  (B) યોફટત ફોઈર  (C) ડાલ્ટન (D) ગ્રોફય 

 

2 1930ભાાં ગાાંધીજીએ દાાંડીકૂચનો આયાંબ ________ ના રદલવે કયેરો. 
(A) 12ભી ભાચત  (B) 26ભી જાન્યઆુયી   (C) 15ભી ઓગસ્ટ (D) 6 રડવેમ્ફય  

3 “ના! ડાકણ ગચિંતા છે. ભાનલીનાાં કાજાને ખોતયી ખામ છે”. – આ લાક્ય ______ ફોરે છે. 
(A) કાળુ  (B) યાજુ  (C) રૂખી  (D) કોદય   

4 _________ તત્વભ ળબ્દ છે. 
(A) રાડુ   (B) રૂભાર  (C) શસ્ત (D) લામોરીન  

5. રેખકે ________ ને ‘લતતભાનકાનાાં વળલ’ કહ્યા છે. 
(A) ભનષુ્મો   (B) વકૃ્ષો (C) દેલો (D) વાંતો  



  

 Ç¢õ. Ï¢¢Ï¢¢„¢ãïÏ¢ ¥æÏ¢ïÇÜUÚ ¥¢ïÐÝ ²éçÝ±<„Åè 

„~¢¢æ¼ ÐÚèÿ¢¢ …Ý±Úè – 2016 

 

¥|²¢„RU}¢ : SÝ¢¼ÜU ÐÎ±è  - BDP-B.A./B.Com. 

   Numerical Code B.A. : 0001 

   Numerical Code B.Com.: 0002 

       Ý¢ïæ{‡¢è ÝæÏ¢Ú :    

Ð¢ÆìKRU}¢ : çã‹Îè }¢ïæ ¥¢{¢Ú Ð¢Æì²RU}¢ (FHD-01) Numerical Code : 0081 

çÎÝ¢æÜU : 19/01/2016 

„}¢² :  03.00 to 04.30 

„ê™Ý¢ : 1. „|¢è ÐíàÝ¢ïæ ÜUï ©œ¢Ú Îèç…» J 

  2. Î¢çãÝè ¥¢ïÚ Ðíy²ïÜU ÐíàÝ ÜUï ¥æÜU Îà¢¢ü» ãñæ  ÜUéH ¥æÜU : 35 

            

ÐíàÝ:1 Ý¢ÅK ÜUH¢ ¼y±¢ïæ ÜUï ¥¢{¢Ú ÐÚ ‘™‹Îíx¢é#’ Ý¢ÅÜU ÜUè ç±±ï™Ý¢ ÜUèç…» J   (10) 

¥ƒ±¢ 

‘x¢¢æ{è…è ÜUè ¥¢y}¢ÜUƒ¢’ ÜUè ¥‹¼ü±S¼é ÜU¢ ÐçÚ™² Îï¼ï ãé» ©„ÜUï }¢ãy± ÐÚ ÐíÜU¢à¢ Ç¢çH» J 

 

ÐíàÝ:2 ‘±ñÚ RU¢ï{ ÜU¢ ¥¢™¢Ú ²¢ }¢éÚÏÏ¢¢ ãñ’ §„ ÜUƒÝ ÜUè „æÎ|¢ü „çã¼ Ã²¢w²¢ ÜUèç…» J (10) 

¥ƒ±¢ 

‘ÐéL¯ çÝÚï ™}¢ü ÜU¢ H¢ï|¢è ã¢ï¼¢ ãñ …è± }¢ïæ Ú}¢ï Ú¢}¢ ÜU¢ Ýãèæ’ §„ ÜUƒÝ ÜUè „æÎ|¢ü „çã¼ 

Ã²¢w²¢ ÜUèç…» J 

 

ÐíàÝ:3 çÝ}ÝçHç¶¼ }¢ïæ „ï çÜU‹ãè Î¢ï ÐÚ çÅŒÐç‡¢²¢¡ çHç¶» J     (10) 

1. ‘à¢ÏÎÜU¢ïà¢’ ÜU¢ ©Ð²¢ïx¢ J 

2. |¢¢¯‡¢ ÜUè à¢ñHèx¢¼ ç±à¢ï¯¼¢ü»Z J 

3. |¢¢± ÐÌ±Ý ÜU¢ }¢ãy± J 

4. Ú¢…|¢¢¯¢ çã‹Îè ¥¢ñÚ „æç±{¢Ý J 

5. çÝÏ¢æ{ ÜU¢ S±LÐ »±æ ÐíÜU¢Ú J 
 

ÐíàÝ:4 „ãè ç±ÜUËÐ ™éÝÜUÚ çÚQU Sƒ¢Ý¢ïæ ÜUè Ðê<¼ ÜUèç…» J     (05) 

1. ......... Ï¢¢ïH™¢H ÜUè |¢¢¯¢ ÜUï ¼y± ãñæ J (±‡¢ü, à¢ÏÎ, Š±çÝ²¢¡) 

2. ±¢v² Ï¢¢ïHÝï ÜUï Éæx¢ ÜU¢ï ±ñ¿¢¢çÝÜU |¢¢¯¢ }¢ïæ ............. ÜUã¼ï ãñæ J (¥ÝéÐ¢¼ ²¢ Hã…¢, 

Ï¢¢ïHè²¢ x¢í¢}¢è‡¢ |¢¢¯¢) 

3. çÜU„è à¢ÏÎ }¢ïæ »ÜU Š±çÝ Ï¢ÎH HïÝï „ï ........ }¢ïæ ........ ¥¢ …¢¼¢ ãñæ J (¥ƒü }¢ïæ ¥œ¢Ú, 

Hã…¢ }¢ïæ ¥‹¼Ú) 

4. Î¢ï à¢ÏÎ¢ï ÜUï Ï¢è™ ¥ƒü Ï¢ÎHÝï ÜUè ç±à¢ï¯¼¢ ÜU¢ï ......... ÜUã¼ï ãñæ J (¥ƒü|¢ïÎÜU¼¢, 

à¢ÏÎ|¢ïÎÜU¼¢) 

5. »ÜU à¢ÏÎ }¢ïæ »ÜU ............ ã¢ï „ÜU¼è ãñ ²¢ »ÜU à¢ÏÎ }¢ïæ ©ÝïÜU ........... ã¢ï „ÜU¼è ãñæ J 

(Š±çÝ/Š±çÝ²¢¡, ±‡¢ü/¥ÝïÜU ±‡¢ü) 

 

 

--------------------- 


