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ન.ં એસજીજીય/ુિરીક્ષા/૨૦૨૧/૬૭૯૬                            તા.૦૪/૦૮/૨૦૨૧ 

 

પરરપત્ર-૨૪૭૪ 
 

પિષય: ઓગષ્ટ-૨૦૨૧ માાં આયોજિત ખાસ રિસ્સાિી પરુિ પરીક્ષાઓિા પ્રશ્નપત્રિા માળખા અિે તેિે 
સાંબાંવધત સચૂિાઓ બાબત   

 
 

શ્રી ગોપિિંદ ગરુુ યપુનિપસિટી સલંગ્ન પિજ્ઞાન, િાણિજ્ય, પિનયન, પિક્ષિ અને કાયદા પિદ્યાિાખાની કોલેજોના 
આચાયયશ્રીઓ, માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ભિનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ અને સબંપંિત 
પિદ્યાથીઓને ઉિરોક્ત પિષય અન્િયે જિાિિાનુ ંકે, યપુનિપસિટી દ્વારા ઓગષ્ટ-૨૦૨૧ મા ંલેિાનાર સ્નાતક 
કક્ષાની સેમેસ્ટર-૫ અને બી.એર્ડ. તથા અનસુ્નાતક કક્ષાની સેમેસ્ટર-૩ ની ખાસ કકસ્સાની પરુક િરીક્ષાઓ 
સદંભે પિદ્યાથીઓની સમજ અને અનકુુળતા માટે પ્રશ્નિત્રનુ ંમાળખુ ંઅને તેને સબંપંિત સચૂનાઓ આ સાથે 
સામેલ છે. જેની નોિ લેિો.   

 
 
 

 
િરીક્ષા પનયામક, 

શ્રી ગોપિિંદ ગરુૂ યપુનિપસિૅટી, 
ગોિરા. 

 
પ્રપત, 

- શ્રી ગોપિિંદ ગરુુ યપુનિપસિટી સલંગ્ન પિજ્ઞાન, િાણિજ્ય, પિનયન, પિક્ષિ અને કાયદા પિદ્યાિાખાની કોલેજોના 
આચાયયશ્રીઓ, માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીઓ તથા ભિનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ તરફ 
જાિ તથા જરૂરી કાયયિાહી સારૂ. 

- સબંપંિત પિદ્યાથીઓ તરફ જાિ સારંુ. 
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બી.એ. સેમેસ્ટર-૫, બી.િોમ. સેમેસ્ટર-૫, બી.એસસી. સેમેસ્ટર-૫, બી.એસ.ડબ્લ્ય.ુ સેમેસ્ટર-૫, એમ.એ. 
સેમેસ્ટર-૩ (ન્ય ુઅિે ઓ્ડ િોસસ), એમ.એસ.ડબ્લ્ય.ુ સેમેસ્ટર-૩ (ન્ય ુઅિે ઓ્ડ િોસસ), એમ.િોમ. 
સેમેસ્ટર-૩ (ઓ્ડ િોસસ), અભ્યાસક્રમિી ખાસ રિસ્સાિી પરુિ પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં 
માળખુાં. 

Time : 2 hour               Total Marks : 50 
 
સચુના :  

• પ્રશ્ન નબંર ૧ થી ૮ િૈકી કોઈિિ બે પ્રશ્નોના ઉત્તર આિિાનો રહિેે. આ પ્રશ્ન ૧૮ ગિુનો રહિેે. આમ બ ે
પ્રશ્નોના ૧૮+૧૮=૩૬ ગિુ રહિેે. 

• પ્રશ્ન નબંર ૯ નો ફરજીયાત ઉત્તર આિિાનોનો રહિેે. આ પ્રશ્નના ૧૪ ગિુ રહિેે.  

 

પ્રશ્ન-૧ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૨ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૩ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૪ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૫ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૬ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૭ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૮ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૯ નીચે આિેલ પ્રશ્નોના માગં્યા મજુબ જિાબ આિો. 
- આ પ્રશ્નમા ંઉદાહરિ સ્િરૂિ ેએક િાક્યના, ટૂંક જિાબી, ખાલી જગ્યા સ્િરૂિના, 

ખરા-ખોટા સ્િરૂિના, બહુપિકલ્િ િાળા પ્રશ્નો હિે.  

૧૪ ગિુ 

 
 

નોિ : ઉિરોક્ત માળખુ ંઆિની સમજ માટે છે.  
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એમ.િોમ. સેમેસ્ટર-૩ (ન્ય ુિોસસ) અભ્યાસક્રમિી ખાસ રિસ્સાિી પરુિ પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં 
માળખુાં. 

Time : 2 hour               Total Marks : 50 
 
સચુના :  

• પ્રશ્ન નબંર ૧ થી ૮ િૈકી કોઈિિ ત્રિ પ્રશ્નોના ઉત્તર આિિાનો રહિેે. દરેક પ્રશ્નના ગિુ સમાન રહિેે.  

 

પ્રશ્ન-૧ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો 

પ્રશ્ન-૨ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો 

પ્રશ્ન-૩ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો 

પ્રશ્ન-૪ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો 

પ્રશ્ન-૫ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો 

પ્રશ્ન-૬ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો 

પ્રશ્ન-૭ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો 

પ્રશ્ન-૮ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો 

 

નોિ : ઉિરોક્ત માળખુ ંઆિની સમજ માટે છે.  

 
  



  

Shri Govind Guru University, Godhra 
(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015) 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુુ યવુિ વસિટી, ગોધરા 
(ગજુરાત એકટન.ં ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત) 

 

Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahals, Gujarat-389001  
Website: www.sggu.ac.in 

 

એમ.એડ. સેમેસ્ટર-૩ (ન્ય ુઅિે ઓ્ડ િોસસ) અભ્યાસક્રમિી ખાસ રિસ્સાિી પરુિ પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ 
પ્રશ્નપત્રનુાં માળખુાં. 

Time : 2 hour               Total Marks : 50 
 
સચુના :  

• પિભાગ-૧ ના પ્રશ્ન નબંર ૧ અને ૨ િૈકી કોઈિિ એક પ્રશ્નનનો ઉત્તર આિિાનો રહિેે. જે ૨૦ ગિુનો 
રહિેે તથા પ્રશ્ન નબંર ૩ નો ફરજીયાત ઉત્તર આિિાનોનો રહિેે જે ૦૫ ગિુનો રહિેે.  

• પિભાગ-૨ ના પ્રશ્ન નબંર ૪ અને ૫ િૈકી કોઈિિ એક પ્રશ્નનનો ઉત્તર આિિાનો રહિેે. જે ૨૦ ગિુનો 
રહિેે તથા પ્રશ્ન નબંર ૬ નો ફરજીયાત ઉત્તર આિિાનોનો રહિેે જે ૦૫ ગિુનો રહિેે. 
 

 પિભાગ-૧  
પ્રશ્ન-૧ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૨૦ ગિુ 

પ્રશ્ન-૨ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૨૦ ગિુ 

પ્રશ્ન-૩ નીચે આિેલ પ્રશ્નોના માગં્યા મજુબ જિાબ આિો. 
આ પ્રશ્નમા ંઉદાહરિ સ્િરૂિ ેએક િાક્યના, ટૂંક જિાબી, ખાલી જગ્યા સ્િરૂિના, 
ખરા-ખોટા સ્િરૂિના, બહુપિકલ્િ િાળા પ્રશ્નો હિે. 

૦૫ ગિુ 

 પિભાગ-૨  

પ્રશ્ન-૪ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૨૦ ગિુ 

પ્રશ્ન-૫ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૨૦ ગિુ 

પ્રશ્ન-૬ નીચે આિેલ પ્રશ્નોના માગં્યા મજુબ જિાબ આિો. 
આ પ્રશ્નમા ંઉદાહરિ સ્િરૂિ ેએક િાક્યના, ટૂંક જિાબી, ખાલી જગ્યા સ્િરૂિના, 
ખરા-ખોટા સ્િરૂિના, બહુપિકલ્િ િાળા પ્રશ્નો હિે. 

૦૫ ગિુ 

 

નોિ : ઉિરોક્ત માળખુઆંિની સમજ માટે છે. 
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બી.સી.એ. સેમેસ્ટર-૫ અભ્યાસક્રમિી ખાસ રિસ્સાિી પરુિ પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં માળખુાં. 

Time : 2 hour               Total Marks : 50 
 
સચુના :  

• પ્રશ્ન નબંર ૨ થી ૫ િૈકી કોઈિિ બ ેપ્રશ્નોના ઉત્તર આિિાનો રહિેે. આ પ્રશ્ન ૧૮ ગિુનો રહિેે. આમ બ ે
પ્રશ્નોના ૧૮+૧૮=૩૬ ગિુ રહિેે. 

• પ્રશ્ન નબંર ૧ નો ફરજીયાત ઉત્તર આિિાનોનો રહિેે. આ પ્રશ્નના ૧૪ ગિુ રહિેે.  

 

પ્રશ્ન-૧ નીચે આિેલ પ્રશ્નોના માગં્યા મજુબ જિાબ આિો. 
આ પ્રશ્નમા ંઉદાહરિ સ્િરૂિ ેએક િાક્યના, ટૂંક જિાબી, ખાલી જગ્યા સ્િરૂિના, 
ખરા-ખોટા સ્િરૂિના, બહુપિકલ્િ િાળા પ્રશ્નો હિે.  

૧૪ ગિુ 

પ્રશ્ન-૨ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૩ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૪ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૫ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

 

નોિ : ઉિરોક્ત માળખુ ંઆિની સમજ માટે છે.  

 
  



  

Shri Govind Guru University, Godhra 
(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015) 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુુ યવુિ વસિટી, ગોધરા 
(ગજુરાત એકટન.ં ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત) 

 

Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahals, Gujarat-389001  
Website: www.sggu.ac.in 

બી.એડ્. સેમેસ્ટર-૩ ઓ્ડ અિે ન્ય ુિોસસ (૩૫ માિસિા પ્રશ્નપત્ર માટે) અભ્યાસક્રમિી ખાસ રિસ્સાિી પરુિ 
પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં માળખુાં. 

Time : 1.5 hour         Total Marks : 35 

 
સચુના :  

• પ્રશ્ન નબંર ૧ થી ૪ િૈકી કોઈિિ બ ેપ્રશ્નોના ઉત્તર આિિાનો રહિેે. આ પ્રશ્ન ૧૪ ગિુનો રહિેે. આમ બ ે
પ્રશ્નોના ૧૪+૧૪=૨૮ ગિુ રહિેે. 

• પ્રશ્ન નબંર ૫ નો ફરજીયાત ઉત્તર આિિાનોનો રહિેે. આ પ્રશ્નના ૭ ગિુ રહિેે.  

 

પ્રશ્ન-૧ નીચે આિેલ પ્રશ્નોના માગં્યા મજુબ જિાબ આિો. ૧૪ ગિુ 

પ્રશ્ન-૨ નીચે આિેલ પ્રશ્નોના માગં્યા મજુબ જિાબ આિો. ૧૪ ગિુ 

પ્રશ્ન-૩ નીચે આિેલ પ્રશ્નોના માગં્યા મજુબ જિાબ આિો. ૧૪ ગિુ 

પ્રશ્ન-૪ નીચે આિેલ પ્રશ્નોના માગં્યા મજુબ જિાબ આિો. ૧૪ ગિુ 

પ્રશ્ન-૫ 

આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો 
આ પ્રશ્નમા ંઉદાહરિ સ્િરૂિ ેએક િાક્યના, ટૂંક જિાબી, ખાલી જગ્યા સ્િરૂિના, 
ખરા-ખોટા સ્િરૂિના, બહુપિકલ્િ િાળા પ્રશ્નો હિે. 

૭ ગિુ 

 

 

બી.એડ્. સેમેસ્ટર-૩ ન્ય ુ િોસસ (૫૦ માિસિા બહુવ િ્પ ાળા-MCQ પ્રશ્નપત્ર માટે) અભ્યાસક્રમિી ખાસ 
રિસ્સાિી પરુિ પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં માળખુાં. 

Time : 1.5 hour              Total Marks : 50 

 
સચુના :  

• ૧ ગિુનો એિા ૫૦ બહુપિકલ્િ મજુબના પ્રશ્નો રહિેે.  

• બિા પ્રશ્નોના ફરજીયાત ઉત્તર આિિાનોનો રહિેે.  

 

નોિ : ઉિરોક્ત માળખુ ંઆિની સમજ માટે છે. 

 
  



  

Shri Govind Guru University, Godhra 
(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015) 

શ્રી ગોવ િંદ ગરુુ યવુિ વસિટી, ગોધરા 
(ગજુરાત એકટન.ં ૨૪/૨૦૧૫ દ્વારા સ્થાપિત) 

 

Address: Govt. Polytechnic Campus, RTO Road, Gadukpur, Godhra, Panchmahals, Gujarat-389001  
Website: www.sggu.ac.in 

 

એલએલ.બી. સેમેસ્ટર-૫ અભ્યાસક્રમિી ખાસ રિસ્સાિી પરુિ પરીક્ષા માટે પ્રશ્નપત્રનુાં િમિૂારૂપ 
માળખુાં. 

Time : 2 hour               Total Marks : 50 
 
સચુના :  

• પ્રશ્ન નબંર ૧ થી ૮ િૈકી કોઈિિ બે પ્રશ્નોના ઉત્તર આિિાનો રહિેે. આ પ્રશ્ન ૧૮ ગિુનો રહિેે. આમ બ ે
પ્રશ્નોના ૧૮+૧૮=૩૬ ગિુ રહિેે. 

• પ્રશ્ન નબંર ૯ નો ફરજીયાત ઉત્તર આિિાનો રહિેે. આ પ્રશ્નના ૧૪ ગિુ રહિેે.  

 

પ્રશ્ન-૧ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૨ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૩ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૪ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૫ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૬ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૭ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૮ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૯ ટૂંકનોંિ (ચારમાથંી ગમેતે બે) ૧૪ ગિુ 

 

નોિ : ઉિરોક્ત માળખુ ંઆિની સમજ માટે છે.  

 


