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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,
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ENVCOM-01 {kLkð ÃkÞkoðhý

fw÷ økwý : 30
---------------------------------------------------------------------------------------------------rð¼køk : f Lke[u ykÃku÷k «&™Lkku sðkçk 800 þçËku{kt ykÃkku.

(8)

(1) rLkðMkLk íktºk yux÷u þwt ? rðr¼LLk «fkhLkk rLkðMkLk íktºkku rðøkíku Mk{òðku.

rð¼køk : ¾ Lke[u ykÃku÷k «&™Lkku sðkçk 400 þçËku{kt ykÃkku.

(8)

(1) yríkMk{wÃkÞkusLkLkk rðMíkkhLke rðøkíku [[ko fhku.
(2) nðk «Ëq»kfkuLkk «fkh sýkðe {wÏÞ nðk «Ëq»kfku ytøku [[ko fhku.

rð¼køk : øk LkkutÄ ÷¾ku. (300 þçËku{kt)

(9)

(1) íkLkkð yLku MðkMÚÞ
(2) ÃkhtÃkhkøkík f]r»k
(3) Sirðf ykìÂõMksLk {ktøk íkÚkk yríkÃkku»ký

rð¼køk : ½ {ktøÞk «{kýu W¥kh ykÃkku.

(0.5 X 10 =0.5)

(y) Lke[u ykÃku÷k rðÄkLkku ¾hk Au fu ¾kuxkt íku sýkðku.
(1) Mkk{krsf ÃkÞkoðhý «kf]ríkf yLku {kLkð rLkŠ{ík ÃkÞkoðhý Ãkh rLk¼oh LkÚke.
(2) Ãk]ÚðeLkk rðr¼LLk frxçktÄku{kt {kºk ykçkkunðk s rLkðMkLk íktºkLkk rðfkMk Lk¬e fhu Au.
(3) nðk ÃkkuíkkLke fwËhíke yðMÚkk{kt þwØ nkuÞ Au.
(4) ÃkuÞ Ãk]c s¤ su{kt rMxÙfeLk suðk ÃkËkÚkkou {¤e ykðu Au.
(5) {uxk MxurMkMk fuLMkhLke ykøk¤ ðÄu÷e yðMÚkk Au.

(çk) Lke[uLke ¾k÷e søÞkyku Ãkqhku.
(1) ¼]ýLkk rðfkMk{kt ¾k{e fhíke Lkþe÷e Ëðkyku -------------- fnuðkÞ Au.
(2) QòoLkku yuf{ sq÷ = ðkux X ----------------.
(3) ytíkrhûke rfhýkuÚke WíMkŠsík rðrfhý «ríkð»ko ------------- r{r÷hò nkuÞ Au.
(4) ---------- yux÷u Lk¬h ¢kutr¢x rËðk÷ çkktÄeLku Äkuðký yxfkððk{kt ykðu Au.
(5) çkxkfkLkk ðkðuíkhLku «rík nuõxh «rík ð»ko --------------- xLk s{eLk {kxeLkku ÷kuÃk LkkutÄkÞku Au.
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