
Online Admission Form બયલા અગં ેઅગત્મની વચૂનાઓ 

 
 

Step-01: Online Admissionના Tool ભા ંInstruction, Course Available, Study Centre, 

Registration અન ેSign in જેલા વલવલધ વલકલ્ આેર છે. જેભાંથી Instruction, Course અન ેStudy Centre ની 

વલગત પ્રલેળાથીએ વૌ પ્રથભ જોઇ રેલી. વૂચનાઓને ફયાફય વભજ્મા ૫છી આગ લધલ .ં 
 

Step-02: વૌપ્રથભ વલદ્યાથીએ E-Pin ભને ભા ંજઈ E-Pin ભેલલાની પ્રક્રિમા કયલાની યશેળે.  

 



Step-03: Online Admission ભાટ ે પ્રલેળાથીએ ‘Registration’ ૫ય ક્રીક કયલાન  ં યશેળે. જેભાં નાભ, કોવસ, ભોફાઈર 

નંફય, ઈ-ભેઈર, જન્ભતાયીખ, આધાયકાર્સ નંફય, જાવત (Gender)ની વલગતો બયલી. જો પ્રલેળાથીની ાવ ેFree-ship Card 

(પક્ત SC/ST કેટેગયી ભાટ)ે શોમ તો તેણ ે આગ આેર વલકલ્ોભાંથી ‘Yes’ વલકલ્ ૫વંદ કયલો. વલમ વંદગી ભાટ ે

specialization -01 અન ેspecialization-02 ભાં લેફવાઈટ ય ભૂકલાભાં આલેર ભાવશતી- વતતકાભાં દળાસવ્મા ભ જફ ભ ખ્મ 

વલમ તયીકે કોઈ એક વલમ અન ેગૌણ વલમ તયીક ેકોઈ એક વલમ વદં કયલાનો યશેળે. ત્માયફાદ આે ભેલેર મ ઝય નેઇભ અન ે

ાવલર્સથી યજીતરેળન કયલાન ં યશળેે. 

ધ્માનભા ંયાખો: પ્રલેળાથીન ં નાભ ભાકસળીટભાં દળાસલેર નાભથી અરગ શોમ, તો તેના ભાટે નાભ ફદલ્મા અંગનેી ગઝેેટની કોી અથલા 

રગ્ન પ્રભાણત્ર ફીર્લ  ંજરૂયી છે, જે તકને કયી અ૫રોર્ કયલાની યશળેે. 

 

Free-ship Cardના પ્રલેળાથીઓ ભાટે : 

Free-ship Card કેટેગયીભાં પ્રલળે ઇચ્છતા પ્રલેળાથીની ાવે જે-તે લસ/અભ્માવિભ ભાટને ં ોતાન  ંFree-ship Card શોલ  ં

અવનલામસ છે.  

Free-ship Card ના પ્રલેળાથીઓએ પયવજમાતણ ેDigital Gujarat Portal યથી ઓનરાઇન વળષ્મલૃવિ પોભસ બયલાન  ંયશેળે, 

જે વપ્રન્ટ કાઢી વનમત પ્રભાણત્રો/ર્ોક્મ ભને્ટ વાથ ે મ વનલર્સવટી ખાતે ભોકરલાન  ં યશેળે. ત્માયફાદ જો આ ેબયેર વળષ્મલૃવિ 

પોભસભા ંવભાજ કલ્માણ દ્લાયા કોઈણ પ્રકાયની ક્ષવત કાયણવય યદ થળે તો ત ે વલદ્યાથીએ જે-તે અભ્માવિભની પી બયલાની 

યશેળે. ત્માયફાદ જ જે-તે કોવસ ભાટ ેપ્રલેળાત્ર ગણલાભાં આલળ.ે અન્મથા પ્રલેળ યદ થલાન ેાત્ર યશેળે.  

 

Step-04: યજીતરેળન કમાસ ફાદ આેર ભેન ભા ં‘Sign-in’ ૫ય ક્રીક કયી મ ઝય નેઇભ અન ેાવલર્સ એન્ટય કયલાનો યશેળે. 



 
 

Step-05: પ્રલેળાથીએ ‘Pay Fees’ ૫ય ક્રીક કયલાન  ંયશેળે.  

 e-Challanની વ વલધાથી Challan ર્ાઉનરોર્ કયી કોટક ભવશન્રા ફેંકભાં પી બયી Challanની વલગતો (Reference 

Number, પીની પી યકભ અને બમાસની તાયીખ) પોભસભા ંએન્ટય કયલાની યશેળે. 

 Payment gatewayની વ વલધાથી (debit card/credit card/net banking)વલકલ્થી પી બયલાની યશેળે. 

 
 

Step-06:  પ્રલેળાથીએ Form Entry’ ય ક્રીક કયી નીચે જણાલેર તટે ભ જફ વલગતો બયલાની યશેળે. 

 વલદ્યાથીએ તટર્ી વેન્ટય વવરેક્ટ કયલાન  ંયશેળે. 

 વલદ્યાથીએ ોતાન ં ૂરં નાભ(ધો.૧૦ અથલા ૧૨ અથલા છેલ્રે ાવ કયેર ભાકસળીટ ભ જફ નાભ) અને વયનાભ  ં (ઘય 

નંફય, વોવામટી/ભશોલ્રો/એક્રયમા, ળશેય, વજલ્રો, વન કોર્ અન ેભોફાઈર નંફય) લગેયે વલગત પયવજમાત બયલાની યશેળે. 

 વલદ્યાથીએ ોતાની Personal Details(વ્મવક્તગત ભાવશતી) ભા ંBirthdate, Age, Religion, Blind, 

Handicap, Sex, Professional, Income લગેયે વલગત બયલાની યશેળે. 

 વલદ્યાથીન ેPayment અંગેનો આેર વલકલ્ વવરેક્ટ કયી તનેી વલગત (Reference Number, પીની યકભ અને પી 

બમાસની તાયીખ) બયલાની યશેળે. 

 વલદ્યાથીએ ધ્માનૂલસક વલમો વવરેક્ટ કયલાના યશેળે. 

 તભાભ ભાવશતી બમાસ ફાદ વલદ્યાથીએ Save ફટન ય વક્રક કયલાન  ંયશેળે. 



 

Step-07: પ્રલેળાથીએ નીચે ભ જફના ઓયીજીનર ર્ોક્મ ભેન્ટ તકને કયલાના યશેળે. 

 િભ તકેન કયલાના ર્ોક્મ ભને્ટની વલગત 

 1. પ્રલેળાથીનો પોટો (ાવોટસ વાઇઝ) 

 2. પ્રલેળાથીની વશી 

 3. ળાા છોડ્માન ં પ્રભાણ૫ત્ર (L.C.) 

 4. ભાકસળીટ (કોવસની રામકાત ભ જફની) 

 5. કાતટ વર્ટટક્રપકેટ (SC/ST, Free-ship Card ધયાલનાય ભાટે) 

 6. પીની યીવીપ્ટ 



 7. રગ્ન પ્રભાણત્ર અથલા ગેજેટની કોી 

 પ્રલેળાથીએ Online Admissionના ભેન ભાં ર્ોક્મ ભને્ટ અ૫રોર્ભા ંજઇ તકને કયેર ઉ૫યોક્ત ર્ોક્મ ભને્ટ 

(પોટો, વશી, ભાકસળીટ, ળાા છોડ્માન ં પ્રભાણ૫ત્ર, કાતટ વર્ટટક્રપકેટ, પીની યીવીપ્ટ) અ૫રોર્ કયલાના યશેળે. 

 
 

Step-08: ર્ોક્મ ભને્ટ અ૫રોર્ કમાસ ફાદ પ્રલેળાથીને તિીન ૫ય ોતાના બયેર પોભસની વલગત જોલા ભળે. જો તભેાં વ ધાયો કે ક્ષવત 

જણામ તો નીચે આેર ‘Edit Option’ ૫ય ક્રીક કયી વ ધાયો કયલાનો યશેળે તભેજ જો ક્ષવત ન જણામ તો ‘Final Admission 

Submission’ ૫ય ક્રીક કયલાન ં યશેળે. જે કયલાથી પ્રલેળાથીન ં e-Admission Form PDFભાં જનયેટ થળ.ે જેન ેવપ્રન્ટ કયી 

પ્રલેળાથીએ નીચે ભ જફના ર્ોક્મ ભને્ટ અટેચ કયી ૫વંદ કયેર તટર્ી વને્ટય ૫ય આેર વભમ ભમાસદાભા ંજભા કયાલલાન ં યશેળે. 

નોંધ : પોભસન ં પાઈનર વફભીળન કયલ ં પયવજમાત છે, તેભ નવશ કયલાથી આન  ંપોભસ અધૂરં યશેળ,ે જે ભાન્મ યાખલાભાં આલળ ેનવશ. 

 િભ તટર્ી વને્ટય ૫ય જભા કયલાના ર્ોક્મ ભેન્ટની વલગત 

 1. e-Admission Form 

 2. ળાા છોડ્માન ં પ્રભાણ૫ત્ર (L.C.) 

 3. ભાકસળીટ (કોવસની રામકાત ભ જફની) 

 4. કાતટ વર્ટટક્રપકેટ (SC/ST, Free-ship Card ધયાલનાય ભાટે) 



  5. પીની યીવીપ્ટ 

  6. રગ્ન પ્રભાણત્ર અથલા ગેજેટની કોી 

 

Note: UGC Letter regarding UG/PG Non-engineering MOOCs Courses to be offered on 

SWAYAM 

અગત્મની નોંધ : 

૧.  અભ્માવકેન્રોની વશામથી પ્રલેળપોભસ Online બયનાય વલદ્યાથીએ કોઈ ળ લ્ક (રૂવમા) અભ્માવકેન્રને આલાના થતા 

નથી. અભ્માવકેન્રોન ેઆ કામસ ભાટે અરગથી ચૂકલણં કયલાભા ંઆલે છે.  

૨.  મ વનલર્સવટી દ્લાયા વલદ્યાથીના પ્રલેળપોભસ એન્રીની વલના ભૂલ્મે Online Form બયલાની વ વલધા ઊબી કયલાભા ંઆલેર 

છે, જે ભાટ ે ઈચ્છ ક વલદ્યાથીએ ર્ૉ. ફાફાવાશેફ આંફેર્કય ઓન મ વનલર્સવટી, ‘જ્મોવતભસમ’ ક્રયવય, વયખેજ-

ગાંધીનગય, છાયોર્ી, અભદાલાદ ખાતે આલલાન ં યશેળે.  

૩.  ઓનરાઈન પ્રલેળપોભસભાં વલગતો બયલા ભાટ ેવલદ્યાથીએ Mozilla / Chrome  બ્રાઉઝયનો ઉમોગ કયલાનો યશેળે. 

૪. ઓનરાઈન પ્રલેળ પોભસ બયલા ફાફતે કોઈ ભ શ્કેરી જણામ તો વલદ્યાથીએ Online Application Form બયલાભાં જો          

 કોઈ ણ પ્રકાયની ક્ષવત જણામ તો  admission.info@baou.edu.in ઈ-ભેઈર Id ય Screen Shot, 

 Username અન ેPassword ઈ-ભેઈર કયલો. 

http://online.baou.edu.in/Admission/Admission_Online/UG_PG_Courses.aspx
http://online.baou.edu.in/Admission/Admission_Online/UG_PG_Courses.aspx

