Ph.D. અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ બાબત સ ૂચનાઓ


UGC/AICTE/DEB ભાન્મ યુનનલનવિટી/વંસ્થાભાંથી વંરગ્ન નલમભાં અનુસ્નાતક કક્ષાએ 55 %

જરૂયી છે .

(SC/ST/SEBC/PH કેટેગયીના નલદ્યાથીઓ ભાટે 50 % શોલા જરૂયી છે ). આનથિક યીતે નફા લગો (Eco
Weaker Sections-EWS) ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા સ ૂચિત અનાભતના નનમભો રાગુ ડળે.
 ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુનનલનવિટી દ્વાયા રેલાતી પ્રલેળ યીક્ષાભાં ાવ થવું જરૂયી છે .
NET/GSET/JRF (M.Phil. જેભણે પ્રલેળ ભાટે પ્રલેળ-યીક્ષા ાવ કયે ર શોમ) ાવ નલદ્યાથીઓ ભાટે પ્રલેળ
યીક્ષાભાંથી મુક્તત આલાભાં આલળે.
 યુનનલનવિટી દ્વાયા Ph.D. અભ્માવક્રભની ભમાાદા કોવા લકા વાથે ત્રણ લા (છ ટભા )ની યશેળે
 Ph.D. અભ્માવક્રભભાં પ્રલેળ UGC ના ધાયા ધોયણો અનુવાય આલાભાં આલળે.
 આ અભ્માવક્રભ યુનનલનવિટીના મુખ્મ કેન્ર યથી જ કામાયત યશેળે.
 Ph.D. અભ્માવક્રભભાં પ્રલેળ ભાટેની અયજી સ્લીકાયલાની તા.07/09/2020 થી 21/09/2020 છે .
 Ph.D. ભાટેની અયજી પી રૂ.1,000/- યશેળે, જેનો ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ ‘ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુનનલનવિટી,
અભદાલાદ’ના નાભનો ફનાલલાનો યશેળે.
 Ph.D. ભાટેની અયજી તથા ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ પ્રલેળ નલબાગ, ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુનનલનવિટી,
છાયોડી, અભદાલાદના વયનાભે ભોકરલાનો યશેળે.
 પ્રનત વેનભસ્ટય પી- રૂ.10,000/થીવીવ વફભીળન પી – રૂ.10,000/ડડગ્રી પ્રભાણત્ર પી - રૂ.1000/Ph.D. અભ્માવક્રભની લધુ ભાડશતી ભાટે નીિે મુજફ વંકા કયલાનો યશેળે.


સ્કૂર ઓપ હ્યુનભનનટીઝ એન્ડ વોનળમર વામન્વીવ – shss@baou.edu.in



સ્કૂર ઓપ કોમ્પ્યુટય વામન્વ – director.scs@baou.edu.in

(ડૉ. આલા શુતરા)
કામાકાયી નનમાભક (SS)

Instructions for Ph.D. Candidates
1. A Candidate intending to enroll himself / herself for the Ph.D. Degree must be a post graduate
degree – holder (master degree) with 55 % or B +. Candidate from SC / ST / SEBC / Physically
Challenged / Disable Category will be given relaxation of 5 % or as Per UGC norms. Eco Weaker
Sections (EWS) reservations as per the State Government Norms will be applicable. Candidate
must have passed the Ph.D. entrance test.
2. As per UGC guideline a candidate who cleared NET, SLET and M.Phil. (whose admission done
through entrance test) from any recognized University will be given exemption from entrance
test.
3. A candidate qualifying the entrance test will be eligible to apply every year till he/she gets
registered.
4. Syllabus of Entrance test is (1) 50 % Research Methodology (2) 50 % Subject Specific. The
nature of entrance test shall be MCQ type.
5. Those who qualify in the Entrance Test shall have to appear for personal interviews in front of
Research Development Council (RDC) under the concerned School at the Dr. Babasaheb
Ambedkar Open University, Ahmedabad.
6. The Candidate shall submit his/her research proposal for consideration to the Research
Development Council (RDC) through the concerned School where he/she wants to enroll for the
programme within the stipulated date for submission of research proposal.
7. The minimum time limit for submission of thesis shall be 3 years from the date of registration and
maximum 6 years from the date of registration. (including course work time)
8. The admitted scholars shall be required to undertake course work conducted by the University as
full time.
9. The candidate shall have to pay fees for all the semesters of his / her tenure of research work.
o Per Semester fees – Rs. 10,000
o Thesis Submission fees – Rs. 10,000
10. Interested candidate has to submit their application along with Demand Draft of Rs. 1,000/- to the
Admission Department, Dr. Babasaheb Ambeddkar Open University, Ahmedabad. (DD to be
made by favour of ‘Dr.Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad’.
Contact Person :
1. School of Humanities & Social Sciences - shss@baou.edu.in
2. School of Computer Science – director.scs@baou.edu.in

I/c. Director (SS)

