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ગજુયાત યાજમના વભગ્ર બોગનરક નલસ્તાયન ેઆલયી રેતી યાજ્મની એકભાત્ર ઓન મુનનલર્શવટી વર્ટટફપકટે 

ના ઘણા ફધા કવગ જેલા નલમભાાં વર્ટટફપકટે દલીન અભ્માવક્રભ ચરાલ ે છે. મ.ુજી.વી DEB ODL અનધનનમભ -

2017 અન્લમ ે લખતલખત ભરે ભાગગદર્શળકા તથા મુનનલર્શવટીના વલોચ્ચ વત્તાભાંડની ભાંજૂયી અન્લમ ે યચામેરી 

નલનલધ નલમ વનભનતઓ દ્લાયા અભ્માવક્રભનુાં ઘડતય થામ છે.  

ઉચ્ચ નળક્ષણ પ્રાપ્ત કયલા ઈચ્છુક, પ્રલળેાત્રતા ધયાલનાય કઇણ નજજ્ઞાવ ુદયૂલતી નળક્ષણ ધ્ધનતથી , સ્થ – 

વભમના ફાંધનથી ભકુ્ત યશીન ેસ્નાતક દલી પ્રાપ્ત કયી ળક ેછે.  

ડૉ. ફાફાવાશફે આાંફડેકય ઓન મુનનલર્શવટીભાાંથી સ્નાતક દલી પ્રાપ્ત કયનાય નલદ્યાથી મ.ુજી.વી. ભાન્મતા 

પ્રાપ્ત કઇણ મુનનલર્શવટીભાાં અનસુ્નાતક કક્ષાએ અભ્માવ કયીન ેવાંફાંનધત નલમભાાં ળકૈ્ષનણક કાયફકદી આગ લધાયી ળક ે

છે. સ્નાતક દલી આધાફયત કાયફકદી નનભાગણ કે યજગાયીની તક ભાટ ેત ેમ.ુજી.વી ભાન્મ દયકે મુનનલર્શવટીના સ્નાતક 

દલી ભેલનાયની વભકક્ષ વભાન તક ધયાલ ેછે.  

 

 

 

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

ક્ષેત્રે રાગુ કયી વ્માક જનવભાજના ફોનધ્ધક, વાભાનજક, વાાંસ્કૃનતક, આર્શથક ઉત્કગ ભાટે વફક્રમતાૂલગક 

પ્રમાવ કયલ.  

⮚ યાજ્મની લસ્તીના દયેક લગગન ે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 જેભન 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 જેરભાાં વજા બગલતા કેદીઓ, અાંતફયમા ગ્રાભ નલસ્તાયના ઉચ્ચ નળક્ષણથી 

લાંનચત  જનવભુદામ ભાટે અભ્માવની તક ૂયી ાડલી . 

 

 

 
 

 રખી લાાંચી ળક ેતેલા 18 લગ કે તેથી લધુ ઉભય 
 
 

1. અભ્માવક્રભ રક્ષમાાંક  

2. ડૉ. ફાફાવાશેફ આાંફેડકય ઓન મનુનલર્શવટીના ઉદ્દળે  
 

3. પ્રલેળાત્રતા  

4.  અભ્માવક્રભના ઉદ્દેળ 
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 કુદયતી ળનક્તઓ વાથે તારભેર ભીરાલી આયગ્મપ્રદ જીલન પ્રાપ્ત કયાલલાન શેતુ છે. 

 બાયતલગનુાં જનજીલન ગ્રામ્મ નલસ્તાયભાાં યશેરુાં છે. ગ્રામ્મજન લૈજ્ઞાનનક ધ્ધનતથી કુદયતી તત્લન ઉમગ 

કયી યગભુક્ત થઇ ળકે. ગ્રાભજીલનભાાં અચાનક પેરાતા કરેયા, શ્લાવ, ચાભડીના યગ જેલી નફભાયીન 

વાભન કયલાની જાણકાયી ભી ળકે વૈધ્ધાાંનતક વાથ ેપ્રામનગક નૈવગોાય અભ્માવક્રભ ઉમગી છે. 
           

 
 
 

  
 રઘુત્તભ - 6 ભનશના     

 ભશત્તભ - 2 લગ 

 

 

 

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 ફકસ્વાભાાં તેભજ જ આલા અભ્માવકેન્ર ઉય આ અભ્માવક્રભ કે ાઠ્મક્રભ 

ચારત ન શમ ત અભ્માવકેન્રની પેયફદરી થઈ ળકળ ે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 ફદલવ ફાદ અભ્માવકેન્ર ફદરી ળકાળે નશીં. 

 

 

 રૂ. 4200/-  

     

 

 ગુજયાતી ભાધ્મભ  

 

 

 

5. અભ્માવક્રભન વભમગા   

6. અભ્માવક્રભની પયેફદરી   

 7. અભ્માવક્રભની પી   
 

8.  નળક્ષણનુાં ભાધ્મભ    

9. અભ્માવક્રભની રૂયખેા    
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Sr.No. Name of the subject Subject Code Credit 

1. નૈવગો૫ચાયના નવદ્ધાાંત CIN-01 8 

2. નૈવગો૫ચાય દ્લાયા નચફકત્વા CIN-02 8 

3. ળયીય નલજ્ઞાન અને ભાનનવક સ્લાસ્્મ CIN-03 8 

4. નૈવગો૫ચાય પ્રામનગક CIN-04 8 

 

 

 

 

CIN  અભ્માવક્રભ અાંતગગત રક્ષમાાંક વભૂશ વુધી શોંચલા ભાટે અનબભુખતા નળનફય, નલદ્યાથી પ્રલેળ ભાટે 

ફયચમ ફેઠક, ગ્રાભ વાંકગ, મુનનલર્શવટીના નલદ્યાથીઓ વાથે ફેઠક, વાંમજક દ્લાયા તાના નલસ્તાયભાાં જાશેયાત કયી 

નલદ્યાથી પ્રલેળ લધ ેતે ભાટેના પ્રમત્ન તથા મુનનલર્શવટીના પ્રમત્નને કાયણે ળૈક્ષનણક દીઠ નલદ્યાથીઓની પ્રલેળ વાંખ્માભાાં 

લધાય કયી ળકામ. 

 

 

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.  

 

 

  

⮚ અભ્માવવાભગ્રી  

મુનનલર્શવટી દ્લાયા દૂયલતી નળક્ષણ દ્ધનતને અનુરૂ CIN અભ્માવવાભગ્રી તૈમાય કયલાભાાં આલે છે. 

નલનલધ વાંદબગગ્રાંથના વશામથી વય પ્રલાશી બાાભાાં તૈમાય થમેરી અભ્માવવાભગ્રી દ્લાયા ઘય ફેઠાાં અભ્માવ 

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 નાભાાંફકત તજજ્ઞ દ્લાયા તૈમાય કયાલેરી સ્લ- અધ્મમન ભાટે પ્રકાનળત 

CIN  અભ્માવવાભગ્રી દયેક નલદ્યાથીને આલાભા છે. નલદ્યાથી તાની  અનુકૂતા ભુજફ તાની વાંદગીના 

10. અભ્માવક્રભભાાં ઉરબ્ધ રક્ષમાાંક વભશૂ વધુી શોંચલાની વ્મલસ્થા  

11. નલદ્યાથી વશામ વલેા    

12. અભ્માવક્રભ નલમક ળૈક્ષનણક ભાગગદળગન     
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વભમે અને સ્થે અભ્માવ કયી ળકે છે. અભ્માવૂયક એલી દૃશ્મ – શ્રાવ્મ ભાધ્મભ તથા યેફડમ ઉય ણ 

કાઉનન્વલરગ દ્લાયા નલદ્યાથીઓને CIN  ની અભ્માવવાભગ્રી ઉરબ્ધ કયાલલાન શેતુ છે. આભ, મુનનલર્શવટી 

ફશુ ભાધ્મભ નળક્ષણદ્ધનતની વુનલધા ૂયી ાડે છે.  

 

⮚  અભ્માવ- વાભગ્રીની ઉરબ્ધતા  

ભુફરત સ્લરૂ ેઉરબ્ધ : દૂયલતી નળક્ષણના ભાગગદળગક નવદ્ધાાંતને અનુરૂ તૈમાય થમેરી બ્રક – મુનનટ 

લાઈઝ અભ્માવવાભગ્રીને ભુફરત સ્લરૂે , પ્રલેળ ભેલનાયે નલદ્યાથીને ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલે છે.  

ઓફડમ – નલડીમ યેકડીંગ : અભ્માવવાભગ્રી ડૉ. ફાફાવાશેફ આાંફેડકય ઓન મુનનલર્શવટીના 

વુવજ્જ ચૈતન્મ સ્ટુડીમભાાં ઓફડમ – નલડીમ યેકર્ડડગ દ્લાયા નલળા નલદ્યાથીવભૂશને ઉરબ્ધ થઇ ળકે તે 

યીતે મુનનલર્શવટીના લેફ ટગર તથા અન્મ ભાધ્મભ જેલા કે સ્લાધ્મામ યેફડમ/ સ્લાધ્મામ ટી.લી./ લાંદ ે– ગુજયાત- 

ચેનર જેલા 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. જેભાાં CIN  ના નલદ્યાથી તાની જરૂફયમાત ભુજફ શાજયી આી ળકે છે.  

 

⮚  સ્લાધ્મામકામો  

CIN 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 ભલૂ્માાંકન ધ્ધનત  

નલદ્યાથીઓનુાં ભૂલ્માાંકન નીચે ભુજફ કયલાભાાં આલે છે. 

    (વત્રાાંત ૫યીક્ષા: (8 ક્રેફડટ: 100 ગુણ, 4 ક્રફડટ: 50-ગુણ) (બાયાાંક 100%) 

 નલદ્યાથી છ ભાવના વભમગાાના અાંતે વત્રાાંત ૫યીક્ષા આી ળકળે. 

 જ એક વત્રાાંત ૫યીક્ષાભાાં વપ ન થામ ત વાંફાંનધત ાઠમક્રભની વત્રાાંત ૫યીક્ષા નલદ્યાથી ફે લગના 

વભમગાા દયમ્માન તાની અનુકૂતા ભુજફ આી ળકળ.ે 

 ફે લગના વભમગાાભાાં અભ્માવક્રભ ૂણગ ન કયી ળકનાય નલદ્યાથીને ૂન:નોંધણી કયાલલી ૫ડળ.ે જે ભાટે 

નનમત કયેરી પી ુન:બયલાની યશેળે. 

 

⮚  યીક્ષા :          

વત્રાાંત યીક્ષા :  વત્રાાંત યીક્ષા લગભાાં ફે લાય મજલાભાાં આલે છે, જેન પ્રાયાંબ અનુક્રભે જાન્મુઆયી અને જૂન 

ભાવભાાં થામ છે. યીક્ષાના વભમત્રક અને યીક્ષાને રગતી અન્મ નલગત મગ્મ વભમે મુનનલર્શવટીની 

લેફવાઈટ ય દળાગલલાભાાં આલે છે.  
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યીક્ષા કને્ર : 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 ભાટ ે:  

- નોંધણી છી અભ્માવક્રભન રઘુત્તભગા ૂણગ થમેર શલ જઈએ.  

- નનમત સ્લાધ્મામકામો નનનશ્ચત થમેર વભમભમાગદાભાાં યજૂ કયેર શલાાં જઈએ.  

- યીક્ષા પભગ નનમત વભમભમાગદાભાાં બયેરુાં શલુાં જઈએ.  

- જ આ ાછરી યીક્ષાભાાં ફેઠાાં શ અને તેનુાં ફયણાભ ન આવ્મુાં શમ ત ણ આને વરાશ છે કે, 

ફયણાભની યાશ જમા નવલામ આેર યીક્ષાના ાઠ્મક્રભ વનશત યીક્ષા પભગ બયી વભમવય 

ભકરલુાં. જેથી તભાયે રેટ પી બયલી ડે નશીં. નલદ્યાથીઓ ભાટે યીક્ષાપભગ લેફવાઈટ ય જે- તે વભમે 

ઉરબ્ધ યશેળે. લધુ ભાનશતી ભાટ ેમુનનલર્શવટીની લેફવાઈટ : www.baou.edu.in ય વાંકગ 

કયલાન યશેળે. 

 

⮚ ગ્રાંથારમ અન ેતનેા ફયવવગની ઉમનગતા                  

ડૉ. ફાફાવાશેફ આાંફેડકય ઓન મુનનલર્શવટીની  નલલેકાનાંદ રામબે્રયી મુનનલર્શવટીની  લતગભાન અને  

બનલષ્મની  ળૈક્ષનણક તથા વાંદબગ વાભગ્રી ભાટેની જરૂરમાતને શોંચી લલા વજ્જ છે. મુનનલર્શવટી 

ફયવયભાાં 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 યશ ે 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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Center List: 

 

Course Center 
Code 

Study Center Contact 

CIN 0001 

Dr. Babasaheb Ambedkar Open 
University,Jyotirmay Parisar, Sarkhej-
Gandhinagar Highway, Chharodi, Ahmedabad 
- 382 481. 

- 

CIN 0133 

Training Center : Om Clinic Yog, Aryuved & 
Panchkarm Center, 58, Lavanya Society, Nr. 
Shivam Gas Agency, Chandlodia, Ahmedabad-
81.(Study Center: 0001-BAOU) 

Pro. Incharge Dr. V.B. 
Upadhyay 
Mobile: 9825578119 
Email: 
baou.0133@baou.edu.in 

CIN 1209 
K.R. DOSHI BSW COLLEGE, PLOT NO. 1335, 
K.R. DOSHI VIDYA SANKUL, OPP- TV KENDRA, 
BHAVNAGAR 

- 

CIN 0505 
Training Center : Shivashram Nature Care 
Temple, At. Dantali, Dist. Gandhinagar.(Study 
Center: 0001-BAOU) 

Pro. Incharge Dr. G.S. 
Panchal 
Mobile: 9825009284 
Email: 
baou.0505@baou.edu.in 

CIN 1335 
Revaba Sarvjnik Education college, 
Maheshana 

Email: 
baou.1335@baou.edu.in 

CIN 2415 
Jethiba K. Patel Arts College & B. A. Patel & D. 
B. Vyas Commerce College, Ruppur-
Chansasma,Di. Patan-384220 

Email: 
baou.2415@baou.edu.in 

CIN 1528 
Parul Institute of Engineering & Technology 
(Diploma Studies), At.Po. Limda, Ta. 
Waghodia, Dist. Vadodar-391760 

Mobile: 9328920061 
Email: 
baou.1528@baou.edu.in 

CIN 1529 
Smt. Malini Kishorsanghvi Homeopathic 
Medical College,Karjan, Vadodara 

- 
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આબાય 


