Dr.Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad
Online Admission Form (Spl.B.Ed.) બયલા અંગે અગત્મની સ ૂચનાઓ


પ્રળે માટે ઇચ્છુક પ્રળેાર્થીએ પતાની પ્રળે ાયકાત ચકાસ્યા બાદ જ મેલળળ.



Spl.B.Ed. અભ્યાશક્રમમાાં પ્રળે મેલળળા ઈચ્છછતા પ્રળેાર્થીએ E-PIN Generate કરી, મેલળે યુઝરનેઈમ-પાશળર્ડ ની મદદર્થી
ર્ૉ. બાબાશાષેબ આંબેર્કર ઓપન યુનનળનશિટીની ળેબશાઈટ www.baou.edu.in પર આપે સ્પે. બી.એડ્ . ઓનાઈન એન્ટ્રન્ટ્શ
ટે સ્ટ એપ્ીકે ન ીંક પર સ ૂચનાઓને અનુશરીને રજીસ્રે ન કરવુ.ાં અને ક્રમબદ્ધ શપાનમાાં અરજીની કાયડળાષી પ ૂરી કરળી.
રજીસ્રે ન ફમડની એન્ટ્રી Mozilla બ્રાઉઝરમાાં જ કરળાની રષે. રજીસ્રે ન રૂ કરતા પષેા ૈક્ષણિક ાયકાત માટે નાાં તર્થા
અન્ટ્ય જરૂરી તમામ Documents સ્કેન કરી યગ્ય Sizeમાાં શફ્ટકપીમાાં શાર્થે રાખળા. પરીણિતબષેનએ ગ્ન પછીના નામ
અંગેની ગેઝેટની કપી ષય, ત જ બદાયે નામર્થી રજીસ્રે ન કરવુ.ાં જ તે ન ષય ત ૈક્ષણિક ાયકાત દાડ ળતી
માકડ ીટમાાં દાડ ળે નામર્થી જ રજીસ્રે ન કરવુ.ાં Online Registration કરતી ળખતે કઈ પિ પ્રકારની શમસ્યા જિાય કે ક્ષનત
ર્થાય ત admission.info@baou.edu.in ઈ-મે ID પર Screen-Shot, Mobile No. User name અને Password શાર્થેન ઈમેઈ કરળ. ર્થયે શમસ્યા જિાળળી જેર્થી તેન ઉકે મલી કે. Online Registrationની પ્રક્રક્રયા શરલ છે . જે સ્ળયાં કરળી.
જરૂર ાગે ત ર્ૉ. બાબાશાષેબ આંબેર્કર ઓપન યુનનળનશિટી અમદાળાદ ખાતે નળનામ ૂલ્યે Online Registrationની શષાય મલે.



Step-01 : Online Registration પર ક્લક કરવુ.ાં જે પેજ ખુે તેમાાં સ ૂચના મુજબ નામ, જાનત અને નળવયની નળગત ભરળી. આ

નળગત એકળાર શબમીટ કયાડ પછી બદી કાે નક્રષ , તેર્થી ધ્યાનપ ૂળડક ખી યુઝરનેઈમ અને પાશળર્ડ આપીને શબમીટ કર.
ુ ાાં “Sign-in” પર ક્લક કરી યુઝરનેઈમ અને પાશળર્ડ આપળ.
આપે મેનમ


Step-02 : Sign-in કમાા છી Form Entry ય ક્લરક કયી દયે ક વલગત કેવટર રેટર્ાભાાં બયલી.



ુ ાાં જઈ નીચે મુજફભાાં Documents Upload કયલા. ધ્માનભાાં યાખો કે Documents ની Size
Step-03 : Upload Documents ભેનભ

લધુ હળે, તો તેને Resize કયી છી Upload કયલા.
1. ાર્ોટા ર્ાઇઝનો પોટો
2. ઉભેદલાયની ર્હી
3. ળાા છોડ્યાનુાં પ્રભણત્ર
4. સ્નાતક ડડ્ગ્રીની ભાકા ળીટ તથા દલી પ્રભાણત્ર (B.A./ B.COM./B.SC./B.E.)
5. અનુસ્નાતક ડડ્ગ્રીની ભાકા ળીટ દલી પ્રભાણત્ર (M.A./M.COM./M.SC./M.E.)
6. RCI ભાન્મ ડડ્પ્રોભા કોર્ાની ભાકા ળીટ
7. ડદવમાાંગ હોલા અંગેન ાંુ પ્રભાણત્ર(PH) (જો રાગુ ડ્તુાં હોમ તો)
8. ડદવમાાંગ વમક્લતના ભાતા-વતા (જો રાગુ ડ્તુાં હોમ તો ફાકનુાં પ્રભાણત્ર જોડ્વુ)ાં
9. કાસ્ટ ર્ડટિડપકેટ (SC/ST/SEBC)
10. EWS ર્ડટિડપકે ટ(જો રાગુ ડ્તુાં હોમ તો)
11. યાજ્મ ફહાયની યુવનલવર્િટીભાાંથી સ્નાતક/અનુસ્નાતકની દલી ભેલનાય પ્રલેળાથીઓએ પ્રલેળ ભેલતા હેરા (કાઉન્ર્ેલરિંગના
ર્ભમે) જે યુવનલવર્િટીભાાંથી દલી ભેલેર હોમ તે યુવનલવર્િટીનુાં ખયાઈ/ભાઈગ્રે ળનનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુાં યહેળે. જે ઉભેદલાયો
ખયાઈ/ભાઈગ્રેળનનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ નહીં કયી ળકે તો તેઓને પ્રલેળનો હક યહેળે નડહ.


Step-04 : ડ્ોક્યુભેન્ટ અ૫રોડ્ કમાા ફાદ પ્રલેળાથીને સ્રીન ૫ય ોતાના બયે ર પોભાની વલગત જોલા ભળે. જો તેભાાં સુધાયો કે

ક્ષવત જણામ તો નીચે આેર ‘Edit Option’ ૫ય લરીક કયી સુધાયો કયલાનો યહેળે તેભજ જો ક્ષવત ન જણામ તો ‘Final Admission
Submission’ ૫ય ક્લરક કયલાનુાં યહેળે. જે કયલાથી પ્રલેળાથીનુાં e-Admission Form PDFભાાં જનયે ટ થળે. જેને વપ્રન્ટ કયી પ્રલેળાથીએ
નીચે મુજફના ડ્ોક્યુભેન્ટ અટે ચ કયી ૫ર્ાંદ કયે ર સ્ટડ્ી ર્ેન્ટય ૫ય આેર ર્ભમ ભમાા દાભાાં જભા કયાલલાનુાં યહેળે.


Step-05 : વપ્રન્ટ કયે ર પોભાની ર્ાથે ઉય જણાલેર તભાભ ડ્ોકયુભેન્ટર્ની Self-attested (સ્લમાં પ્રભાલણત) કયી, કોીનુાં ફીડ્ાણ

કયી ડ્ૉ. ફાફાર્ાહેફ આંફેડ્કય ઓન યુવનલવર્િટી, અભદાલાદ ખાતે સ્લખચે પ્રલેળ વલબાગભાાં રૂફરૂ અથલા યજીસ્ટડ્ા ોસ્ટથી
ર્ભમર્ય હોંચે તે યીતે ભોકરી દે વ.ાંુ RCI ભાન્મ અભ્માર્રભનુાં ગુણત્રક, ગ્રેજ્યુએટ, ોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ભાકા ળીટ જાવતનુાં પ્રભાણત્ર,
ડદવમાાંગ(PH 60% વલકરાાંગતાનુ)ાં પ્રભાણત્ર, LC લગેયે ર્ાથે ફીડ્ાણભાાં મ ૂકલા. પ્રલેળ, યીક્ષા અને અન્મ સ ૂચનાઓ ભાટે વનમવભત
યીતે યુવનલવર્િટી લેફર્ાઈટ www.baou.edu.in જોલા વલનાંતી.

