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પિય પવદ્યાથી પર્ત્ર, 

            બી.એ./બી.કોર્. અભ્યાસક્રર્ર્ાાં િવેશ રે્ળવવા બદલ આિને અર્ારા વતી ખબૂ ખબૂ 

અભિનાંદન.આિ દૂરવતી પશક્ષણર્ાાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છો જેર્ાાં આિની ઉિર અધ્યાિકનુાં કોઈ અંકુશ 

નથી.આ િદ્ધપતર્ાાં આિને સ્વયર્ અનશુાસન અિનાવવુાં જરૂરી છે.આિને આિના પવષયની કે્રરડટ અનસુાર 

આ પવષયર્ાાં દૈપનક ૨ કલાક સર્ય ફાળવવો આવશ્યક છે. 

           સ્વાધ્યાયકાયમનુાં ફોરે્ટ એ આિની સત્રાાંત િરીક્ષાના ફોરે્ટ િર્ાણે જ રાખવાર્ાાં આવેલ છે,જેથી 

િરીક્ષાની તૈયારી અથે યોગ્ય સર્જ ર્ાટે સ્વાધ્યાયકાયમ ખબૂ ઉિયોગી છે.સ્વાધ્યાયકાયોર્ાાં પછૂવાર્ાાં 

આવેલ િશ્નોના જવાબ આિને ર્ળેલી અભ્યાસ-સાર્ગ્રીર્ાાંથી સીધા જ કોિી કરવાના નથી,આિ જે વાાંચન 

કરો છો, જે સર્જો છો, તે આિની િોતાની િાષાર્ાાં લખવાનુાં રહશેે. 

           સ્વાધ્યાયકાયમનુાં પનુઃમલૂયાાંકન થતુાં નથી જો કોઈ પવષયના સ્વાધ્યાયકાયમર્ાાં ઓછા ગણુ હોય તો 

ફરીથી લખેલુાં સ્વાધ્યાયકાયમ સ્વીકારવાર્ાાં આવશે નરહ જેથી આિ િથર્ વખત ેજ વ્યવસ્સ્થત જવાબો લખી 

જર્ા કરાવશો જેથી સારાર્ાાં સારા ગણુ રે્ળવી શકશો અને ઉત્તર્ િરરણાર્ િાપ્ત કરી શકશો. 

                                                                                ખબૂ ખબૂ શિુકાર્નાઓ સહ, 

                                                                                   સ્વાધ્યાયકાયમ પવિાગ 

 

અગત્યની સચૂનાઓ 

સ્વાધ્યાયકાયમ જર્ા કરાવવાની છેલલી તારીખ ૩૧/૧૦/૨૦૧૮ છે,તો આ સર્ય ર્યામદાર્ાાં આિ ેસ્વાધ્યાયકાયમ લખી જર્ા કરાવવુાં 

જરૂરી છે. 

સ્વાધ્યાયકાયમ જર્ા કરાવતી વખત ેતનેી રસીદ લવેી ફરજીયાત છે.જેથી િપવષ્યર્ાાં સ્વાધ્યાયકાયમન ેલગતી કોઈ પછૂિરછ કરવી 

હોય તનેા ઉકેલર્ાાં રસીદ રજૂ કરી શકાય. 

તર્ારા ચકે થઇ ગયલેા સ્વાધ્યાયકાયમ તર્ારી સત્રાાંત િરીક્ષા િહલેા જ કેન્દ્ર િર રસીદ બતાવી િરત લવેા જેથી િરીક્ષાના વાાંચન 

અથ ેિણ તને ેઉિયોગર્ાાં લઇ શકાય. 

બી.એ./બી.કોર્. અભ્યાસક્રર્ના સ્વાધ્યાયકાયમર્ાાં િાસ થવા ર્ાટે ૧૧ ગણુ લાવવા જરૂરી છે,જો તનેાથી ઓછા ગણુ હોય તો તે 

સ્વાધ્યાયકાયમર્ાાં પવદ્યાથી નાિાસ ર્ાનવાર્ાાં આવશે અન ેતે સ્વાધ્યાયકાયમ નવા સત્રનુાં ર્ળેવીન ેફરીથી લખવાનુાં રહશે.ે 

સ્વાધ્યાયકાયમના ગણુ વગર ફાઈનલ ર્ાકમશીટ ર્ળેવી શકાશ ેનહીં 

લખલેા સ્વાધ્યાયકાયમ જર્ા કરાવતી વખત ેતેની સાથ ેસ્વાધ્યાયકાયમનુાં િશ્નિત્ર ફરજીયાત જોડવુાં. 

આ િછીનુાં િજે પવદ્યાથીએ પિન્દ્ટ કાઢી તરે્ાાં ર્ાાંગેલ ર્ારહતી િરી લખલેા સ્વાધ્યાયકાયમના િથર્ િજે ઉિર લગાવવુાં. 



ડૉ બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી, 

અમદાવાદ 

અભ્યાસક્રમનુું  નામ : 

પાઠ્યક્રમનુું  નામ : 

નોંધણી નુંબર : ___________________________    અભ્યાસકેન્દ્રનુું નામ :_________________ 

  નામ :___________________________________  અભ્યાસકેન્દ્ર કોડ નું :_________________                                          

સરનામુું :________________________________ 

         _________________________________ 

         _________________________________ 

મોબાઈલ નુંબર :___________________________ 

ઈમેલ :___________________________________ 

                                                       

                                નવદ્યાર્થીની સહી :_______________________ 

                                તારીખ :___________________________ 

          

 

 
 

                            



                                              ડૉ બાબાસાહબે આંબેડકર ઓિન યપુનવપસિટી 

                                     િવાસન બપુનયાદી િાઠ્યક્રર્ 

બી.એ. દ્વદ્વતીય વષમ                                                                          કુલ ગણુ -30 

પવિાગ-ક  નીચે આિલે િશ્નોના જવાબ ૮૦૦ શબ્દોર્ાાં આિો.                                                                                       (૮) 

            ૧ િવાસનનો અથમ જણાવી તને ુાં સ્વરૂિ અને િકારો સર્જાવો. 

પવિાગ-ખ  નીચ ેઆિેલ િશ્નોના જવાબ ૪૦૦ શબ્દોર્ાાં આિો.                                                                                      (૮) 

            ૧ ટ્રાવલે એજન્દ્્સ એસોપસયશેન ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા (T.A.A.I) ના કાયો જણાવો. 

            ૨ તાજેતરર્ાાં હવાઈ િરરવહન ક્ષતે્ર ેક્ાાં િરરવતમનો લાવવાર્ાાં આવ્યા છે? 

પવિાગ-ગ  નોંધ લખો. (300 શબ્દોર્ાાં)                                                                                                              (૯) 

            ૧ િવાસન એજન્દ્સી 

            ૨ િવાસ ખચમનુાં િાવાાંકન 

            ૩ સ્થાપનક િરરવહન સવેાઓ 

પવિાગ-ઘ  ખાલી જગ્યા પરૂો.                                                                                                                         (૫) 

૧ સયૂમ,સમરુ,રેતી અન ેકાર્વપૃત્ત આ ચાર બાબતો અર્રેરકન જગતર્ાાં ___________ના પસદ્ધાાંત તરીકે જાણીતી છે. 

૨ તીથમયાત્રાના મખુ્ય તત્વો શ્રદ્ધા તરે્જ ______________ના કોઈ એક ચોક્કસ સાાંસ્કૃપતક સાંદિમર્ાાં જ રહલેા હોય છે. 

૩ અભખલ િારતીય િવાસ આયોજક ર્ાંડળ (I.A.T.O.) ની સ્થાિના ____________ના વષમર્ાાં કરવાર્ાાં આવી હતી. 

૪ િારતના ર્ોટા િાગના િશ ુિક્ષીઓ વન્દ્યજીવ રક્ષણ અપધપનયર્ _____________અન્દ્વય ેરભક્ષત છે. 

૫ કુલ એકર્ોની ગણતરીન_ે____________કહવેાર્ાાં આવે છે. 

૬ િારતર્ાાં િરરવહનના મખુ્ય _____________સાધનો ઉિલબ્ધ છે. 

૭ િાંચતારક ડીલક્સ હોટેલ ર્ોટે િાગે ____________ર્ાાંજ આવલે હોય છે. 

૮ િાવિત્રકના પવસ્તારની સાથ ેસાથ ેવધતા જતા ખચમન ે______________વચેાણ ખચમ કહવેાર્ાાં આવ ેછે. 

૯ િારતર્ાાં ર્ોટા િાગની િવાસન એજન્દ્સીઓ ____________નુાં કાયમ કરે છે. 

૧૦ ઉડ્ડયનના આરક્ષણ ર્ાટે અર્દાવાદ શહરેની સાંજ્ઞા______________છે. 


