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વતં્રાત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

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 20/07/2015     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 

 

પ્રશ્ન -1 ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો    (25) 

1. દૂયલતી  શળક્ષણની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કયી દૂયલતી શળક્ષણના કર્યકાાભો અને ભમાાદાઓ ય વશલસ્તાય 

ચચાા કયો 
2. દૂયલતી શળક્ષણ એક અવયકાયક અને શતેરુક્ષી પ્રક્રિમા છે. નીચેના મદુ્દાના આધાયે ચચાા કયો. 

1. સવુસં્કૃત વભાજનુ ંશનભાાણ, 2. બફનવાપં્રદાશમકતાની વભાજ ભાટેની કેલણી 
 

પ્રશ્ન -૨ નીચેન  મ ાંથી કોઈપણ ચ ર પ્રશ્નનો આશરે ૩00 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો   (25) 

1. દૂયલતી શળક્ષણના શવદ્ાતંોની ચચાા કયો. 
2. ચીનન  દૂરવતી શશક્ષણની શવશેષત ઓ ચચો 
3. દૂયલતી શળક્ષણભા ંઅધ્માક અને અધ્મેતાના વફંધંોનો ખ્માર આો. 
4. બાયતભા ંદૂયલતી શળક્ષણના શલકાવની ચચાા કયો. 
5. ત્રાચાય શળક્ષણના તાત્વલક ાવાનો ખ્માર આો. 
6. લતાભાન ક્રયસ્સ્થશતભા ંદૂયલતી શળક્ષણની ઉમોગીતા વભજાલો. 
7. કોભન લેલ્થ ઓપ રશનિંગ(COL) ય ટૂંકનોંધ રખો. 

 

પ્રશ્ન -૩ નીચેન  મ ાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો  (25) 

1. દૂયલતી શળક્ષણની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કયી દૂયલતી શળક્ષણનુ ંકામા વશલસ્તાય વભજાલો. 
2. દૂયલતી શળક્ષણના સધુાયાલાદી રધતુભ કામાિભો કમા કમા છે? તેની ચચાા કયી 

વાભાત્જક ક્રયલતાનભા ંદૂયલતી શળક્ષણની ભશૂભકા સ્ષ્ટ કયો. 
  



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

વતં્રાત યીક્ષા જુરાઈ – 2015 

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 20/07/2015      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 

 

 

પ્રશ્ન -1 ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો    (25) 

1. શલમલસ્ત ુવાભગ્રીને વ્મલસ્સ્થત કયલાના ભાદંડોનો ખ્માર આી શલમલસ્ત ુયજુ કયલાની 
દ્શતની વશલસ્તાય ચચાા કયો. ચચાા કયો 

2. અધ્મમનની ામાની ળયતો જણાલી સ્ક્સ્િનયના કાયક અબબવધંાનના શવદ્ાતંની વશલસ્તાય ચચાા 
કયો. 

 

પ્રશ્ન -૨ નીચેન  મ ાંથી કોઈપણ ચ ર પ્રશ્નનો આશરે ૩00 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો   (25) 

1. પ્રવમામાનનો એએન્જીશનમયીંગ નમનુો વભજાલો. 
2. સ્લ-અધ્મમનના જૂદા-જૂદા પ્રકાયોની ચચાા કયો. 
3. દૂયલતી શળક્ષણ ભાટેની અધ્મમન વાભગ્રીની ચચાા કયો. 
4. મકુ્ત શલશ્વ શલદ્યારમનુ ંસ્લરૂ અને તેની રાક્ષાબણકતાઓની ચચાા કયો 
5. સ્લમલુ્માકંન ભાટેના પ્રશ્નોના રાબા-રાબ ચચો. 
6. દૂયલતી શળક્ષણ કેન્જરના કો-ઓડીનેટય તયીકેની ભશૂભકા સ્ષ્ટ કયો. 
7. ૌઢ શલદ્યાથીઓની ખાશવમતો લણાલો. 

 

પ્રશ્ન -૩ નીચેન  મ ાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો  (25) 

1. ાઠ્યિભ આમોજનના શલશલધ તફક્કાઓની શલગતે ચચાા કયો. 
2. તતં્ર પ્રણારીનો અથા સ્ષ્ટ કયી અભ્માવિભ આમોજનભા ંતતં્ર પ્રણારી અબબગભની 

વશલસ્તાય ચચાા કયો. 
 

 

 

     ______________________ 
 

 

 



 

0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

વતં્રાત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

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 22/07/2015     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 

 

પ્રશ્ન -1 ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો    (25) 

1. IGNOU ના ળૈક્ષબણક કાઉન્જવેરયના ંમખુ્મ કમો જણાલી વશલસ્તાય ચચાા કયો. 
2. દૂયલતી શળક્ષણભા ંકાઉન્જવેબરિંગ એટરે શુ?ં કાઉન્જવેરયના ગીનો અને કૌળલ્મ ય વશલસ્તાય ચચાા 

કયો.  
પ્રશ્ન -૨ નીચેન  મ ાંથી કોઈપણ ચ ર પ્રશ્નનો આશરે ૩00 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો   (25) 

1. અધ્મેતા વશામક વેલાની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કયી અથા વભજાલો. 
2. દૂયલતી શળક્ષણના શલદ્યાથી ભાટે પ્રવમક્ષ ફેઠ્કનુ ંભશવલ વભજાલો. 
3. દૂયલતી અભ્માવ કેન્જરના ંરક્ષણોની ચચાા કયો. 
4. દૂયલતી શળક્ષક ભાટેના આલશ્મક પ્રવમામનોનો ખ્માર આો. 
5. સ્લઅધ્મમન ભાટેની SQ3R દ્શતની ઉમોબગતા વભજાલો. 
6. ઇસ્ક્ન્જદયાગાધંી મકુ્ત શલશ્વશલદ્યારમની શળક્ષણ દ્શતનો ખ્માર આો. 
7. દૂયલતી શળક્ષણના એક વાયા વશામક તયીકેના ગણુોની ચચાા કયો. 

 

પ્રશ્ન -૩ નીચેન  મ ાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો  (25) 

1. યંયાગત લગાખડં અને દૂયલતી શળક્ષણના અભ્માવ કેન્જર લચ્ચેનો તપાલત 
ઉદાશયણ વાથે શલસ્તાયથી વભજાલો. 

2. વરાશ એટરે શુ?ં દૂયલતી શળક્ષણભા ંવરાશનુ ંભશવલ વભજાલી તેના પ્રકાયોની 
વશલસ્તાય ચચાા કયો. 

 

 

 

     ______________________ 
 

 

 

 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

વતં્રાત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

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 22/07/2015       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 

 

પ્રશ્ન -1 ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો    (25) 

1. એક વપ ભેનેજય ાવે અેબક્ષત ક્ા ંક્ા ંવ્માલવાશમક કૌળલ્મો શોલા ંજોઈએ? તેની  
વશલસ્તાય ચચાા કયો. 

2. ક્રયલતાન એટરે શુ?ં વ્મલસ્થાન ક્રયલતાનભા ંયીલતાકની ભશૂભકા અને કૌળલ્મોની  
વશલસ્તાય ચચાા કયો. 

પ્રશ્ન -૨ નીચેન  મ ાંથી કોઈપણ ચ ર પ્રશ્નનો આશરે ૩00 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો   (25) 

1. દૂયલતી શળક્ષણ ક્રયદના ંકમો લણાલો. 
2. ક્રયલતાનના અબબગભો વભજાલો. 
3. પ્રણારીગત યશુનલવીટીની તરુનાભા ંઇગ્નનુા અભ્માવિભનુ ંભાખુ ંવભજાલો. 
4. યીલતાક ભાટેના ંઆલશ્મક કૌળલ્મોની ચચાા કયો. 
5. વસં્થા યચના ભાટેના આદળા વ્મલસ્થાનની રાક્ષાબણકતાઓ લણાલો 
6. ઉચ્ચતય દૂયલતી શળક્ષણની કોઈ એક વઘં પ્રણારીનો ખ્માર આો. 
7. દૂયલતી શળક્ષણની આમોજનની પ્રક્રિમાના પ્રથભ વોાન તયીકે 

જરૂક્રયમાતોનુંથૃકયણનુ ંસ્લરૂ ચચો. 
 પ્રશ્ન -૩ નીચેન  મ ાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો  (25) 

1. વકરન એટરે શુ?ં વકંલ્ના સ્ષ્ટ કયી આંતય શલબાગીમ વક્રનભા ંભેનેજયની 
ભશૂભકા ય વશલસ્તાય ચચાા કયો. 

2. વસં્થા યચનાનો અથા વભજાલી ળૈક્ષબણક વદંબાભા ંવસં્થાકીમ ભાલ્ખની યચના અંગેના 
શવદ્ાતંોની વશલસ્તાય ચચાા કયો. 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 



 

0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

વતં્રાત યીક્ષા જુરાઈ – 2015  

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 24/07/2015     gm\w6l g\az O     

;di  O 11.00 to 02.00 

;}rgf  O (1) nz[s 5~Èggf Pÿfz vf5jf ozÔift k[p    s], u]6 O 75 

 

પ્રશ્ન -1 ગમે તે એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો    (25) 

1. પ્રવમામનની વકંલ્ના સ્ષ્ટ કયી પ્રવમામનની પ્રક્રિમા ઉદાશયણ આી વશલસ્તાય ચચાા કયો. 
2. અધ્મમન શતેઓુના વદંબાભા ંશળક્ષણના શલશલધ ભાધ્મભોના ંસ્લરૂ અને ભાધ્મભોની  

મથાથાતાની ચચાા કયો. 
પ્રશ્ન -૨ નીચેન  મ ાંથી કોઈપણ ચ ર પ્રશ્નનો આશરે ૩00 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો   (25) 

1. બાયતભા ંઆકાળલાણીનો ઉદ્ભલ અને શલકાવનો ખ્માર આો. 
2. ટેરીલીઝન કામાિભના શનભાાણભા ંવક્રાનનુ ંભશવલ વભજાલો. 
3. દૃશ્મ-શ્રાવ્મ કામાિભો ભાટે સ્ક્સ્િપ્ટ રેખનની ળૈરી અને ગોઠ્લણી વભજાલો. 
4. ભાધ્મભ તયીકે ઓક્રડમો ટેપ્વના રાબ અને ભમાાદાઓ ચચો. 
5. કમ્પપ્યટુયભા ંશાડાલેય અને વોફ્ટલેય લચ્ચેનો તપાલત વભજાલો. 
6. પ્રવમામન તકનીકી યૂી ાડલાભા ંનડતી વભસ્માઓ ચચો. 
7. સ્ટુક્રડમો યેકોક્રડિંગ શલે ટૂંકનોંધ રખો. 

 

 પ્રશ્ન -૩ નીચેન  મ ાંથી કોઈપણ એક પ્રશ્નનો આશરે 1200 શબ્દોમ ાં ઉતર લખો  (25) 

1. દૂયલતી શળક્ષણના વદંબાભા ંશલશલધ ભાધ્મભોની ભશૂભકા ઉદાશયણ આી શલસ્તાયથી 
વભજાલો. 

2. દુયવચંાય ાઠ્યવાભગ્રી અને શલડીમો ાઠ્યવાભગ્રી લચ્ચેનો તપાલત વશલસ્તાય 
વભજાલો. 

 

 

 

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


