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પિય પવદ્યાથી પર્ત્ર,
બી.એ./બી.કોર્. અભ્યાસક્રર્ર્ાાં િવેશ ર્ેળવવા બદલ આિને અર્ારા વતી ખ ૂબ ખ ૂબ
અભિનાંદન.આિ દૂ રવતી પશક્ષણર્ાાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છો જેર્ાાં આિની ઉિર અધ્યાિકનુ ાં કોઈ અંકુશ
નથી.આ િદ્ધપતર્ાાં આિને સ્વયર્ અનુશાસન અિનાવવુ ાં જરૂરી છે .આિને આિના પવષયની ક્રેરડટ અનુસાર
આ પવષયર્ાાં દૈ પનક ૨ કલાક સર્ય ફાળવવો આવશ્યક છે .
સ્વાધ્યાયકાયમન ુ ાં ફોર્ેટ એ આિની સત્રાાંત િરીક્ષાના ફોર્ેટ િર્ાણે જ રાખવાર્ાાં આવેલ છે ,જેથી
િરીક્ષાની તૈયારી અથે યોગ્ય સર્જ ર્ાટે સ્વાધ્યાયકાયમ ખ ૂબ ઉિયોગી છે .સ્વાધ્યાયકાયોર્ાાં પ ૂછવાર્ાાં
આવેલ િશ્નોના જવાબ આિને ર્ળે લી અભ્યાસ-સાર્ગ્રીર્ાાંથી સીધા જ કોિી કરવાના નથી,આિ જે વાાંચન
કરો છો, જે સર્જો છો, તે આિની િોતાની િાષાર્ાાં લખવાનુ ાં રહેશે.
સ્વાધ્યાયકાયમન ુ ાં પુનઃમ ૂલયાાંકન થતુ ાં નથી જો કોઈ પવષયના સ્વાધ્યાયકાયમર્ાાં ઓછા ગુણ હોય તો
ફરીથી લખેલ ુાં સ્વાધ્યાયકાયમ સ્વીકારવાર્ાાં આવશે નરહ જેથી આિ િથર્ વખતે જ વ્યવસ્સ્થત જવાબો લખી
જર્ા કરાવશો જેથી સારાર્ાાં સારા ગુણ ર્ેળવી શકશો અને ઉત્તર્ િરરણાર્ િાપ્ત કરી શકશો.
ખ ૂબ ખ ૂબ શુિકાર્નાઓ સહ,
સ્વાધ્યાયકાયમ પવિાગ

અગત્યની સ ૂચનાઓ
સ્વાધ્યાયકાયમ જર્ા કરાવવાની છે લલી તારીખ ૩૧/૧૦/૨૦૧૮ છે ,તો આ સર્ય ર્યામદાર્ાાં આિે સ્વાધ્યાયકાયમ લખી જર્ા કરાવવુાં
જરૂરી છે .
સ્વાધ્યાયકાયમ જર્ા કરાવતી વખતે તેની રસીદ લેવી ફરજીયાત છે .જેથી િપવષ્યર્ાાં સ્વાધ્યાયકાયમને લગતી કોઈ પ ૂછિરછ કરવી
હોય તેના ઉકે લર્ાાં રસીદ રજૂ કરી શકાય.
તર્ારા ચેક થઇ ગયેલા સ્વાધ્યાયકાયમ તર્ારી સત્રાાંત િરીક્ષા િહેલા જ કે ન્દ્ર િર રસીદ બતાવી િરત લેવા જેથી િરીક્ષાના વાાંચન
અથે િણ તેને ઉિયોગર્ાાં લઇ શકાય.
બી.એ./બી.કોર્. અભ્યાસક્રર્ના સ્વાધ્યાયકાયમર્ાાં િાસ થવા ર્ાટે ૧૧ ગુણ લાવવા જરૂરી છે ,જો તેનાથી ઓછા ગુણ હોય તો તે
સ્વાધ્યાયકાયમર્ાાં પવદ્યાથી નાિાસ ર્ાનવાર્ાાં આવશે અને તે સ્વાધ્યાયકાયમ નવા સત્રનુાં ર્ેળવીને ફરીથી લખવાનુાં રહેશ.ે
સ્વાધ્યાયકાયમના ગુણ વગર ફાઈનલ ર્ાકમ શીટ ર્ેળવી શકાશે નહીં
લખેલા સ્વાધ્યાયકાયમ જર્ા કરાવતી વખતે તેની સાથે સ્વાધ્યાયકાયમન ુાં િશ્નિત્ર ફરજીયાત જોડવુ.ાં
આ િછીનુાં િેજ પવદ્યાથીએ પિન્દ્ટ કાઢી તેર્ાાં ર્ાાંગેલ ર્ારહતી િરી લખેલા સ્વાધ્યાયકાયમના િથર્ િેજ ઉિર લગાવવુ.ાં

ડૉ બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યનુ નવનસિટી,
અમદાવાદ
અભ્યાસક્રમન ુંુ નામ :
પાઠ્યક્રમન ુંુ નામ :
નોંધણી નુંબર : ___________________________

અભ્યાસકેન્દ્રન ુંુ નામ :_________________

નામ :___________________________________ અભ્યાસકેન્દ્ર કોડ નું :_________________
સરનામ ુંુ :________________________________
_________________________________
_________________________________
મોબાઈલ નુંબર :___________________________
ઈમેલ :___________________________________

નવદ્યાર્થીની સહી :_______________________
તારીખ :___________________________

ડો.બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓિન યુપનવપસિટી
દ્વદ્વતીય વષમ બી.એ.
સ્વાધ્યાય કાયમ : ગ્રાર્ સ્વાસ્્ય ARH - 01
િશ્ન 1 નીચે આિેલ િશ્નના જવાબ ૮૦૦ શબ્દર્ાાં લખો.(ગર્ે તે એક )

૦૮

૧ િારસ્િરરક પવચાર પવનીર્ય પવષે પવગતે સર્જાવો.
૨ અફવાઓ અને ગેર સર્ાજ એટલે શુ?ાં પવગતે સર્જાવો.
૩ િાણીની જરૂરીયાતો અને િાણીના સ્ત્રોતો પવગતે સર્જાવો.
િશ્ન 2 નીચે આિેલ િશ્નના જવાબ ૪૦૦ શબ્દર્ાાં લખો.(ગર્ે તે બે )

૦૮

૧ ઓરીના ભચન્દ્હો તથા સારવાર અને પનરાકરણ સર્જાવો.
૨ એઇડ્સ ના લક્ષણો, સારવાર અને પનવારણ સર્જાવો.
૩ બળવાથી અને દાઝવાથી થતી ઇજાઓ.
૪ હોસ્િીટલર્ાાં ઉત્િન થતાાં કચરાનો પનકાલ સર્જાવો.
૫ ગરર્ીથી થતી અસરો.
િશ્ન 3 નીચે આિેલ િશ્નની નોધ લખો. જવાબ 3૦૦ શબ્દર્ાાં લખો.(ગર્ે તે ત્રણ )
૧ અછબડા –નાની ર્ાતા (ચીકન િોક્સ) નોધ લખો.
૨ નાક ગાળાની દે ખરે ખ પવષે નોધ લખો.
૩ બાળલકવો (િોલીયો) નોધ લખો.
૪ ટી.બી. ક્ષય નોધ લખો.
૫ પ્લેગ નોધ લખો.

૦૯

૬ ઝાડા (અપતસાર) નોધ લખો.
૭ ઝેર અને તેની અસરો.
િશ્ન 4 નીચે આિેલ િશ્નની સાર્ે ખરા ખોટાની પનશાની કરો.
૧ ઝેરી કર્ળા ર્ાટે જવાબદાર રહિેટાઇટીસ D છે .
૨ ક્ષયની દવાઓ ર્ાત્ર ર્ોટી હોસ્સ્િટલોર્ાજ ઉિલબ્ધ છે .
૩ બાળલકવાની રસીની કોઈિણ આડ અસર નથી.
૪ ક્ષય ર્ાટે B.C.G..ની રસી અિાય છે .
૫ ફેફસાના ક્ષયનુ ાં પનદાન રાષ્રીય કાયમક્રર્ મુજબ છાતીનો ફોટો િાડીને જ કરાય છે ઃ.
૬ હડકવાએ રે બીસ નાર્ના પવષાણુઓ દ્વારા થતો રોગ છે .
૭ બાળલકવા યકૃતને અસર કરે છે .
૮ બાળલકવા અટકાવી શકાતો નથી.
૯ એઈડ્સના પવષાણુ શરીરર્ાાં િવેશયાના 3 થી 10 વષમની અંદર દદીને લક્ષણો દે ખાય છે .
૧૦ બાળલકવા ર્ાલ-ર્ો દ્વારા ફેલાય છે .
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૫

