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/૨૦૧૭

5િત,
ક789 સંયોજક ી / 5ો:ામ ઇ8ચા< ી/િવ=ાથ?ઓ

ુ ર – ૨૦૧૮ ની સ-ાંત પર /ા 0ગે
િવષય :- $% આ
ક7 89 સંયોજક ી / 5ો:ામ ઇ8ચા< ી/િવ=ાથ?ઓ,
ઉપરોAત િવષય અ8વયે જણાવવાDુ ં ક7 /ુિ નવિસEટ$ Gારા +8/ુઆર$ – ૨૦૧૮માં લેવાનાર સJાંત પર$2ા
આપવા માટ7 હકદાર દર7 ક પર$2ાથ? પાસે ફર યાત પર$2ા ફોમ ભરાવવાના થાય છે , M સંદભN નીચેના
OુPા Qયાનમાં રાખશો.

ુ ર – ૨૦૧૮ ની પર /ા2ું ફોમ6 ભરવાની અગ9યની તાર ખો
$% આ
પર /ા ફ ની િવગત

િવ;ાથ< ારા અ=યાસક%> પર
ફોમ6 જમા કરાવવાની તાર ખ

અ=યાસક%>ો ારા
પર /ા િવભાગ,

િુ નવિસટ ખાતે

જમા કરાવવાની 0િતમ તાર ખ
િવના @ ૂBયે

23/11/2017 થી 15/12/2017

17/12/2017

E.૨૦૦/- લેઇટ ફ સાથે

16/12/2017 થી 25/12/2017

28/12/2017

E.૪૦૦/- લેઇટ ફ સાથે

26/12/2017 થી 03/01/2018

05/01/2018

E.૧૦૦૦/- લેઇટ ફ સાથે

04/01/2018 થી 10/01/2018

12/01/2018

નKધ: Vocational Professional કોષના ર$પીટર િવ=ાથ?ઓએ િવષય દ$ઠ પર$2ા ફ$ ભરવાની રહ7શે
તા.13/01/2018 – ના રોજ સાંM ૪:૦૦કલાક થી પર /ાની હોલ ટ ક ટ
િુ નવસ<ટ ની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કર શકાશે.

ુ ર – ૨૦૧૮માં લેવાનાર સ-ાંત પર /ા 0ગેની અગ9યની Q ૂચનાઓ
$% આ
1.

ચાUુ વષN પર$2ા ફોમ તા.24/11/2017 થી /ુિનવસ?ટ$ની વેબસાઈટ પરથી પર$2ાથ? પોતાના
એનરોWમે8ટ નંબર Gારા /ુિનવિસEટ$ની વેબસાઇટ

www.baou.edu.in પરથી ઓનલાઈન મોડથી જ

ભર$ શકશે.
2.

નવા 5વેશાથ?, Xુ ના િવ=ાથ? ક7 ર$પીટર િવ=ાથ? - દર7 ક પર$2ાથ?એ પર$2ા આપવા માટ7 પર$2ા ફોમ
ભરYુ ં

3.

ફરSયાત

છે .

સંZ ૂણ અને સાચી િવગતો સાથે ભર7લ પર$2ા ફોમ ઓનલાઈન સબમીટ કયા બાદ તેજ ફોમની હાડ
કોપી (ઈ-િ58ટ) પર$2ાથ?એ પોતાની સહ$ કર$ િનયત તાર$ખ પહ7લા અ^યાસ ક789 પર જમા કરાવવાDુ ં
રહ7શે.
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4.

ક7 89 સંયોજક ીઓએ પર$2ાથ?ઓ Gારા જમા કરાવેલ પર$2ા ફોમ સહ$-િસ_ા કર$ ફોમ જમા
કરાવવાની િનયત તાર$ખ બાદ બે

દવસમાં પર /ા િવભાગ,

િુ નવિસટ

ખાતે EબE જમા

કરાવવાના રહ7શે.
5.

િનયત સમય મયાદા પહ7લાં પર$2ા આપી શકાશે ન હ. દા.ત.
I.

જો બી.એ., બી.કોમ., `લીસ, એમ.એ. તથા ડ$aલોમા અ^યાસbમોનાં િવ=ાથ?Dુ ં એડમીશન
+8/ુઆર$ – ૨૦૧૭ માં થ/ુ ં હોય તો FY ની પર$2ા +8/ુઆર$ – ૨૦૧૮માં આપી શક7.

II.

આજ ર$તે, બી.એ., બી.કોમ. તથા એમ.એ. અ^યાસbમોનાં SYનાં િવ=ાથ?ઓ તેમના SYનાં
એડમીશનનાં એક વષ બાદ SYની તથા બી.એ., બી.કોમ. અ^યાસbમોનાં TYનાં િવ=ાથ?ઓ
તેમના TYનાં એડમીશનનાં એક વષ બાદ TYની પર$2ા આપી શકશે.

III.

પરંe,ુ જો FY, SY ક7 TYના િવ=ાથ?ઓએ તેમના M-તે વષના એડમીશનના એક વષ બાદ
પર$2ા આપી હોય અને ફ7ઈલ થયા હોય, તો તેઓ તે વષની ફ7ઈલ થયેલા િવષયોની પર$2ા
હવે પછ$ લેવાનાર સJાંત પર$2ા દરfયાન આપી શકશે. દા.ત. +8/ુઆર$–૨૦૧૬ ના
5વેશાથ? Xૂન – ૨૦૧૭ ની સJાંત પર$2ા આપી શકશે. પરંe ુ જો તેઓ આ પર$2ા દરfયાન
ફ7ઈલ થયા હોય, તો ફ7ઈલ થયેલા િવષયોની +8/ુઆર$–૨૦૧૮માં લેવાનાર સJાંત પર$2ા
આપી શકાશે.

IV.

માJ સટhફ$ક7ટ અ^યાસbમનાં િવ=ાથ?ઓ 5વેશના ૬ મ હના પછ$ પર$2ા આપી શકશે. Mમ ક7
Xૂન – ૨૦૧૭માં સટhફ$ક7ટ અ^યાસbમમાં 5વેશ લીધો હોય, તો પર$2ાથ? +8/ુઆર$ –
૨૦૧૮માં પર$2ા આપી શક7.

6.

પર$2ામાં ગેરર$િતની સ+ થયેલ હોય, તે િવ=ાથ? સ+નો કાયકાળ Z ૂણ થયા બાદ જ પર$2ા આપી
શકશે. દા.ત.
I.

+8/ુઆર$ ૨૦૧૭ ની પર$2ા દરfયાન ગેરર$િત િનિમjે એક વષની સ+ થયેલ િવ=ાથ?
+8/ુઆર$ ૨૦૧૮ માં પર$2ા આપી શકશે. તથા,

II.

Xૂન/Xુ લાઈ ૨૦૧૬ ની પર$2ા દરfયાન ગેરર$િત િનિમjે બે વષની સ+ થયેલ િવ=ાથ?
Xૂન/Xુ લાઈ ૨૦૧૮માં પર$2ા આપી શકશે.

III.

+8/ુઆર$ ૨૦૧૬ ની પર$2ા દરfયાન ગેરર$િત િનિમjે બે વષની સ+ થયેલ િવ=ાથ?
+8/ુઆર$ ૨૦૧૮ માં પર$2ા આપી શકશે.

7.

પર$2ા ફોમમાં પર$2ાથ?એ પોતાનો તાMતરનો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો ફર યાતપણે લગાવવાનો
રહ7શે

8.

િવ=ાથ?એ પર$2ા ફોમ ભરતી વખતે તેનો નlધણી નંબર તથા અ^યાસbમ અવmય દશાવવાનો રહ7શે.
દા.ત. 811010104787B.A. િવ=ાથ?એ નlધણી નંબર લખવામાં અn ૂક કાળ

રાખવી. ઉદાહરણમાં

બતાoયા 5માણે “.”(ડોટ)પણ કરYુ.ં
9.

અ^યાસક789 સંચાલકોએ િવ=ાથ? ચોકસાઈZ ૂવક સાચી મા હતી ભર7 અને પર$2ા ફોમ તથા પર$2ા ફોમ
જમા કરાoયાની પહlચમાં આપના ક789ના સહ$ િસ_ા થાય તેની કાળ

રાખવી. ઉદાહરણ તર$ક7

િવ=ાથ?નો નlધણી નંબર અને નામ, અ^યાસbમ, પાઠpbમના કોડ અને નામ વગેર7 માટ7 માગદશન
Z ૂqું પાડYુ.ં અrરૂ ા અથવા ખોટ$ િવગતો વાળા પર$2ા ફોમ /ુિનવિસEટ$ Gારા મા8ય ગણશે ન હ તેની
પર$2ાથ? તથા ક789 સંચાલક7 કાળ

રાખવી.

10. પર$2ા ફોમમાં અને પર$2ા ફોમ જમા કરાoયાની પહlચમાં અ^યાસ ક789નાં સહ$ અને િસ_ા બંને હશે,
તો જ પર$2ાથ?Dુ ં ફોમ મા8ય ગણવામાં આવશે.
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11. પર$2ાથ?એ પર$2ા ફોમ જમા કરાoયા બાદ પર$2ા ફોમ જમા કરાoયાની પહlચ િવ=ાથ?એ કાળ Z ૂવક
સંભાળ$ને રાખવી.
12. િનયત સમયમયાદામાં પર$2ા ફોમ ભરનાર િવ=ાથ?ઓ િવના O ૂWયે પોતાના અ^યાસ ક789 પર પર$2ા
ફોમ જમા કરાવી શક7 છે . પર$2ાથ?એ િવના @ ૂBયે પર$2ા ફોમ ભરવાની છે Wલી તાર$ખ 15/12/2017 છે .
13. /ુિનવિસEટ$ Gારા િનયત સમયમાં િનયત પર$2ા ફોમ ભરવાનો આ:હ રાખવામાં આવે છે . િવ=ાથ? જો
િનયત સમય મયાદામાં પર$2ા ફોમ ન હ ભર7 , તો લેઇટ ફ$ ભરવાની રહ7શે.
14. ફોમ જમા કરાવવાની િનયત OુPત પછ$ તા.16/12/2017 થી 25/12/2017 sુધી લેઇ ટ ફ$ તર$ક7 tિપયા
૨૦૦/- (uક7 tિપયા બસો Zુરા) ભર$ને, પર$2ાથ?એ પર$2ા ફોમની હાડ કોપી પોતાની સહ$ કર$
િનયત તાર$ખ પહ7લા અ^યાસ ક789 પર જમા કરાવવાDુ ં રહ7શે.
15. તા.26/12/2017 થી 03/01/2018 sુધી લેઇટ ફ$ તર$ક7 tિપયા ૪૦૦/- (uક7 tિપયા ચારસો Zુરા)
ભર$ને, પર$2ાથ?એ પર$2ા ફોમની હાડ કોપી પોતાની સહ$ કર$ િનયત તાર$ખ પહ7લા અ^યાસ ક789
પર જમા કરાવવાDુ ં રહ7શે.
16. તા.04/01/2018 થી 10/01/2018 sુધી લેઇટ ફ$ તર$ક7 tિપયા ૧0૦૦/- (uક7 tિપયા એક હ+ર Zુરા)
ભર$ને, પર$2ાથ?એ પર$2ા ફોમની હાડ કોપી પોતાની સહ$ કર$ િનયત તાર$ખ પહ7લા અ^યાસ ક789
પર જમા કરાવવાDુ ં રહ7શે.
17. અગાઉ જણાoયા Oુજબ ક789 સંયોજક ીઓએ પર$2ાથ?ઓ Gારા જમા કરાવેલ પર$2ા ફોમ સહ$-િસ_ા
કર$ ફોમ જમા કરાવવાની િનયત તાર$ખબાદ બે દવસમાં પર /ા િવભાગ,

િુ નવિસટ ખાતે EબE

જમા કરાવવાના રહ7શે.
18. પર$2ા ફોમ એ િવ=ાથ?ની કાર કદh સાથે જોડાયેલ ડોwુમે8ટ હોવાથી પોxટ/yુ રયર Gારા મોકલાયેલ
પર$2ા ફોમની કોઈપણ જવાબદાર$ /ુિનવિસEટ$ની રહ7શે નહ$.
19. પર$2ાની લેઇટ ફ$ બzક-ચલણ અથવા ઈ8ટરને ટ બે{8ક|ગના માQયમથી ભર$ શકાશે.
20. પર /ા ફ ક લેઇ ટ-ફ માટ રોકડ, બW ક ચેક ક Demand Draft વીકારવામાં આવશે નહ .
21. સંZ ૂણ અને સાચી િવગતો અને પર$2ા ફ$ – લેઇટ ફ$ (તાર$ખ અDુસધ
ં ાને લા}ુ પડ7 તે Oુજબ) સાથે
ઓનલાઈન ફાઈનલ સબમીટ કર7લ પર$2ા ફોમ પર ફોમ સબમીટ કયા તાર$ખ છપાયેલ હશે M
તાર$ખ આપે ફોમ સબમીટ કયા તાર$ખ ગણાશે અને તે Oુજબ લેઇટ-ફ$ ગણવામાં આવશે.
22. તા.10/01/2018 પછ$ કોઈ પણ િવ=ાથ?Dુ ં પર$2ા ફોમ xવીકારવામાં આવશે નહ$ તથા તેમની હોલ
ટ$ક$ટ (M પર$2ા ખંડમાં બેસ વા માટ7 ફર યાત છે ), તે પણ ઉપલ`ધ થશે ન હ, તેની િવ=ાથ?એ ખાસ
નlધ લેવી.
23. તા.13/01/2018 થી તમામ ડ$:ી, ડ$aલોમાં અ^યાસbમનાં િવ=ાથ?ઓ તથા તા.25/01/2018 થી CCC
તથા BPP અ^યાસbમનાં િવ=ાથ?ઓ /ુિનવિસEટ$ની વેબસાઈટ પરથી પોતાની હોલ ટ$ક$ટ ડાઉનલોડ
કર$ શકશે અને એજ દવસે દર7 ક અ^યાસ ક789 તથા પર$2ા ક789 પરથી મળ$ શકશે.
24. પર$2ાથ?એ પર$2ા આપતી વખતે પોતાની હોલ ટ$ક$ટ તથા /ુિનવિસEટ$Dુ ં આઇકાડ ફર યાતપણે
સાથે રાખYુ ં અને પર$2ા દરfયાન હોલ ટ$ક$ટમાં ખંડ િનર$2ક ીની સહ$ અn ૂકપણે કરાવવી.
25. આઇકાડ ન મળવાના સંજોગોમાં ક7 ખોવાઇ જવાના કxસામાં જtર$ કાયવાહ$ કર$ પર$2ા પહ7લા
આઇકાડ મેળવી લેY ુ ં તથા પર$2ા સમયે આઈ-કાડ પોતાની પાસે રાખYુ.ં
26. િવ=ાથ?એ /ુિનવિસEટ$ Gારા ન_$ કર7 લ પર$2ા ક789માં અને Hall Ticket માં દશાવેલ પર$2ા ક789
પરથી જ પર$2ા આપવાની રહ7શે અ8ય પર$2ા ક789 પર આપેલ પર$2ા રદ કરવામાં આવશે .
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27. પર$2ાની Hall Ticketમાં પર$2ાથ?ને ફાળવેલ પર$2ા ક789, Z ૂqું નામ, નlધણી નંબર, પાઠpbમો,
પર$2ાની તાર$ખ અને સમય ની િવગતો સંZ ૂણ અને સાચી દશાવેલ છે , તે ચેક કર$ લેશો. પર$2ા
ખંડમાં Hall ticketમાં ખંડ િનર$2ક ીની અn ૂકપણે સહ$ કરાવવાની રહ7શે.
28. પર$2ા ફોમ તેમજ Hall ticket માટ7ની કોઈ પણ અગવડ પડ7 તો

exam.query@baou.edu.in પર

ઈમેઈલ કરવાનો રહ7શે.
29. પર$2ાથ?એ M પાઠpbમોમાં નlધણી કરાવી હોય તે જ પાઠpbમની પર$2ા આપી શકાશે.
30. ઓનલાઈન પર$2ા ફોમ ભરતી વખતે મા હતી માગદશક Zુ~xતકામાં દશાoયા Oુજબ જ પાઠpbમ કોડ
અને પાઠpbમના શીષક િસલેAટ કરવાના રહ7શે, Mની Z ૂર$ કાળ

રાખવી.

31. પર$2ાDુ ં સમયપJક તથા હોલ ટ$ક$ટ (Hall Ticket) /ુિનવિસEટ$ની વેબસાઈટ www.baou.edu.in પર
O ૂકવામાં આવશે.
32. ઉjરવહ$ અને Zુરવણીમાં િનર$2કની સહ$ ફર•જયાત હોવી જોઇએ અ8યથા ઉjરવહ$ ક7 Zુરવણી મા8ય
ગણાશે નહ$.
રa ુલર કોષ6ના િવ;ાથ<ઓએ લેઇ ટ ફ ઓનલાઈન ભરવા માટની બWક ની િવગત (Only for CCC-BAOU,
Certificate, Diploma, PGDDE, BLIS, B.A., B.Com., BPP and MA course students):
Bank Name
Account Number
IFSC Number
Branch Name

State Bank of India
SBI31050855730
SBIN0005147
Gota Branch, Ahmedabad

ુ ર પર /ા ફ (િવષય દ ઠ 200 Eિપયા) અમે લેઇટ ફ
વોકશનલ અને cોફશનલ કોષ6ના િવ;ાથ<ઓની રa લ
ઓનલાઈન ભરવા માટની બWક ની િવગત (Only for Vocational & Professional Courses e.g. BBA, BCA,
BBAHT, BBAAT, APGDBA and all other related courses)
Bank Name
Account Number
IFSC Number
Branch Name

State Bank of India
SBI33039995973
SBIN0004130
High Court Branch, Ahmedabad

-SdController of Examination (I/c.)
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