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Frequently Asked Questions (FAQ) for Examination
1. યીક્ષાન ું આમોજન ક્યાયે કયલાભાું આલે છે ?
a. વાભાન્મ યીતે

યીક્ષાન ું આમોજન લષભાું ફે લાય એટરે કે જાન્યઆયી અને જરાઈ

ભહશનાનાું પ્રથભ વપ્તાશભાું કયલાભાું આલે છે .
2. વતત મ ૂલમાુંકન (સ્લાધ્મામ કામષ) અને વત્ાુંત યીક્ષા (ટભષ-એન્ડ) યીક્ષા શ ું છે ?
a. વટીપીકેટ અભ્માવક્રભ સવલામના તભાભ અભ્માવક્રભોભાું સલદ્યાથીન ું મ ૂલમાુંકન ફે યીતે
કયલાભાું આલે છે i) સ્લાધ્મામ કામષ અને ii) વત્ાુંત યીક્ષા.
b. અંસતભ હયણાભભાું સ્લાધ્મામ કામષન ું 30% ગણ બાય જ્માયે વત્ાુંત યીક્ષાન ું 70% ગણ
બાય છે .
c. યસનલસવિટી વતત મ ૂલમાુંકન ભાટે તેભજ વત્ાુંત યીક્ષાના હયણાભભાું ગ્રેહડિંગ સવસ્ટભન ું
ારન કયે છે જેભાું એ, ફી, વી, ડી, ઇ ગ્રેડનો ઉમોગ કયીને ાુંચ-ોઇન્ટ સ્કેર ય કયલાભાું
આલે છે તેભજ વુંખ્માત્ભક ભાહકિંગ આલાભાું આલે છે .
d. સલદ્યાથીને સ્લાધ્મામ કામષ ગુંબીયતાથી રેલાની વરાશ આલાભાું આલે છે જો સલદ્યાથી દ્વાયા
કોઈ સલમન ું સ્લાધ્મામકામષ જભા કયલાભાું ન આલે તો સલદ્યાથી તે સલમની યીક્ષા આી
ળકળે નહશ આભ છતાું જો સલદ્યાથી સ્લાધ્મામ કામષ જભા કયાવ્મા લગય યીક્ષા આે તો
તેની વત્ાુંત યીક્ષાન ું હયણાભ યદ થઇ ળકે છે .
e. સલદ્યાથી એ ોતાના યે કોડષ ભાટે જે ફધા સ્લાધ્મામ કામષ જભા કયાવ્મા શોમ તેના જલાફોની
એક કોી જાલી યાખલી જોઈએ
f.

જો સલદ્યાથીને કોઈ ણ સ્લાધ્મામ કામષભાું ાવ ગ્રેડ નશીં ભે , તો તેણે સ્લાધ્મામ કામષ
પયીથી જભા કયાલવ ું ડળે.

g. જો સલદ્યાથીને કોઈ ણ સલમની વત્ાુંત યીક્ષાભાું ાવ ગ્રેડ ન ભે તો તે અભ્માવક્રભનાું
ભશતભ વભમગાા સધી પયીથી યીક્ષા આી ળકે છે .
3. ટભષ એન્ડ યીક્ષા આલા ભાટે સલદ્યાથીની ાત્તા સલળે કશો.
a. સલદ્યાથી એ જે યીક્ષા આલી શોમ તે અભ્માવક્રભભાું પ્રલેળ ભેલેર શોલો જોઈએ
b. સલદ્યાથીએ સનધાષહયત સલમની વુંદગી કયી શોલી જોઈએ.
c. સલદ્યાથીએ વભમવય યીક્ષાન ું પોભષ જભા કયાલેર શોવ ું જોઈએ

d. સલદ્યાથીએ જે તે સલમની યીક્ષા આલા ભાટે તેના સ્લાધ્મામ કામષ જભા કયાલેર શોલા
જોઈએ
e. દયે ક સલદ્યાથીએ ટભષ-એન્ડ યીક્ષા આલા તેની વાથે એડસભટ કાડષ અને ઓખ કાડષ રાલવ ું
આલશ્મક છે
f.

સનમત વભમ શેરા (Pre-Term) અને સનમત વભમ ફાદ (Post-Term) યીક્ષા આી
ળકળે નહશ.

g. સલદ્યાથી UFM અંતગષત સનમત થમેર વભમગાા દય્માન યીક્ષા આી ળકળે નશીં
4. સલદ્યાથી એ યીક્ષા પોભષ કઈ યીતે બયવ ું અને કમા જભા કયાલવ ું?
a. જરાઇ વત્ની યીક્ષા ભાટે સલદ્યાથી યીક્ષા પોભષ એસપ્રર-ભે ભહશનાથી લેફવાઇટના
ભાધ્મભથી ઓનરાઈન (https://baou.edu.in/exam-form) બયી ળકે છે .
b. જાન્યઆયી વત્ની યીક્ષા ભાટે સલદ્યાથી યીક્ષા પોભષ ઓક્ટોફય-નલે્ફય ભહશનાથી
ઓનરાઈન (https://baou.edu.in/exam-form) બયી ળકે છે .
c. યીક્ષા પોભષ બયલા ભાટે એક ભહશનાનો વભમ આલાભાું આલે છે .
d. યીક્ષા પોભષ ઓનરાઈન બયી તેની સપ્રન્ટ તેભના અભ્માવકેન્ર ય જભા કયાલલાની શોમ છે .
5. શ ું સલદ્યાથી એ યીક્ષા પી બયલાની શોમ છે તથા તે યીક્ષા-પી કઈ યીતે બયી ળકે?
a. સલદ્યાથીએ પ્રથભ લાય યીક્ષા આલા ભાટે યીક્ષા પી બયલાની શોતી નથી યું ત જો
સલદ્યાથી નાાવ થામ અથલા સનમત વભમભાું યીક્ષા ના આે તો તેણે યીક્ષા આલા પી
બયલાની શોમ છે જે તેના યીક્ષા પોભષભાું દળાષલેર શોમ છે .
b. યીક્ષા પી ઓનરાઈન બયલાની શોમ છે .
6. સલદ્યાથી ક્યાયે અને કેલી યીતે યીક્ષાન ું વભમત્ક અને એડસભટ કાડષ ભેલી ળકે છે ?
a. સલદ્યાથી લેફવાઈટના ભાધ્મભથી યીક્ષા યીક્ષાન ું વભમત્ક (https://baou.edu.in/timetable) અને એડસભટ કાડષ (https://baou.edu.in/hall-ticket) ભેલી ળકે છે .
7. જો સલદ્યાથી અસનલામષ વુંજોગો ને કાયણે સનમત વભમે યીક્ષા ન આી ળકે તો શ?ું (Exam On
Demand)
a. અસનલામષ વુંજોગો ને કાયણે સનમત વભમે યીક્ષા ન આી ળકે તેલા સલદ્યાથીઓ ભાટે
યસનલસવિટીનાું ઓડીનન્વ “Exam on Demand” Ordinance, 2019-20 ની જોગલાઈઓ
અનવાય ભાચષ–૨૦૨૦થી યસનલસવિટીનાું સલદ્યાથીઓને “Exam on Demand” ની સસલધાઓ
આલાન ું નક્કી કયલાભાું આલેર છે જે અંગેની સ ૂચનાઓ અને સનમભો અંગેની સલસ્ત ૃત
ભાહશતી લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે .
8. અભ્માવક્રભ ભાટે કેટરા સ્લાધ્મામ કામષ (એવાઈન્ભેન્ટ) જભા કયલાના શોમ છે અને તેન ું મ ૂલમાુંકન
કેલી યીતે કયલાભાું આલે છે ?
a. અભ્માવક્રભ ભાટે જે તે સલમની ક્રેડીટ મજફ સ્લાધ્મામ કામષ જભા કયાલલાના શોમ છે .

b. સ્લાધ્મામ કામષનો મખ્મ શેત એ છે કે સલદ્યાથી તેભણે ભેલેર અભ્માવ વાભગ્રીનો ગશન
અભ્માવ કયે અને તેના અભ્માવ દ્વાયા ભેલેર વભજણની ચકાવણી કયે .
c. યીક્ષક દ્વાયા સ્લાધ્મામ કામષન ું મ ૂલમાુંકન કમાષ ફાદ તેભની હટપ્ણી અને ગણ વાથે
સલદ્યાથીને ાછા આલાભાું આલે છે જેથી તેભને અભ્માવ ભાટે ભાગષદળષન ભે અને
અભ્માવ સધાયલાભાું ભદદ કયે .
d. સ્લાધ્મામ કામષની યચના એલી યીતે કયલાભાું આલે છે કે સલદ્યાથી દ્વાયા મખ્મત્લે મહરત કોવષ
વાભગ્રી ય ધ્માન કેન્દ્ન્રત કયલાભાું આલે
9. અભ્માવક્રભ ભાટેના સ્લાધ્મામ કામષ (એવાઈન્ભેન્ટ) કમાથી ભેલલા, કમા જભા કયલાના અને ક્યાયે
જભા કયાલલાનાું શોમ છે ?
a. સલદ્યાથી લેફવાઈટના ભાધ્મભથી (https://baou.edu.in/assignment) સ્લાધ્મામ કામષ
ડાઉનરોડ કયી ળકે છે .
b. સલદ્યાથી દ્વાયા સ્લાધ્મામ કામષ સનમત વભમભાું રખીને ોતાના અભ્માવકેન્ર ય જભા
કયાલલાના શોમ છે .

c. વાભાન્મ યીતે જરાઈ પ્રલેળ વત્ભાું પ્રલેળ ભેલેર સલદ્યાથીઓ એ ૩૧-ડીવે્ફય સધીભાું
સ્લાધ્મામ કામષ જભા કયાલલાના શોમ છે જમાયે પેબ્રઆયી વત્ભાું પ્રલેળ ભેલેર સલદ્યાથીઓ
એ ૩૧-ભે સધીભાું સ્લાધ્મામ કામષ જભા કયાલલાના શોમ છે .
10. શ ું ઉતયલશીઓન ું યીચેહકિંગ અને યી-એવેવભેન્ટની કોઈ જોગલાઈ છે ?
a. શા, સલદ્યાથી હયણાભ જાશેય થમાના ૧૫ હદલવની અંદય જરૂયી પોભષ અને પી બયી
સનમભાનવાય ઉતયલશીઓન ું યીચેહકિંગ અને યી-એવેવભેન્ટ કયાલી ળકે છે
b. સલદ્યાથી યી-એવેવભેન્ટ ભાટે ન ું પોભષ લેફવાઈટની (https://baou.edu.in/application-forms)
રીંક યથી ભેલી ળકે છે .
c. યી-ચેહકિંગ ભાટે પી પ્રસત સલમ રૂ. ૫૦ તથા યી-એવેવભેન્ટ ભાટેની પી પ્રસત સલમ રૂ. ૩૦૦
છે જે “ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યસનલસવિટી” ના નાભના અભદાલાદ ખાતે ચ ૂકલામ
તેલા ડીભાુંડ ડ્રાફ્ટથી અથલા યસનલસવિટી ખાતે રૂફરૂ બયી ળકળે.
11. ભાઈગ્રેળન વહટિહપકેટ અને ટ્રાન્વહક્રપ્ટ ભેલલા ભાટે શ ું પ્રહક્રમા છે ?
a. સલદ્યાથી વાદા કાગ ય ોતાની સલગતો વાથે અયજી કયી ભાકષ ળીટ અને ડીગ્રી
વટીપીકેટની નકર જોડી ભાઈગ્રેળન વહટિહપકેટ અને ટ્રાન્વહક્રપ્ટ ભેલી ળકે છે
b. ભાઈગ્રેળન વટીપીકેટ ભેલલા ભાટેની પી રૂ. ૧૦૦ છે જે સલદ્યાથી જે ડીભાુંડ ડ્રાફ્ટ અથલા
યસનલસવિટી ખાતે રૂફરૂ બયી ળકળે.
c.

ટ્રાન્વક્રીપ્ટ ભેલલા ભાટેની પી રૂ. ૫૦૦ (ાુંચ નકર) છે જે સલદ્યાથી જે “ડૉ. ફાફાવાશેફ
આંફેડકય ઓન યસનલસવિટી” ના નાભના અભદાલાદ ખાતે ચ ૂકલામ તેલા ડીભાુંડ ડ્રાફ્ટથી
અથલા યસનલસવિટી ખાતે રૂફરૂ બયી ળકળે.

12. ભાકષ ળીટ અને હડગ્રી વહટિહપકે ટ ભેલલા ભાટે શ ું પ્રહક્રમા છે ?
a. સલદ્યાથી દ્વાયા ોતાના અભ્માવક્રભની વત્ાુંત યીક્ષા અને સ્લાધ્મામ કામષ

વપતા પ ૂણષ

કમાષ ફાદ જરૂયી ક્રેડીટ પ ૂણષ કમેથી ભાકષ ળીટ તેભના નોંધામેરા વયનાભાું ય યજીસ્ટયડ ોસ્ટ
દ્વાયા ભોકરી આલાભાું આલે છે .
b. લાસિક દલીદાન વભાયોશભાું સલદ્યાથીને ડીગ્રી વટીપીકેટ એનામત કયલાભાું આલે છે જે
સલદ્યાથી શાજય યશી ભેલી ળકે છે અથલા તેના નોધામેરા વયનાભાું ય યજીસ્ટયડ ોસ્ટ
દ્વાયા ભોકરી આલાભાું આલે છે .
c. ડીગ્રી વટીપીકેટ ભેલલા ભાટે સલદ્યાથી ઓનરાઈન અયજી કયી ળકે છે અથલા સનમત પોભષ
(https://baou.edu.in/application-forms) ડાઉનરોડ કયી તેણી વાથે રૂ. ૧૧૦નો જે “ડૉ.
ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યસનલસવિટી” ના નાભના અભદાલાદ ખાતે ચ ૂકલામ તેલા
ડીભાુંડ ડ્રાફ્ટ અને ભાકષ ળીટની નકર જોડી યસનલસવિટી ખાતે ણ ભોકરી ળકે છે અને ડીગ્રી
પ્રાપ્ત કયી ળકે છે .
13. સલદ્યાથી હયણાભ અને એવાઈન્ભેન્ટના ભાકષ વ કઈ યીતે જોઈ ળકે છે ?
a. સલદ્યાથી લેફવાઈટ ય આલેર રીંક (https://baou.edu.in/result-related-link) દ્વાયા
ોતાન ું હયણાભ અને એવાઈન્ભેન્ટના ભાકષ વ જોઈ ળકે છે
14. શ ું સલદ્યાથી એ યીક્ષા કેન્ર ફદરી ળકે છે ?
a. સલદ્યાથીન ું યીક્ષા કેન્ર તેન ું અભ્માવકેન્ર શોમ તેજ ળશેયભાું યાખલાભાું આલે છે જેથી તેભને
યીક્ષા આલા ભાટે દય જલાની જરૂય ડે નહશ.
b. યીક્ષા કેન્ર ફદરલા ભાટે સલદ્યાથી દ્વાયા યીક્ષાનાું એક ભહશના અગાઉ ોતાની મશ્કેરી
જણાલી જરૂયી આધાય પયાલા વાથે અયજી કયલાની યશે છે જે ધ્માને રઇ યીક્ષા કેન્ર
ફદરી આલા અંગે સનણષમ રેલાભાું આલે છે .
15. સલદ્યાથી જૂના પ્રશ્નત્ો ક્યાુંથી ભેલી ળકે છે ?
a. જના પ્રશ્નત્ો સલદ્યાથી લેફવાઈટ યથી (https://baou.edu.in/question-paper) ડાઉનરોડ
કયી ળકે છે .
16. યીક્ષાન ું એડસભટ કાડષ કઈ યીતે ભેલવ ું?
a. યીક્ષાન ું એડસભટ કાડષ લેફવાઈટ યથી https://baou.edu.in/hall-ticket રીંક દ્વાયા
ભેલી ળકે છે .
17. ભાકષ ળીટભાું નાભ સધાયલા ભાટેની પ્રહક્રમા શ ું છે ? શ ું તેની ભાટે કોઇ પી બયલાની છે ?
a. સલદ્યાથી દ્વાયા નાભ સધાયણા ભાટેની અયજી, અવર ભાકષ ળીટ તથા રૂ. ૫૦ ના સ્ટે્ ેય
ય એહપડેસલટ અથલા નાભ સધાયણાન ું ગેઝેટ યજ કમેથી ચકાવણી ફાદ નાભ સધાયણા
વાથેની ભાકષ ળીટ આલાભાું આલે છે .
b. આ અંગે કોઇણ પ્રકાયની પી રેલાભાું આલતી નથી

18. યીક્ષા આપ્મા ફાદ હયણાભ ક્યાયે જાશેય કયલાભાું આલે છે તથા તે કઈ યીતે આલાભાું આલે છે ?
a. યીક્ષા પ ૂણષ થમાના 28 હદલવભાું વભમવય હયણાભ જાશેય કયલાભાું આલે છે .
b. સલદ્યાથી ોતાન ું હયણાભ લેફવાઈટ (https://baou.edu.in/examinations-result ) યથી
જોઈ ળકે છે .
19. સલદ્યાથી દ્વાયા ભાકષ ળીટ અથલા હડગ્રી વહટિહપકેટ ખોલામ જામ તો ડપ્પ્રકેટ ભેલલાની પ્રહક્રમા શ ું છે ?
a. સલદ્યાથી દ્વાયા ભાકષ ળીટ અથલા હડગ્રી વહટિહપકેટ ખોલામ જામ તો ડપ્પ્રકેટ ભેલલા ભાટે ૫૦
રૂસમાના સ્ટે્ ેય ય અયજી કયલાની યશે છે .
b. ડપ્રીકેટ ભાકષ ળીટ ભાટે ૫૦ રૂસમા પી છે જે સલદ્યાથી દ્વાયા યનીલવીટી ખાતે રબર અથલા
“ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યસનલસવિટી” ના નાભના અભદાલાદ ખાતે ચ ૂકલામ તેલા
ડીભાુંડ ડ્રાફ્ટથી જભા કયાલી ળકે છે .
20. પ્રેન્દ્ક્ટકર અને પ્રોજેક્ટની યીક્ષા કઈ યીતે રેલાભાું આલે છે .
a. પ્રેન્દ્ક્ટકર અને પ્રોજેક્ટની સલમની યીક્ષા સલદ્યાથીએ ોતાના યીક્ષાકેન્ર / અભ્માવકેન્ર
ખાતે આલાની શોમ છે .
21. સલદ્યાથીને યીક્ષાભાું ગેયયીસત આચયતા કડાઈ તો તેના ભાટે શ ું પ્રહક્રમા કયલાભાું આલે છે ?
a. જો સલદ્યાથી યીક્ષાભાું ગેયયીતી આચયે તો તેને યીક્ષા વસભસત વભક્ષ આ અંગે રૂફરૂ
અથલા ત્ દ્વાયા ખરાવો કયલાની તક આપ્મા ફાદ વસભસત દ્વાયા યનીલવીટીના
સનમભાનવાય સનણષમ કયલાભાું આલે છે તેભજ તે અંગે સલદ્યાથીને રેખખત જાણ કયલાભાું આલે
છે .
22. જો સલદ્યાથીને ફે અરગ અરગ અભ્માવક્રભની યીક્ષા એક જ વભમે શોમ તો તે શ ું કયી ળકે?
a. વાભાન્મ યીતે આવ ું થલાની ળક્યતા ઓછી શોમ છે આભ છતાું સલદ્યાથી એ કમા
અભ્માવક્રભનાું સલમની યીક્ષા આલી તે અંગે જાતે સનણષમ રેલાનો યશે, ફાકી યશેતા
સલમની યીક્ષા ત્માયફાદ આમોજજત યીક્ષાભાું આી ળકે છે .
23. સલદ્યાથી યીક્ષા સલબાગનો વુંકષ કઈ યીતે કયી ળકે છે ?
a. સલદ્યાથી યીક્ષા સલબાગનો વુંકષ લેફવાઈટ ય કોન્ટેક્ટ વેક્ળનભાું આેર ઈભેઈર દ્વાયા
અથલા ટેખરપોન નુંફય ય કામાષરમ વભમ દય્માન કયી ળકે છે .
24. ભાકષ ળીટ ખયાઈ / ભાન્મતા / ટ્રામર વટીપીકેટ / CGPA વટીપીકેટ ભેલલા ભાટેની પ્રહક્રમા
જણાલો
a. જે વુંસ્થા દ્વાયા ઉભેદલાયની ભાકષ ળીટની ખયાઈ કયલાની શોમ તેના દ્વાયા અયજી પ્રાપ્ત થતા
ખયાઈ ત્ દ્વાયા સલનામ ૂલમે કયી આલાભાું આલે છે .
b. સલદ્યાથી દ્વાયા ભાન્મતા / ટ્રામર વટીપીકેટ / CGPA ભેલલા ભાટે ભાકષ ળીટની નકર વાથે
અયજી કયલાથી તેઓ સલના મલમે પ્રાપ્ત કયી ળકે છે .

25. વયકાયી કભષચાયી અને અસધકાયીઓ ભાટે રેલાભાું આલતી CCC/CCC+ યીક્ષા સલે જણાલો
a. વાભાન્મ લશીલટ સલબાગ, ગજયાત વયકાય અંતગષતના ક્પ્યટય કૌળલમની CCC/CCC+
અભ્માવક્રભની તારીભ અને યીક્ષા વુંફસું ધત વ્મલસ્થા અન્લમે ડૉ ફાફાવાશેફ આંફેડકય
ઓન યસનલસવિટીના સલસલધ અભ્માવકેન્રો તેભજ પ્રાદે સળક કેન્રોને યીક્ષા કેન્રો તયીકે
ભુંજયી ભે ર છે .
b. વયકાયી કભષચાયી અને અસધકાયીઓ ભાટે રેલાભાું આલતી CCC/CCC+ યીક્ષા અંગે સલસ્ત ૃત
સલગતો લેફવાઈટ યથી https://baou.edu.in/cccccc ભી ળકે છે .
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