ડૉ. બા બા સા હે બ આં બે ડ કર ઓન યુ નન વ ર્સસ ટી

( ગુ જ રા ત સ ર કા ર દ્વા રા સ્થા ન ત )
“જ્યોનતર્મય” રરસર, ડૉ બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન .યુનનવર્સસટી ર્ાગમ ,
સરખેજગાંધીનગર હાઇવે-, છારોડી, અર્દાવાદ ૫૮૪૬૮૩Email: info@baou.edu.in | Website: www.baou.edu.in
ુ -મ ૂલ્યાંકન (રી-એસેસમેન્ટ ) મયટેની અરજી
પન
ુ રી / જુલયઇ ____________
સત્યાંત પરરક્ષય : જાન્યઆ
પ્રતિ
રીક્ષાતનયામકશ્રી
ડૉ. બાબાસાહે બ આંબેડકર ઓન યુતનળતસિટી,અમદાળાદ
તળદ્યાર્થીનું નામ- _________________________________________________________________________________
સરનામુ-ં _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
તળદ્યાર્થીનો નોંધણી નંબર ______________________________________ (મો.નંબર )________________________
અભ્યાસકે ન્દ્રનું નામ ______________________________________________________(કોડ)___________________
રીક્ષાકે ન્દ્રનું નામ ________________________________________________________(કોડ)___________________
ક્રમ

તળષયનું નામ

તળષયનો કોડ

મેલળે ગુણ

નોધ:ગુણત્રકની નકલ સાથે બફડવી
પુનમ ૂલ્ાાંકન (રી-એસેસમેન્ટ ) માટેની પી ની વવગત :

ડૉ..બયબયસયહેબ આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટી,અમદયવયદ ની તરપેણનો અમદાવાદ

ખાતે ચ ૂકવા્ તેવો ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અથવા યુવનવવસિટી ખાતે રૂફરૂ જમા કરવી શકશે

રકમ

ડીમાન્દ્ડ ડર ાફ્ટ નંબર

સ્ર્થલ ______________________________

િારીખ

બેંકનું નામ

િારીખ ______________________
સૂચનાઓ

વલદ્યાથીએ ુન:ભૂલમાાંકન ભાટે અયજીત્રક જે તે યીક્ષાનુાં વયણાભ (ગુણત્રક)જાશેય થમાની તાયીખથી વાં ગ ૧૫ વદલવ વુધીભાાં



ુન:ભુલમાાંકન પી વાથે યીક્ષા વનમાભકશ્રી કે યીક્ષા વલબાગ વભક્ષ યજજૂ કયલાનુાં યશેળે.
ુન:ભૂલમાાંકન ભાટે અયજી કયી પીની યકભ બમાા ફાદ કોઈ ણ વાંજોગોભાાં અયજી ાછી ખેચી ળકાળે નવશ કે બયેરી પી ની યકભ વયણાભભાાં



પે યપાય થામ કે ના થામ છતા યત ભી ળકળે નવશ.
અધુયી અને ખોટી વલગત બયેરી અયજીઓ,વનમત પી વવલામની કે વભમભમાાદા ફાદ આલેરી અયજીઓ તેભજ ખૂટતી પી વભમભમાાદાભાાં



ભોકરલાભાાં ન આલે તેલી અયજીઓ ય ધ્માન આલાભાાં આલળે નવશ.તેભજ તે અાંગે કોઈ ત્ર વ્મલશાય કયલાભાાં આલળે નવશ.
વલદ્યાથી એ ુન:ભુલમાાંકન ભાટે ેય દીઠ રૂ.300 /- પી બયલાની યશેળે.



ક્રમ
સ્નાતક/અનુસ્ નાતક અભ્માવક્રભ ના અાંવતભ લા ની યીક્ષા ભાટે
ફીજી કોઈણ યીક્ષા ભાટે


સેમેસ્ટર
02 ેય
01 ેય

ળષિ
03 ેય
02 ેય

આાંતવયક ગુણાાંકન,M.C.Q.,પ્રેક્ટીકર,લાઈલા,ડે ઝટે ળન,ટભાલકા ,વેવભનાય,પ્રોજેક્ટ-લકા લગેયન
ે ી કોઈણ યીક્ષાની ુન:ભૂલમાાંકન ભાટે ની અયજી
સ્લીકાયલાભાાં આલળે નવશ.



વલદ્યાથી ોતાની જ ઉતયલશીનુાં ુન:ભૂલમાાંકન કયલા ભાટે અયજી કયી ળકળે.



રૂફરૂભાાં ઉતયલશી તાવલાભાાં કે ફતાલલાભાાં આલતી નથી.

____________________________
અરજદાર તળદ્યાર્થીની સહી

