Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination July – 2018
Course

:

FYBA

Date

: 13/07/2018

Subject Code

:

PADM-01

Time

: 11:00am to 02:00pm

Subject Name

:

Main Paper - 01 (Public

Duration

: 3 Hours

Administration -જાહેર વહીવટના

Max. Marks

: 70

સિદ્ાાંતો)
પ્રશ્ન-1 જાહેર વહીવટની વ્યાખ્યા આપી તેન ું વ્યાપ અને કાયયક્ષત્ર
ે જણાવો.

(12)

અથવા
જાહેર વહીવટની અગત્યતા વણયવો.
પ્રશ્ન-2 જાહેર વહીવટની વવકાસયાત્રા સમજાવો.

(12)
અથવા

તલનાત્મક જાહેર વહીવટમાું વવભાવનાલક્ષી અભભગમો જણાવો.
પ્રશ્ન-3 નવા જાહેર વહીવટના ધ્યેયો જણાવી લક્ષણોની વવગતે ચચાય કરો.

(12)

અથવા
વૈજ્ઞાવનક સુંચાલનનો વસદ્ાુંત વવગતે સમજાવો.
પ્રશ્ન-4 વહીવટમાું વનણયય પ્રક્રિયા વવશે વનબુંધ લાખો.

(12)

અથવા
ફ્રેડ ડબલ્ય રીગ્ઝનો પક્રરસ્થિવત વવષયક અભભગમ સમજાવો.
પ્રશ્ન-5 અમલદારશાહીનો અિય સમજાવી તેના પ્રકારોન ું વણયન કરો.

(12)

અથવા
અમલદારશાહીના લક્ષણો જણાવી તેના વવકાસના કારણોની ચચાય કરો.
પ્રશ્ન-6 ટાં ક નોંધ લખો. (કોઇપણ બે)

(10)

1.

જાહેર વહીવટ અને રાજ્યશાસ્ત્ર વવષયનો સુંબધ
ું .

2.

તલનાત્મક જાહેર વહીવટન ું મહત્વ

3.

POSDCORB

4.

ઔપચાક્રરક સુંગઠન

5.

અમલદારશાહીના પ્રશ્નો
______________________

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination July – 2018
Course

:

FYBA

Date

: 14/07/2018

Subject Code

:

PADM-02

Time

: 11:00am to 02:00pm

Subject Name

:

Main Paper - 02 (Public

Duration

: 3 Hours

Administration - સંચાલનના

Max. Marks

: 70

સસદ્ાંતો)
પ્રશ્ન-1 સંગઠનનો અર્થ સમજાવી ઔપચારિક સંગઠનના લક્ષણો અને કાર્યો સમજાવો.

(12)

અથવા
સંગઠનના સસદ્ાંત તિીકે શ્રેણી સ્ત ૂપ સવષે ચચાથ કિો.
પ્રશ્ન-2 આર્યોજનનો અર્થ આપી તેના સ્વરૂપ, પ્રકાિો અને મહત્વન ં વણથન કિો.

(12)

અથવા
નેતાગીિીનો અર્થ આપી તેના સસદ્ાંતો અને ગણોન ં વણથન કિો.
પ્રશ્ન-3 સત્તાની સવભાવના સમજાવી જવાબદાિીના પ્રકાિો જણાવો.

(12)

અથવા
મખ્ર્ય વહીવટકતાથનો અર્થ આપી તેના પ્રકાિો સમજાવો.
પ્રશ્ન-4 અંદાજપત્રનો અર્થ આપી તેની સમગ્ર પ્રરિર્યાની સવગતવાિ ચચાથ કિો.

(12)

અથવા
વહીવટી સસદ્ાંતનો ઉદ્દભવ જણાવી તેના લક્ષણો અને તેની અગત્ર્યતા ચચો.
પ્રશ્ન-5 ટં ક નોંધ લખો. (કોઈપણ બે)
1.

સંકલનનો અર્થ અને ટેકનીકો

2.

સત્તા સોંપણીના સસદ્ાંતો

3.

જાહેિ સનગમો

4.

વહીવટમાં ભ્રષ્ટાચાિ

પ્રશ્ન-6 બહુસવકલ્પમાંથી એક સવકલ્પ પસંદ કરો.
1.

ટોચ દ્વાિા નીચેની કક્ષા પિ અંકશ એટલે _____.
A. શ્રેણી સ્ત ૂપ

B. અંકશ સીમા C. પરિસ્ર્સત સવષર્યક અભભગમ D. એકપણ નહીં

(12)

(10)

2.

“અંકશ-સીમાની મર્યાથદા ઉપલી અને નીચલી કક્ષાએ અલગ અલગ હોર્ય છે ” આ સવધાન
કોન ં છે ?
A. આસર્િક

3.

B. ગ્યલીક

C. િીગ્ઝ

D. મહાત્મા ગાંધી

“ખબજ માર્યાથરદત અંકશ સીમાનો સસદ્ાંત અપનાવવામાં પણ ભર્ય સ્ર્ાનો છે .” આ કોણે
કહ્?ં
A. સેક્લીિ હડસન

4.

B. લાસ્કી

C. હેલ્મેટ

D. એકપણ નહીં

સંગઠનમાં વધ કમથચાિીઓ ઉમેિતા સંકલ બનતી અંકશ-સીમાને સમજાવવા કોણે
ગાભણસતક સત્ર આપય ં ?
A. ગ્ય ંભલક

5.

7.

D. કાલથમાકથ સ

(B)

હેનિી

(C)

વડાપ્રધાન

(D) એલ્ટન મેર્યો

સત્તા સોંપણીના પ્રકાિો ----------A. શિતી અને ભબનશિતી

B. પ્રત્ર્યક્ષ અને પિોક્ષ

C. બંને

D. ત્રણ માંર્ી એકપણ નહીં

સનરિક્ષણની પદ્સતઓ કેટલી છે ?
A. 06

8.

C.ગ્રેકવાસ

આદે શની એકતા સસદ્ાંતના સૌર્ી મોટા પ્રસતપાદક કોણ છે ?
(A)ફેર્યોલ

6.

B. એિીસ્ટૉટલ

B. 10

C. 12

D. 15

પ્રવ ૃસત્તઓની અને કાર્યથિમોની માપી શકાર્ય તેવી કામગીિી પિ આધારિત ખચથન ં અંદાજપત્ર
એટલે _

9.

10.

A. કામગીિીન ં અંદાજપત્ર

B. ખાદ્ય અંદાજપત્ર

C. બંને

D. પ ૂવથ આર્યોજજત અંદાજપત્ર

સત્તાના પ્રાપ્પત સ્ર્ાનો _______
A. કાર્યદો, પ્રણાભલકા અને સત્તા સોંપણી

B. િીત િીવાજો

C. ધાિાકીર્ય સસમસતઓ

D. એકપણ નહીં

કાર્યદા ઘડતિન ં કાર્યથ કોણ કિે છે .
A. ધાિાસભા

B. કાિોબાિી

C. ન્ર્યાર્યતંત્ર

_________________

D. િાષ્રપસત

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination July – 2018
Course

:

FYBA

Date

: 15/07/2018

Subject Code

:

PADS-01

Time

: 11:00am to 02:00pm

Subject Name

:

Subsidary Paper - 01 (Public
Administration -જાહેર વહીવટના

Duration

: 3 Hours

Max. Marks

: 70

સિદ્ાાંતો)

પ્રશ્ન-1 જાહેર વહીવટનો અર્થ આપી તેન ું કાર્થક્ષેત્ર જણાવો.

(12)

અર્વા
જાહેર વહીવટનો રાજ્ર્શાસ્ત્ર વવષર્ સાર્ેનો સુંબધ
ું વણથવો.
પ્રશ્ન-2 જાહેર વહીવટની વવકાસર્ાત્રા સમજાવો.

(12)
અર્વા

વવકાસલક્ષી વહીવટનાું ઘટકોની વવસ્ત ૃત ચચાથ કરો.
પ્રશ્ન-3 નવા જાહેર વહીવટનાું લક્ષણો અને ધ્ર્ેર્ોની સમજતી આપો.

(12)

અર્વા
સુંગઠનના વસદ્ાુંતો વણથવો.
પ્રશ્ન-4 વતથનલક્ષી અભિગમની ચચાથ કરો.

(12)
અર્વા

પરરસ્સ્ર્વત વવષર્ક અભિગમ સમજાવો.
પ્રશ્ન-5 પ્રવતનીવધવાદી અમલદારશાહોનો અર્થ આપી િારતમાું તેની સ્સ્ર્વત કે વી છે ? ચચાથ કરો.

(12)

અર્વા
સામાન્ર્ વહીવટકતાથ અને વવવશષ્ટ વહીવટકતાથ વચ્ચેનાું સુંબધ
ું ોની સમીક્ષા કરો.
પ્રશ્ન-6 ટાં ક નોંધ લખો. (કોઈપણ બે)
1) જાહેર વહીવટની અગત્ર્તા
2) POSDCORB
3) વૈજ્ઞાવનક સુંચાલનનો વસધ્ધાુંત
4) ઔપચારક સુંગઠન
5) અમલદારશાહનાું પ્રશ્નો

(10)

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination July – 2018
Course

:

FYBA

Date

: 16/07/2018

Subject Code

:

PADS-02

Time

: 11:00am to 02:00pm

Subject Name

:

Subsidary Paper - 02 (Public

Duration

: 3 Hours

Administration - સંચાલનના

Max. Marks

: 70

સસદ્ાંતો)

પ્રશ્ન-1 સંકલનનો અર્થ આપી તેની જરૂરિયાત અને ટેકનીકોની વિગતિાિ ચચાથ કિો.

(12)

અર્િા
અંકુશ-સીમાના વસધ્ાંત પિ વિિેચન કિો.
પ્રશ્ન-2 આદે શની એકતાનો વસદ્ાંત સમજાિો.

(12)
અર્િા

આયોજનનો અર્થ આપી તેનાં સ્િરૂપ,પ્રકાિો અને મહત્િનું િર્થન કિો.
પ્રશ્ન-3 નેતાગીિીનો અર્થ આપી,તેનાં વસદ્ાંતો, ગુર્ો અને કાયોની ચચાથ કિો.

(12)

અર્િા
સત્તા અને જિાબદાિી પિ વનબં્ લખો.
પ્રશ્ન-4 મુખ્ય િહીિટકતાથનો અર્થ આપી તેનાં પ્રકાિો સમજાિો.

(12)

અર્િા
અંદાજપત્રનો અર્થ આપી તેની સમગ્ર પ્રરિયાની ચચાથ કિો.
પ્રશ્ન-5 ટં ક નોંધ લખો. (કોઈપણ બે)

(12)

1) ઔપચારિક સંગઠન
2) શ્રેર્ીસ્ત ુપનો વસધ્ાંત
3) વનિીક્ષર્ની પધ્વતઓ અને સાિા વનિીક્ષકના ગુર્ો
4) ભ્રષ્ટાચાિ
પ્રશ્ન-6 બહુ સિકલ્પોમાંથી એક સિકલ્પ પસંદ કરો.

(10)

1) સંગઠનનાં પ્રકાિો __________.
(A) ઔપચારિક

(B) બબન ઔપચારિક

(C) બંને

(D) એકપર્ નહીં

2) સંકલનની ટે કનીકો __________.
(A) આયોજન

(B) સલાહ મસલત

(C) પરિષદો અને સવમવતઓ

(D) ત્રર્ેય

3) ટોચ દ્વાિા નીચેની કક્ષા ઉપિ અંકુશ એટલે __________.
(A) પરિસ્સ્ર્વત વિજ્ઞાન (B) શ્રેર્ી સ્ત ૂપ (C) િૈજ્ઞાવનક અબિગમ

(D)અમલદાિશાહી

4) સંગઠનમાં િધુ કમથચાિીઓ ઉમેિાતા સંકુલ બનતી અંકુશ સીમાને સમજાિિા કોર્ે ગાબર્તીક
સુત્ર આપ્ુ?ં
(A) ગ્રેકુિાસે

(B) ગ્્ુબલક

(C) એલ્ટન મેયો

(D) િીગ્ઝ

5) સત્તા સોંપર્ીનાં પ્રકાિો ___________.
(A) કાયમી અને કામચલાઉ

(B) શિતી અને બબનશિતી

(C) પ્રત્યક્ષ અને પિોક્ષ

(D) ત્રર્ેય

6) જહોન ડી. વમલેટનાં મતે વનિીક્ષર્ની કેટલી પધ્વતઓ છે ?
(A) 10

(B) 06

(C) 07

(D) 11

7) મારહતી સંચાિ વ્યિસ્ર્ાતંત્રના મુખ્ય વસદ્ાંતો પૈકી એક છે ________.
(A) સાચું

(B) ખોટું

(C) તટસ્ર્

(D) ખબિ નર્ી

8) સત્તાનાં પ્રાપ્પત સ્ર્ાનો _________.
(A) કાયદો,પ્રર્ાબલકા અને સત્તા સોંપર્ી (B) સત્તા અને શસ્તત
(C) બંને

(D) ત્રર્માંર્ી એકપર્ નહીં

9) જિાબદાિીના પ્રકાિો __________.
(A) િાજકીય જિાબદાિી

(B) સંસ્ર્ાકીય જિાબદાિી

(C) વ્યિસ્ર્ાવપક જિાબદાિી

(D) ઉપિના ત્રર્ેય

10) કાયદા ઘડતિનું કાયથ કોર્ કિે છે ?
(A) ્ાિાસિા

(B) કાિોબાિી

(C) ન્યાયતંત્ર

________________

(D) િાષ્રપવત

