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અભ્માવક્રભ રક્ષમાાંક
ગુજયાત યાજમના વભગ્ર બોગનરક નલસ્તાયને આલયી રેતી યાજ્મની એકભાત્ર ઓન મુનનલર્શવટી વર્ટટક્રપકેટ ના ઘણા
ફધા કવગ જે લા નલમભાાં વર્ટટક્રપકેટ

દલીન અભ્માવક્રભ ચરાલે છે . મુ.જી.વી DEB ODL અનધનનમભ -2017

અન્લમે લખતલખત ભેર ભાગગદર્શળકા તથા મુનનલર્શવટીના વલોચ્ચ વત્તાભાંડની ભાંજૂયી અન્લમે યચામેરી નલનલધ નલમ
વનભનતઓ દ્લાયા અભ્માવક્રભનુાં ઘડતય થામ છે . ઉચ્ચ નળક્ષણ પ્રાપ્ત કયલા ઈચ્છુ ક, પ્રલેળાત્રતા ધયાલનાય કઇણ
નજજ્ઞાવુ દૂયલતી નળક્ષણ ધ્ધનતથી , સ્થ – વભમના ફાંધનથી ભુક્ત યશીને સ્નાતક દલી પ્રાપ્ત કયી ળકે છે .
ડૉ. ફાફાવાશેફ આાંફેડકય ઓન મુનનલર્શવટીભાાંથી સ્નાતક દલી પ્રાપ્ત કયનાય નલદ્યાથી મુ.જી.વી. ભાન્મતા
પ્રાપ્ત કઇણ મુનનલર્શવટીભાાં અનુસ્નાતક કક્ષાએ અભ્માવ કયીને વાંફાંનધત નલમભાાં ળૈક્ષનણક કાયક્રકદી આગ લધાયી ળકે
છે . સ્નાતક દલી આધાક્રયત કાયક્રકદી નનભાગણ કે યજગાયીની તક ભાટે તે મુ.જી.વી ભાન્મ દયેક મુનનલર્શવટીના સ્નાતક
દલી ભેલનાયની વભકક્ષ વભાન તક ધયાલે છે .

⮚ અત્માધુનનક વાંચાય ભાધ્મભ, ભાનશતી પ્રવાયણ તથા જ્ઞાન વાંાદનની અનેકનલધ ળકમતાઓને ઉચ્ચ નળક્ષણ

ડૉ. ફાફાવાશેફ આાંફેડકય ઓન મુનનલર્શવટીના ઉદ્દેળ

ક્ષેત્રે રાગુ કયી વ્માક જનવભાજના ફોનધ્ધક, વાભાનજક, વાાંસ્કૃનતક, આર્શથક ઉત્કગ ભાટે વક્રક્રમતાૂલગક
પ્રમાવ કયલ.

⮚ યાજ્મની લસ્તીના દયેક લગગને ઉચ્ચ નળક્ષણ પ્રાપ્ત કયલાની વભાન તક ૂયી ાડલી.
⮚ વભાજના ળૈક્ષનણક ઉત્કગને પ્રાથનભકતા આલી.
⮚ યાજમના ળૈક્ષનણક ભાખાભાાં ઓન મુનનલર્શવટી અને દૂયલતી નળક્ષણ દ્ધનતને પ્રત્વાનશત કયલી.

⮚ યાંયાગત મુનનલર્શવટી નળક્ષણથી લાંનચત નલદ્યાથી વભુદામ તથા તકના અબાલે કે આર્શથક, વાભાનજક
વાંગજના કાયણે જે ભન અભ્માવ અધૂય યશી ગમ શમ તેભને ઘયફેઠાાં અભ્માવ કયલાની અનુકૂતા
ઉરબ્ધ કયાલલી.

⮚ શ્રભજીલીઓ અને ગૃનશણીઓન એક લગગ તાની ળૈક્ષનણક રામકાતભાાં અનબલૃનદ્ધ કયલા ઈચ્છે છે તેભને
ઉચ્ચ નળક્ષણ ભેલલા પ્રત્વાનશત કયલા.

⮚ નકયી – વ્મલવામભાાં પ્રલૃત્ત કે જે રભાાં વજા બગલતા કેદીઓ, અાંતક્રયમા ગ્રાભ નલસ્તાયના ઉચ્ચ નળક્ષણથી
લાંનચત જનવભુદામ ભાટે અભ્માવની તક ૂયી ાડલી .

3. પ્રલેળાત્રતા
CES અભ્માવક્રભ:
10 + 2 અથલા વભકક્ષ યીક્ષા ાવ કયેર. ફે લગ ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ. 10 ભા ધયણ છી વાથે ાવ એન.વી.લી.ટી.
અથલા જી.વી.લી.ટી.

4. અભ્માવક્રભ વાંદગી પ્રક્રક્રમા
●

ભાણવ અને માગલયણ લચ્ચે વુભે જાલલા ભાટે ઉમગી છે .
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●

આ કવગ નળક્ષણ અને અનોચાક્રયક ળૈક્ષનણક ક્ષેત્ર વાથે જડામેર કઈણ લમના ભાટે ઉમગી છે .

●

આ કવગ ઇકરજીસ્ટવ,શાઈડ્રરનજસ્્વ,આર્ટકટેક્વ,ફાગામતી અને કૃન ક્ષેત્રના નલનલધ ક્ષેત્રના
નનષ્ણાત ભાટે ણ ઉમગી છે .

●

તે નફન વયકાયી વાંગઠન (NGO) ના કભગચાયી ભાટે ણ ઉમગી છે જે માગલયણના ક્ષેત્રભાાં તેભની
વેલાઓ પ્રદાન કયલા ભાાંગે છે .

5. અભ્માવક્રભન વભમગા
CES અભ્માવક્રભન વભમગા
રઘુત્તભ વભમભમાગદા 6 ભનશના અને ભશત્તભ વભમભમાગદા ૨ લગની યશેળે. વભમભમાગદા દયમ્માન વપતાૂલગક
ૂણગ નશીં કયી ળકે ત અભ્માવક્રભ ૂય કયલા ઈચ્છતા નલદ્યાથીએ યી-એડભીળન રેલાનુાં યશેળે.

6. અભ્માવક્રભની પેયફદરી

કોટુાંનફક, વ્મલવાનમક કે અન્મ કઈણ કાયણવય સ્થાાંતય થતાાં નલદ્યાથી તાનુાં અભ્માવકેન્ર ફદરી ળકળે. જે
ભાટે તેણે નનમતત્રકભાાં નનમત પી રૂ. 100 /- બયલાની યશેળે અને નનમાભક (નલદ્યાથી વેલાઓ) ને અયજી કયલાની યશેળે.
વાભાન્મ યીતે નલદ્યાથીની ઈચ્છાનુવાય પેયફદરી કયી આલાભાાં આલે છે , યાંતુ અભ્માવકેન્ર ય પાલેર વાંખ્મા અાંગે
કઈ ભમાગદા શમ ત તેલા અભ્માવક્રભના ક્રકસ્વાભાાં તેભજ જ આલા અભ્માવકેન્ર ઉય આ અભ્માવક્રભ કે ાઠ્મક્રભ
ચારત ન શમ ત અભ્માવકેન્રની પેયફદરી થઈ ળકળે નશીં. આ ફાફતે નલદ્યાથીની અયજીના આધાયે મુનનલર્શવટી
દ્લાયા જે નનણગમ રેલાભાાં આલે તે નલદ્યાથીને ભાન્મ યશેળે. યીક્ષા ટભગ ૂણગ થમા ફાદ અભ્માવકેન્ર ફદરી ળકાળે નશીં.
લેફવાઈટ ય પ્રલેળ માદી જાશેય થમાના 60 ક્રદલવ ફાદ અભ્માવકેન્ર ફદરી ળકાળે નશીં.

7. અભ્માવક્રભની પી
CES અભ્માવક્રભ:
બાઈઓ ભાટે : રૂ. 1800/ફશેન ભાટે : રૂ. 1300/-
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8. નળક્ષણનુાં ભાધ્મભ

CES અભ્માવક્રભ : ગુજયાતી ભાધ્મભ

9. SC/ ST Cell
ડૉ.ફાફાવાશેફ આાંફેડકય ભુક્ત મુનનલર્શવટીભાાં એવવી / એવટી નલબાગ 2002 થી કામગયત છે . આ મજનાન ભુખ્મ
ઉદ્દેળ અનુવૂનચત જાનત અને અનુવૂનચતજનજાનતના નલદ્યાથીઓને વયકાય દ્લાયા આલાભાાં આલતી ભેક્રિક છીની
નળષ્મલૃનત્તન રાબ શોંચાડલાન છે .
લગ દયનભમાન, એવવી / એવટી નલબાગ દ્લાયા ભાાંગલાભાાં આલતા નલદ્યાથીઓ ભાટે નળષ્મલૃનત્ત વાંફાંનધત ભાનશતી
અનુવૂનચત જાનત કલ્માણ કચેયી - ગાાંધીનગય અને આક્રદજાનત નલકાવ કનભળનય, ગુજયાત યાજ્મ ગાાંધીનગયને તેભજ
SEBC કચેયી, અભદાલાદ ખાતે ભકરલાભાાં આલી છે . લગ દયનભમાન ભશેવાણા, ફનાવકાાંઠા, અભદાલાદ, વાફયકાાંઠા,
ગાાંધીનગય, જૂ નાગઢ, લડદયા, ાટણ, અભયેરી, આણાંદ, બરૂચ, નભગદા, યાજકટ, બાલનગય, ાંચભશાર, વુયત,
જાભનગય, અને યફાંદયભાાંથી નળષ્મલૃનત્તની યકભ DBTS તેભજ ચેક દ્લાયા જભા કયલાભાાં આલે છે . ગુજયાતના નલનલધ
નજલ્રાઓ. ભાનશતી અનધકાય અનધનનમભ શેઠ દાખર કયલાભાાં આલેરી નલદ્યાથીઓની નળષ્મલૃનત્ત વાંફાંનધત
એનપ્રકેળન અને અયજીઓ વાંફાંનધત ભાનશતી આલાભાાં આલે છે .
ળૈક્ષનણક

લગ

August,

2017

થી

સ્ટ

ભેક્રિક

નળષ્મલૃનત્ત

પભગ

ક્રડનજટર

ગુજયાત

ટગર(www.digitalgujarat.gov.in)ભાાં તભાભ કેટેગયીના નલદ્યાથીઓ ભાટે બયલાભાાં આલે છે , જે ઓ ગુજયાત
વયકાયના ધાયાધયણ ભુજફ સ્ટ ભેક્રિક નળષ્મલૃનત્ત ભાટે અયજી કયે છે . તદૌઉયાાંત નેળનર સ્કરયળી ટગર (www.
scholarships.gov.in)ય ધાર્શભક રઘુભતીના નલદ્યાથીઓ તેભજ SC,ST, અને OBC કેટેગયીના નલદ્યાથીઓ ણ
નળષ્મલૃનત્ત

ભાટે

અયજી

કયે

છે .
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Sr. No.

Digital Gujarat Portal : All Schemes For Dr. Babasaheb Ambedkar
Open University
Scheduled Caste (SC)

1
2

3

4

(BCK - 6.1) Post Matric Scholarship for SC students (Government of
India Scheme)
(BCK - 6.1) Post Matric Scholarship for SC students (Government of
India Scheme) (Freeship Card Student Only)
(BCK-5) Post Matric Scholarship for SC girls student only (Having
annual family income between 2.50 Lac to 6 Lac) (State Government
Scheme)
(BCK-5) Post Matric Scholarship for SC girls student only (Having
annual family income more than 6 Lac) (State Government Scheme)
(BCK – 11) Fellowship scheme for M.Phil., Ph.D. For SC students

Fee-filled students
Students with Freeship Card

Higher Income

M.Phil. - Ph.D. Students

Scheduled Tribe (ST)
1
2

3

Umbrella Scheme for Education of ST Students Post-Matric
Scholarship
Umbrella Scheme for Education of ST Students Post-Matric
Scholarship (Freeship Card/Medical Loan Student Only)
Post-Matric Scholarship for girls (Having annual family income more
than 2.50 Lac) (Freeship Card / Medical Loan Student Only)
VKY – 156 Post Matric Scholarship for ST Girls Students Having Annual
Family Income more than 2.50 Lakh

Fee-filled students
Students with Freeship Card

Higher Income

Socially & Educationally Backward Class (SEBC)
1
2
3

BCK – 81C Scholarship for students studying Dr. Ambedkar and Indira Gandhi Open University (SEBC)
BCK – 81A Post Matric Scholarship of Government of India for the OBC Students
Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship of Government of India for Economic backward class Students
6

Direct Social Defence
1

Post Matric Scholarship for Disable Students (College/Institute)
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10. અભ્માવક્રભની રૂયેખા

ક્રભ
1
2
3

ાઠ્મક્રભનુાં નાભ
ભાનલ માગલયણ
ાયસ્ક્રયકતા,માગલયણ અને પ્રલાવ
માગલયણ અભ્માવભાાં પ્રજે કટ

કડ
AHE-01
TS-05
PES-01

ક્રેક્રડટ
8
8
4

11. અભ્માવક્રભભાાં ઉરબ્ધ રક્ષમાાંક વભૂશ વુધી શોંચલાની વ્મલસ્થા
CES અભ્માવક્રભ અાંતગગત રક્ષમાાંક વભૂશ વુધી શોંચલા ભાટે અનબભુખતા નળનફય, નલદ્યાથી પ્રલેળ ભાટે
ક્રયચમ ફેઠક, ગ્રાભ વાંકગ, મુનનલર્શવટીના નલદ્યાથીઓ વાથે ફેઠક, વાંમજક દ્લાયા તાના નલસ્તાયભાાં જાશેયાત કયી
નલદ્યાથી પ્રલેળ લધે તે ભાટેના પ્રમત્ન તથા મુનનલર્શવટીના પ્રમત્નને કાયણે ળૈક્ષનણક દીઠ નલદ્યાથીઓની પ્રલેળ વાંખ્માભાાં
લધાય કયી ળકામ.

12. નલદ્યાથી વશામ વેલા
નલદ્યાથી સ્લ – અધ્મમન વાભગ્રીન ઉમગ કયી ળકે અને ાઠ્મક્રભભાાં ઉદ્દબલતી ભુશ્કેરીઓનુાં નનલાયણ થઈ
ળકે તે ભાટે નલદ્યાથીએ વાંદ કયેર અભ્માવકેન્ર મુનનલર્શવટી ખાતે અનુબલી યાભળગકની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલે છે . દયેક
નલદ્યાથી તાને નજીક તથા અનુકૂ અભ્માવકેન્ર વાંદ કયી ળકે છે . આ ઉયાાંત નલદ્યાથીઓને લશીલટી ફાફત અાંગેની
વશામ ભાટે મુનનલર્શવટીભાાં નલદ્યાથી વશામવેલા નલબાગન પ્રત્મક્ષ કે ત્ર/ઈભેઈરથી વાંકગ કયલાની વ્મલસ્થા છે .

13. અભ્માવક્રભ નલમક ળૈક્ષનણક ભાગગદળગન

⮚ અભ્માવવાભગ્રી
મુનનલર્શવટી દ્લાયા દૂયલતી નળક્ષણ દ્ધનતને અનુરૂ CES અભ્માવ વાભગ્રી તૈમાય કયલાભાાં આલે છે .
નલનલધ વાંદબગગ્રાંથના વશામથી વય પ્રલાશી બાાભાાં તૈમાય થમેરી અભ્માવવાભગ્રી દ્લાયા ઘય ફેઠાાં અભ્માવ
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કયી યશેર નલદ્યાથી તાના નલમ ક્ષેત્રભાાં અન્મ યાંયાગત મુનનલર્શવટી વભકક્ષ ગુણલત્તામુક્ત નળક્ષણ ભેલી
ળકે તે ભાટે કાજી યાખલાભાાં આલે છે .
⮚ નલનલધ ભાધ્મભન ઉમગ
લગગ વ્માખ્માનના નલકલ્ રૂે નાભાાંક્રકત તજજ્ઞ દ્લાયા તૈમાય કયાલેરી સ્લ- અધ્મમન ભાટે પ્રકાનળત
CES અભ્માવવાભગ્રી દયેક નલદ્યાથીને આલાભા છે . નલદ્યાથી તાની અનુકૂતા ભુજફ તાની વાંદગીના
વભમે અને સ્થે અભ્માવ કયી ળકે છે . અભ્માવૂયક એલી દૃશ્મ – શ્રાવ્મ ભાધ્મભ તથા યેક્રડમ ઉય ણ
કાઉનન્વલરગ દ્લાયા નલદ્યાથીઓને CES ની અભ્માવવાભગ્રી ઉરબ્ધ કયાલલાન શેતુ છે . આભ, મુનનલર્શવટી
ફશુ ભાધ્મભ નળક્ષણદ્ધનતની વુનલધા ૂયી ાડે છે .
⮚

અભ્માવ- વાભગ્રીની ઉરબ્ધતા

ભુક્રરત સ્લરૂે ઉરબ્ધ : દૂયલતી નળક્ષણના ભાગગદળગક નવદ્ધાાંતને અનુરૂ તૈમાય થમેરી બ્રક – મુનનટ લાઈઝ
અભ્માવવાભગ્રીને ભુક્રરત સ્લરૂે , પ્રલેળ ભેલનાયે નલદ્યાથીને ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલે છે .
ઓક્રડમ – નલડીમ યેકડીંગ : અભ્માવવાભગ્રી ડૉ. ફાફાવાશેફ આાંફેડકય ઓન મુનનલર્શવટીના વુવજ્જ
ચૈતન્મ સ્ટુડીમભાાં ઓક્રડમ – નલડીમ યેકર્ડડગ દ્લાયા નલળા નલદ્યાથીવભૂશને ઉરબ્ધ થઇ ળકે તે યીતે
મુનનલર્શવટીના લેફ ટગર તથા અન્મ ભાધ્મભ જે લા કે સ્લાધ્મામ યેક્રડમ/ સ્લાધ્મામ ટી.લી./ લાંદે – ગુજયાતચેનર જે લા ભાધ્મભભાાં ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલે છે .

⮚ યાભળગન લગો

અભ્માવવાભગ્રીના અધ્મમનભાાં ઉદ્દબલતી ભુશ્કેરીઓના નનલાયણ ભાટે તથા જરૂયી ભાગગદળગન ૂરાં
ાડલા અભ્માવકેન્ર ઉય નલમના તજજ્ઞ વાથે પ્રત્મક્ષ વાંકગ ભાટે યાભળગન ફેઠક નનમત કમાગ અનુવાય
મજલાભાાં આલે છે . જે ભાાં CES ના નલદ્યાથી તાની જરૂક્રયમાત ભુજફ શાજયી આી ળકે છે .
⮚ સ્લાધ્મામકામો

CES અભ્માવક્રભ દીઠ નનમત સ્લાધ્મામ કામો ૂણગ કયી દયેક નલદ્યાથીએ વત્રાાંત યીક્ષા શેરાાં યજૂ
કયલાનુાં આલશ્મક છે . અભ્માવકેન્ર ઉય આેરા ફી.એ. ના સ્લાધ્મામકામોનુાં ભૂલ્માાંકન કયી જરૂયી વૂચનાઓ
વાથે નલદ્યાથીને આગ અભ્માવક્રભભાાં ઉમગી ભાગગદળગન ભી યશે તે ભાટે નલદ્યાથીને યત ભે છે .
⮚

અભ્માવક્રભની ભૂલ્માાંકન ધ્ધનત
નલદ્યાથીઓના પ્રગનતના ભૂલ્માાંકન ભાટે દૂયલતી નળક્ષણ ધ્ધનત અનુવાય નત્રાાંખીમ અનબગભ

અનાલલાભાાં આલે છે .
o સ્લભૂલ્માાંકન :
અભ્માવ વાભગ્રીભાાં નનમત ભુદ્દાઓને અાંતે 'તભાયી પ્રગનત ચકાવ' દ્લાયા નલદ્યાથી તાનુાં
સ્લભૂલ્માાંકન કયતા યશી અભ્માવ આગ ચારુ યાખી ળકે છે .
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o વતત ભૂલ્માાંકન :
ાઠ્મક્રભ દીઠ નનમત સ્લાધ્મામ કામો દ્લાયા વતત ભૂલ્માાંકન થામ છે જે ન ગુણબાય 30% છે .
o વત્રના અાંતે ભૂલ્માાંકન :
(વત્રાાંત ૫યીક્ષા : (8 ક્રેક્રડટ : 100 ગુણ, 4 ક્રક્રડટ: 50-ગુણ) (બાયાાંક 100%)

⮚ યીક્ષા :
વત્રાાંત યીક્ષા : વત્રાાંત યીક્ષા લગભાાં ફે લાય મજલાભાાં આલે છે , જે ન પ્રાયાંબ અનુક્રભે જાન્મુઆયી અને જૂ ન
ભાવભાાં થામ છે . યીક્ષાના વભમત્રક અને યીક્ષાને રગતી અન્મ નલગત મગ્મ વભમે મુનનલર્શવટીની
લેફવાઈટ ય દળાગલલાભાાં આલે છે .
યીક્ષા કેન્ર : વાભાન્મ યીતે નલદ્યાથીનુાં અભ્માવકેન્ર/ પ્રગ્રાભકેન્ર અથલા નજીકનુાં યીક્ષા કેન્ર નલદ્યાથીને
પાલલાભાાં આલળે. તેભ છતાાં મુનનલર્શવટી દ્લાયા જે – તે વભમે યીક્ષા કેન્રભાાં પેયપાય કયલાભાાં આલે તે
નલદ્યાથીને ફાંધનકતાગ યશેળે.
વત્રાાંત યીક્ષાભાાં ફેવલા ભાટે :
-

નોંધણી છી અભ્માવક્રભન રઘુત્તભગા ૂણગ થમેર શલ જઈએ.

-

નનમત સ્લાધ્મામકામો નનનચચત થમેર વભમભમાગદાભાાં યજૂ કયેર શલાાં જઈએ.

-

યીક્ષા પભગ નનમત વભમભમાગદાભાાં બયેરુાં શલુાં જઈએ.

-

જ આ ાછરી યીક્ષાભાાં ફેઠાાં શ અને તેનુાં ક્રયણાભ ન આવ્મુાં શમ ત ણ આને વરાશ છે કે,
ક્રયણાભની યાશ જમા નવલામ આેર યીક્ષાના ાઠ્મક્રભ વનશત યીક્ષા પભગ બયી વભમવય
ભકરલુાં. જે થી તભાયે રેટ પી બયલી ડે નશીં. નલદ્યાથીઓ ભાટે યીક્ષાપભગ લેફવાઈટ ય જે - તે વભમે
ઉરબ્ધ યશેળે. લધુ ભાનશતી ભાટે મુનનલર્શવટીની લેફવાઈટ : www.baou.edu.in ય વાંકગ
કયલાન યશેળે.

⮚ ગ્રાંથારમ અને તેના ક્રયવવગની ઉમનગતા
ડૉ. ફાફાવાશેફ આાંફેડકય ઓન મુનનલર્શવટીની નલલેકાનાંદ રામબ્રેયી મુનનલર્શવટીની લતગભાન અને
બનલષ્મની ળૈક્ષનણક તથા વાંદબગ વાભગ્રી ભાટેની જરૂરમાતને શોંચી લલા વજ્જ છે . મુનનલર્શવટી
ક્રયવયભાાં આલેરુાં આ ગ્રાંથારમ કામગરમ વભમ દયમ્માન દયેક નલદ્યાથીઓ ભાટે વશજતાથી ઉરફધ્ધ છે .
મુનનલર્શવટી દ્લાયા દયેક અભ્માવકેન્રને વાંદબગ વાનશત્મ ૂરાં ાડલાભાાં આલે છે . અભ્માવકેન્ર ય
નલદ્યાથીને ૂયતા પ્રભાણભાાં લાચનવાભગ્રી ભી યશે તે શેતુથી માગપ્ત ભાખાકીમ વુનલધા વાથે ુસ્તક –
કફાટ ૂયા ાડલાભાાં આલે છે . યાજ્મની અન્મ મુનનલર્શવટીના ગ્રાંથારમન ઉમગ નલદ્યાથી કયી ળકે તે ફાફત
વુચાર વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલે છે .
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