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પિમ પલદ્યાથી પભત્ર, 

            ફી.એ./ફી.કોભ/ફી.એડ અભ્માવક્રભભાાં િલેળ ભેલલા ફદર આને અભાયા લતી ખફૂ ખફૂ 

અભબનાંદન.આ દૂયલતી પળક્ષણભાાં અભ્માવ કયી યહ્યા છો જેભાાં આની ઉય અધ્માકનુાં કોઈ અંકુળ 

નથી.આ દ્ધપતભાાં આને સ્લમભ અનળુાવન અનાલવુાં જરૂયી છે.આને આના પલમની કે્રરડટ અનવુાય 

આ પલમભાાં દૈપનક ૨ કરાક વભમ પાલલો આલશ્મક છે. 

           સ્લાધ્મામકામમનુાં પોભેટ એ આની વત્રાાંત યીક્ષાના પોભેટ િભાણે જ યાખલાભાાં આલેર છે,જેથી 

યીક્ષાની તૈમાયી અથે મોગ્મ વભજ ભાટે સ્લાધ્મામકામમ ખફૂ ઉમોગી છે.સ્લાધ્મામકામોભાાં પછૂલાભાાં 

આલેર િશ્નોના જલાફ આને ભેરી અભ્માવ-વાભગ્રીભાાંથી વીધા જ કોી કયલાના નથી,આ જે લાાંચન 

કયો છો, જે વભજો છો, તે આની ોતાની બાાભાાં રખલાનુાં યશળેે. 

           સ્લાધ્મામકામમનુાં પનુઃમલૂમાાંકન થતુાં નથી જો કોઈ પલમના સ્લાધ્મામકામમભાાં ઓછા ગણુ શોમ તો 

પયીથી રખેલુાં સ્લાધ્મામકામમ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નરશ જેથી આ િથભ લખતે જ વ્મલ્સ્થત જલાફો રખી 

જભા કયાલળો જેથી વાયાભાાં વાયા ગણુ ભેલી ળકળો અને ઉત્તભ રયણાભ િાપ્ત કયી ળકળો. 

                                                                                ખફૂ ખફૂ શબુકાભનાઓ વશ, 

                                                                                   સ્લાધ્મામકામમ પલબાગ 

 

અગત્મની સચૂનાઓ 

વભમ ભમામદાભાાં આે સ્લાધ્મામકામમ રખી જભા કયાલવુાં જરૂયી છે. 

સ્લાધ્મામકામમ જભા કયાલતી લખત ેતનેી યવીદ રલેી પયજીમાત છે.જેથી બપલષ્મભાાં સ્લાધ્મામકામમન ેરગતી કોઈ પછૂયછ કયલી 

શોમ તનેા ઉકેરભાાં યવીદ યજૂ કયી ળકામ. 

તભાયા ચકે થઇ ગમરેા સ્લાધ્મામકામમ તભાયી વત્રાાંત યીક્ષા શરેા જ કેન્દ્ર ય યવીદ ફતાલી યત રલેા જેથી યીક્ષાના લાાંચન 

અથ ેણ તને ેઉમોગભાાં રઇ ળકામ. 

ફી.એ./ફી.કોભ. અભ્માવક્રભના સ્લાધ્મામકામમભાાં ાવ થલા ભાટે ૧૧ ગણુ રાલલા જરૂયી છે,જો તનેાથી ઓછા ગણુ શોમ તો તે 

સ્લાધ્મામકામમભાાં પલદ્યાથી નાાવ ભાનલાભાાં આલળે અન ેતે સ્લાધ્મામકામમ નલા વત્રનુાં ભેલીન ેપયીથી રખલાનુાં યશળે.ે 

સ્લાધ્મામકામમના ગણુ લગય પાઈનર ભાકમળીટ ભેલી ળકાળ ેનશીં 

રખરેા સ્લાધ્મામકામમ જભા કયાલતી લખત ેતેની વાથ ેસ્લાધ્મામકામમનુાં િશ્નત્ર પયજીમાત જોડવુાં. 

આ છીનુાં જે પલદ્યાથીએ પિન્દ્ટ કાઢી તભેાાં ભાાંગેર ભારશતી બયી રખરેા સ્લાધ્મામકામમના િથભ જે ઉય રગાલવુાં. 

 

 

ડૉ. બાબા સાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી 



ડૉ બાબાસાહબે આંબેડકર ઓન યનુનવનસિટી,   અમદાવાદ 

અભ્યાસક્રમનુું  નામ : 

ાઠ્યક્રમનુું  નામ : 

નોંધણી નુંબર : ___________________________    અભ્યાસકેન્દ્રનુું નામ :_________________ 

  નામ :___________________________________  અભ્યાસકેન્દ્ર કોડ નું :_________________                                          

સરનામુું :________________________________ 

         _________________________________ 

         _________________________________ 

મોબાઈ નુંબર :___________________________ 

ઈમે :___________________________________ 

                                                       

                                નવદ્યાથીની સહી :_______________________ 

                                તારીખ :______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



zkì.çkkçkkMkknuçk yktçkuzfh ykuÃkLk ÞwrLkðŠMkxe 

ÃkkXâ¢{ - çke.yu. 

MðkæÞkÞfkÞo - 2021 

ENVCOM -01 : {k™ð …Þkoðhý 

fw÷ økwý - 30         W¥keýo ÚkðkLkwt Äkuhý-11 økwý 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

rð¼køk - f  : Lke[u ykÃku÷k «&™kuLkk sðkçk 800 þçËku{kt ykÃkku.      (8 x1=8) 

 1. ykƒkunðk™kt ðirïf MðY…ku rðþu [[ko fhku.  

rð¼køk - ¾ : Lke[u ykÃku÷k ÔÞkÏÞk/«&™kuLkk sðkçk 400 þçËku{kt ykÃkku.      (4 x2=8) 

 1. yrŒþku»ký Mk{w…Þkus™™e yMkhku rðþu [[ko fhku.  

 h. ¼qr{ yð¢{ý™e yMkhku rðþu [[ko fhku.  

rð¼køk - øk  : LkkutÄ ÷¾ku. (300 þçËku{kt)         (3 x3=9) 

 1. …Þkoðhý …h þnuhefhý™e yMkhku   

 h. yÞkuøÞ yðrþü-r™fk÷™e yMkhku  

 3. rðrfhý y™u MðkMÚÞ  

rð¼køk - ½ : {ktøÞk «{kýu W¥kh ykÃkku.         (0.5 x10=5) 

 Lke[u ykÃku÷k rðÄkLkku ¾hk Au fu ¾kuxk íku sýkðku. 

 1. {nkMkk„h™k Xtzk «ðknku W»ýfxeƒtÄeŒ «Ëuþku{kt Œk…{k™ ½xkzku Au. 

 h. hku„ku™k r™Ëk™ {kxu W…Þku„{kt ÷uðkŒwt rðrfhý™wt ™e[wt «{ký ŒËT™ Mk÷k{Œ Au.  

 3. ¼khŒ{kt 40% Úke ðÄw Wòo ½hu÷w nuŒw {kxu ð…hkÞ Au. 

 4. nðk …kuŒk™e fwËhŒe yðMÚkk{kt þwm nkuÞ Au. 

 5. …uÞ …]ü s¤ su{kt rMxTfe™ suðk …ËkÚkkuo {¤e yðu Au. 

 Lke[u ykÃku÷e ¾k÷e søÞkyku Ãkqhku.  

 1.  LkkLke RòykuÚke ðÄw Rò Ãkk{u÷k ËËeoyku{kt yuf ½ýe økt¼eh ÂMÚkrík WíÃkÒk ÚkkÞ Au íkuLku ........... fnu Au.  

 h. Úkkuze çkþwwrØLku ........... fnu Au.  

 3. ¼khíkeÞ MktMkËu 1974 Úke ...........Lkk «Ëq»kýLkk rLkÞtºký {kxu fkÞËku ½zu÷ Au. 

 4. xe.çke.Lke hMke íkhefu ........... Lkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au.  

 Ãk. ÷kÃkkurxÞwt yu ........... Úke Úkíkku hkuøk Au.  

--------------------------------  

 

 


