
 

અભ્યાસકેન્દ્રની માહિતી 

A. અભ્યાસકેન્દ્ર વિષયક માહિતી: 
1. સસં્થા /માન ું નંે લાકેે:________________________________________  
2. સરલામનંે ે:મન.ટાસ્પેે:___________ ગાક /રેહરેે:ે__________ તાલનમાે ે:ે_________ જુંલ્નાેે:

__________ 
3. પહનીફાલેલં (ે.DTSે માડેસાથ ે:ે)ે__________ ઈ -ક ઈનેે:___________  
4. XAFેે:__________  
5. સસં્થાલાેપ્રમારે ે:ે___________ અ નદાલેન તીે ે__________અ નદાલેલેન તીેે______સરમારે

કાામે________  
6. યનનલવનસિપીેસાથ ેસનંગ્લતાલાેપ્રમારે (માન ુંેકાપહે:ે)ે________ અસ્થાઈ /મામકીે_____  
7. કાામતાેલબંરેઅલ ે તારીખે ે:oNે.ે________StaDેે:__________  
8.  અસ્થાઈેુંાડાણેેામેપાેુંાડાણેપરૂનંેથવા નંે વર્ષેઅલ ે કાસે ે:ે__________ે(ટાષંેવર્ષલાેવાનર્િમે

ુંાડાણલાેટસલીેલમનાેફાકષેસાથ ેુંાડવી)  
9. સસં્થાેદ્વારાેષનાવાતાેઅભ્માસક્રકાલીેકાહેતીે ે:___________  
10. રૈક્ષણણમેસ્પાફલીેસખં્માે ે:________  
11. વેીવપીેસ્પાફલીેસખં્માે ે:ે_________ે( સસં્થાલાેવેીવપીેમકષષારીઓલાેબામાડહપાેસસં્થાલાે

નપ્રન્ાસટાનલાેસેી -નસડાેસાથ ેુંાડવા).  
12. સસં્થાલાેવડા નંે લાકે ે:________  
13. IOHેરૈક્ષણણમેનામમાતેે:_________  
14. આષામષશ્રી નંે ેેાન નંે સરલામનંે ે:_________  
15. પહણનફાલે (કાે:ે).ે____________ ન ાડનાઇલેલં ે.____________  
16. XAFેે:___________  
17. E-ltamેે:__________  
18. oN amDેoNે._________  
19. મહારેસમંાુંમશ્રી નંે લાકે ે:_____________  
20. રૈક્ષણણમેનામમાતે ે:ે_______________ે(નાનયકેનામમાતેCGU-2010ેપ્રકાણ ે                                                                                                    

આનસસ્પાપેપ્રાફહસરેમક્ષા) 
21. અ નભવેવર્ષે ે:____________  
22. E-ltamેે:________________________  

 

   ડૉ  .નાનાસાિને  નપડકર ડેન  બવનિવસબાબ  
(તબપરાત સરકાર ાારા તાાવેત)  
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23. oN amDેoNે._______________  
24. મહારેસેસમંાુંમશ્રી નંે લાકે ે:______________________________  
25. રૈક્ષણણમેનામમાતે ે:_______________  
26. અ નભવેવર્ષે ે:____________  
27. E-ltamેે:________________________  
28. oN amDેoNે._______________  
29. અભ્માસમહારેક્યાેસકમ ેષાલને રેહે છ ેત લીેનવગતે ે:હદવસેે_______________સકમે

_______________ 
30. અભ્માસમહારેએમસાથ ેમહપનાેનવદ્યાથીઓલીેટરીક્ષાેનઈેરમહે ે:_______________  

B. ટ્રતાની માહિતી  (જેત સરકારમાન્દ્ય ક તપપ/સટતાા માાે)  
1. ટ્રસ્પ નંે લાકે ે:___________________________________________  
2. સરલામનંે ે:_____________________________________________  
3. પહણનફાલે (કાે:ે).______________________  
4. E-ltamેે:___________________________  
5. eD saaDેે:_________________________  
6. ટ્રસ્પલાેપ્રમારે ે:____________________  
7. રજીસ્ટ્રહરલેલબંરેઅલ ે તારીખે (પ્રકાણટસેુંાડાનં:ે)_________________  
8. ષ રક લ નંે લાકે ે:_________________________  
9. ટ્રસ્પેદ્વારાેસષંાણનતેસસં્થાઓલીેસખં્માે ે:_________________  

 ટ્રસ્પ /સસં્થાલાેલાાણી નંે પ્રકાણટસલીેલમન  
 ટ્રસ્પેડીડે (બાંારણે)લીેલમને  
 અભ્માસમહારેરરૂેમરવાેકાપહલાેટ્રસ્પેમહેસસં્થાકાંે થમ નેઠરાવે 
 સસં્થાલાેસણેવર્ષલાેઓહડપેહરટાપષલીેલમને 
 સસં્થાલાેસરલાકાલાેઆાાર ે,( Lease Deed/Rent Agreement/Sale                                                                     

Deed/Ownership Document) લીેલમને 
 સસં્થાલાે ntPેેલબંરલીેલમને  

C. સટતાાની માળખાગત સબવિધાડ 
1. એસ મ્બનલીેેાનલીેસખં્માે ે:_____________  
2. વગષખડંલીેસખં્માે ે:_____________  
3. સ્પાફેરૂકે ે:____________  
4. ઓહફસે____________ે: 
5. નામબ્ર રીે ે:____________  
6. ક્મ્મ્્યપૂરેન બે ે:___________  
7. અામે ે:__________  
8. સસં્થાલાેફ્નારે્નાલ /લમરાલીેલમને  

 



D. તાયબ્રપરબની માહિતી (સટતાા/કેન્દ્રની )  
1. સ્પામેરૂકલીેસાઈઝે ે:__________  
2. રીડીંગેરૂકલીેસાઈઝે ે:__________  
3. પનસ્તમાલીેસખં્માે ે:_________  
4. ુંલરનેક ગ ણઝલલીેસખં્માે ે:___________  
5. AetaaેUtssDaaDs/satDNેUtssDaaDs/sUSેલીેસખં્માેે:___________  

E. વિદ્યાાીનપ  ઉેય ગી સાધન ની માહિતી  
1. મમ્્યપૂરલીેસખં્માે ે:_____________  
2. ન લલીેસનનવાાે ે:_________  
3. નપ્રાપરલીેસખં્માે ે:___________  
4. પહણનનવઝલેસ પે ે:____________  
5. OInેે:______________  
6. સ્નાઈડેપ્રાજેક્મ્પરે ે:_______________  
7. sUSે્ન મરેે:________________  
8. ઈાપરલ પેસનનવાાે ે:_____________  
9. DUSેપ્રાજેક્મ્પરેે:_______________  

10. nે.Aે.DesaDlેે:______________  
11. UUTsેDesaDlેે:______________  
12. ફાપાેમાટીેકરીલે (ઝ રાક્ષેકરીલ)  
13. અામેમાઈે ે:____________  

F. ેરામર્શક માહિતી  (નીોપ ટર્ાશિયા ગબપન અતગ ેહરવર્ર્ા પ ડબ માહિતી િેર્ )  

ક્રમ  ેરામર્શકનબટ 
નામ  

રૈ્ક્ષણિક 
તાયકાત  

અનબભિ  વિષય  ાેણતજ ન 
નટનર  

ઈ-મપત 
િઈ. ડબ. 

1       
2       
૩       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 
 



G. સટતાા તરજાી કેન્દ્રનપ જાળિિામાટ િિપત નીોપની સગિડ ની વિગત: 

)1(ેઓહફસે:ે 

)2(ેવગષખડંેસખં્માે:ે 

)૩(ેવગષખડંલીેઅંદરલીેસગવડાે:ે 

1.ેેેેેેેેેેેેેેેેેેેેેે2. 

૩   4. 

5.   6. 

7.          

)4(ેફનલિષરલીેસનનવાાે: 

)5(ેનામબ્ર રીલીેસનનવાાલીેનવગતે:ે 

)6(ેમમ્્યપૂરલીેસનનવાાેઅંગ ે:ે 

)7(ેઈાપરલ પેસનનવાાે:ે 

)8(ેઅામે:ે 

H. વિદ્યાાીડની ેરબક્ષા તપિા  ____________િગશખટડ  ,પછરબ તાાજની િયિતાા રૂપ/નાી.  

I. નજીકના અભ્યાસકેન્દ્રની માહિતી 

)1(ેઆટલીેલજીમેઆવ નેમહાર નંે લાક 

)2(ેમહારલાેમાડેલબંરે 

)૩(ેઓહફસે 

)4(ેસસં્થાથીેઅંતરે 

J. કમ્પ્ ાૂરનબટ અભ્યાસકેન્દ્ર િ ય ત  વનમ્પનણતણખત માહિતી િેિી : 
(1) મમ્્યપૂરલીેસખં્માેઅલ ેપ્રમારે: 

 

 



)2(ેનપ્રાપરેનવર લીેકાહેતીે: 

Sr. No Printers Type Make Speed 
1 DMP   
2 Inject   
3 Laser   

 (3) ન લલીેકાહેતીે: 

Type Client-
Server or 
Peer to 
peer 
 

Network 
Operating 
System 

Number of 
Computer on 
LAN 

Make of 
HUB Switch 

Number of 
Ports HUB 
Switch 

Speed of 
HUB 

      
 (4) સબંનંાતેસાાલાલીેનવગતાે:  

Sr. 
No. 

Device Type Details 

1.  DctPPDr  
2.  nmNaDr  
3.  US-eraaDr  
4.  satDN-UtllDrt  
5.  CnD  
6.  Dat amazDr  
7.  oNtDrP  

)5(ેસાફ્પવ રેનવર લીેકાહેતીે)ેઅનગેટહરનરષ્પેુંાડીેકાહેતીેઆટરા( 

Dr.ેoN. otlDેNfેDNfawtrDે sDrsaNPેoN. 
   

K. વિદ્યાાી પ્રિપર્ સટખ્યા (રૂપલ્તા ત્રિ રૈ્ક્ષણિક િષશ માાે) 

otmDે ___________ે XDltmDે _____________ે TNatmે ___________ 

ક્રમ  િષશ  સહાિહજકેા  હડ્ત મા હડગ્રી  
1.     
2.     
૩.     
4.     



L. કેન્દ્ર ેરનબટ િાતાિરિ : 

)1(ેરાતંેે)2(ેઘાઘાપવાળંે 

M. વિદ્યાાી માાે ેીિાના ેાિીની સિતત : 

)1(ેશનદ્ધે)2(ેROેnmtPaે)૩(ેઅામે 

N. િ ર્છમની સબવિધા : િા/ના  

O. તાયબ્રપરબની સગિડ : 

    )1(ેષાલને )2(ેપનસ્તમાે)૩(ેકાહેતીેષાપષે)4(ેવતષકાલટસે)5(ેપનસ્તમાેનવદ્યાથીઓલ ેઆટ ેછ ેમહેલહે? 

P. રેક ડશ મપન્દ્ાેનન્દ્સ/છમ : 

Q. અસાઈમપન્દ્ા/છમ/માબહરયત છમ : 

R. સટતાા/કૉતપપનબટ રાજ્યતતરે, રાર્ટ્રબયતતરે તાા  તરરાર્ટ્રબયતતરે મપળિપત વસદ્ધિની વિગત . 

 CGU-2020ેલીેSEBેલીેગાઈડનાઈલલાેઅભ્માસેમમોેછ ,ેત ેઅકારીેસસં્થાલ ેસ્વીમામષેછ .ે

ભનવષ્મકાંે CGUેઅલ ે યનનલવનસિપીેદ્વારાેઉક રાતાેલીનતેનલમકાેમનુંબેમાકગીરીેમરવાકાંે આવર .ેડા.ે

બાબાસાેહબેવબ ડમરેઓટલેયનનલવનસિપીલાેમહારેકાપહેસસં્થાલીેકાળખામીમેસનનવાાલાેઉટમાગેમરવાકાંે

આવર . 

સસં્થાલાેનસડાે 

 

તારીખે: 

સ્થળે:ે 

 

સસં્થાલાેવડાલીેસેીે  

 

 

 



રેગ્ બતર અભ્યાસક્રમ માાે અભ્યાસકેન્દ્ર મપળિિા માાેની અરજી સાાપ પ ડિાના ાતા ડ ક્યબમપન્દ્ાની યાટબ 
 
 
ક્રક કાહેતી ેા/લા 
૦૧ે સરમારેકાામેયનનલવનસિપીેસાથ લાેુંાડાણલાેટસે)વાનર્િમેુંાડાણલાેહમસ્સાકાંે છ લ્નાેસણેે

વર્ષલાેુંાડાણટસેસાક નેમરવા(લીેલમને 
 

૦૨ મૉન ું/ટ્રસ્પ/ેસસં્થાલાેલાાણી નંે પ્રકાણટસલીેલમન  
૦૩ મૉન ું/ટ્રસ્પેડીડે)બાંારણ(લીેલમન  
૦૪ અભ્માસમહારેરરૂેમરવાેકાપહલાેેમૉન ું/ટ્રસ્પેમહેસસં્થાકાંે થમ નેઠરાવ  
૦૫ મૉન ું/સસં્થાલાેસણેવર્ષલા ઓહડપેહરટાપષલીેલમને  
૦૬ મૉન ું/સસં્થાલાેસરલાકાલાેઆાાર,ે)DDtsDેSDDt/ેRDPaેAgrDDlDPaે/DtmDેSDDt/ે

OwPDrshapેSNcelDPa(લીેલમન 
 

૦૭ મૉન ું/સસં્થાલાેેntPેલબંરલીેલમને  
૦૮ે મૉન ું/સસં્થાલાેફ્નારે્નાલ/લમરાલીેલમને  
૦૯ે મૉન ું/સસં્થાલાેસણેવર્ષલાેરૈક્ષણણમેવાનર્િમેઅેહવાનલીેલમન  
૧૦ે મૉન ું/સસં્થાલાેનપ્રન્ાસટાનલાેબામાડહપાે)ેપ્રકાણટસા/સ્વપ્રકાણણતલીેલમના(  
૧૧ે અભ્માસમહારલાેસષંાનલેકાપહેસમંાુંમલીેનલકણનમેમરવાેકાપહલાેબામાડહપાે 

(CGUલાે નલમકે પ્રકાણ ે આનસસ્પાપે પ્રાફહસરે તરીમહલીે નાનયકે નામમાતે રેહર ે સાથ ે
સ્વપ્રકાણણતેમરહનેપ્રકાણટસાલીેલમનાેસાથ લાેબામાડહપા( 

 

૧૨ે મૉન ું/સસં્થાએેકાગં નેઅભ્માસક્રકાેકાપહેજેેત ે નવર્મકાંે ટરાકરષલેમરીેરમહેત વાેસદરેે
મૉન ું/સસં્થાલાેટરાકરષમાલાેનવર્મદીઠેબામાડહપા/સ્વપ્રકાણણતેપ્રકાણટસાલીેલમનાે 
)ેહડ્નાકાેઅલ ેસપીહફમહપેઅભ્માસક્રકેકાપહેનવર્મલીેnAU/nnRેપ્રકાણ ેનામમાતેરેહર ે
તથાે હડગ્રીે અભ્માસક્રકાે કાપહે CGUલાે નલમકે પ્રકાણ ે આનસસ્પાપે પ્રાફહસરે તરીમહલીે
નાનયકેનામમાતેરેહર ( 

 

૧૩ે ુંાેસદરેમૉન ું/સસં્થાેટાસ ેટરાકરષમાેલેેામેત વીેન્સ્થનતકાંે અામેમૉન ું/સસં્થાકાથંીે
ટરાકરષમાલીે કદદે ન વાલીે ેામે ત ે હમસ્સાકાંે જેે ત ે નવર્મલાે ટરાકરષમલાે સકંનતટસે
)સેીે સાથ લા(ે ુંાડવાે અનલવામષે છ .ે )ે સપીહફમહપે ે અલ ે હડ્નાકાે અભ્માસક્રકે કાપહે
નવર્મલીે nAU/nnRે પ્રકાણ ે નામમાતે રેહર .તથાે હડગ્રીે અભ્માસક્રકાે કાપહે CGUલાે
નલમકેપ્રકાણ ે આનસસ્પાપેપ્રાફહસરેતરીમહલીેનાનયકેનામમાતેરેહર ( 

 

૧૪ે મૉન ું/સસં્થાલાે વેીવપીે મકષષારીઓલાે બામાડહપાે સસં્થાલાે નપ્રન્ાસટાનલાે સેી-નસડાે
સાથ ેુંાડવા. 

 

૧૫ે મૉન ું/સસં્થાલાેફાપાગ્રાફ્સે 
 બાહ્યેકમાલેઅલ ે ક દાલે)ુંાેેામેતા( 
 વતહરમેકમાલેઅલ ેવગષખડં 
 ગ્રથંાનમેતથાેસ નકલારેસભાગ ૃે  

 
 
 
 



 મમ્્યપૂરેેન બ 
 મૉન ું/સસં્થાલા વડાલીેઓહફસે 
 ટાણીેઅલ ેવારરૂકલીેવ્મવસ્થાે 

 
 

૧૬ે CPtDratkaPgે)Rs.100ેXrtPkaPg/Rs.100ેoNatrazDt(ે 
)oNatrazDtલાે હમસ્સાકાંે Xarsaે ptraeે જેે ત ે કાામે મૉન ું/સસં્થાે રેહર ે તથાે DDcNPtે
ntraeકાંે Sr.ેBt tsthD ેAl DtktrેOpDPેCPavtrsaaeેAhlDtt ttેરેહર ( 

 

૧૭ે અભ્માસમહારે ુંાડાણે ફીે ટ પહે “  Dr. Babasaheb Ambedkar Open Univarsity 
Ahmedabad” લીેતરફહણલાેરમકેછે5000/- )ન ન રબજટડનેત( ડબમાન્દ્ડ ડ્રાફ્ાેુંાડવાલાે
રેહર . 

 



 

અભ્યાસક્રમ ની વિગત 

ક્રમ  અભ્યાસક્રમ  
 

અભ્યાસક્ર
મન  ક ડ  

  જબ  અભ્યાસક્રમન  
સમયગાળ    

રૈ્ક્ષણિક તાયકાત  જે 
અભ્યાસક્રમ 
ોતાિિાની 
માન્દ્યતા 
મપળિિી 
િ ય તપ 
અભ્યાસક્રમ 
સામપ )  ( 
વનર્ાની 
કરિી  

ભાઈડ  નિને   તઘબ
ત્તમ  

મિત્તમ  

તનાતક ેટિી અભ્યાસક્રમ 
1. બૅષનરેઓફેઆર્ટષસે B.A. 1800/- 

)પ્રથકે
વર્ષ(ે

1800/- 
 )દ્વદ્વતીમે
વર્ષ( 
1800/- 
)તતૃીમે
વર્ષ( 

1200/- 
)પ્રથકેવર્ષ( 

1200/- 
)દ્વદ્વતીમેવર્ષ( 

1200/- 
)તતૃીમેવર્ષ( 

3ે
વર્ષે 

8ેવર્ષ ાારણે12ેઅથવાે
સકમક્ષે અથવાે
ાારણે 10ે ટછીે
કાામે સસં્થાકાંે
સણે વર્ષલાે
હડ્નાકાે
અભ્માસક્રકે
અથવાે કાામે
સસં્થાકાથંીે PTCે
ટાસે અથવાે
ાારણે 10ે ટછીે
ITIલાેબ ે મહે ત થીે
વધને વર્ષલાે
કાામતાે પ્રા્તે
અભ્માસક્રકે 

 

2. બૅષનરેઓફેમૉકસષે B.Com. 1800/- 
)પ્રથકે
વર્ષ(ે

1800/- 
 )દ્વદ્વતીમે
વર્ષ( 
1800/- 

1200/- 
)પ્રથકેવર્ષ( 

1200/- 
)દ્વદ્વતીમેવર્ષ( 

1200/- 
)તતૃીમેવર્ષ( 

3ે
વર્ષ 

8ેવર્ષ ાારણે12ેઅથવાે
સકમક્ષે અથવાે
ાારણે 10ે ટછીે
કાામે સસં્થાકાંે
સણે વર્ષલાે
હડ્નાકાે
અભ્માસક્રકે

 

 

ડૉ  .નાનાસાિને  નપડકર ડેન  બવનિવસબાબ  
(તબપરાત સરકાર ાારા તાાવેત)  

“જ્માનતકષમ’’ેટહરસર, ડૉ ે.બાબાસાેહબેવબ ડમરેઓટલેયનનલવનસિપીેકાગષ,  
સરખ ું -ગાાંીલગરેેાઈવ ,ેછારાડી, અકદાવાદે– 382ે481 . 

Email: baou.lsc@baou.edu.in | Website: www.baou.edu.in  



)તતૃીમે
વર્ષ( 

અથવાે કાામે
સસં્થાકાથંીે PTCે
ટાસે અથવાે
ાારણે 10ે ટછીે
ITIલાેબ ે મહે ત થીે
વધને વર્ષલાે
કાામતાે પ્રા્તે
અભ્માસક્રકે 

3. બૅષનરેઓફેસામાસે–
ઇાફાકેરલેપહમલાનાજી 

BSCHIT 
 

 

7500/- 7500/- 3ે
વર્ષ 

8ેવર્ષ 10 + 2 or 
equivalent or 
Diploma in 
Computer 
Engineering/ 
Information 
Technology 
shall be eligible 
for admission to 
the Bachelor of 
Science - 
Information 
Technology 
course. 
First Year/ First 
Semester 
12Th STD OR 
ITS 
EQUIVALENT, 
10Th STD + ITI 
(2 OR MORE 
YEARS) + 
NCVT/GCVT + 
GSHEB/GOSE 
12Th ENGLISH 
EXAM, 10Th + 
3 YEARS 
DIPLOMA 
(POLYTECHNIC
) 
Second Year/ 
Third Semester 
ANY 
STUDENTS 

 



WHO 
COMPLETED 
10 + 3 
YEARS.DIPLOM
A IN CE/IT/CS 
OR 10 + 2 
WITH ONE 
YEAR DCA 
FROM A 
STATUTORY 
EXAMINATION 
BODY OR 
RECOGNISED 
UNIVERSITY IS 
ELIGIBLE FOR 
THE DIRECT 
ADMISSION IN 
THE THIRD 
SEMESTER. 
Third Year/ 
Fifth Semester 
ANY 
STUDENTS 
WHO HAS 
COMPLETED 
ADVANCE 
DIPLOMA IN 
COMPUTER 
APPLICATION 
FROM A 
RECOGNISED 
UNIVERSITY IS 
ELIGIBLE FOR 
THE DIRECT 
ADMISSION IN 
THE THIRD 
YEAR 

4. બૅષનરેઓફ નાઈબ્ર રીે
એાડેઇાફાકેરલેસામાસ 

BLIS 6100/- 4300/- 1ે
વર્ષ 

4ેવર્ષ કાામે
યનનલવનસિપીલીે
સ્લાતમે ટદવીે
અથવાે
વ્માવસાનમમે

 



સ્લાતમે જેવાે મહે
બ ષનરે ઓફે
એાજીલીમરીંગ-
ફાકષસી,ે મામદાલાે
સ્લાતમેવગ રહે 

અનબતનાતક હડ્ત મા અભ્યાસક્રમ 
5 ટાસ્પેગ્ર જ્યનએરલે

હડ્નાકાેઇલેકાબાઇને
એપ્્નમહરલે 

PGDMAD 7500/- 
(Per 

Semester) 

7500/- 
(Per 

Semeste
r) 

1ે
વર્ષ 

4ેવર્ષ  કાામે
યનનલવનસિપીલીે
સ્લાતમેટદવી 

 

6. ટાસ્પેગ્ર જ્યનએરલે
હડ્નાકાેઇલેસામબરે
નૉે 

PGDCL 7500/- 
(Per 

Semester) 

7500/- 
(Per 

Semeste
r) 

1ે
વર્ષ 

4ેવર્ષ  કાામે
યનનલવનસિપીલીે
સ્લાતમેટદવી 

 

7. ટાસ્પેગ્ર જ્યનએરલે
હડ્નાકાેઇલેસામબરે
નસક્યનરીપીે 

PGDCS 7500/- 
(Per 

Semester) 

7500/- 
(Per 

Semeste
r) 

1ે
વર્ષ 

4ેવર્ષ  કાામે
યનનલવનસિપીલીે
સ્લાતમેટદવી 

 

અનબતનાતક અભ્યાસક્રમ 
8. કાસ્પરેઓફેઆર્ટષસે

)અંગ્ર જી(ે 
MEG 3800/- 

)પ્રથકેવર્ષ( 
3700/- 

)દ્વદ્વતીમેવર્ષ( 

2700/- 
)પ્રથકે
વર્ષ( 

2600/- 
 )દ્વદ્વતીમે
વર્ષ( 

 

2ેવર્ષ 6ેવર્ષ કાામે
યનનલવનસિપીલીે
સ્લાતમે ટદવીે
અથવાે
વ્માવસાનમમ 
ટદવીે 

 

9. કાસ્પરેઓફેઆર્ટષસે
)હેાદી(ે 

MHD 3800/- 
)પ્રથકેવર્ષ( 

3700/- 
)દ્વદ્વતીમેવર્ષ( 

2700/- 
)પ્રથકે
વર્ષ( 

2600/- 
 )દ્વદ્વતીમે
વર્ષ( 

 

2ેવર્ષ 6ેવર્ષ કાામે
યનનલવનસિપીલીે
સ્લાતમે ટદવીે
અથવાે
વ્માવસાનમમ 
ટદવીે 

 

10. કાસ્પરેઓફેઆર્ટષસે
)સકાુંરાસ્ત્ર( 

MSO 3800/- 
)પ્રથકેવર્ષ( 

3700/- 
)દ્વદ્વતીમેવર્ષ( 

2700/- 
)પ્રથકે
વર્ષ( 

2600/- 
 )દ્વદ્વતીમે
વર્ષ( 

 

2ેવર્ષ 6ેવર્ષ કાામે
યનનલવનસિપીલીે
સ્લાતમે ટદવીે
અથવાે
વ્માવસાનમમ 
ટદવીે 

 

11. કાસ્પરેઓફેઆર્ટષસે
)ગનુંરાતી(ે 

MGT 3800/- 
)પ્રથકેવર્ષ( 

2700/- 
)પ્રથકે

2ેવર્ષ 6ેવર્ષ કાામે
યનનલવનસિપીલીે

 



3700/- 
)દ્વદ્વતીમેવર્ષ( 

વર્ષ( 
2600/- 

 )દ્વદ્વતીમે
વર્ષ( 

 

સ્લાતમે ટદવીે
અથવાે
વ્માવસાનમમ 
ટદવીે 

12. કાસ્પરેઓફેનાઈબ્ર રીે
એાડેઇાફકેરલેસામાસે 

MLIS 9030/- 6321/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  કાામે
યનનલવનસિપીલી 
BLISે
અભ્માસક્રકલીે
સ્લાતમેટદવીે 

 

13. કાસ્પરેઓફેમાકસષ M.Com. 5500/- 
(Per Semester) 

4000/- 
(Per 

Semester
) 

2ેવર્ષ 6ેવર્ષ કાામે
યનનલવનસિપીલીે
સ્લાતમેટદવી 

 

14. કાસ્પરેઓફેઆર્ટષસે
(ુંલાષણનઝકેએાડેકાસે
મમ્યનનલમહરલ) 

MA(JMC
) 

 
10000/- 

(Per Semester) 

10000/- 
(Per 

Semester
) 

2ેવર્ષ 6ેવર્ષ કાામે
યનનલવનસિપીલીે
સ્લાતમે ટદવીે
અથવાે
વ્માવસાનમમ 
ટદવીે 

 

15. કાસ્પરેઓફેસામાસ-
સામબરેનસક્યનરીપી 

M.Sc. 
CS 

7500/- 
(Per Semester) 

7500/- 
(Per 

Semester
) 

2ેવર્ષ 6ેવર્ષ Graduates 
possessing any 
faculty of any 
statutory 
University shall 
be eligible for 
admission to 
the Master of 
Science - 
Cyber Security 
course 

 

16. કાસ્પરેઓફેસામાસ-
ઇાફાકેરલેપહમલાનાજી 

M.Sc. IT 7500/- 
(Per Semester) 

7500/- 
(Per 

Semester
) 

2ેવર્ષ 6ેવર્ષ Graduates 
possessing any 
faculty of any 
statutory 
University shall 
be eligible for 
admission to 
the Master of 
Science-
Information 
Technology 

 



course 
હડ્ત મા અભ્યાસક્રમ 

17. હડ્નાકાેઇલે
ફાઈલાન્ારમને
ક લ ુંક ાપે 

DFM 2200/- 1600/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  10+2ેટાસે   

18. હડ્નાકાેઇલેએડવાાસે
માસ્પેએમાઉાપીંગે 

DACA 2200/- 1600/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  10+2ેટાસે   

19. હડ્નાકાેઇલેએડવાાસે
એમાઉાપીંગે 

DAA 2200/- 1600/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  10+2ેટાસે   

20. હડ્નાકાેઇલેઇાસ્મારાસે DIN 2200/- 1600/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  10+2ેટાસે   
21. હડ્નાકાેઇલેઓટરહરલે

રીસષષે 
DOR 2200/- 1600/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  10+2ેટાસે   

22. હડ્નાકાેઇલેકારે
એાડેષાઈલ્ડેેહલ્થેએાડે
ફહનકનીેવ લ્ફહરે 

DMCH 5200/- 3600/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  ાારણે10+2ે
ટાસે)અંગ્ર જીલીે
જાણમારીેુંરૂરી(ે 

 

23. હડ્નાકાેઇલેનવન ુંે
ેહલ્થેવમષરે 

DVHW 4200/- 2900/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  ાારણે10+2ે
ટાસે)અંગ્ર જીલીે
જાણમારીેુંરૂરી(ે 

 

24. હડ્નાકાેઇલેસસં્કૃતે
નેંગ્વ ુંે 

DSL 2200/- 1600/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  10+2ેટાસે  

25. હડ્નાકાેઇલે
કલ્પીકીહડમાેએાડે
એલીક રલે 

DMA 5000/- 
(Per 

Semester
) 

5000/- 
(Per 

Semester) 

1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  ાારણે10+2ે
અથવાેસકમક્ષે 

 

26. હડ્નાકાેઇલે
ુંલાષણનઝકેએાડેકાસે
મામ્યનનલમહરલે 

DJMC 5000/- 
(Per 

Semester
) 

5000/- 
(Per 

Semester) 

1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  10+2ેટાસે  

27. હડ્નાકાેઇલેફહરલે
હડઝાઈલીંગે 

DFD 8000/- 
(Per 

Semester
) 

8000/- 
(Per 

Semester) 

1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  ાારણે10 ટાસે  

28. હડ્નાકાેમાસષેઇલે
સ્ટામલેસસં્કૃતે 

DSS 1400/- 1400/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  10+2ેઅથવાે
સકમક્ષ 

 

29. હડ્નાકાેમાસષેઇલ ફૂડે
એાડેાયટૂ્રીરલ 

DFN 2350/- 1950/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  10+2ેટાસ  

30. હડ્નાકાેઇલેહ્યનકલે
રાઈપેએાડેડયનપીઝ 

DHRD 1200/- 1000/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  10+2ેઅથવાે
સકમક્ષ 

 

31. હડ્નાકાેઇલેમાગે
સામાસે 

DYS 7000/- 7000/- 1ેવર્ષ 4ેવર્ષ  10+2, 
Certificate in 
Yog 

 



સહાિહજકેા અભ્યાસક્રમ 
32. સહપિહફમહપેઇલેફૂડેએાડે

ાયટૂ્રીરલે 
CFN 1100/- 800/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે માઈે રૈક્ષણણમે

નામમાતે ુંરૂરીે
લથી.ે ગનુંરાતીે
વાષંી,ે નખીે રમહે
ત વીે 18ે વર્ષે મહે
ત થીે વધને વમલીે
માઈટણે વ્મન્ક્મ્તે
પ્રવ રેનઈેરમર ે 

 

33. સહપિહફમહપેઇલેષાઈલ્ડે
મહરેએાડેડહવનટક ાપ 

CCCD 1200/- 900/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે 10+2ે અથવાે
સકમક્ષે ટરીક્ષાે
ટાસ,ે
સકમક્ષતાકાંે
ાારણે 10ે ટાસે
મમાષેટછીલાેબ ેમહે
ત થીે વધને વર્ષલાે
કાામતાે પ્રા્તે
માસષે સાથ ે
એલ.સી.વી.પી.ે
અથવાે
જી.સી.વી.પી.લીે
ટરીક્ષાે ટાસે મરીે
ેાવીેુંરૂરીેછ ેે  

 

34. સહપિહફમહપેઇલે
મામ્યનનલમહરલેસ્મીલ્સેઇલે
ઇંપ્ગ્નરેન વન-Hે 

CCSE 700/- 700/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાારણે8 ટાસે  

35. સહપિહફમહપેઇલેમમ્્યપૂરે
માસ ્પ-બીએઓયને  

CCC-
BAOU 

2900/- 1900/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાારણે10 ટાસે  

36. સહપિહફમહપેઇલેટ્રહહડરલને
બથષેઅપહાડાપેે 

CTBA 1700/- 1200/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાારણે10+2ે
ટાસે)અંગ્ર જીે
ભાર્ાલીે
જાણમારીેુંરૂરી(ે 

 

37. સહપિહફમહપેઇલેબ પરે
ટ રહલપીંગ 

CCBP 2200/- 2200/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાારણે: 7ેટાસે
ત કુંે18ેવર્ષેમહે
ત થીેવધને ઉંકરે 

 

38. સહપિહફમહપેઇલે
માગનવજ્ઞાલે 

CYS 1400/- 1400/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે નખીેવાષંીેરમહે
ત વાેત કુંે18ે
વર્ષેમહેત થીેવધને
ઉંકરે 

 

39. સહપિહફમહપેઇલેે
લ ષરાટથીે 

CIN 4200/- 4200/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે નખીેવાષંીેરમહે
ત વાેત કુંે18ે
વર્ષેમહેત થીેવધને

 



ઉંકરે 
40. સહપિહફમહપેઇલે

એાવામરક ાપેઅવ રલ સે 
CEA 1200/- 800/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાારણે10 ટાસે  

41. સહપિહફમહપેઇલેડૉ.ે
બાબાસાેહબેવબ ડમરે
નાઈફેએાડેથાટ્સે 

CALT 600/- 600/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાારણે10 ટાસે  

42. સહપિહફમહપેઇલે
વગણવાડીેમામષમતાષે 

CCAW 1200/- 1200/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાારણે7ેટાસે
ત કુંે18ેવર્ષેમહે
ત થીેવધને ઉંકરે 

 

43. સહપિહફમહપેઇલેુંલીેઓફે
ફસ્પષેવલેથાઉઝાડેડહઝે
ઓફેનાઈફે 

CJFTDL 1900/- 1900/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે માઈટણે રાખાકાંે
સ્લાતમે થમ નાે
વ્મન્ક્મ્ત,ે
ટ રાક હડમને માસષે
મરહને જેવાે મહે
લનસિંગે ફીક ને
ેહલ્થે વમષર,ે
એ.એલ.એક.,ે
ફાકાષસીસ્પ,ે ન બે
પહમલીરીમલ,ે
મામષરતેઆરાેે 

 

44. સહપિહફમહપેઇલેસાઉાડ,ે
ઓહડમાેઅલ ેનવડીમાે
પહમલાનાજી 

CSAVT 3000/- 3000/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાારણ 10 +2 
અથવાેસકમક્ષ 

 

45. સહપિહફમહપેઇલે
ુંલાષણનઝકેએાડેકાસે
મામ્યનનલમહરલે 

CJMC 5000/- 5000/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે 10+2ેટાસે  

46. સહપિહફમહપેઇલેફહરલે
હડઝાઈલીંગે 

CFD 8000/- 8000/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાારણે10 ટાસ  

47. સહપિહફમહપેઇલેનથમ પરે
આર્ટષસે 

CITA 3000/- 
 

3000/- 
 

6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાારણે10 ેટાસ  

48. સહપિહફમહપેમાસષેઇલે
સ્ટામલેસસં્કૃતે 

CSS 700/- 700/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાારણે10 ટાસે  

49. સહપિહફમહપેઇલેઇન્ાડમલે
ટાએપીક્મ્સ 

CIP 1800/- 1500/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાા.ે10+2  

50. સહપિહફમહપેઇલ ટષંામતીે
રાુંેઇલેગનુંરાતે 

CPRG 1000/- 800/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાારણે8ેટાસ  

51. સહપિહફમહપેઇલ ઇન્ાડમાઝે
લ રલનેનસક્યાહરપી 

CINS 1200/- 900/- 6ેકાસે ે2ેવર્ષે ાા.ે10+2  

 


