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ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
(ગજુરાત સરકાર દ્વારા સ્થાનપત) 

“જ્યોતિર્મય’’ પરિસિ, ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકિ ઓપન યતુનવતસિટી ર્ાર્મ, 
સિખેજ-ર્ાાંધીનર્િ હાઈવ,ે છાિોડી, અર્દાવાદ – 382 481. 

E mail :  baou.lsc@baou.edu.in                 Website : www.baou.edu.in 

 
 
 

અભ્યાસકેન્દ્રની માહહતી 

A. અભ્યાસકેન્દ્ર નવષયક માહહતી: 
1. સાંસ્થા/કોલેજનુાં નાર્ : ________________________________________ 

2. સિનામુાં : મ.ુપોસ્ટ : _______ર્ાર્/શહિે : __________ િાલકુો : _________ જજલ્લો : 

__________ 

3. ટેલીફોન નાં. (STD કોડ સાથે) : __________ ઈ-ર્ેઈલ : ___________ 

4. FAX : __________ 

5. સાંસ્થાનો પ્રકાિ : ___________  

અનદુાન લેિી __________ અનદુાન ન લેિી ______ સિકાિ ર્ાન્ય ________ 

6. યતુનવતસિટી સાથે સાંલગ્નિાનો પ્રકાિ (કોલેજ ર્ાટે) : ________ અસ્થાઈ/કાયર્ી _____ 

7. ર્ાન્યિા નાંબિ અને િાિીખ : No. ________ Date : __________ 

8.  અસ્થાઈ જોડાણ હોય ટો જોડાણ પરુૂાં થવાનુાં વર્મ અને ર્ાસ : __________  
(પાાંચ વર્મના વાતર્િક જોડાણના પત્રની નકલો ફોર્મ સાથે જોડવી) 

9. સાંસ્થા દ્વાિા ચલાવાિા અભ્યાસક્રર્ોની ર્ારહિી : ___________ 

10. શૈક્ષણણક સ્ટાફની સાંખ્યા : ________ 

11. વહીવટી સ્ટાફની સાંખ્યા : _________  
(સાંસ્થાના વહીવટી કર્મચાિીઓના બાયોડટેા સાંસ્થાના તપ્રન્ન્સપાલના સહી-તસક્કા સાથ ેજોડવા.) 

12. સાંસ્થાના વડાનુાં નાર્ : ________ 

13. HOI શૈક્ષણણક લાયકાિ : _________ 

14. આચાયમશ્રીનુાં  હાલનુાં સિનામુાં : _________ 

15. ટેણલફોન (ર્ો.) : ____________ લેન્ડલાઇન નાં. ____________ 

16. FAX : ___________ 
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17. E-mail : __________ 

18. Mobile No. _________ 

19. કેન્ર સાંયોજકશ્રીનુાં નાર્ : _____________ 

20. શૈક્ષણણક લાયકાિ : _______________  
(લઘતુ્તર્ લાયકાિ UGC-2010 પ્રર્ાણે આતસસ્ટન્ટ પ્રોફેસિ કક્ષા)                                                                                             

21. અનભુવ વર્મ : ____________ 

22. E-mail : ________________________ 

23. Mobile No. _______________ 

24. કેન્ર સહસાંયોજકશ્રીનુાં નાર્ : ______________________________ 

25. શૈક્ષણણક લાયકાિ : _______________ 

26. અનભુવ વર્મ : ____________ 

27. E-mail : ________________________ 

28. Mobile No. _______________ 

29. અભ્યાસકેન્ર ક્યા સર્યે ચાલ ુિહ ેછે િેની તવર્િ : રદવસ ___________ સર્ય _______________ 

30. અભ્યાસકેન્ર એકસાથે કેટલા તવદ્યાથીઓની પિીક્ષા લઈ શકે : _______________ 

B. ટ્રસ્ટની માહહતી ( ફક્ત સરકારમાન્દ્ય કોલેજ/સસં્થા માટે) 
1. ટ્રસ્ટનુાં નાર્ : ___________________________________________ 

2. સિનામુાં : _____________________________________________ 

3. ટેણલફોન (ર્ો.) : ______________________ 

4. E-mail : ___________________________ 

5. Website : _________________________ 

6. ટ્રસ્ટનો પ્રકાિ : ____________________ 

7. િજીસ્ટે્રશન નાંબિ અને િાિીખ (પ્રર્ાણપત્ર જોડવુાં) :_________________ 

8. ચેિરે્નનુાં નાર્ : _________________________ 
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9. ટ્રસ્ટ દ્વાિા સાંચાણલિ સાંસ્થાઓની સાંખ્યા : _________________ 

 ટ્રસ્ટ/સાંસ્થાના નોંધણીનુાં પ્રર્ાણપત્રની નકલ 

 ટ્રસ્ટ ડીડ (બાંધાિણ) ની નકલ  
 અભ્યાસકેન્ર શરૂ કિવા ર્ાટેના ટ્રસ્ટ કે સાંસ્થાર્ાાં થયેલ ઠિાવ  
 સાંસ્થાના ત્રણ વર્મના ઓરડટ રિપોટમની નકલ  
 સાંસ્થાના સિનાર્ાનો આધાિ, (Lease Deed/Rent Agreement/Sale                                                                     

Deed/Ownership Document) ની નકલ  
 સાંસ્થાના Pan  નાંબિની નકલ  

C. સસં્થાની માળખાગત સનુવધાઓ 

1. એસેમ્બલની હાલની સાંખ્યા : _____________ 

2. વર્મખાંડની સાંખ્યા : _____________ 

3. સ્ટાફ રૂર્ : ____________ 

4. ઓરફસ : ____________ 

5. લાયબ્રેિી : ____________ 

6. ક્મ્મ્્યટૂિ લબે : ___________ 

7. અન્ય : __________ 

8. સાંસ્થાનો ફ્લોિ ્લાન/નકશાની નકલ  

D. લાયબે્રરીની માહહતી (સસં્થા/કેન્દ્રની)  

1. સ્ટોક રૂર્ની સાઈઝ : __________ 

2. િીડીંર્ રૂર્ની સાઈઝ : __________ 

3. પસુ્િકોની સાંખ્યા : _________ 

4. જનિલ ર્ેર્ેણઝનની સાંખ્યા : ___________ 

5. Audit Cassettes/Video Cassettes/VCD ની સાંખ્યા : ___________ 

E. નવદ્યાથીને  ઉપયોગી સાધનોની માહહતી  

1. કમ્્યટૂિની સાંખ્યા : _____________ 

2. લેનની સતુવધા : _________ 

3. તપ્રન્ટિની સાંખ્યા : ___________ 

4. ટેણલતવઝન સેટ : ____________ 
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5. OHP : ______________ 

6. સ્લાઈડ પ્રોજેક્મ્ટિ : _______________ 

7. VCD ્લયેિ : ________________ 

8. ઈન્ટિનેટ સતુવધા : _____________ 

9. LCD પ્રોજેક્મ્ટિ : _______________ 

10. P. A. System : ______________ 

11. CCTV System : ______________ 

12. ફોટો કોપી ર્શીન (ઝેિોક્ષ ર્શીન) 

13. અન્ય કોઈ : ____________ 

F. પરામર્શક માહહતી ( નીચે દર્ાશવ્યા મજુબ અલગ પહરનર્ષ્ટ જોડી માહહતી આપર્ો) 

ક્રમ  પરામર્શકનુ ં

નામ  

રૈ્ક્ષણિક 

લાયકાત  

અનભુવ  નવષય  ટેણલફોન 

નબંર  

ઈ-મેલ 

આઈ. ડી. 

1       

2       

૩       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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G. સસં્થા તરફથી કેન્દ્રને ફાળવવામા ંઆવેલ નીચેની સગવડોની નવગત: 
(1) ઓરફસ :  

(2) વર્મખાંડ સાંખ્યા :  

(૩) વર્મખાંડની અંદિની સર્વડો :  

1.                         2. 

૩     4. 

5.     6. 

7.           

(4) ફતનિચિની સતુવધા : 

(5) લાયબ્રેિીની સતુવધાની તવર્િ :  

(6) કમ્્યટૂિની સતુવધા અંર્ે :  

(7) ઈન્ટિનેટ સતુવધા :  

(8) અન્ય :  

H. નવદ્યાથીઓની પરીક્ષા લેવા ____________ વગશખડંો, જરૂરી સ્ટાફની વ્યવસ્થા છે/નથી. 

I. નજીકના અભ્યાસકેન્દ્રની માહહતી 
(1) આપની નજીક આવેલ કેન્રનુાં નાર્ 

(2) કેન્રનો કોડ નાંબિ  

(૩) ઓરફસ  

(4) સાંસ્થાથી અંિિ  

J. કમ્પ્યટૂરનુ ંઅભ્યાસકેન્દ્ર હોય તો નનમ્પનણલણખત માહહતી આપવી : 
(1) કમ્્યટૂિની સાંખ્યા અને પ્રકાિ : 
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(2) તપ્રન્ટિ તવશેની ર્ારહિી : 
Sr. No Printers Type Make Speed 

1 DMP   

2 Inject   

3 Laser   

 

 (3) લેનની ર્ારહિી : 
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) સાંબાંતધિ સાધનોની તવર્િો :  
Sr. No. Device Type Details 

1.  Scanner  

2.  Ploter  

3.  CD-Writer  

4.  Video-Cammera  

5.  UPS  

6.  Stabilizer  

7.  Modern  

 

(5) સોફ્ટવેિ તવશનેી ર્ારહિી ( અલર્ પરિતશષ્ટ જોડી ર્ારહિી આપશો) 

Sr. No. Name of Software  Version No. 

   

 

K. નવદ્યાથી પ્રવેર્ સખં્યા (છેલ્લા ત્રિ રૈ્ક્ષણિક વષશ માટે): 
    Male ___________ Female _____________ Total ___________ 

ક્રમ  વષશ  સહટિહફકેટ  હડ્લોમા હડગ્રી  

1.     

2.     

૩.     

4.     
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L. કેન્દ્ર પરનુ ંવાતાવરિ : 

(1) શાાંિ  (2) ઘોંઘાટવાળાં  

M. નવદ્યાથી માટે પીવાના પાિીની સવલત : 

(1) શદુ્ધ (2) RO Plant (૩) અન્ય  

N. વોર્રૂમની સનુવધા : હા/ના  

O. લાયબે્રરીની સગવડ : 

(1) ચાલ ુ(2) પસુ્િકો (૩) ર્ારહિી ચાટમ (4) વિમર્ાનપત્ર (5) પસુ્િકો તવદ્યાથીઓને આપે છે કે નરહ ? 

P. રેકોડશ મેન્દ્ટેનન્દ્સ/રૂમ : 

 

Q. અસાઈમેન્દ્ટ/રૂમ/મટીહરયલ રૂમ : 

 

R. સસં્થા/કૉલેજનુ ંરાજ્યસ્તરે, રાષ્ટ્રીયસ્તરે તથા આંતરરાષ્ટ્રીયસ્તરે મેળવેલ નસદ્ધિની નવગતો. 

 

S. Undertaking ( Rs. 100 Franking/Rs. 100 Notarized) (Notarized ના રકસ્સાર્ાાં First party જે િ ેર્ાન્ય સાંસ્થા 

કોલેજ િહશેે િથા Second party ર્ાાં Dr. Babasaheb Ambedkar Open university Ahmedabad િહશેે) 

 UGC-2020 ની DEB ની ર્ાઈડલાઈનનો અભ્યાસ કયો છે, િે અર્ાિી સાંસ્થાને સ્વીકાયમ છે. ભતવષ્યર્ાાં 

UGC અને યતુનવતસિટી દ્વાિા ઉરે્િાિા નીતિ તનયર્ો મજુબ કાર્ર્ીિી કિવાર્ાાં આવશે. ડો. બાબાસાહબે 

આંબેડકિ ઓપન યતુનવતસિટીના કેન્ર ર્ાટે સાંસ્થાની ર્ાળખાકીય સતુવધાનો ઉપયોર્ કિવાર્ાાં આવશે. 

સાંસ્થાનો તસક્કો  

િાિીખ : 

સ્થળ :  

સાંસ્થાના વડાની સહી   
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નવા અભ્યાસકેન્દ્ર માટેની અરજી સાથે જોડવાના થતા ડોક્યમેુન્દ્ટની યાદી 
UGC-2020 ની ગાઈડલાઈનના પહરનર્ષ્ટ-10 મજુબ નીચેની નવગતોની પતૂશતા કરવાની રહરેે્ 

 

 

ક્રમ માહહતી હા/ના 
૦૧  સિકાિ ર્ાન્ય યતુનવતસિટી સાથેનો જોડાણનો પત્ર  

(વાતર્િક જોડાણના રકસ્સાર્ાાં છેલ્લા ત્રણ  વર્મના જોડાણપત્ર સારે્લ કિવાની નકલ)  
 

૦૨ કૉલેજ/ટ્રસ્ટ/ સાંસ્થાના નોંધણીનુાં પ્રર્ાણપત્રની નકલ  

૦૩ કૉલેજ/ટ્રસ્ટ ડીડ (બાંધાિણ)ની નકલ  

૦૪ અભ્યાસકેન્ર શરૂ કિવા ર્ાટેના  કૉલેજ/ટ્રસ્ટ કે સાંસ્થાર્ાાં થયેલ ઠિાવ  

૦૫ કૉલેજ/સાંસ્થાના ત્રણ વર્મના ઓરડટ રિપોટમની નકલ   

૦૬ કૉલેજ/સાંસ્થાના સિનાર્ાનો આધાિ 
(Lease Deed/ Rent Agreement /Sale Deed/ Ownership Documentની નકલ) 

 

૦૭ કૉલેજ/સાંસ્થાના  Pan નાંબિની નકલ   

૦૮  કૉલેજ/સાંસ્થાનો ફ્લોિ ્લાન/નકશાની નકલ   

૦૯  કૉલેજ/સાંસ્થાનો ત્રણ વર્મનો શૈક્ષણણક વાતર્િક અહવેાલની નકલ  

૧૦  કૉલેજ/સાંસ્થાના તપ્રન્ન્સપાલનો બાયોડેટા (પ્રર્ાણપત્રો/સ્વપ્રર્ાણણિની નકલો)  

૧૧  અભ્યાસકેન્રના સાંચાલન ર્ાટે સાંયોજકની તનર્ણકુ કિવા ર્ાટેનો બાયોડેટા  

(UGCના તનયર્ પ્રર્ાણે આતસસ્ટન્ટ પ્રોફેસિ િિીકેની લઘતુ્તર્ લાયકાિ િહશેે સાથે સ્વપ્રર્ાણણિ કિેલ 
પ્રર્ાણપત્રોની નકલો સાથેનો બાયોડેટા) 

 

૧૨  કૉલેજ/સાંસ્થાએ ર્ાાંરે્લ અભ્યાસક્રર્ો ર્ાટે જે િે તવર્યર્ાાં પિાર્શમન કિી શકે િેવા સદિ  
કૉલેજ/સાંસ્થાના પિાર્શમકોના તવર્યદીઠ બાયોડેટા/સ્વપ્રર્ાણણિ પ્રર્ાણપત્રોની નકલો  

(રડ્લોર્ા અને સટીરફકેટ અભ્યાસક્રર્ ર્ાટે તવર્યની PAC/PPR પ્રર્ાણે લાયકાિ િહશેે િથા રડગ્રી 
અભ્યાસક્રર્ો ર્ાટે UGCના તનયર્ પ્રર્ાણે આતસસ્ટન્ટ પ્રોફેસિ િિીકેની લઘતુ્તર્ લાયકાિ િહશેે) 

 

૧૩  જો સદિ કૉલેજ/સાંસ્થા પાસે પિાર્શમકો ન હોય િેવી ન્સ્થતિર્ાાં અન્ય કૉલેજ/સાંસ્થાર્ાાંથી પિાર્શમકોની 
ર્દદ લેવાની અને જે િે તવર્યના પિાર્શમકનો સાંર્તિપત્ર (સહી સાથેનો) જોડવો અતનવાયમ છે.  
(સટીરફકેટ  અને રડ્લોર્ા અભ્યાસક્રર્ ર્ાટે તવર્યની PAC/PPR પ્રર્ાણે લાયકાિ િહશેે.િથા રડગ્રી 
અભ્યાસક્રર્ો ર્ાટે UGCના તનયર્ પ્રર્ાણે આતસસ્ટન્ટ પ્રોફેસિ િિીકેની લઘતુ્તર્ લાયકાિ િહશેે) 

 

૧૪  કૉલેજ/સાંસ્થાના વહીવટી કર્મચાિીઓના બાયોડેટા (સાંસ્થાના તપ્રન્ન્સપાલના સહી-તસક્કા સાથે)   

૧૫  કૉલેજ/સાંસ્થાના ફોટોગ્રાફ્સ  

 બાહ્ય ર્કાન અને રે્દાન (જો હોય િો) 

 આંિરિક ર્કાન અને વર્મખ ાંડ 

 ગ્રાંથાલય િથા સેતર્નાિ સભાગહૃ 

 કમ્્યટૂિ  લેબ 

 કૉલેજ/સાંસ્થાના વડાની ઓરફસ  

 પાણી અને વોશરૂર્ની વ્યવસ્થા 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૧૬  Undertaking (Rs.100 Franking/Rs.100 Notarized)  
(Notarizedના રકસ્સાર્ાાં First party જે િે ર્ાન્ય કૉલેજ/સાંસ્થા િહશેે િથા Second Partyર્ાાં Dr. 
Babasaheb Ambedkar Open Univarsity Ahmedabad િહશેે) 
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zkì. çkkçkkMkknuçk yktçkuzfh ykuÃkLk ÞwrLkðŠMkxe 

(økwshkík Mkhfkh îkhk MÚkkrÃkík) 

‘ßÞkurík{oÞ’ ÃkrhMkh, zkì. çkkçkkMkknuçk yktçkuzfh ykuÃkLk ÞwrLkðŠMkxe {køko, 

Mkh¾us-økktÄeLkøkh nkEðu, Akhkuze, y{ËkðkË -382481 

E-mail: info@baou.edu.in ; Website : www.baou.edu.in 

yÇÞkMk¢{kuLke rðøkík 

¢{ 

 

yÇÞkMk¢{ 

 

yÇÞkMk¢{Lkku 

fkuz 
Ve 

 

yÇÞkMk¢{Lkku Mk{Þøkk¤ku þiiûkrýf ÷kÞfkík su yÇÞkMk¢{ 

[÷kððkLke {kLÞíkk 

{u¤ððe nkuÞ íku 

yÇÞkMkõ{ Mkk{u (√) 

rLkþkLke fhðe 

¼kEyku çknuLkku ÷½w¥k{ {n¥k{ 

M™kíkf ÃkËðe yÇÞk‚¢{ 

1. ƒu[÷h ykuV ykxoT‚ B.A. 1800/- 

(«Úk{ ð»ko) 

1800/- 

(rîíkeÞ ð»ko) 

1800/- 

(ík]íkeÞ ð»ko) 

1200/- 

(«Úk{ ð»ko) 

1200/- 

 (rîíkeÞ ð»ko) 

1200/- 

 (ík]íkeÞ ð»ko) 

3 ð»ko 8 ð»ko Äkuhý 12 yÚkðk Mk{fûk yÚkðk 

Äkuhý 10 ÃkAe {kLÞ MktMÚkk{kt 

ºký ð»koLkku rzÃ÷ku{k yÇÞkMk¢{ 

yÚkðk {kLÞ MktMÚkk{ktÚke PTC 

ÃkkMk yÚkðk Äkuhý 10 ÃkAe  

ITILkk çku fu íkuÚke ðÄw ð»koLkk 

{kLÞíkk «kó yÇÞkMk¢{ 

 

2. ƒu[÷h ykuV fku{Mko B.Com. 1800/- 

(«Úk{ ð»ko) 

1800/- 

(rîíkeÞ ð»ko) 

1800/- 

(ík]íkeÞ ð»ko) 

1800/- 

(«Úk{ ð»ko) 

1800/- 

(rîíkeÞ ð»ko) 

1800/- 

(ík]íkeÞ ð»ko) 

3 ð»ko 8 ð»ko Äkuhý 12 yÚkðk Mk{fûk yÚkðk 

Äkuhý 10 ÃkAe {kLÞ MktMÚkk{kt 

ºký ð»koLkku rzÃ÷ku{k yÇÞkMk¢{ 

yÚkðk {kLÞ MktMÚkk{ktÚke PTC 

ÃkkMk yÚkðk Äkuhý 10 ÃkAe  

ITILkk çku fu íkuÚke ðÄw ð»koLkk 

{kLÞíkk «kó yÇÞkMk¢{ 

 

mailto:info@baou.edu.in
http://www.baou.edu.in/
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3. ƒu[÷h ykuV ÷kEƒúuhe 

yuLz RLV{uoþ™ ‚kÞL‚  

BLIS 6100/- 4300/- 1 ð»ko 4 ð»ko {kLÞ ÞwrLkðŠMkxeLke MLkkíkf 

ÃkËðe yÚkðk ÔÞkðMkkrÞf MLkkíkf 

suðk fu çkì[÷h ykìV 

yuÂLsLkeÞhªøk-Vk{oMke, 

fkÞËkLkk MLkkíkf ðøkuhu 

 

y™wM™kíkf rzÃ÷ku{k yÇÞk‚¢{  

4. …kuMx „úußÞwyuþ™ 

rzÃ÷ku{k R™ rzMxL‚ 

yußÞwfuþ™ 

PGDDE 1700/- 1200/- 1 ð»ko 4 ð»ko {kLÞ ÞwrLkðrMkoxeLke MLkkíkf 

ÃkËðe yÚkðk ÔÞkðMkkrÞf ÃkËðe 

 

5. …kuMx „úußÞwyuþ™ 

rzÃ÷ku{k R™ {kuçkkE÷ 

yurÃ÷fuþLk 

PGDMAD 7500/- 

(Per Semester) 

7500/- 

(Per Semester) 
1 ð»ko 4 ð»ko {kLÞ ÞwrLkðrMkoxeLke MLkkíkf 

ÃkËðe  

 

6. …kuMx „úußÞwyuþ™ 

rzÃ÷ku{k R™ ‚kÞƒh ÷kì 

PGDCL 7500/- 

(Per Semester) 

7500/- 

(Per Semester) 
1 ð»ko 4 ð»ko {kLÞ ÞwrLkðrMkoxeLke MLkkíkf 

ÃkËðe  

 

7. …kuMx „úußÞwyuþ™ 

rzÃ÷ku{k R™ ‚kÞƒh 

r‚fâwhexe 

PGDCS 7500/- 

(Per Semester) 

7500/- 

(Per Semester) 
1 ð»ko 4 ð»ko {kLÞ ÞwrLkðrMkoxeLke MLkkíkf 

ÃkËðe  

 

y™wM™kíkf yÇÞk‚¢{  

8. {kMxh ykuV ykxoT‚ 

(yt„úuS) 

MEG 3800/- 

(«Úk{ ð»ko) 

3700/- 

(rîíkeÞ ð»ko) 

 

2700/- 

(«Úk{ ð»ko) 

2600/- 

(rîíkeÞ ð»ko) 

 

2 ð»ko 6 ð»ko {kLÞ ÞwrLkðrMkoxeLke MLkkíkf 

ÃkËðe yÚkðk ÔÞkðMkkrÞf ÃkËðe 

 

9.  {kMxh ykuV ykxoT‚ 

(rnLËe) 

MHD 3800/- 

(«Úk{ ð»ko) 

3700/- 

(rîíkeÞ ð»ko) 

 

2700/- 

(«Úk{ ð»ko) 

2600/- 

(rîíkeÞ ð»ko) 

 

2 ð»ko 6 ð»ko {kLÞ ÞwrLkðrMkoxeLke MLkkíkf 

ÃkËðe yÚkðk ÔÞkðMkkrÞf ÃkËðe 

 

10. {kMxh ykuV ykxoT‚ 

(‚{ksþk†) 

MSO 3800/- 

(«Úk{ ð»ko) 

2700/- 

(«Úk{ ð»ko) 

2 ð»ko 6 ð»ko {kLÞ ÞwrLkðrMkoxeLke MLkkíkf 

ÃkËðe yÚkðk ÔÞkðMkkrÞf ÃkËðe 
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3700/- 

(rîíkeÞ ð»ko) 

 

2600/- 

(rîíkeÞ ð»ko) 

 

11. {kMxh ykuV ykxoT‚ 

(„wshkíke) 

MGT 3800/- 

(«Úk{ ð»ko) 

3700/- 

(rîíkeÞ ð»ko) 

 

2700/- 

(«Úk{ ð»ko) 

2600/- 

(rîíkeÞ ð»ko) 

 

2 ð»ko 6 ð»ko {kLÞ ÞwrLkðrMkoxeLke MLkkíkf 

ÃkËðe yÚkðk ÔÞkðMkkrÞf ÃkËðe 

 

12. {kMxh ykuV ÷kEƒúuhe 

yuLz RLV{uoþ™ ‚kÞL‚  

MLIS 9030/- 6321/- 1 ð»ko 4 ð»ko {kLÞ Þwr™ðr‚oxe™e  BLIS 

yÇÞk‚¢{™e MLkkíkf …Ëðe 

 

rzÃ÷ku{k yÇÞk‚¢{  

13. rzÃ÷ku{k R™ r¢yuxeð 

hkExet„ R™ rnLËe  

DCH 2600/- 1800/- 1 ð»ko 4 ð»ko 10+2 ÃkkMk íku{s  20 ð»ko fu 

íkuÚke ðÄw ô{h «ðuþ {kxu 

yhsËkhLke ô{h su-íku 

«ðuþMkºkLke þY Úkíke 

íkkhe¾(1÷e Vuçkúwykhe íkÚkk 1÷e 

ykuøkMx)Lkk hkus h0 ð»koLke nkuðe 

yrLkðkÞo Au 

 

14.  rzÃ÷ku{k R™ 

VkÞ™kÂLþÞ÷ {u™us{uLx  

DFM 2200/- 1600/- 1 ð»ko 4 ð»ko 10+2 ÃkkMk   

15. rzÃ÷ku{k R™ yuzðkL‚ 

fkuMx yufkWLxet„  

DACA 2200/- 1600/- 1 ð»ko 4 ð»ko 10+2 ÃkkMk   

16. rzÃ÷ku{k R™ yuzðkL‚ 

yufkWLxet„  

DAA 2200/- 1600/- 1 ð»ko 4 ð»ko 10+2 ÃkkMk   

17. rzÃ÷ku{k R™ RLMÞkuhL‚  DIN 2200/- 1600/- 1 ð»ko 4 ð»ko 10+2 ÃkkMk   

18. rzÃ÷ku{k R™ yku…huþ™÷ 

he‚[o  

DOR 2200/- 1600/- 1 ð»ko 4 ð»ko 10+2 ÃkkMk   

19. rzÃ÷ku{k R™ {Äh yuLz 

[kEÕz nuÕÚk yuLz Vu{e÷e 

ðuÕVuh 

DMCH 5200/- 3600/- 1 ð»ko 4 ð»ko Äkuhý 10+2 ÃkkMk (yt„úuS™e 

òýfkhe sYhe) 
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20. rzÃ÷ku{k RLk rð÷us nuÕÚk 

ðfoh 

DVHW 4200/- 2900/- 1 ð»ko 4 ð»ko Äkuhý 10+2 ÃkkMk (yt„úuS™e 

òýfkhe sYhe) 

 

21. rzÃ÷ku{k R™ MktMf]ík 

÷Uøðus  

DSL 2200/- 1600/- 1 ð»ko 4 ð»ko 10+2 ÃkkMk  

22. rzÃ÷ku{k R™ 

{Õxe{erzÞk yuLz 

yu™e{uþ™ 

DMA 5000/- 

(Per 

Semester) 

5000/- 

(Per Semester) 
1 ð»ko 4 ð»ko Äkuhý 10+2 yÚkðk ‚{fûk  

23. rzÃ÷ku{k R™ s™kor÷Í{ 

yuLz {k‚ fkuBÞwr™fuþ™  

DJMC 5000/- 

(Per 

Semester) 

5000/- 

(Per Semester) 
1 ð»ko 4 ð»ko 10+2 ÃkkMk  

24. rzÃ÷ku{k R™ Vuþ™ 

zeÍkE®™„  

DFD 8000/- 

(Per 

Semester) 

8000/- 

(Per Semester) 
1 ð»ko 4 ð»ko Äkuhý 10 ÃkkMk  

‚ŠxrVfux yÇÞk‚¢{  

25. ‚ŠxrVfux R™ Vqz yuLz 

LÞqxÙeþ™  

CFN 1100/- 800/- 6 {kMk 2 ð»ko fkuE þiûkrýf ÷kÞfkík sYhe 

LkÚke. økwshkíke ðkt[e, ÷¾e þfu 

íkuðe 18 ð»ko fu íkuÚke ðÄw ðÞLke 

fkuEÃký ÔÞÂõík Ãkúðuþ ÷E þfþu 

 

26. ‚ŠxrVfux R™ Vqz 

fBÃÞq®x„   

CIC 3200/- 2200/- 6 {kMk 2 ð»ko 10+2 yÚkðk Mk{fûk Ãkheûkk 

ÃkkMk, Mk{fûkíkk{kt Äkuhý 10 

ÃkkMk fÞko ÃkAeLkk çku fu íkuÚke ðÄw 

ð»koLkk {kLÞíkk «kó fkuMko MkkÚku 

yuLk.Mke.ðe.xe. yÚkðk 

S.Mke.ðe.xe.Lke Ãkheûkk ÃkkMk 

fhe nkuðe sYhe Au 

 

27. ‚ŠxrVfux R™ xqrhÍ{ 

{kfuo®x„  

CTM 1400/- 1000/- 6 {kMk 2 ð»ko 10+2 yÚkðk Mk{fûk Ãkheûkk 

ÃkkMk, Mk{fûkíkk{kt Äkuhý 10 

ÃkkMk fÞko ÃkAeLkk çku fu íkuÚke ðÄw 

ð»koLkk {kLÞíkk «kó fkuMko MkkÚku 

yuLk.Mke.ðe.xe. yÚkðk 

S.Mke.ðe.xe.Lke Ãkheûkk ÃkkMk 

 



Page 13 of 15 
 

fhe nkuðe sYhe Au 

28. ‚ŠxrVfux R™ xqrhÍ{ 

{u™us{uLx  

CMT 1100/- 800/- 6 {kMk 2 ð»ko 10+2 yÚkðk Mk{fûk Ãkheûkk 

ÃkkMk, Mk{fûkíkk{kt Äkuhý 10 

ÃkkMk fÞko ÃkAeLkk çku fu íkuÚke ðÄw 

ð»koLkk {kLÞíkk «kó fkuMko MkkÚku 

yuLk.Mke.ðe.xe. yÚkðk 

S.Mke.ðe.xe.Lke Ãkheûkk ÃkkMk 

fhe nkuðe sYhe Au 

 

29. ‚ŠxrVfux R™ [kEÕz fuh 

yuLz zuð÷…{uLx  

CCCD 1200/- 900/- 6 {kMk 2 ð»ko 10+2 yÚkðk Mk{fûk Ãkheûkk 

ÃkkMk, Mk{fûkíkk{kt Äkuhý 10 

ÃkkMk fÞko ÃkAeLkk çku fu íkuÚke ðÄw 

ð»koLkk {kLÞíkk «kó fkuMko MkkÚku 

yuLk.Mke.ðe.xe. yÚkðk 

S.Mke.ðe.xe.Lke Ãkheûkk ÃkkMk 

fhe nkuðe sYhe Au 

 

30. ‚ŠxrVfux R™ …‚o™÷ 

fBÃÞqxh ‚ku^xðuh  

CPCS 1500/- 1100/- 6 {kMk 2 ð»ko 10+2 yÚkðk Mk{fûk Ãkheûkk 

ÃkkMk, Mk{fûkíkk{kt Äkuhý 10 

ÃkkMk fÞko ÃkAeLkk çku fu íkuÚke ðÄw 

ð»koLkk {kLÞíkk «kó fkuMko MkkÚku 

yuLk.Mke.ðe.xe. yÚkðk 

S.Mke.ðe.xe.Lke Ãkheûkk ÃkkMk 

fhe nkuðe sYhe Au 

 

31. ‚ŠxrVfux R™ xe[et„ 

ykuV #Âø÷þ  

CTE 1800/- 1300/- 6 {kMk 2 ð»ko fkuE Ãký rðãkþk¾kLkku MLkkíkf 

yÚkðk 3 ð»koLkku  B.EL.ED. 

yÚkðk 2 ð»koLkku  PTT, ETT 

yÚkðk 10+2 yLku  2 ð»koLkku 

rþûkýLkk fkÞoLkku yLkw¼ð 

 

32. ‚ŠxrVfux R™ 

yuLðkÞh{uLx MxzeÍ  

CES 1800/- 1300/- 6 {kMk 2 ð»ko 10+2 yÚkðk Mk{fûk Ãkheûkk 

ÃkkMk, Mk{fûkíkk{kt Äkuhý 10 
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ÃkkMk fÞko ÃkAeLkk çku fu íkuÚke ðÄw 

ð»koLkk {kLÞíkk «kó fkuMko MkkÚku 

yuLk.Mke.ðe.xe. yÚkðk 

S.Mke.ðe.xe.Lke Ãkheûkk ÃkkMk 

fhe nkuðe sYhe Au 

33. ‚ŠxrVfux R™ 

fkuBÞwr™fuþ™ MfeÕ‚ E™ 

#Âø÷þ-÷uð÷-1 

CCSE 700/- 700/- 6 {kMk 2 ð»ko Äkuhý 8 ÃkkMk  

34. ‚ŠxrVfux R™ fBÃÞqxh 

fL‚uÃx – ƒeyuykuÞw  

CCC-

BAOU 

2900/- 1900/- 6 {kMk 2 ð»ko Äkuhý 10 ÃkkMk  

35. MkŠxrVfux ELk xÙurzþLk÷ 

çkÚko 

yxuLzLx 

CTBA 1700/- 1200/- 6 {kMk 2 ð»ko Äkuhý  10+2 ÃkkMk (yt„úuS 

¼k»kkLke òýfkhe sYhe) 

 

36. ‚ŠxrVfux R™ …uhLxnwz  CCBP 2200/- 2200/- 6 {kMk 2 ð»ko Äkuhý : 7 …kMk íku{s  18 ð»ko fu 

íkuÚke ðÄw ô{h 

 

37. ‚ŠxrVfux R™ 

Þku„rð¿kk™  

CYS 1400/- 1400/- 6 {kMk 2 ð»ko ÷¾e ðkt[e þfu íkuðk íku{s 18 

ð»ko fu íkuÚke ðÄw ô{h 

 

38. ‚ŠxrVfux R™ ™u[hku…Úke  CIN 4200/- 4200/- 6 {kMk 2 ð»ko ÷¾e ðkt[e þfu íkuðk íku{s 18 

ð»ko fu íkuÚke ðÄw ô{h 

 

39. ‚ŠxrVfux R™ Ìkw{™ 

hkExT‚  

CHR 1400/- 1000/- 6 {kMk 2 ð»ko 10+2 yÚkðk Mk{fûk Ãkheûkk 

ÃkkMk, Mk{fûkíkk{kt Äkuhý 10 

ÃkkMk fÞko ÃkAeLkk çku fu íkuÚke ðÄw 

ð»koLkk {kLÞíkk «kó fkuMko MkkÚku 

yuLk.Mke.ðe.xe. yÚkðk 

S.Mke.ðe.xe.Lke Ãkheûkk ÃkkMk 

fhe nkuðe sYhe Au 

 

40. ‚ŠxrVfux R™ 

yuLðkÞh{uLx yðuh™u‚  

CEA 1200/- 800/- 6 {kMk 2 ð»ko Äkuhý 10 ÃkkMk  

41. ‚ŠxrVfux R™ zkì. CALT 600/- 600/- 6 {kMk 2 ð»ko Äkuhý 10 ÃkkMk  
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ƒkƒk‚knuƒ yktƒuzfh 

÷kEV yuLz ÚkkuxT‚ 

42. ‚ŠxrVfux R™ 

ykt„ýðkze fkÞofíkko  

CCAW 1200/- 1200/- 6 {kMk 2 ð»ko Äkuhý 7 ÃkkMk íku{s 18 ð»ko fu 

íkuÚke ðÄw ô{h 

 

43. ‚ŠxrVfux R™ NGO 

{u™us{uLx  

CNM 1100/- 1100/- 6 {kMk 2 ð»ko {kLÞ ÞwrLkðrMkoxeLke MLkkíkf 

ÃkËðe yÚkðk Äku.10 ÃkAe çku fu 

ðÄw ð»koLkk Mkhfkh {kLÞ 

rzÃ÷ku{kLke ÃkËðe yLku ºký 

ð»koLkku NGOLkku yLkw¼ð yÚkðk 

Äku.1h ÃkkMk yLku ºký ð»koLkku 

NGOLkku yLkw¼ð 

 

44. ‚ŠxrVfux R™ s™eo ykuV 

VMxo ð™ ÚkkWÍLz zuÍ 

ykuV ÷kEV 

CJFTDL 1900/- 1900/- 6 {kMk 2 ð»ko fkuEÃký þk¾k{kt MLkkíkf ÚkÞu÷k 

ÔÞÂõík, Ãkuhk{urzf÷ fkuMko fhu÷ 

suðk fu Lk‹Mkøk Ve{u÷ nuÕÚk ðfoh, 

yu.yuLk.yu{., Vk{koMkeMx, ÷uçk 

xìržLkþeÞLk, fkÞohík ykþk 

 

45. ‚ŠxrVfux R™ 

‚kWLz,ykurzÞku y™u 

rðzeyku xuõ™ku÷kuS 

CSAVT 3000/- 3000/- 6 {kMk 2 ð»ko Äkuhý 10 + 2 yÚkðk ‚{fûk  

46. ‚ŠxrVfux R™ s™kor÷Í{ 

yuLz {k‚ fkuBÞwr™fuþ™ 

CJMC 5000/- 5000/- 6 {kMk 2 ð»ko 10+2 ÃkkMk  

47. ‚ŠxrVfux R™ Vuþ™ 

rzÍkE™et„  

CFD 8000/- 8000/- 6 {kMk 2 ð»ko Äkuhý 10  

48. ‚ŠxrVfux R™ rÚkÞuxh 

ykxoT‚  

CITA 3000/- 

 

3000/- 

 
6 {kMk 2 ð»ko Äkuhý 10  

 


