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ન.ં એસજીજીય/ુિરીક્ષા/૨૦૨૧/૫૭૫૬                            તા.૨૭/૦૫/૨૦૨૧ 

 

પરરપત્ર-૨૪૦૨ 
 

પિષય : શ્રી ગોપિિંદ ગરુૂ યપુનિપસિટી દ્વારા આગામી સમયમા ંલિેાનાર િરીક્ષાઓ શરુ થિાની સભંપિત 

  તારીખ તથા પ્રશ્નિત્રના માળખા અને તેને સબંપંિત સચૂનાઓ બાબત   

 

શ્રી ગોપિિંદ ગરુુ યપુનિપસિટી સલંગ્ન પિજ્ઞાન, િાણિજ્ય, પિનયન, પશક્ષિ અને કાયદા પિદ્યાશાખાની કોલેજોના 
આચાયયશ્રીઓ, માન્ય અનસુ્નાતક કેન્રોના પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ભિનોના કો-ઓર્ડીનેટરશ્રીઓ અને સબંપંિત 
પિદ્યાથીઓને ઉિરોક્ત પિષય અન્િયે જિાિિાનુ ં કે, યપુનિપસિટી કક્ષાની બી.એ., બી.કોમ., બી.એસસી., 
બી.સી.એ., બી.એસ.ર્ડબ્લ્ય,ુ સેમેસ્ટર-૬, એલએલ.બી. સેમેસ્ટર-૨-૪-૬ તથા બી.એર્ડ., એમ.એર્ડ., એમ.એ., 
એમ.કોમ., એમ.એસસી., એલએલ.એમ. અને એમ.એસ.ર્ડબ્લ્ય.ુ અભ્યાસક્રમની સેમેસ્ટર-૨-૪ ની પિપિિ 
િરીક્ષાઓ સભંિતઃ તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૧ થી શરુ થશે આ અંગેના પિગતિાર સમય-િત્રકો હિે િછી જાહરે 
કરિામા ંઆિશે. તમેજ આ િરીક્ષાઓ સદંભ ે પિદ્યાથીઓની સમજ અને અનકુુળતા માટે પ્રશ્નિત્રનુ ંમાળખુ ં
અને તેને સબંપંિત સચૂનાઓ આ સાથે સામેલ છે. જેની નોિ લેશો.   

 
 
 
 

 
િરીક્ષા પનયામક, 

શ્રી ગોપિિંદ ગરુૂ યપુનિપસિૅટી, 
ગોિરા. 

 
પ્રપત, 

- શ્રી ગોપિિંદ ગરુુ યપુનિપસિટી સલંગ્ન પિજ્ઞાન, િાણિજ્ય, પિનયન, પશક્ષિ અને કાયદા પિદ્યાશાખાની 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.કોમ. સેમેસ્ટર-૬, બી.એસસી. સેમેસ્ટર-૬, બી.એસ.ડબ્લ્ય.ુ સેમેસ્ટર-૬, એમ.એસ.ડબ્લ્ય.ુ સેમેસ્ટર-૨ 
અિે સેમેસ્ટર-૪ (ન્ય ુઅિે ઓ્ડ કોસસ), એમ.એસસી. સેમેસ્ટર-૨ અિે સેમેસ્ટર-૪ (ન્ય ુઅિે ઓ્ડ 
કોસસ), એમ.કોમ. સેમેસ્ટર-૨ અિે સેમેસ્ટર-૪ (ઓ્ડ કોસસ) – (MCOME414 Management Accounting-

II & MCOME411 International Accounting) વસ ાયિા વ ષયો માટે), અભ્યાસક્રમિી જુિ-૨૦૨૧ માાં 
લે ાિાર પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં માળખુાં. 

Time : 2 hour               Total Marks : 50 
 
સચુના :  

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

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

 

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, બહુપિક્િ િાળા પ્રશ્નો હશે.  

૧૪ ગિુ 

 
 

નોિ : ઉિરોક્ત માળખુ ંઆિની સમજ માટે છે.  
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એમ.કોમ. સેમેસ્ટર-૨ અિે સેમેસ્ટર-૪ (ન્ય ુકોસસિા તમામ વ ષયો) તથા એમ.કોમ સેમેસ્ટર-૪ (ઓ્ડ 
કોસસ) િા માત્ર બે વ ષયો (MCOME414 Management Accounting-II & MCOME411 International 

Accounting) અભ્યાસક્રમિી જુિ-૨૦૨૧ માાં લે ાિાર પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં માળખુાં. 

Time : 2 hour               Total Marks : 50 
 
સચુના :  

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

 

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.  
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એમ.એડ. સેમેસ્ટર-૨ (ન્ય ુઅિે ઓ્ડ કોસસ) અભ્યાસક્રમિી જુિ-૨૦૨૧ માાં લે ાિાર 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 રહશેે. જે ૨૦ ગિુનો 
રહશેે તથા પ્રશ્ન નબંર ૩ નો ફરજીયાત ઉત્તર આિિાનોનો રહશેે જે ૦૫ ગિુનો રહશેે.  

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

 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, બહુપિક્િ િાળા પ્રશ્નો હશે. 

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, બહુપિક્િ િાળા પ્રશ્નો હશે. 

૦૫ ગિુ 

 

નોિ : ઉિરોક્ત માળખુઆંિની સમજ માટે છે. 
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બી.સી.એ. સેમેસ્ટર-૬ અભ્યાસક્રમિી જુિ-૨૦૨૧ માાં લે ાિાર પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં 
માળખુાં. 

Time : 2 hour               Total Marks : 50 
 
સચુના :  

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

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

 

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

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-૨ અિે સેમેસ્ટર-૪ અભ્યાસક્રમિી (ઓ્ડ કોસસ : ૩૫ માકસિા પ્રશ્નપત્ર માટે)                     
જુિ-૨૦૨૧ માાં લે ાિાર પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં માળખુાં. 

Time : 1 hour               Total Marks : 35 

 
સચુના :  

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

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

 

પ્રશ્ન-૧ નીચે આિેલ પ્રશ્નોના માગં્યા મજુબ જિાબ આિો. 
 

૧૪ ગિુ 

પ્રશ્ન-૨ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૪ ગિુ 

પ્રશ્ન-૩ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૪ ગિુ 

પ્રશ્ન-૪ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર 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, બહુપિક્િ િાળા પ્રશ્નો હશે. 

૭ 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.એડ. સેમેસ્ટર-૨ અિે સેમેસ્ટર-૪ (ન્ય ુ કોસસ અિે ઓ્ડ કોસસ : ૭૦ માકસિા પ્રશ્નપત્ર માટે) 
અભ્યાસક્રમિી જુિ-૨૦૨૧ માાં લે ાિાર પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં માળખુાં. 

Time : 2 hour               Total Marks : 50 
 
સચુના :  

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

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

 

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 સ્િરૂિે એક િાક્યના, ટૂંક જિાબી, ખાલી જગ્યા 

સ્િરૂિના, ખરા-ખોટા સ્િરૂિના, બહુપિક્િ િાળા પ્રશ્નો હશે.  

૧૪ 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 

 

એલએલ.બી. સેમેસ્ટર-૬ અભ્યાસક્રમિી જુિ-૨૦૨૧ માાં લે ાિાર પરીક્ષા જેિા કુલ ગણુ ૭૦ છે તેિા 
માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં માળખુાં. 

Time : 2 hour               Total Marks : 50 
 
સચુના :  

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

 

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 

 

એલએલ.બી. સેમેસ્ટર-૬ અભ્યાસક્રમિી જુિ-૨૦૨૧ માાં લે ાિાર પરીક્ષા જેિા કુલ ગણુ ૮૦ છે તેિા 
માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં માળખુાં. 

Time : 2 hour               Total Marks : 50 
 
સચુના :  

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

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

 

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 

પ્રશ્ન-૯ 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 

 

એલએલ.એમ. સેમેસ્ટર-૨ અભ્યાસક્રમિી જુિ-૨૦૨૧ માાં લે ાિાર પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં 
માળખુાં. 

Time : 2 hour               Total Marks : 50 
 
સચુના :  

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

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

 

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 

પ્રશ્ન-૯ આિેલ પ્રશ્નનોના માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો 

 

નોિ : ઉિરોક્ત માળખુ ંઆિની સમજ માટે છે.  
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બી.એ. સેમેસ્ટર-૬ અભ્યાસક્રમિી  જુિ-૨૦૨૧ માાં લે ાિાર પરીક્ષા માટે િમિૂારૂપ પ્રશ્નપત્રનુાં માળખુાં. 

Time : 2 hour              Total Marks : 50 
 

સચુના :  

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

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

 

પ્રશ્ન-૧ આિેલ પ્રશ્નનો માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૨ આિેલ પ્રશ્નનો માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૩ આિેલ પ્રશ્નનો માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૪ આિેલ પ્રશ્નનો માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૫ આિેલ પ્રશ્નનો માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૬ આિેલ પ્રશ્નનો માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૭ આિેલ પ્રશ્નનો માગં્યા મજુબ  ઉત્તર આિો ૧૮ ગિુ 

પ્રશ્ન-૮ આિેલ પ્રશ્નનો 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, બહુપિક્િ િાળા પ્રશ્નો હશે.  

૧૪ ગિુ 

 

નોિ : ઉિરોક્ત માળખુ ંઆિની સમજ માટે છે.  

 

પિશેષ નોંિ:- ફક્ત નીચે દશાયિેલ પિષયોના ંપ્રશ્નિત્રોનુ ંમાળખુ ંઆ મજુબ રહશેે જેની નોંિ લેિી. 
 

B.A. 
Sem-6 

Subject:- Gujarati 
BA00C606(Platform No. 4)  
BA00C607(Samaydvip) 

- પ્રશ્નિત્રમા ં કુલ ૦૮ પ્રશ્નો રહશેે જેમા ં પ્રશ્ન ૧ થી ૭ 
માથંી કોઈ િિ ૦૨ પ્રશ્નોના ંજિાબ લખિાના રહશેે 
દરેક પ્રશ્નના ૧૮ ગિુ રહશેે. 

- પ્રશ્ન નબંર ૦૮ ફરજીયાત લખિાનો રહશેે જેના ગિુ 
૧૪ રહશેે. 

B.A. 
Sem-6 

Subject:- Economics 
BA00C606  
(Economics Essay-II) 

- પ્રશ્નિત્રમા ંકુલ ૦૪ પ્રશ્નો રહશેે જેમાથંી કોઈ િિ ૦૨ 
પ્રશ્નોના જિાબ લખિાના રહશેે. દરેક પ્રશ્ન ૨૫ ગિુનો 
રહશેે.   
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B.A. 
Sem-6 

Subject:- English 
BA00C605  
(English Language Teaching & 
Spoken English) 
 

- પ્રશ્નિત્રમા ંકુલ ૦૭ પ્રશ્નો રહશેે જેમા ંપ્રશ્ન ૧ થી ૬ 
માથંી કોઈ િિ ૦૨ પ્રશ્નોના ંજિાબ લખિાના રહશે ે
દરેક પ્રશ્નના ૧૮ ગિુ રહશેે. 

- પ્રશ્ન નબંર ૦૭ ફરજીયાત લખિાનો રહશેે જેના ગિુ 
૧૪ રહશેે. 

M.A. 
Sem-2 

Subject:- English 
MA01C203 (New Course) 
MA00C203 (Old Course) 
(Communicative English-II) 

- પ્રશ્નિત્રમા ંકુલ ૦૫ પ્રશ્નો રહશેે જેમા ંપ્રશ્ન ૧ થી ૪ 
માથંી કોઈ િિ ૦૨ પ્રશ્નોના ંજિાબ લખિાના રહશે ે
દરેક પ્રશ્નના ૨૦ ગિુ રહશેે. 

- પ્રશ્ન નબંર ૦૫ ફરજીયાત લખિાનો રહશેે જેના ગિુ 
૧૦ રહશેે. 

M.A. 
Sem-2 

Subject:- Sociology 
MA01C208 (New Course)  
(Short Essay) 

- પ્રશ્નિત્રમા ં કુલ ૧૦ પ્રશ્નો રહશેે જેમાથંી કોઈ િિ 
૦૩ પ્રશ્નોના જિાબ લખિાના રહશેે. દરેક પ્રશ્ન 
સમાન ગિુનો રહશેે.   Subject:- English 

MA01C206 (New Course)  
(World Classic in English 
Translation) 

M.A. 
Sem-2 

Subject:- English 
MA01C208 (New Course)  
(Essay English) 

- પ્રશ્નિત્રમા ં કુલ ૦૬ પ્રશ્નો રહશેે જેમાથંી કોઈ િિ 
૦૨ પ્રશ્નોના ંજિાબ લખિાના રહશેે દરેક પ્રશ્નના 
૨૫ ગિુ રહશેે. 

M.A. 
Sem-2 

Subject:- Hindi 
MA01C209 (New Course)  
(Nigun Bhakti Kavya) 

- પ્રશ્નિત્રમા ં કુલ ૦૪ પ્રશ્નો રહશેે જેમાથંી કોઈ િિ 
૦૨ પ્રશ્નોના ંજિાબ લખિાના રહશેે દરેક પ્રશ્નના 
૨૫ ગિુ રહશેે. 

M.A. 
Sem-4 

Subject:- English 
MA00C409 (Old Course) 
(Professional Skills) 

- પ્રશ્નિત્રમા ંકુલ ૦૫ પ્રશ્નો રહશેે જેમા ંપ્રશ્ન ૧ થી ૪ 
માથંી કોઈ િિ ૦૨ પ્રશ્નોના ંજિાબ લખિાના રહશે ે
દરેક પ્રશ્નના ૨૦ ગિુ રહશેે. 

- પ્રશ્ન નબંર ૦૫ ફરજીયાત લખિાનો રહશેે જેના ગિુ 
૧૦ રહશેે. 

M.A. 
Sem-4 

Subject:- English 
MA01C409 (New Course) 
(Professional Skills) 

- પ્રશ્નિત્રમા ં કુલ ૦૪ પ્રશ્નો રહશેે જેમાથંી કોઈ િિ 
૦૨ પ્રશ્નોના ંજિાબ લખિાના રહશેે દરેક પ્રશ્નના 
૨૫ ગિુ રહશેે. Subject:- Hindi 

MA01C407 (New Course) 
(Premchand) 

M.A. 
Sem-4 

Subject:- Sociology 
MA01C409 (New Course) 
(Short Essay) 

- પ્રશ્નિત્રમા ં કુલ ૧૦ પ્રશ્નો રહશેે જેમાથંી કોઈ િિ 
૦૨ પ્રશ્નોના ંજિાબ લખિાના રહશેે દરેક પ્રશ્નના 
૨૫ ગિુ રહશેે. 

 


