
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
વતં્રાત યીક્ષા જાન્યઆુયી-2016  

vEif;s~d O 5m:8 u~[ái]v[8 L0%,mdf .g L0:8G; v[ái]s[xg (PGDDE) Numerical Code: 0034 

5f9is~d O n}zjtl" Lx1f6gm Ljsf; vg[ tÿjnx"g (ES-311)  Numerical Code: 0200 

Tffzlb  O 25/01/2016     gm\w6l g\az O     

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 75 

 

પ્ર-1 નીચેનામાાંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં જવાબ લખો.   (25) 

1. દૂયલતી શળક્ષણભા ંજોલા ભતી સકૂ્ષ્ભ વભસ્માઓ, શલળા વભસ્માઓ અને શલકાવાત્ભક 
વભસ્માઓની ચચાા કયો. 

2. દૂયલતી શળક્ષણ પ્રણારીઓભા ંકામો તેભજ વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક જરૂરયમાતોના વદંબાભા ંચચાા 
કયો. 

 

પ્ર-2 નીચેનામાાંથી કોઈપણ પાાંચ પ્રશ્નોના આશરે 300 શબ્દોમાાં જવાબ લખો.   (25) 

1. દૂયલતી શળક્ષણ અને પ્રણાણરગત શળક્ષણની રાક્ષણણકતાઓ લચ્ચે તપાલત જણાલો. 
2. ચાર્લસસ વેડેમેારના મત સાસુાર સેાેતા સને સેાાપક વચ્ચેની દૂરવનતિતાચચો. 
3. પલૂાભા ંશળક્ષણ વ્મલસ્થાનો ઈશતશાવ બાયતના વદંબાભા ંવભજાલો. 
4. ભેગા-ઑન યશુનલશવિટીની વભજૂતી આો. 
5. દૂયલતી શળક્ષણભા ંશલશલધરક્ષી શળક્ષણ ભાટેના વમશૂ ભાધ્મભો શલળે ચચાા કયો. 
6. દૂયલતી શળક્ષણની રયબાાઓ સ્ષ્ટ કયી દૂયલતી શળક્ષણના શલશળષ્ટ અંગોની ચચાા કયો. 
7. દૂયલતી શળક્ષણભા ંઅધ્માક અને અધ્મેતાના વફંધંોનો ખ્માર આો. 

 

પ્ર-૩ નીચેનામાાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં જવાબ આપો.   (25) 

1. ગે્રશલર યમ્ફરના ભતનવુાય દૂયલતી શળક્ષણની રાક્ષણણકતાઓ જણાલો. 
2. દૂયલતી શળક્ષણ એક સધુાયાલાદી આંદોરન કશી ળકામ નીચેના મદુ્દાના આધાયે શલગતે ચચાા કયો. 

 (a) સધુાયણા અંગેના રઘતુ્તભ કામાક્રભ 
 (b) વભાજભા ંરયલતાનનુ ંલશન   

 

  



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
વતં્રાત યીક્ષા જાન્યઆુયી-2016 

vEif;s~d O 5m:8 u~[ái]v[8 L0%,mdf .g L0:8G; v[ái]s[xg (PGDDE) Numerical Code: 0034 

5f9is~d O :jvWiig df8[gl d]LÌt;fdu~lgl Í5z[bf vg[ Ljsf; (ES-312) Numerical Code: 0201 

Tffzlb O 25/01/2016     gm\w6l g\az O     

;di O 03.00 to 06.00 

;}rgf O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 75 

 

 

પ્ર-1 નીચેનામાાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં જવાબ આપો.   (25) 

1. અધ્મમનની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કયી અધ્મમનના શવદ્ાતંોની શલગતે ચચાા કયી તનેા પણરતાથો 
જણાલો. 

2. ાઠ્યક્રભ એટરે શુ?ં ાઠ્યક્રભ યચના પ્રરક્રમા અને વ્મલસ્થાન શલળે ચચાા કયો. 
 

પ્ર-2 નીચેનામાાંથી કોઈપણ પાાંચ પ્રશ્નો આશરે 300 શબ્દોમાાં જવાબ લખો.    (25) 

1. દૂયલતી શળક્ષણભા ંસ્લ-અધ્મમન ભાટેના જુદા-જુદા પ્રકાયોની ચચાા કયો. 
2. દૂયલતી શળક્ષણવાભગ્રીભા ંબાાની કરઠ્નતાના સ્તયનુ ંમલૂ્માકંન કઈ યીતે કયળો? 

3. અભ્માવક્રભ આમોજન અને શનભાાણની કેટરીક વભસ્માઓ શલળે ચચાા કયો. 
4. શલમલસ્તનુી યજૂઆતભા ંસલુાચ્મતા અને સલુાચ્મ ગ્રારપક્વની ચચાા કયો. 
5. મકુ્ત શલશ્વશલદ્યારમભા ંમલૂ્માકંન પ્રરક્રમાની વભસ્માઓ શલળે શલગતે ચચાા કયો. 
6. પ્રત્મામનના પ્રકાયો જણાલી તેના ઉદે્દળો અને પ્રરક્રમા શલળે શલગતે ચચાા કયો. 
7. દૂયલતી શળક્ષણભા ંઅભ્માવ વાભગ્રીનુ ંસ્લરૂ જણાલી તેને તૈમાય કયલાની વભસ્મા શલળે ચચાા 

કયો. 
 

પ્ર-3 નીચેનામાાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં જવાબ લખો.   (25) 

1. દૂયલતી શળક્ષણભા ંસ્લ-અધ્મમનના પ્રકાયો જણાલી તેના શલળે ચચાા કયો. 
2. દૂયલતી શળક્ષણભા ંવંાદન શલળે ચચાા કયી વાયા વંાદકના રક્ષણો જણાલો. 

 

     ______________________ 
 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
વતં્રાત યીક્ષા જાન્યઆુયી-2016 

vEif;s~d O 5m:8 u~[ái]v[8 L0%,mdf .g L0:8G; v[ái]s[xg (PGDDE) Numerical Code: 0034 

5f9is~d O vWi[tf ;cfis ;[jfvm  (ES-313)    Numerical Code: 0202 

Tffzlb  O 27/01/2016     gm\w6l g\az O     

;di  O 11.00 to 2.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 75 

 

પ્ર-1 ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉતર લખો.     (25) 

1. યંયાગત લગાખડં અને દૂયલતી શળક્ષણના અભ્માવ કેન્ર લચ્ચેનો તપાલત ઉદાશયણ 

વાથે શલસ્તાયથી વભજાલો. 
2. વરાશ એટરે શુ ં? દૂયલતી શળક્ષણભા ંવરાશનુ ંભશત્લ વભજાલી તેના પ્રકાયોની વશલસ્તાય 

ચચાા કયો. 
 

પ્ર-2 નીચેના માાંથી કોઈપણ ચાર પ્રશ્નનો આશરે ૩00 શબ્દોમાાં ઉતર લખો.   (25) 

1. દૂયલતી શળક્ષણભા ંવશામક વેલાઓની આલશ્મકતા વભજાલો. 
2. દૂયલતી અભ્માવ કેન્રનુ ંભશત્લ વભજાલો. 
3. લાચન ભાટેની (SQ3R) દ્શતનો ખ્માર આો. 
4. યશુનલશવિટી ઓપ ઘ એય (UA) ની શળક્ષણ દ્શતની ચચાા કયો. 
5. વાયા વશામક તયીકે યોજવે આેર વ્મક્ક્તગત ગણુોની ચચાા કયો. 
6. દૂયલતી શળક્ષણ ભાટેના આલશ્મક પ્રત્મામનોનો ખ્માર આો. 
7. દૂયલતી શળક્ષણના અભ્માવ કેન્રના કામો જણાલો. 

 

પ્ર-3 નીચેના માાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉતર લખો.   (25) 

1. દૂયલતી શળક્ષણભા ંકાઉન્વેણરિંગ એટરે શુ?ં કાઉન્વેરયના ગણુો અને કૌળલ્મ ય વશલસ્તાય ચચાા 
કયો. 

2. દૂયલતી શળક્ષણ ભાટેના અભ્માવ કેન્રના ંરક્ષણો જણાલી વશલસ્તાય ચચાા કયો. 
 

 

     ______________________ 
 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
વતં્રાત યીક્ષા જાન્યઆુયી-2016  

vEif;s~d O 5m:8 u~[ái]v[8 L0%,mdf .g L0:8G; v[ái]s[xg (PGDDE) Numerical Code: 0034 

5f9is~d O n}zjtl" Lx1f6g]\ Jij:yf5g (ES-314)   Numerical Code: 0203 

Tffzlb  O 27/01/2016       gm\w6l g\az O    

;di  O 03.00 to 06.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 75 

 

પ્ર-1 ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉતર લખો.     (25) 

1. અવયકાયક વત્તા વોંણી ભાટેની પલૂાળયતો જણાલો. 
2. ઉચ્ચ શળક્ષણભા ંકમા ભતં્રારમો અને એજન્વીઓના વભાલેળ કયલાભા ંઆલેર તેના શલળે 

વશલસ્તાય ચચાા કયો. 
 

પ્ર-2 નીચેના માાંથી કોઈપણ ચાર પ્રશ્નોનો આશરે ૩00 શબ્દોમાાં ઉતર લખો.   (25) 

1. વસં્થાના વર્જન ભાટે ઉચ્ચ લશીલટકતાાઓની ભશૂભકા સ્ષ્ટ કયો. 
2. રયલતાનના અણબગભોના નાભ જણાલી તેના શલળે ટૂંકભા ંચચાા કયો. 
3. શલશલધ સ્તયે વ્મલસ્થાકીમ કૌળલ્મોના નાભ જણાલી દયેકની શલસ્તતૃ ચચાા કયો. 
4. એક વ્મલસ્થાકીમ સ્તયેથી અન્મ વ્મલસ્થાકીમ સ્તયે અશધકાય વોંણીની પ્રરક્રમા વભજાલો. 
5. યજુીવી શુ ંછે? તેનુ ંભાખ ુઅને કામોની શલગતે વભજ આો. 
6. દૂયલતી શળક્ષણના વચંારકીમ ભાખાની ેટા પ્રણારીઓ શલળે વભજ આો. 
7. રયલતાન એટરે શુ?ં રયલતાનના સ્લરૂના નાભ જણાલી તેની શલગતે ચચાા કયો. 

 

 પ્ર-3 નીચેના માાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉતર લખો   (25) 

1. વચંારકીમ ભાખાને અવય કયતા ંફાહ્ય રયફોની ચચાા કયો.  
2. ત્રાચાય શળક્ષણનો અથા વભજાલી, ત્રાચાય અભ્માવક્રભ ળરૂ કયલાની ભાગાદળાક યેખાઓ અને 

નફાઈઓ જણાલો. 
 

 

________________ 

 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સાંત્રાત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  

vEif;s~d O 5m:8 u~[ái]v[8 L0%,mdf .g L0:8G; v[ái]s[xg (PGDDE) Numerical Code: 0034 

5f9is~d O n}zjtl" Lx1f6 df8[ 5~Tifig ts=Lgsl (ES-318)  Numerical Code: 0204 

Tffzlb  O 28/01/2016     gm\w6l g\az O     

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 75 

 

પ્ર-1 ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉતર લખો.      (25) 

1. પ્રત્મામનનો અથા વભજાલી પ્રત્મામન પ્રરક્રમા શલળે આકૃશતવશ શલસ્તાયથી વભજાલો. 
2. બાયતભા ંળૈક્ષણણક યેરડમો પ્રોજેક્ટનુ ંભશત્લ વભજાલી, શલકાવની ગશતળીરતા જણાલો. 

 

પ્ર-2 નીચેનામાાંથી કોઈપણ ચાર પ્રશ્નનો આશરે ૩00 શબ્દોમાાં ઉતર લખો.    (25) 

1. પ્રત્મામન તકશનકી ભાધ્મભો શલળે ટૂંકભા ંચચાા કયો. 
2. ટેણરશલઝનની ભમાાદાઓ જણાલો. 
3. ટેણરટેક્ષ્ટનો અથા વભજાલી તેના રાબ જણાલો. 
4. લીરડમો ટેક્ષનુ ંઉમોજન એટરે શુ?ં 

5. ઉગ્રશ અને ભશૂભગત પ્રત્મામન લચ્ચે બેદ સ્ષ્ટ કયો. 
6. સ્કી્ટટ પથૃક્કયણ એટરે શુ?ં 

7. શલરડમો કામાક્રભો ભાટે વાઉન્ડ યેકોરડિંગના તત્લો શલળે જણાલો. 
 

 પ્ર-3 નીચેનામાાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમાાં ઉત્તર લખો.   (25) 

1. કમ્્યટુયની ઉમોગની અવયકાયકતા શલળે વભજાલો. 
2. ટેણરકોન્પયક્ન્વગના પ્રકાયો જણાલી દયેક શલળે ચચાા કયો. 

  

 


