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           ‘ગાગી’ – મહિલા સર્ાાંગી હર્કાસ કેન્દ્ર દ્વારા  

                       મહિલાલક્ષી  પસુ્તક લેખન – પ્રકાશન પુરસ્કાર - 2023 

  

            ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટીમા ં ‘ગાગી – મનહલા સવાાંગી નવકાસ કેન્દ્રની 

સ્થાપના કરવામા ં આવી. ‘ગાગી’ – મનહલા સવાાંગી નવકાસ કેન્દ્ર જ ે મનહલાઓના નિક્ષણ, રોજગાર, 

નવકાસ પર ધ્યાન કેનન્દ્રત કરી મનહલાઓના સવાાંગીણ નવકાસ અન ેસિનિકરણ માટે કાયિ કર ેછે. અહી,ં 

સમાજના નવનવધ સ્તરોની ગ્રામીણ અન ેિહેરી મનહલાઓ, આનિવાસી મનહલાઓ, નવધવાઓ, િારીનરક 

રીતે અિિ, ટ્ાંસજને્દ્ડર અને સેક્સ વકિસ જવેી સામાનજક અન ેઆનથિક પૃષ્ઠભૂનમવાળી તમામ વયની 

છોકરીઓ અન ેસ્ત્રીઓ આ  કેન્દ્રમાં જોડાય રહી છે અને તેમના જીવનમા ંસકારાત્મક પનરવતિનની સાક્ષી 

બની િકે છે.  

 આ કેન્દ્ર  મનહલાઓના નવકાસાથે કાયિ કર ેછે. આ કેન્દ્ર દ્વારા મનહલા સંબંનધત કોઈપણ નવષય 

પર પુસ્તક લેખન - પ્રકાિન  માટે િરવષે રૂ. 5,000/-ની સહાય આપે છે. આ વષે ફરી મનહલા સંબંનધત 

મનહલાઓ લેનખત કોઈપણ મુદ્દા પર પુસ્તક લેખન – પ્રકાિન માટે પ્રસ્તાવ સોફ્ટ કૉપી 

gargi.research@baou.edu.in ના ઈમેલ એડે્સ પર 15/02/2023 સુધીમા ંમોકલી િકાિે. 

 પુસ્તક લેખન – પ્રકાશન દરખાસ્ત માટે માગગદશગન – હનયમો :  

 પુસ્તક લખેન િરખાસ્ત માટે મનહલાઓ અને ટ્ાન્દ્સજને્દ્ડર/ટ્ાન્દ્સ મનહલા ઉમેિવારોને જ આમંનિત 

કરવામા ંઆવ ેછે.  

 ‘ગાગી’ સેન્દ્ટર ફોર હોનલનસ્ટક ડેવલપમેન્દ્ટ ઓફ નવમેન’ અંતગિત મનહલાલક્ષી નવષયને અનુલક્ષીને 

મૌનલક પુસ્તક લેખનના પ્રકાિન માટે આ પુરસ્કાર મળવાપાિ રહેિ.ે  

 આ યોજનાનો ઉદે્દિ મનહલા લેનખકાઓને તેમના પુસ્તક પ્રનસદ્ધ કરવા માટે સહાય કરવાનો છે. 

 ચકાસણી અન ેપસંિગી સનમનત દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલા તમામ પુસ્તક લેખન – પ્રકાિનને રૂ. 

5000/-નુ ંભંડોળ મળિે. 

 આ યોજના અંતગિત પુરસ્કાર મેળવવા માટે તા. 15/02/2023 સુધીમાં અરજી કરી િકિે. 

http://www.baou.edu.in/
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 જ ેપુસ્તકના પ્રકાિન માટે પુરસ્કાર માંગ્યો હોય તેના પ્રસ્તાવની સોફ્ટ કૉપી gargi@baou.edu.in 

ઈમેલ એડે્સ પર મોકલવાની રહેિ.ે  

 પુસ્તક મનહલાલક્ષી હોવુ ંજોઈએ અન ેમનહલા લેખકે જ લખવાનુ ંરહેિ.ે  

 પુસ્તક લેખન મૌનલક જ હોવુ ંજોઈએ અન ેએ અંગે લેનખકાએ લેનખતમા ંબાંહેધરી આપવાની રહેિ.ે  

 પુસ્તકનો પ્રસ્તાવ 2500 િબ્િોમા ંલખીને મોકલવાનો રહેિ.ે  

 પુસ્તકના ઓછામાં ઓછા ટાઈપ થયેલા 80 પજે હોવા જરૂરી છે. 

 પુસ્તકનો પ્રસ્તાવ મંજુર થયા પછી છ (06) મનહનાની સમયમયાિિામા ં પુસ્તકનું લેખનકાયિ પણૂિ  

કરવાનુ ંરહેિ.ે 

 પુસ્તક ગજુરાતી, નહન્દ્િી કે અંગ્રજેી ભાષામા ંલખી િકાિે.  

 પુસ્તકમાં કેટલા પજે છે તે પહેલા પાના પર અનુક્રમનણકા આપી નોધંવુ ંજરૂરી છે.  

 અવ્યવનસ્થત કે સુવાચ્ય નનહ હોય તેવી પ્રત અસ્વીકાયિ ગણાિે.  

 લેનખકાનો ટંૂકો જીવન પનરચય આપતી નોધં જરૂરી છે. 

 પ્રગટ કરવા નવચારલે પુસ્તક કે તેના કોઈ અંિને અન્દ્ય સ્વરૂપે અગાઉ પ્રગટ થયા નથી એવુ ં

એકરારનામંુ આપવું ફરનજયાત રહેિ.ે  

 સ્કૂ્રનટની અન ેપસંિગી સનમનત દ્વારા તમામ િરખાસ્તોની સમીક્ષા કરવામા ંઆવિે. 

 ચકાસણી અન ેપસંિગી સનમનતનો નનણિય અંનતમ રહેિ.ે 

 પુસ્તકમાં પ્રકાનિત માનહતી, તથ્યો, નવચારોની સંપૂણિ જવાબિારી લેનખકાની પોતાની રહેિ.ે  

 પ્લજે્યારીઝમ (નકલ કરવામા ંઆવી છે કે નનહ) અંગે તપાસ કયાિ બાિ જ પુસ્તકનું પ્રકાિન કરવામા ં

આવિે.     

  પુસ્તક પ્રકાિન િરખાસ્ત અથવા અંનતમ અહેવાલમાં 10 (િસ) ટકા સાનહનયયક ચોરી જણાિે તો 

તે િરખાસ્તને   ગરેલાયક ઠેરવી અથવા નકારી કાઢવામાં આવિે. 

 આ યોજના હેઠળ યુનનવનસિટીમાં રજૂ કરાયેલ પુસ્તક પ્રકાિન િરખાસ્તો બીજ ે ક્ાંય જમા કે 

પ્રકાનિત કરવામા ંઆવી ન હોવી જોઇએ. અન્દ્ય પ્રકાિનોમા ંએકીકૃત સબનમિનને નનયનભંગ 

તરીકે જોવામા ંઆવિે અન ેઅસ્વીકાયિ રહેિ.ે 

 કૉનપરાઇટ અનધનનયમના નનયમભંગના પનરણામે કાનૂની બાબત માટે લેનખકા સંપણૂિપણ ે

જવાબિાર રહેિ.ે  

 

 સિાયની કોઈપણ મજૂંરી નીચનેી શરતોને આહિન રિેશ ે 

 

 ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટીની નાણાકીય પુરસ્કારથી પ્રકાનિત એવી ઋણ 

સ્વીકારની નવગતો મુખ પષૃ્ઠની પાછળ સ્પષ્ટ રીતે લખવાની રહેિ.ે  

 પ્રગટ થતા ં પુસ્તકમાં કોઈપણ પ્રકારની જાહેરાત કે કોઈ પ્રકારનો વેપાર નવષયક સંિેિો હોવો 

જોઈએ નનહ. 

 આ  યોજના અંતગિત પુસ્તક પુરસ્કાર મંજૂર કરવામાં આવી હોય તેવી હસ્તપ્રતમાં ડૉ. બાબાસાહેબ 

આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટીની પૂવિમંજૂરી નસવાય કોઈ સુધારો કરી િકાિે નનહ.  
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 ‘ગાગી’ સનમનત ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટી પોતાને તેમ કરવું જરૂરી જણાય 

તો સહાય મંજૂર કરતા હુકમ હેઠળ ઉપર જણાવેલી િરતોની પૂરક િરતોનંુ પાલન કરવાનું આવશ્યક 

બનાવી િકિ.ે  

 પુસ્તકમાં જોડણી સરકાર માન્દ્ય જોડણીકોિ પ્રમાણે રાખવાની રહેિ.ે  

 જ ેપુસ્તકના પ્રકાિન માટે આનથિક પુરસ્કાર મંજૂર કરવામા ંઆવે, તેના હુકમ થયા બાિ છ (૦૬) 

મનહનામા ંપ્રગટ કરવાનું રહેિ,ે આ સમયગાળા (મુદ્દત) િરનમયાન પુસ્તક પ્રકાનિત નનહ કરવાની 

આનથિક પુરસ્કાર આપોઆપ રિ થયેલો ગણાિે. 

 ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતું પુસ્તક પસંિગીપાિ ગણવામાં આવિે. આ અંગેનો ડૉ. બાબાસાહેબ 

આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટીનો નનણિય આખરી રહેિ.ે  

 

 પુસ્તક પ્રકાશન દરખાસ્ત રજૂ કરર્ાની છેલ્લી તારીખ : 15/02/2023 

 કોઈપણ પ્રશ્નો / ક્વેરી માટે કૃપા કરીન ેસંપકગ  કરો : 

gargi.research@baou.edu.in 
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આર્ેદન પત્ર  

 

 લેનખકાનંુ પૂરં નામ અને સરનામંુ       :  

 

 

 જ ેપુસ્તકના  પ્રકાિન માટે  સહાયની અપેક્ષા  

હોય તે પુસ્તકનો પ્રકાર , િીષિક અને અંિાનજત  

પૃષ્ઠ સંખ્યા         :  

    

 

 નનધાિનરત પ્રકાિન કાયિ પૂણિ કરવા માટેનો  

અંિાનજત સમય        :           છ મનહના  

 

 આ માટે અન્દ્ય કોઈ સંસ્થામાંથી કોઈ સહાય  

મળવાપાિ છે? હોય તો િિાિવવી      :  

 

 

  આથી હંુ જણાવંુ છંુ કે ઉપર િિાિવેલ િરકે માનહતી સાચી છે. મારા દ્વારા લખાયેલ 

પુસ્તકનું લખાણ મૌનલક છે તેમજ મારા દ્વારા જ લખવામાં આવ્યું છે. ઉપર િિાિવેલ માનહતી 

પૈકીની કોઈપણ બાબત ખોટી નીકળિે તો મંજૂર કરવામાં આવેલ સંપૂણિ રકમ ડૉ. બાબાસાહેબ 

આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટીને પરત કરવાની હંુ બાંહેધરી આપું છંુ.  

 

 

          

 

 

સહી  

 

 

સ્થળ : 

 

તારીખ :  



 

બાંિેિરી પત્રક  

 

 પ્રેષક : (નામ અને સરનામંુ)                               : 

 

પ્રનત, 

‘ગાગી’ – મનહલા સવાિગીણ નવકાસ કેન્દ્ર,  

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટી, 

‘જ્યોનતમિય’ પનરસર, 

એસ.જી. હાઈવ,ે 

છારોડી, અમિાવાિ. – ૩૮૨૪૮૧  

 

           નવષય : મનહલાલક્ષી પુસ્તક લેખન – પ્રકાિન માટે પુરસ્કાર યોજના  

શ્રીમાન, 

          ઉપયુિિ નવષય અન્દ્વયે પુરસ્કાર યોજના અંગેની નવચારણા અથે હંુ મારં પુસ્તક 

......................................................................ની હસ્તપ્રત (બે નકલમાં) જરૂરી નવગતો અને આવેિનપિ સાથે 

મોકલું છે. 

          મનહલા પુસ્તક લેખન – પ્રકાિન અંગેના બધા જ નનયમો મેં બરાબર વાંચ્યા છે અને મને બંધનકતાિ 

રહેિે તે હંુ સ્વીકારં છંુ. મારા પુસ્તકના પ્રકાિન અથે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટી 

પુરસ્કાર મંજૂર કરિે તો પુરસ્કાર માટેની બધી િરતોનંુ હંુ પાલન કરીિ આ અંગે હંુ બાંહેધરી આપું છંુ.  

  

સ્થળ :  

તારીખ :  

 

           સહી  


