
Online Steps 

Spl.B.Ed. અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભેલલા ઈચ્છતા ઉભેદલાયે વૌ પ્રથભ ભાહશતી સુ્તતકાના ાછનાાં કલય ેઈજ ય ચોંટાડેર બ્રાઉન 
શોરો તટીકય ધ્માનલૂવક ખોરવુાં જેથી નીચે ઓનરાઈન યજીતરેળન ભાટેના યઝુયનેઈભ અને ાવલડવ ભળે. આ યઝુયનેઈભ-ાવલડવની 
ભદદથી પ્રલેળાથીએ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in ય આેર ફી.એડ્. ઓનરાઈન 
એન્ટ્રન્ટ્વ ટેતટ એપ્રીકેળન રીંક ય સચૂનાઓને અનવુયીને યજીતરેળન કયવુાં. અને ક્રભફદ્ધ વોાનોભાાં અયજીની કામવલાશી યૂી કયલી. 
 

>>>રજીસ્ટ્રેન ફર્મની એન્ટ્રી Mozilla બ્રાઉઝરર્ાાં જ કરળાની રહે.  
 

>>> રજીસ્ટ્રેન રૂ કરતા પહેા કૈ્ષણિક ાયકાત ર્ાટેનાાં તથા અન્ટ્ય જરૂરી તર્ાર્ Documents સ્ટ્કેન કરી યગ્ય Sizeર્ાાં 
સફ્ટકપીર્ાાં સાથે રાખળા 
 

>>>પરીણિતબહનેએ ગ્ન પછીના નાર્ અંગેની ગેઝેટની કપી હય, ત જ બદાયે નાર્થી રજીસ્ટ્રેન કરવ ાં. જ તે ન 
હય ત ૈક્ષણિક ાયકાત દામળતી ર્ાકમીટર્ાાં દામળે નાર્થી જ રજીસ્ટ્રેન કરવ ાં. 
 

>>>Online Registration કરતી ળખતે કઈ પિ પ્રકારની સર્સ્ટ્યા જિાય કે ક્ષતત થાય ત spl.edu@baou.edu.in ઈ-
રે્ઈ ID પર Screen-Shot, Mobile No. User name અને Password સાથેન ઈ-રે્ઈ કરળ. થયે સર્સ્ટ્યા જિાળળી 
જેથી તેન ઉકે ર્લી કે. 
 

>>>Online Registrationની પ્રક્રિયા સરલ છે. જે સ્ટ્ળયાં કરળી. જરૂર ાગે ત ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન 
ય તનળતસિટી અર્દાળાદ ખાતે તળનામલૂ્યે Online Registrationની સહાય ર્લે. 

>>>  Step-01 :  Online Registration ય કરીક કયવુાં. જે ેજ ખરેુ તેભાાં સચૂના મજુફ નાભ, જાનત અને નલમ ની નલગતો 
બયલી. આ નલગતો એકલાય વફભીટ કમાવ છી ફદરી ળકાળે નહશ, તેથી ધ્માનલૂવક રખી યઝુયનેઈભ અને 

ાવલડવ આીને વફભીટ કયો. આેર ભેનભુાાં “Sign-in” ય ક્લરક કયી યઝુયનેઈભ અને ાવલડવ આલો.  
>>>  Step-02 :  Sign-in કમાવ છી Form Entry ય ક્લરક કયી દયેક નલગત કેનટર રેટવવભાાં બયલી.  
>>>  Step-03 :  Upload Documents ભેનભુાાં જઈ નીચે મજુફભાાં Documents Upload કયલા. ધ્માનભાાં યાખો કે Documents ની 



Size લધ ુશળે, તો તેને Resize કયી છી Upload કયલા.  
1. ાવોટવ  વાઇઝનો પોટો  
2. ઉભેદલાયની વશી  
3. ળાા છોડયાનુાં પ્રભણત્ર  

4. તનાતક હડગ્રીની ભાકવળીટ (B.A./ B.COM./B.SC./B.E.)  

5. અનતુનાતક હડગ્રીની ભાકવળીટ (M.A./M.COM./M.SC./M.E.)  

6. RCI ભાન્ટ્મ હડપ્રોભાાં કોવવની ભાકવળીટ  

7. હદવમાાંગ શોલા અંગેનુાં પ્રભાણત્ર(PH) (જો રાગ ુડત ુાં શોમ તો)  

8. હદવમાાંગ વમસ્લતના ભાતા-નતા (જો રાગ ુડત ુાં શોમ તો ફાકનુાં પ્રભાણત્ર જોડવુાં)  

9. કાતટ વહટિહપકેટ (SC/ST/SEBC)  

>>>  Step-04 :  ડોક્યભેુન્ટ્ટ અ૫રોડ કમાવ ફાદ પ્રલેળાથીને તક્રીન ૫ય ોતાના બયેર પોભવની નલગત જોલા ભળે. જો તેભાાં 
સધુાયો કે ક્ષનત જણામ તો નીચે આેર „Edit Option‟ ૫ય લરીક કયી સધુાયો કયલાનો યશળેે તેભજ જો ક્ષનત ન 
જણામ તો „Final Admission Submission‟ ૫ય લરીક કયલાનુાં યશળેે. જે કયલાથી પ્રલેળાથીનુાં e-Admission 

Form PDFભાાં જનયેટ થળે. જેને નપ્રન્ટ્ટ કયી પ્રલેળાથીએ નીચે મજુફના ડોક્યભેુન્ટ્ટ અટેચ કયી ૫વાંદ કયેર તટડી 
વેન્ટ્ટય ૫ય આેર વભમ ભમાવદાભાાં જભા કયાલલાનુાં યશળેે.  

>>>  Step-05 :  નપ્રિંટ કયેર પોભવની વાથે ઉય જણાલેર તભાભ ડોકયભેુન્ટ્ટવની Self attested (તલમાં પ્રભાણણત) કયી, કોીનુાં 
ફીડાણ કયી ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી, અભદાલાદ તલખચે Spl.B.Ed. નલબાગ ય રૂફરૂ 
અથલા યજીતટડવ ોતટ થી વભમવય શોચે તે યીતે ભોકરી દેવુાં. 
>>>Spl.B.Ed. પ્રલેળ ભાહશતી સુ્તતકા વાથે આલાભાાં આલેર કલયભાાં તે.ફી.એડ્. પ્રલેળ પોભવ અને નીચે 
મજુફ પ્રભાણત્રો મકુી યનુનલનવિટી ખાતે ોતટ/રૂફરૂ જભા કયાલલા.  
>>>RCI ભાન્ટ્મ અભ્માવક્રભનુાં ગણુત્રક, ગે્રજ્યએુટ, ોતટ ગ્રજે્યએુટ ભાકવળીટ જાનતનુાં પ્રભાણત્ર, હદવમાાંગ(PH 

60% નલકરાાંગતાનુાં) પ્રભાણત્ર, LC લગેયે વાથે ફીડાણભાાં મકૂલા.  
>>>પ્રલેળ યીક્ષા અને અન્ટ્મ સચૂનાઓ ભાટે નનમનભત યીતે યનુનલનવિટી લેફવાઈટ www.baou.edu.in જોલા 
નલનાંતી  

 


