Dr.Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad
Online Admission Form (B.Ed.) ભરવા અંગે અગત્યની સ ૂચનાઓ


પ્રલેળ ભાટે ઇચ્છુક પ્રલેળાર્થીએ તાની પ્રલેળ રામકાત ચકાસ્મા ફાદ જ ભેલલ.



B.ED. અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભેલલા ઈચ્છછતા ઉભેદલાયે વો પ્રર્થભ યુનનલનવિટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in યર્થી ઓનરાઈન પ્રલેળ પભમ
બયલા ભાટે ની E-PIN ભેલલાની યશેળ.ે જેભાાં ઓનરાઈન યજીસ્રે ળન ભાટે ના યુઝયનેઈભ અને ાવલર્મ ભળે. આ યુઝયનેઈભ-ાવલર્મ ની ભદદર્થી
પ્રલેળાર્થીએ ર્ૉ. ફાફાવાશેફ આંફેર્કય ઓન યુનનલનવિટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in ય આેર ફી.એડૌ . ઓનરાઈન એન્ટ્રન્ટ્વ ટે સ્ટ
એપ્રીકે ળન રીંક ય સ ૂચનાઓને અનુવયીને યજીસ્રે ળન કયવુ.ાં અને ક્રભફદ્ધ વાનભાાં અયજીની કામમલાશી  ૂયી કયલી. પ્રલેળાર્થીએ પ્રલેળપભમની
એન્ટ્રી Mozilla બ્રાઉઝયભાાં જ કયલાની યશેળ.ે યજીસ્રે ળન ળરૂ કયતા શેરા ળૈક્ષણિક રામકાત ભાટે નાાં તર્થા અન્ટ્મ જરૂયી તભાભ Documents સ્કે ન કયી
મગ્મ Sizeભાાં વફ્ટકીભાાં વાર્થે યાખલા B.ED.ભાાં Method-1 યાખલી શમ તે નલમભાાં જ Entrance Test આલાની શમ છે તે નક્કી કયી યાખવુ.ાં
યીણિત ફશેનએ રગ્ન છીના નાભ અંગેની ગેઝટ
ે ની કી શમ, ત જ ફદરામેર નાભર્થી યજીસ્રે ળન કયવુ.ાં જ તે ન શમ ત ળૈક્ષણિક રામકાત
દળામલતી ભાકમ ળીટભાાં દળામલર
ે નાભર્થી જ યજીસ્રે ળન કયવુ.ાં Online Registration કયતી લખતે કઈિ પ્રકાયની વભસ્મા જિામ કે ક્ષનત ર્થામ ત

admission.info@baou.edu.in ઈ-ભેઈર ID ય Screen-Shot, Mobile No. User name અને Password વાર્થેન ઈ-ભેઈર કયલ. ર્થમેર
વભસ્મા જિાલલી જેર્થી તેન ઉકે ર ભી ળકે . Online Registrationની પ્રક્રક્રમા વય છે . જે સ્લમાં કયલી. જરૂય રાગે ત ર્ૉ. ફાફાવાશેફ આંફેર્કય
ઓન યુનનલનવિટી અભદાલાદ ખાતે નલનામ ૂલ્મે Online Registrationની વશામ ભળે.


Step-01 : પ્રલેળ યીક્ષા (Entrance Test)જે નલમભાાં આલાની શમ, તે નક્કી કયી યાખ. Online Registration ય ક્લરક કયવુ.ાં જે ેજ ખુરે તેભાાં
સ ૂચના મુજફ નાભ, જાનત, અને નલમ (Method-1 જે નલમની પ્રલેળ યીક્ષા આલાની શમ તે પ્રલેળ યીક્ષા કે ન્ટ્ર)ની નલગત બયલી. આ નલગત
ુ ાાં “Sign-in”
એકલાય વફભીટ કમામ છી ફદરી ળકાળે નક્રશ, તેર્થી ધ્માન ૂલમક રખી યુઝયનેઈભ અને ાવલર્મ આીને વફભીટ કય. આેર ભેનભ
ય ક્લરક કયી યુઝયનેઈભ અને ાવલર્મ આલ.



Step-02 : Sign-in કમામ છી Form Entry ય ક્લરક કયી દયે ક નલગત કે નટર રેટવમભાાં બયલી.



ુ ાાં જઈ નીચે મુજફભાાં Documents Upload કયલા. ધ્માનભાાં યાખ કે Documents ની Size લધુ શળે, ત તેને
Step-03 : Upload Documents ભેનભ
Resize કયી છી Upload કયલા
1. ાવટમ વાઇઝન પટ
2. ઉભેદલાયની વશી
3. ળાા છર્યાનુાં પ્રભાિત્ર (સ્કૂર રીલીંગ વક્રટિ.)
4. સ્નાતક ક્રર્ગ્રીની ભાકમ ળીટ તર્થા દલી પ્રભાિત્ર ફીર્લા જરૂયી છે . (B.A./B.COM./B.SC./B.E.)
(સ્નાતક/અનુસ્નાતક કક્ષાએ રઘુત્તભ 50% ગુિ શલા જરૂયી છે )
5. અનુસ્નાતક ક્રર્ગ્રીની ભાકમ ળીટ તર્થા દલી પ્રભાિત્ર ફીર્લા જરૂયી છે . (M.A./M.COM./M.SC./M.E.)
6. NCTE ભાન્ટ્મ ળૈક્ષણિક વાંસ્ર્થાભાાંર્થી Regular Modeનાાં અભ્માવક્રભની ભાકમ ળીટ તર્થા દલી પ્રભાિત્ર (PTC, D.Ed., D.El.Ed., C.P.Ed.,
B.P.Ed., ATD લગેયે)
7. કુ ર અનુબલના પ્રભાિત્ર (આજ સુધી નકયી કયે ર દયે ક ળાાના અનુબલના પ્રભાિત્ર જર્લા પયજજમાત છે )
8. શાર નકયીભાાં કામમયત છ તેન ુાં પ્રભાિત્ર (તા.01/10/2021 છીનુ)ાં
9. જાનતનુાં પ્રભાિત્ર (EWS/SC/ST/SEBC ક્રક્રભીરીમય તા.31/03/2021 છીની તાયીખનુ)ાં પ્રલેળાર્થીએ SEBCનુાં ક્રક્રભીરેમય ત્રિ લમની
વભમભમામદાલાં ાં જર્ેં  ુાં શમ ત તેલા પ્રલેળાર્થીએ તાની આલકનુાં પભમ-16/ગાય સ્રી જર્લી આલશ્મક છે .
10. ક્રદવમાાંગ(નલકરાાંગ) શલા અંગેન ુાં પ્રભાિત્ર(PH) (જ રાગુ ર્ત ુાં શમ ત 60% નલકરાાંગતા અંગેન ુાં નવનલર વર્જનનુાં પ્રભાિત્ર)
11. આધાયકાર્મ ની નકર.
12. ઉભેદલાયે પન નાંફય અને E-Mail તાના જ આલા.



Step-04 : ર્ક્યુભન્ટ્ે ટ અ૫રર્ કમામ ફાદ પ્રલેળાર્થીને સ્ક્રીન ૫ય તાના બયે ર પભમની નલગત જલા ભળે. જ તેભાાં સુધાય કે ક્ષનત જિામ ત નીચે
આેર ‘Edit Option’ ૫ય લરીક કયી સુધાય કયલાન યશેળે તેભજ જ ક્ષનત ન જિામ ત ‘Final Admission Submission’ ૫ય લરીક કયલાનુાં યશેળ.ે
જે કયલાર્થી પ્રલેળાર્થીનુાં e-Admission Form PDFભાાં જનયે ટ ર્થળે. જેને નપ્રન્ટ્ટ કયી પ્રલેળાર્થીએ નીચે મુજફના ર્ક્યુભેન્ટ્ટ અટે ચ કયી યુનનલનવિટી ખાતે
આેર વભમ ભમામદાભાાં જભા કયાલલાનુાં યશેળ.ે



Step-05 : નપ્રન્ટ્ટ કયે ર પભમની વાર્થે ઉય જિાલેર તભાભ ર્કયુભન્ટ્ે ટવની (Self-attested) સ્લમાં પ્રભાણિત કયે ર કીનુાં ફીર્ાિ કયી ર્ૉ. ફાફાવાશેફ
આંફેર્કય ઓન યુનનલનવિટી, અભદાલાદ સ્લખચે પ્રલેળ નલબાગભાાં, આેર વભમ ભમામદાભાાં રૂફરૂ અર્થલા યજીસ્ટર્મ સ્ટર્થી શોંચે તે યીતે ભકરવુ.ાં
અનુબલનુાં પ્રભાિત્ર (વક્ષભ અનધકાયીશ્રી/ળાાના કામમયત નપ્રન્ન્ટ્વાર અને ળાાભા નપ્રન્ન્ટ્વાર તયીકે પયજ ફજાલતા શમ ત તેઓએ
અનુબલના પ્રભાિત્ર ય ઉરા અનધકાયીની કાઉન્ટ્ટય વશી વાર્થે) તેભજ જે ઉભેદલાયએ તાના વટીક્રપકે ટ અન્ટ્મ કચેયીએ જભા રીધેર શમ ત
તેલા ઉભેદલાયે તે અંગેની શોંચની પ્રભાણિત નકર જર્લી. ાવ કયે ર, NCTE ભાન્ટ્મ અભ્માવક્રભની ભાકમ ળીટની નકર, ગ્રેજ્યુએટ, સ્ટ
ગ્રેજ્યુએટની ભાકમ ળીટની નકર, જાનતના પ્રભાિત્રની નકર, ક્રદવમાાંગ(PH 60% નલકરાાંગતાનુ)ાં પ્રભાિત્ર, LC, આધાયકાર્મ લગેયે વાર્થે ફીર્ાિભાાં
મ ૂકલા. પ્રલેળ, યીક્ષા અને અન્ટ્મ સ ૂચનાઓ ભાટે નનમનભત યીતે યુનનલનવિટી લેફવાઈટ www.baou.edu.in જલા નલનાંતી.

