
 
Ph.D. અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ બાબત સચૂનાઓ 

1. UGC/AICTE/DEB ભાન્મ યનુનલનવિટી/વસં્થાભાથંી વરંગ્ન નલમભા ંઅનસુ્નાતક કક્ષાએ 55%  
જરૂયી છે. (SC/ST/SEBC/PH કેટેગયીના નલદ્યાથીઓ ભાટે 50 % શોલા જરૂયી છે). આનથિક યીત ે
નફા લગો (Eco Weaker Sections-EWS) ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા સચૂિત અનાભતના 
નનમભો રાગ ુડળે. 

2. ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી દ્વાયા રેલાતી પ્રલેળ યીક્ષાભા ંાવ થવુ ંજરૂયી છે. 
NET/GSET/JRF (M.Phil. જેભણે પ્રલેળ ભાટે પ્રલેળ-યીક્ષા ાવ કયેર શોમ) ાવ નલદ્યાથીઓ 
ભાટે પ્રલેળ યીક્ષાભાથંી મકુ્તત આલાભા ંઆલળે. 

3. યનુનલનવિટી દ્વાયા Ph.D. અભ્માવક્રભની ભમાાદા કોવા લકા વાથે ત્રણ લા (છ ટભા)ની યશળેે 
4. Ph.D. અભ્માવક્રભભા ંપ્રલળે UGC ના ધાયાધોયણો અનવુાય આલાભા ંઆલળે. 
5. આ અભ્માવક્રભ યનુનલનવિટીના મખુ્મ કેન્ર યથી જ કામાયત યશળેે. 
6. Ph.D. અભ્માવક્રભભા ંપ્રલેળ ભાટેની અયજી સ્લીકાયલાની તા.12/01/2022 થી 26/01/2022 છે. 
7. Ph.D. ભાટેની અયજી પી રૂ.1,000/- યશળેે, જેનો ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ ‘ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન 

યનુનલનવિટી, અભદાલાદ’ના નાભનો ફનાલલાનો યશળેે. 
8. Ph.D. યીક્ષાના ડયણાભની લેરીડીટી આ લાની પ્રલેળ પ્રડક્રમા ણૂા થમા તમા ંસધુીની યશળેે. 
9. Ph.D. ભાટેની અયજી તથા ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ પ્રલેળ નલબાગ, ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન 

યનુનલનવિટી, ‘જ્મોનતભામ’ ડયવય, એવ.જી. શાઈલે, છાયોડી, અભદાલાદના વયનાભ ેભોકરલાનો 
યશળેે. 

10. પ્રનત વેનભસ્ટય પી- રૂ.10,000/-  
થીવીવ વફભીળન પી – રૂ.10,000/-  
ડડગ્રી પ્રભાણત્ર પી - રૂ.1000/-  
 

Ph.D. અભ્માવક્રભની લધ ુભાડશતી ભાટે નીિે મજુફ વંકા કયલાનો યશળેે. 
 સ્કરૂ ઓપ હ્યનુભનનટીઝ એન્ડ વોનળમર વામન્વીવ – shss@baou.edu.in  
 સ્કરૂ ઓપ કમ્પ્યટુય વામન્વ – director.scs@baou.edu.in 
 સ્કરૂ ઓપ કોભવા એન્ડ ભેનેજભેન્ટ- director.socm@baou.edu.in 
 સ્કરૂ ઓપ એજ્યકેુળન, ડડસ્ટન્વ એજ્યકેુળન એન્ડ એજ્યકેુળનર ટેકનોરોજી- 

director.edu@baou.edu.in 
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Instructions for Admission in Ph.D. 

 

1. 55% required at the postgraduate level in the related subject from UGC / AICTE / DEB 

recognized University / Institution. (50% required for SC / ST / SEBC / PH category 

students). For Economically Weaker Sections (EWS) the reservation rules proposed by the 

State Government will apply. 

2. It is necessary to pass the entrance examination conducted by Dr. Babasaheb Ambedkar 

Open University. Students with NET / GSET / JRF / (Passed entrance examination for 

M.Phil) will be exempted from the Ph.D. entrance examination. 

3. The Ph.D. course duration will be three years (six terms) including the course-work. 

4. Admission in Ph.D. will be given as per UGC norms.  

5. Ph.D. Course will be facilitated/operated from the university headquarters only. 

6. The duration for accepting applications for admission in Ph.D. is 12/01/2022 to 

26/01/2022. 

7.  The application fees for Ph.D is Rs.1,000/-, the Demand Draft should be drawn in the name 

of ‘Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad’.  

8. The Ph.D entrance exam will be valid till the completion of this year's admission process 

9.  The Application Form and Demand Draft should be sent to ‘Admission Department - Dr. 

Babasaheb Ambedkar Open University ‘Jyotirmay’ Parisar, S.G. Highway, Chharodi, 

Ahmedabad’. 

10. Fees per semester - Rs.10,000/ - 

Thesis Submission Fee - Rs.10,000/ - 

Degree Certificate Fee - Rs.1000/ - 

 

For more information regarding Ph.D. contact the following as applicable: 

 School of Humanities and Social Sciences – shss@baou.edu.in 

 School of Computer Sciences – director.scs@baou.edu.in 

 School of Commerce and Management – director.socm@baou.edu.in 

 School of Education, Distance Education and Educational Technology – 

director.edu@baou.edu.in 
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