
 

વલદ્યાર્થી વશામ સુ્તિકા (Student Support Manual) 
 

1. વલદ્યાર્થી વશામ વ્મલતર્થા 

વલદ્યાથી સ્લ-અધ્મમન અભ્માવ-વાભગ્રીન મથાથથ ઉમગ કયી ળકે અને જે તે ાઠમક્રભના અભ્માવભાાં 

ઉદૌ  બલતી મશુ્કેરીઓનુાં વનલાયણ થઈ ળકે તે ભાટે તથા અનબુલી યાભળથક દ્વાયા ળૈક્ષણણક વશામ તથા 

ભાગથદળથન ભાટે યાજ્મના જુદાાં જુદાાં સ્થે પાલલાભાાં આલેરા અભ્માવકેન્દ્રભાાં સમુગ્મ વ્મલસ્થા છે. દયેક 

વલદ્યાથી તાને નજીક તથા અનકુૂ અભ્માવકેન્દ્ર વાંદ કયી ળકે છે. આ ઉયાાંત વલદ્યાથીને લશીલટી 

ફાફત અંગેની વશામ ભાટે યવુનલવવિટીભાાં વલદ્યાથી વશામ વેલાઓ અંતગથત વાંફાંવધત પ્રાદેવળક વલબાગન 

પ્રત્મક્ષ કે ત્ર/ઈ-ભેઈર દ્વાયા વાંકથ કયલાની વ્મલસ્થા છે. 

2. ળૈક્ષણિક વત્ર  

2.1 યવુનલવવિટીના ળકૈ્ષણણક વત્રની વ્મલસ્થા નીચે પ્રભાણે છે : 

• જાન્દ્યઆુયી થી જૂન 

• જુરાઈ થી ડડવેમ્ફય 

 ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યવુનલવવિટી અંતગથત ચારતા અભ્માવક્રભની વલગત 

યવુનલવવિટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in ય Link : https://baou.edu.in/programmes-offered 

મજુફ છે. 

 ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યવુનલવવિટી અંતગથત ચારતા અભ્માવકેન્દ્રની વલગત 

યવુનલવવિટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in ય Link : https://baou.edu.in/learner-support-

centers મજુફ છે. 

2.2 એકવારે્થ એકર્થી લધ ુઅભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ : 

 કઈણ પ્રલેળાથી (1) એકવાથે ફ ે ડડગ્રી કે સ્ટ ગ્રેજ્યએુટ અભ્માવક્રભ ભાટે એક જ વત્રભાાં 

નોંધણી કયાલી ળકળે નડશ, યાંત ુ(2) એક ડડગ્રી અને એક ડડપ્રભા અથલા એક વટીડપકેટ ાઠમક્રભ 

(3) એક ડડપ્રભા અને એક વટીડપકેટ અભ્માવક્રભ ભાટે નોંધણી કયાલી ળકળે. (4) ફે ડડપ્રભા 

અથલા ફે વટીડપકેટ અભ્માવક્રભ ભાટે નોંધણી કયાલી ળકળે. 

 ઉદા. તયીકે (2) મજુફ, ડડગ્રી  અભ્માવક્રભ (B.A., B.Com., M.A.)ની વાથ ે ડડપ્રભા અભ્માવક્રભ 

(DSL/DACA/DFM) અથલા વડટિડપકેટ અભ્માવક્રભ (CFN/CCC-BAOU/CIC)ભાાંથી કઈ એક 
અભ્માવક્રભભાાં એકવાથે પ્રલળે રઈ ળકાળે.  

 ઉદા. તયીકે (3) મજુફ, ડડપ્રભા અભ્માવક્રભ (DSL/DACA/DFM)ભાાંથી કઈ એક અભ્માવક્રભની 

વાથે વડટિડપકેટ અભ્માવક્રભ (CFN/CCC-BAOU/CIC) કઈ એક અભ્માવક્રભ એકવાથે પ્રલેળ રઈ 

ળકાળે. 
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 ઉદા. તયીકે (4) મજુફ, ડડપ્રભા અભ્માવક્રભ (DSL/DACA/DFM)ભાાંથી કઈ એક અભ્માવક્રભની 

વાથે ફીજા કઈ એક ડડપ્રભા અભ્માવક્રભભાાં એકવાથે પ્રલેળ રઈ ળકાળે. 

 ઉદા. તયીકે (4) મજુફ, વડટિડપકેટ અભ્માવક્રભ (CFN/CCC-BAOU/CIC)ભાાંથી કઈ એક 

અભ્માવક્રભની વાથે ફીજા કઈ એક વડટિડપકેટ અભ્માવક્રભભાાં એકવાથે પ્રલેળ રઈ ળકાળે. 

 આ પ્રકાયના વલદ્યાથીઓ ભાટે ાઠમક્રભની યીક્ષાઓની તાયીખ એક જ આલતી શળે ત 

યવુનલવવિટી યીક્ષા રેલા ભાટે જલાફદાય યશળેે નડશ. 

3. ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યવુનલવવિટીભાાં પ્રલેળ રેલા ભાટેની ભાહશિી  

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યવુનલવવિટીના કઈણ અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ રેલા ભાટે યવુનલવવિટીની 

લેફવાઈટ www.baou.edu.in ય Link : https://baou.edu.in/apply-online થી ઓનરાઈન એડભીળન 

ભેલલાની સવુલધા પ્રાપ્ત છે. જે ભાટે નીચે મજુફના સ્ટે અનવુયલાના યશળેે. 
 

Online Admission Form બયલા અંગે અગત્મની સચૂનાઓ 

 
 

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

Registration અન ેSign in જેલા વલવલધ વલકલ્ આેર છે. જેભાાંથી Instruction, Course અન ેStudy 

Centre ની વલગત પ્રલેળાથીએ વો પ્રથભ જઇ રેલી. સચૂનાઓને ફયાફય વભજ્મા ૫છી આગ લધવુાં. 
 

  

https://baou.edu.in/apply-online


Step-02: વોપ્રથભ વલદ્યાથીએ E-Pin ભેનભુાાં જઈ E-Pin ભેલલાની પ્રડક્રમા કયલાની યશળેે.  

 
 

Step-03: Online Admission ભાટે પ્રલેળાથીએ ‘Registration’ ૫ય ક્રીક કયલાનુાં યશળેે. જેભાાં 

નાભ, કવથ, ભફાઈર નાંફય, ઈ-ભેઈર, જન્દ્ભતાયીખ, ઉંભય, આધાયકાડથ નાંફય, જાવત (Gender)ની વલગત 

બયલી. જ પ્રલેળાથીની ાવે Free-ship Card (પક્ત SC/ST કેટેગયી ભાટે) શમ ત તેણ ેઆગ આેર 

વલકલ્ભાાંથી ‘Yes’ વલકલ્ ૫વાંદ કયલ. વલમ વાંદગી ભાટે specialization-01 અન ેspecialization-

02 ભાાં લેફવાઈટ ય મકૂલાભાાં આલેર ભાડશતી-સુ્સ્તકાભાાં દળાથવ્મા મજુફ મખુ્મ વલમ તયીકે કઈ એક 

વલમ અને ગોણ વલમ તયીકે કઈ એક વલમ વાંદ કયલાન યશળેે. ત્માયફાદ આે ભેલેર યઝુય નેઇભ 

અને ાવલડથથી યજીસ્રેળન કયલાનુાં યશળેે. 
ધ્માનભાાં યાખ: પ્રલેળાથીનુાં નાભ ભાકથળીટભાાં દળાથલેર નાભથી અરગ શમ, ત તનેા ભાટે નાભ 

ફદલ્મા અંગેની ગઝેેટની કી અથલા રગ્ન પ્રભાણત્ર ફીડવુાં જરૂયી છે, જે સ્કેન કયી અ૫રડ કયલાની 

યશળેે. 

 



 

Free-ship Cardના પ્રલેળાર્થીઓ ભાટે : 

Free-ship Card કેટેગયીભાાં પ્રલેળ ઇચ્છતા પ્રલેળાથીની ાવે જે-તે લથ/અભ્માવક્રભ ભાટેનુાં 

તાનુાં Free-ship Card શવુાં અવનલામથ છે.  

Free-ship Card ના પ્રલેળાથીઓએ પયજજમાતણે Digital Gujarat Portal યથી ઓનરાઇન વળષ્મવવૃિ 

પભથ બયલાનુાં યશળેે, જે વપ્રન્દ્ટ કાઢી વનમત પ્રભાણત્ર/ડક્યભેુન્દ્ટ વાથે યવુનલવવિટી ખાતે ભકરલાનુાં 

યશળેે. ત્માયફાદ જ આે બયેર વળષ્મવવૃિ પભથભાાં વભાજ કલ્માણ દ્વાયા કઈણ પ્રકાયની ક્ષવત 

કાયણવય યદ થળે ત તે વલદ્યાથીએ જે-તે અભ્માવક્રભની પી બયલાની યશળેે. ત્માયફાદ જ જે-તે કવથ 

ભાટે પ્રલેળાત્ર ગણલાભાાં આલળે. અન્દ્મથા પ્રલેળ યદ થલાને ાત્ર યશળેે.  
Step-04: યજીસ્રેળન કમાથ ફાદ આેર ભેનભુાાં ‘Sign-in’ ૫ય ક્રીક કયી યઝુય નેઇભ અને ાવલડથ એન્દ્ટય 

કયલાન યશળેે. 

 

 

Step-05: પ્રલેળાથીએ ‘Pay Fees’ ૫ય ક્રીક કયલાનુાં યશળેે.  

 e-Challanની સવુલધાથી Challan ડાઉનરડ કયી કટક ભડશન્દ્રા ફેંકભાાં પી બયી Challanની વલગત 

(Reference Number, પીની પી યકભ અને બમાથની તાયીખ) પભથભાાં એન્દ્ટય કયલાની યશળેે. 

 Payment gatewayની સવુલધાથી (debit card/credit card/net banking)વલકલ્થી પી બયલાની 

યશળેે. 

 



 

Step-06:  પ્રલેળાથીએ Form Entry’ ય ક્રીક કયી નીચે જણાલેર સ્ટે મજુફ વલગત બયલાની યશળેે. 

 વલદ્યાથીએ સ્ટડી વેન્દ્ટય વવરકે્ટ કયલાનુાં યશળેે. 

 વલદ્યાથીએ તાનુાં રુૂાં નાભ(ધ.૧૦ અથલા ૧૨ અથલા છેલ્ર ેાવ કયેર ભાકથળીટ મજુફ નાભ) 

અને વયનામુાં (ઘય નાંફય, વવામટી/ભશલ્ર/એડયમા, ળશયે, જજલ્ર, વન કડ અને ભફાઈર 

નાંફય) લગેયે વલગત પયજજમાત બયલાની યશળેે. 

 વલદ્યાથીએ તાની Personal Details(વ્મસ્ક્તગત ભાડશતી)ભાાં Birthdate, Age, Religion, Blind, 

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

 વલદ્યાથીન ેPayment અંગેન આરે વલકલ્ વવરેક્ટ કયી તેની વલગત (Reference Number, પીની 

યકભ અને પી બમાથની તાયીખ) બયલાની યશળેે. 

 વલદ્યાથીએ ધ્માનલૂથક વલમ વવરકે્ટ કયલાના યશળેે. 

 તભાભ ભાડશતી બમાથ ફાદ વલદ્યાથીએ Save ફટન ય ક્ક્રક કયલાનુાં યશળેે. 

 

 



Step-07: પ્રલેળાથીએ નીચે મજુફના ઓયીજીનર ડક્યભેુન્દ્ટ સ્કેન કયલાના યશળેે. 

 ક્રભ સ્કેન કયલાના ડક્યભેુન્દ્ટની વલગત 

 1. પ્રલેળાથીન પટ (ાવટથ વાઇઝ) 

 2. પ્રલેળાથીની વશી 

 3. ળાા છડયાનુાં પ્રભાણ૫ત્ર (L.C.) 

 4. ભાકથળીટ (કવથની રામકાત મજુફની) 

 5. કાસ્ટ વડટિડપકેટ (SC/ST, Free-ship Card ધયાલનાય ભાટે) 

 6. પીની યીવીપ્ટ 

 7. રગ્ન પ્રભાણત્ર અથલા ગજેેટની કી 

પ્રલેળાથીએ Online Admissionના ભેનભુાાં ડક્યભેુન્દ્ટ અ૫રડભાાં જઇ સ્કેન કયેર ઉ૫યક્ત ડક્યભેુન્દ્ટ 

પટ, વશી, ભાકથળીટ, ળાા છડયાનુાં પ્રભાણ૫ત્ર, કાસ્ટ વડટિડપકેટ, પીની યીવીપ્ટ) અ૫રડ કયલાના યશળેે. 

 
 



Step-08:  ડક્યભેુન્દ્ટ અ૫રડ કમાથ ફાદ પ્રલેળાથીને સ્ક્રીન ૫ય તાના બયેર પભથની વલગત જલા 

ભળે. જ તેભાાં સધુાય કે ક્ષવત જણામ ત નીચે આેર ‘Edit Option’ ૫ય ક્રીક કયી સધુાય કયલાન યશળેે 

તેભજ જ ક્ષવત ન જણામ ત ‘Final Admission Submission’ ૫ય ક્રીક કયલાનુાં યશળેે. જે કયલાથી 

પ્રલેળાથીનુાં e-Admission Form PDFભાાં જનયેટ થળે. જેને વપ્રન્દ્ટ કયી પ્રલેળાથીએ નીચે મજુફના ડક્યભેુન્દ્ટ 

અટેચ કયી ૫વાંદ કયેર સ્ટડી વેન્દ્ટય ૫ય આેર વભમ ભમાથદાભાાં જભા કયાલલાનુાં યશળેે. 

નોંધ : પાઈનર વફભીળન કયવુાં પયજજમાત છે, તેભ નડશ કયલાથી આનુાં પભથ અધરુૂાં યશળેે, જે ભાન્દ્મ 

યાખલાભાાં આલળ ેનડશ. 

 ક્રભ સ્ટડી વેન્દ્ટય ૫ય જભા કયલાના ડક્યભેુન્દ્ટની વલગત 
 1. e-Admission Form 
 2. ળાા છડયાનુાં પ્રભાણ૫ત્ર (L.C.) 
 3. ભાકથળીટ (કવથની રામકાત મજુફની) 
 4. કાસ્ટ વડટિડપકેટ (SC/ST, Free-ship Card ધયાલનાય ભાટે) 
  5. પીની યીવીપ્ટ 
  6. રગ્ન પ્રભાણત્ર અથલા ગજેેટની કી 

 
 



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

SWAYAM 

અગત્મની નોંધ : 

૧.  અભ્માવકેન્દ્રની વશામથી પ્રલેળપભથ Online બયનાય વલદ્યાથીએ કઈ શલુ્ક (રૂવમા) અભ્માવકેન્દ્રને 

આલાના થતા નથી. અભ્માવકેન્દ્રને આ કામથ ભાટે અરગથી ચકૂલણુાં કયલાભાાં આલે છે.  

૨.  યવુનલવવિટી દ્વાયા વલદ્યાથીના પ્રલેળપભથ એન્દ્રીની વલના મલૂ્મે Online Form બયલાની સવુલધા ઊબી 

કયલાભાાં આલેર છે, જે ભાટે ઈચ્ુક વલદ્યાથીએ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યવુનલવવિટી, 

‘જ્મવતભથમ’ ડયવય, વયખજે-ગાાંધીનગય, છાયડી, અભદાલાદ ખાતે આલલાનુાં યશળેે.  

૩.  ઓનરાઈન પ્રલેળપભથભાાં વલગત બયલા ભાટે વલદ્યાથીએ Mozilla/Chrome  બ્રાઉઝયન ઉમગ 

કયલાન યશળેે. 

૪.  ઓનરાઈન પ્રલેળ પભથ બયલા ફાફતે કઈ મશુ્કેરી જણામ ત વલદ્યાથીએ Online Application 
Form બયલાભાાં જ કઈ ણ પ્રકાયની ક્ષવત જણામ ત admission.info@baou.edu.in ઈ-

ભેર Id ય Screen Shot, Username અને Password ઈ-ભેઈર કયલ. 
 

લેફવાઈટ ઉય ઉરબ્ધ યવુનલવવિટીના અભ્માવકેન્દ્ર વલમક ભાહશિી ભેલલાનુાં ભાગગદળગન 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યવુનલવવિટીની લેફવાઈટ ઓન કયલા ભાટે કઈણ બ્રાઉઝયના 
એડ્રવેફાયભાાં આ મજુફ શભેજ ઓન થામ છે. 

 

 
 

શભેજની જભણી ફાજુ Student E-Corner ય ક્ક્રક કયી Learner Support Centresના ફટન ય 

ક્ક્રક કયતા અભ્માવકેન્દ્ર વલળેની ભાડશતી ભી ળકળે. જેભાાં કવથ/ળશયે વાંદ કયી જે-તે વેન્દ્ટય અંગ ે

ભાડશતી ભેલી ળકામ છે. 
 

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


 

4. વાભાન્દ્મ વનમભ  

4.1 પ્રલેળ ભેવ્મા ફાદ વલદ્યાર્થી વશામ સચૂન   

 પ્રલેળત્ર (Student Admission Letter) અને ઓખત્ર (I-Card)  ડાઉનરડ કયલા અંગે  

Student Admission Letter અને ઓખત્ર યવુનલવવિટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in ય Link : 

https://baou.edu.in/post-admission યથી ડાઉનરડ કયી વપ્રન્દ્ટ કયી અભ્માવક્રભ ણૂથ થમા સધુી વાચલી 

યાખલાનુાં યશળેે. આનુાં ઓખત્ર ઓખત્ર ખલાઈ જામ કે જીણથ થઈ જામ ત યવુનલવવિટીની લેફવાઈટ 

ય  Link : http://digitalbaou.baou.edu.in/BAOU-ERP/students/login.aspx થી નુ: ડાઉનરડ કયી ળકળ, 

જેભાાં વલદ્યાથીઓ ભાટે ઓગસ્ટ-૨૦૧૭ છીના વત્રના ઓખત્રની સવુલધા ઉરબ્ધ છે.   

 પ્રલેળ ભેવ્મા ફાદ વલદ્યાર્થીને ઉસ્તર્થિ ર્થિી નીચે મજુફની વભતમાઓના વભાધાન અંગે 

ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યવુનલવવિટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in ય Link : 

https://baou.edu.in/application-form ભાાંથી જરૂડયમાત મજુફના પભથ/અયજી ડાઉનરડ કયી વલદ્યાથીએ 

તાની ભાગ્મા મજુફની વાંણૂથ વલગત બયી યવુનલવવિટી મખુ્મ ભથક ય જરૂયી ડક્યભેુન્દ્ટ/વલગત/વનમત 

પી (ડી.ડી.) વાથે ભકરલાનુાં યશળેે. 
4.1.1 પી યિ કયલા ફાફિ : 

એક લખત બયેર અભ્માવક્રભ પી વાભાન્દ્મતઃ ાછી આલાભાાં આલળે નશીં. અવાધાયણ ડકસ્વા જેલા કે 

વલદ્યાથીનુાં મતૃ્ય ુઅથલા અભ્માવક્રભ ફાંધ થલાના ડકસ્વાભાાં આ ફાફતે અયજી કયી ળકાળે. જેભાાં પીની મૂ 

યકભભાાંથી વ્મલસ્થા ખચથ ેટે રૂા.100/- ફાદ કયી ચકૂલલાાત્ર યકભ ચકૂલળે. આ ભાટે વલદ્યાથીએ/લારીએ 

પી બમાથના એક લથની અંદય વાંણૂથ વલગત અને પીની મૂ ાલતી (ઓયીજીનર યીવીપ્ટ) વાથે અયજી 

કયલાની યશળેે. 
4.1.2 લધ ુબયેર નાિાાં યિ ભેલલા ફાફિ :  

કઈણ કાયણવય કઈ વલદ્યાથીએ અભ્માવક્રભની વનમત યકભ કયતાાં લધ ુનાણાાં બયી દીધાાં શળે ત તેલા 

ડકસ્વાભાાં લધાયાની યકભ પી બમાથના એક લથની અંદય વાંણૂથ વલગત અને પીની મૂ ાલતી વાથે અયજી 

કયલાની યશળેે. પ્રલેળાથીએ લેફવાઈટ ય મકૂલાભાાં આલેર ભાડશતી સુ્સ્તકાભાાં વાંફાંવધત અભ્માવક્રભ ભાટે 

દળાથલેરી યૂી પી તથા રાગ ુડતા ફેંક ચાજિવની યકભ બયલાની યશળેે. જ પ્રલેળાથી અધયૂી પી બયળે 

http://www.baou.edu.in/
https://baou.edu.in/post-admission
http://digitalbaou.baou.edu.in/BAOU-ERP/students/login.aspx
http://www.baou.edu.in/
https://baou.edu.in/application-form


અથલા લધ ુ પી બયળે ત પી યત કયલાના ડકસ્વાભાાં યવુનલવવિટી વ્મલસ્થા ખચથ ેટે રૂા.100/- કાીને 

ચકૂલલાાત્ર યકભ ચકૂલળે. 
4.1.3 અભ્માવકેન્દ્રની પેયફદરી : 

કોટુાંણફક, વ્માલવાવમક કે અન્દ્મ કઈણ કાયણવય સ્થાાંતય થતાાં વલદ્યાથી તાનુાં અભ્માવકેન્દ્ર ફદરી 

ળકળે. જે ભાટે તેણે વનમતત્રકભાાં વનમત પી રૂા.100/- બયલાની યશળેે અને વનમાભક (વલદ્યાથીવેલાઓ)ને 

અયજી કયલાની યશળેે. વાભાન્દ્મ યીતે વલદ્યાથીની ઈચ્છાનવુાય અભ્માવકેન્દ્ર પેયફદરી કયી આલાભાાં આલે 

છે, યાંત ુઅભ્માવકેન્દ્ર ય પાલેર વાંખ્મા અંગ ેકઈ ભમાથદા શમ ત તેલા અભ્માવક્રભના ડકસ્વાભાાં તેભજ 

જ આલા અભ્માવકેન્દ્ર ઉય આ અભ્માવક્રભ કે ાઠમક્રભ ચારત ન શમ ત અભ્માવકેન્દ્રની પેયફદરી થઈ 

ળકળે નડશ. આ ફાફતે વલદ્યાથીની અયજીના આધાયે યવુનલવવિટી દ્વાયા જે વનણથમ રલેાભાાં આલે તે વલદ્યાથીને 

ભાન્દ્મ યશળેે. યીક્ષા ટભથ ણૂથ થમા ફાદ અભ્માવકેન્દ્ર ફદરી ળકાળે નશીં. લેફવાઈટ ય પ્રલેળમાદી જાશયે 

થમાના 60 ડદલવ ફાદ અભ્માવકેન્દ્ર ફદરી ળકાળે નશીં.  

4.1.4 વયનાભાભાાં પેયપાય : 

વલદ્યાથીના નાભ, વયનાભા, જાવત, અભ્માવકેન્દ્ર, અનાભતકક્ષાન  કડ લગેયેભાાં કઈણ પ્રકાયની ભરૂ/ક્ષવત કે 

પેયપાય શમ ત તે અંગે લેફવાઈટ ય પ્રલેળમાદી જાશયે થમાના 60 ડદલવભાાં યવુનલવવિટી કામાથરમ ખાત ે

અયજી કયલાની યશળેે. જે ભાટેની વનમત પી રૂા.100/- બયલાની યશળેે. (નાભભાાં સધુાયા ભાટે જરૂયી આધાય 

યુાલાની પ્રભાણણત નકર તથા વનમત પીન ડી.ડી. ણફડરે શલ જરૂયી છે) યવુનલથવવટીના યેકડથ ઉય જરૂયી 

પેયપાય ન થામ ત્માાં સધુી જૂના વયનાભે આલેર ટાર/વાડશત્મ ભેલલાની વ્મલસ્થા ગઠલલાની યશળેે. 

 આ ઉયાાંત યીક્ષા તથા અન્દ્મ ફાફત ભાટેની પીની વલગત લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ યશળેે. 

4.2 વળષ્મવવૃિ ફાફિ  

 અનસુણૂચિ જાવિ, અનસુણૂચિ જનજાવિ, વાભાજજક અને ળૈક્ષણિક છાિ લગગ િર્થા આવર્થિક છાિ 

લગગના પ્રલેળાર્થીઓ ભાટે : વયકાયશ્રીના વનમભાનવુાય વળષ્મવવૃિ ભેલલાની ાત્રતા વલદ્યાથીઓએ 

બાયત વયકાયની સ્ટ ભેડરક વળષ્મવવૃિની મજના શઠે જાશયે કયેર Digital Gujarat Portalની 

લેફવાઈટ www.digitalgujarat.gov.in ય વયકાયશ્રીએ લખતલખત જાશયે કયેર વભમભમાથદાભાાં 

વળષ્મવવૃિ પભથ ઓનરાઈન બયલાનુાં યશ ેછે તથા બયેર પભથની શાડથ કી વાધવનક કાગ વડશત 

યવુનલવવિટી ખાતે વનમત વભમભમાથદાભાાં જભા કયાલલાની શમ છે. જે અંગે વલગતલાય જાણકાયી 

Link : https://baou.edu.in/assets/pdf/Digital_Gujarat_Procedure_for_Student.pdf યથી ભી 

યશળેે. 

 ઓનરાઈન ટથર ઉય દળાથલેર વળષ્મવવૃિ પભથ જભા કયાલલાની વનમત વભમભમાથદા ણૂથ થઈ 

ગમા ફાદ વળષ્મવવૃિ પભથ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નડશ. 

  

http://www.digitalgujarat.gov.in/
https://baou.edu.in/assets/pdf/Digital_Gujarat_Procedure_for_Student.pdf


4.3 તલાધ્મામકામગ ફાફિ : 
 યવુનલવવિટી દ્વાયા ચરાલલાભાાં આલતાાં પ્રભાણત્ર અભ્માવક્રભ વવલામના અભ્માવક્રભભાાં વતત 

મલૂ્માાંકન ભાટે વનમત કયેર સ્લાધ્મામકામથ જભા કયાલલાના શમ છે. આ સ્લાધ્મામકામથ 

યવુનલવવિટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in ય Link : https://baou.edu.in/assignment થી 

ડાઉનરડ કયલાના યશળેે. 

 વાભાન્દ્મ યીતે વલદ્યાથીઓએ ાઠમક્રભદીઠ એક-એક સ્લાધ્મામકામો Tutor Marked Assignment 

(TMA) તૈમાય કયલાના યશળેે. 

 જે તે અભ્માવક્રભના વલદ્યાથીએ Tutor Marked Assignment (TMA) સ્લાધ્મામકામોની એક નકર 

તાની ાવે યાખી મૂ નકર વનમત વભમભમાથદાભાાં અભ્માવકેન્દ્ર ખાતે જભા કયાલી તેની યવીદ 

ભેલલાની યશળેે તેભજ મલૂ્માાંકન થમેર સ્લાધ્મામકામો અભ્માવકેન્દ્ર યથી યત ભેલી રેલાના 

યશળેે.  

 દયેક વલદ્યાથીએ તાના અભ્માવક્રભ/ાઠૌ  મક્રભના (વડટિડપકેટ કવથ વવલામના) સ્લાધ્મામકામો 

રખલા પયજજમાત છે.  

 દયેક સ્લાધ્મામકામોભાાં ાવ થવુાં પયજજમાત છે. સ્લાધ્મામકામથભાાં નાાવ થમેર વલદ્યાથીએ 

સ્લાધ્મામકામથ પયીથી રખલાનુાં યશળેે.  

 તાના સ્લાધ્મામકામથના ગણુ યવુનલથવવટીની લેફવાઇટ ય જઇ ળકાળે. 

 દયેક સ્લાધ્મામકામો અરગ-અરગ ફુરસ્કે બકુભાાં તમૈાય કયલા જરૂયી છે. 

 સ્લાધ્મામકામથભાાં જલાફ વાથે પ્રશ્ન નાંફય રખલ જરૂયી છે. 

 વલદ્યાથી જે વત્રના સ્લાધ્મામકામો રખે તનેી વાથ ે સ્લાધ્મામકામથના પ્રશ્નત્રની નકર અલશ્મ 

ફીડલાની યશળેે.  

 સ્લાધ્મામકામથભાાં આરે સચૂના મજુફ સ્લાધ્મામકામોના જલાફ તૈમાય કયલા. 

 ાઠૌ  મક્રભદીઠ વનમત સ્લાધ્મામકામો ણૂથ કયી દયેક વલદ્યાથીએ વત્રાાંત યીક્ષા શરેાાં યજૂ કયલાનુાં 

આલશ્મક છે. અભ્માવકેન્દ્ર ઉય આેરાાં સ્લાધ્મામકામોનુાં મલૂ્માાંકન કયી જરૂયી સચૂનાઓ વાથે 

વલદ્યાથીને આગ અભ્માવક્રભભાાં ઉમગી ભાગથદળથન ભી યશ ેતે ભાટે યત ભે છે. 

4.4 અભ્માવ-વાભગ્રી : 
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યવુનલવવિટી દ્દૂયલતી વળક્ષણધતિવતને અનવુયતી શલાથી અભ્માવક્રભની 

અભ્માવ-વાભગ્રી તૈમાય કયી વલદ્યાથીઓન ે સ્લઅધ્મમન ભાટે યૂી ાડ ે છે. આ અભ્માવ-વાભગ્રી 

યવુનલવવિટીના કઈણ અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ રેનાય વલદ્યાથીઓને પ્રાદેવળક કેન્દ્ર, અભ્માવકેન્દ્ર અથલા 

યવુનલવવિટી મખુ્મ ભથક યથી ભી યશ ેતેલી વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલે છે. આ ઉયાાંત જે-તે અભ્માવક્રભની 

અભ્માવ-વાભગ્રી યવુનલવવિટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in ય Link : https://baou.edu.in/eresources 

થી વફ્ટ કીભાાં ઈ-ભટીડયમર સ્લરૂ ેઉરબ્ધ છે. 

https://baou.edu.in/assignment
http://www.baou.edu.in/
https://baou.edu.in/eresources


4.5 યાભળગનલગો : 
અધ્મમનભાાં ઉદૌ  બલતી મશુ્કેરીઓના વનલાયણ ભાટે તથા જરૂયી ળૈક્ષણણક ભાગથદળથન અને ભદદ યૂી ાડલા 

અભ્માવકેન્દ્ર ય તજૌ  જ્ઞ વાથે પ્રત્મક્ષ વાંકથ ભાટે યાભળથન ફેઠક વનમત કમાથ અનવુાય મજલાભાાં આલે 

છે. યવુનલવવિટી મખુ્મ ભથક ય જે-તે વલમના અધ્માક ઉરબ્ધ શમ તેભન યવુનલવવિટીની લેફવાઈટ 

www.baou.edu.in ય સ્કરૂ અન્દ્લમે તજ્જ્ઞના ઈ-ભેરથી વાંકથ કયીને ભાગથદળથન ભેલી ળક છ તથા 

યવુનલવવિટીના મખુ્મ ભથકભાાં આલેર ‘ગરુુકુ ભડર સ્ટડી વેન્દ્ટય’ભાાંથી વભમત્રક પ્રભાણ ે અભ્માવક્રભ 

અંગેનુાં ભાગથદળથન ભેલી ળક છ. આ ઉયાાંતયવુનલવવિટીની લેફવાઈટ સ્લાધ્મામ ટી.લી. અને સ્લાધ્મામ 

યેડડમ અંતગથત તજ્જ્ઞના લીડડમ રેક્ચય ઉરબ્ધ કયલાભાાં આવ્મા છે. આ પ્રકાયે ઘણા ફધા વલકલ્ 

યાભળથન કે ભાગથદળથન ભેલલા ભાટે યવુનલવવિટીભાાં ઉરબ્ધ છે. જેન વલદ્યાથી તાની અનકુુતાએ રાબ 

રઈ ળકે છે.  

4.6 વત્રાાંિ યીક્ષા : 
વત્રાાંત યીક્ષા લથભાાં ફે લાય મજલાભાાં આલે છે, જેન પ્રાયાંબ અનકુ્રભે જાન્દ્યઆુયી અને જૂન ભાવભાાં થામ 

છે. યીક્ષાના વભમત્રક અને યીક્ષાને રગતી અન્દ્મ વલગત મગ્મ વભમે યવુનલવવિટીની લેફવાઈટ 

www.baou.edu.in ય Link : https://baou.edu.in/examination-student મજુફ ભાડશતી દળાથલલાભાાં આલ ે

છે. 

4.6.1 યીક્ષા કેન્દ્ર : 
વાભાન્દ્મ યીતે વલદ્યાથીનુાં અભ્માવકેન્દ્ર અથલા નજીકનુાં યીક્ષા કેન્દ્ર વલદ્યાથીને પાલલાભાાં આલળે. તેભ છતાાં 

યવુનલવવિટી દ્વાયા જે-તે વભમે યીક્ષા કેન્દ્રભાાં પેયપાય કયલાભાાં આલે તે વલદ્યાથીને ફાંધનકતાથ યશળેે. 

4.6.2 વત્રાાંિ યીક્ષાભાાં ફેવલા ભાટે : 
 નોંધણી છી અભ્માવક્રભન રઘિુભગા ણૂથ થમેર શલ જઈએ.  

 વનમત સ્લાધ્મામકામો વનવિત થમેર વભમભમાથદાભાાં યજૂ કયેર શલા જઈએ.  

 યીક્ષા પભથ વનમત વભમભમાથદાભાાં બયેલુાં શવુાં જઈએ.  

 વલદ્યાથીએ યીક્ષા આેર શમ યાંત ુ તેનુાં ડયણાભ ન આવ્યુાં શમ ત ણ આને વરાશ છે કે, 

ડયણાભની યાશ જમા વવલામ આેર યીક્ષાના ાઠમક્રભ વડશત યીક્ષા પભથ વભમવય બયી દેવુાં. 

જેથી યીક્ષા પભથ બયલાનુાં યશી જામ નડશ અથલા રેટ પી બયલી ડ ે નડશ. વલદ્યાથીઓ ભાટે 

યીક્ષાપભથ લેફવાઈટ ય જે-તે વભમે ઉરબ્ધ યશળેે. લધ ુભાડશતી ભાટે યવુનલવવિટીની લેફવાઈટ 

www.baou.edu.in ય વાંકથ કયલાન યશળેે. 
4.6.3 B.A./B.Com. અભ્માવક્રભ ભાટે : 

(a)  યીક્ષા અંગ ે1 થી 5 લથ દયમ્માન યીક્ષા ભાટે કઈ પી રેલાભાાં આલળે નશીં. 

6 થી 8 લથ (3લથ) દયમ્માન યીક્ષા આનાય પ્રભટી વલદ્યાથીઓએ પ્રવત વલમ રૂા.500/- 

યીક્ષા પી ેટે ચકૂલલાના યશળેે. 

http://www.baou.edu.in/
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(b) નુઃનોંધણી (યી-એડભીળન) : અભ્માવક્રભની ભશિભ વભમભમાથદા 8 લથ ણૂથ થમા ફાદના 2 

લથના વભમગાાભાાં નુઃનોંધણી કયાલી અભ્માવક્રભ ણૂથ કયલાન યશળેે. જે ભાટે વલમ દીઠ પી 

રૂા.800/- તથા નોંધણી પી રૂા.100/- ચકૂલલાના યશળેે. 
4.6.4 અનતુનાિક અભ્માવક્રભ (ભાતટય હડગ્રી પ્રગ્રાભ) ભાટે : 

(a) યીક્ષા અંગ ે: 1 થી 4 લથ દયમ્માન યીક્ષા ભાટે કઈ પી રેલાભાાં આલળે નશીં. 

5 થી 6 લથ (2 લથ) દયમ્માન યીક્ષા આનાય યીક્ષાથીએ પ્રવત વલમ રૂા.500/- યીક્ષા પી 

ેટે ચકૂલલાના યશળેે. 

(b) નુઃનોંધણી (યી-એડભીળન) : અભ્માવક્રભની ભશિભ વભમભમાથદા 6 લથ ણૂથ થમા ફાદના 2 

લથના વભમગાાભાાં નુઃનોંધણી કયાલી અભ્માવક્રભ ણૂથ કયલાન યશળેે. જે ભાટે વલમ દીઠ પી 

રૂા.800/- તથા નોંધણી પી રૂા.100/- ચકૂલલાના યશળેે. 
4.6.5 ફેચરય ઑપ રામબે્રયી એન્દ્ડ ઈન્દ્પભેળન વામન્દ્વ (BLIS) અભ્માવક્રભ ભાટે : 

(a) યીક્ષા અંગે : 1 થી 2 લથ દયમ્માન યીક્ષા ભાટે કઈ પી રેલાભાાં આલળે નશીં. 

3 થી 4 (2 લથ) લથ દયમ્માન યીક્ષા આનાય યીક્ષાથીએ પ્રવત વલમ રૂા.500/- યીક્ષા પી 

ેટે ચકૂલલાના યશળેે. 

(b) નુઃનોંધણી (યી-એડભીળન) : અભ્માવક્રભની ભશિભ વભમભમાથદા 4 લથ ણૂથ થમા ફાદના 1 

લથના વભમગાાભાાં નુઃનોંધણી કયાલી અભ્માવક્રભ ણૂથ કયલાન યશળેે. જે ભાટે વલમ દીઠ પી 

રૂા.800/- તથા નોંધણી પી રૂા.100/- ચકૂલલાના યશળેે.  

4.6.6 ભાતટય ઑપ રામબે્રયી એન્દ્ડ ઈન્દ્પભેળન વામન્દ્વ (MLIS) અભ્માવક્રભ ભાટે : 

(a) યીક્ષા અંગે : 1 થી 2 લથ દયમ્માન યીક્ષા ભાટે કઈ પી રેલાભાાં આલળે નશીં. 

3 થી 4 (2 લથ) લથ દયમ્માન યીક્ષા આનાય યીક્ષાથીએ પ્રવત વલમ રૂા.500/- યીક્ષા પી 

ેટે ચકૂલલાના યશળેે. 

(b) નુઃનોંધણી (યી-એડભીળન) : અભ્માવક્રભની ભશિભ વભમભમાથદા 4 લથ ણૂથ થમા ફાદના 1 

લથના વભમગાાભાાં નુઃનોંધણી કયાલી અભ્માવક્રભ ણૂથ કયલાન યશળેે. જે ભાટે વલમ દીઠ પી 

રૂા.800/- તથા નોંધણી પી રૂા.100/- ચકૂલલાના યશળેે.  

4.6.7 હડપ્રભા અભ્માવક્રભ ભાટે : 

(a) યીક્ષા અંગે : 1 થી 2 લથ દયમ્માન યીક્ષા ભાટે કઈ પી રેલાભાાં આલળે નશીં. 

3 થી 4 (2 લથ) લથ દયમ્માન યીક્ષા આનાય યીક્ષાથીએ પ્રવત વલમ રૂા.500/- યીક્ષા પી 

ેટે ચકૂલલાના યશળેે. 

(b) નુઃનોંધણી (યી-એડભીળન) : અભ્માવક્રભની ભશિભ વભમભમાથદા 4 લથ ણૂથ થમા ફાદના 1 

લથના વભમગાાભાાં નુઃનોંધણી કયાલી અભ્માવક્રભ ણૂથ કયલાન યશળેે. જે ભાટે વલમ દીઠ પી 

રૂા.800/- તથા નોંધણી પી રૂા.100/- ચકૂલલાના યશળેે.  



4.6.8 પ્રભાિત્ર/વહટિહપકેટ અભ્માવક્રભ ભાટે : 

(a) યીક્ષા અંગે : ફે વત્ર (ટભથ) દયમ્માન યીક્ષા ભાટે કઈ પી રેલાભાાં આલળે નશીં. 

ત્માયફાદના ફે વત્ર (ટભથ) દયમ્માન યીક્ષા આનાય યીક્ષાથીએ પ્રવત વલમ રૂા.500/- યીક્ષા 

પી ેટે ચકૂલલાના યશળેે. 

(b) નુઃનોંધણી (યી-એડભીળન) : અભ્માવક્રભની ભશિભ વભમભમાથદા 2 લથ (4 ટભથ) ણૂથ થમા 

ફાદના છ ભાવ (એક વત્ર/ટભથ)ના વભમગાાભાાં નુઃનોંધણી કયાલી અભ્માવક્રભ ણૂથ કયલાન 

યશળેે. જે ભાટે વલમ દીઠ પી રૂા.800/- તથા નોંધણી પી રૂા.100/- ચકૂલલાના યશળેે. 

4.7 કામદાકીમ કામગલાશી ભાટે અભદાલાદ ન્દ્મામિાંત્ર યશળેે. 

4.8 યવુનલવવિટીના વલવલધ વેર અને વવભવિઓ Link : https://baou.edu.in/cells-and-committees  

 એન્દ્ટી યેગીન્દ્વ કવભટી    

 ગ્રીલન્દ્વ યીએડ્રવેીવ વેર   

 વભુન્દ્વ ડલેરભેન્દ્ટ વેર (WDC) 

 એવવી/એવટી વેર 

 

4.9 વલદ્યાર્થી દ્વાયા વાંકગ : 
વલદ્યાથીએ તાના અભ્માવને રગતી કઈણ ફાફત અંગેન તભાભ ત્રવ્મલશાય તાનુાં રુૂાં નાભ, 

વયનામુાં, નોંધણી નાંફય, અભ્માવકેન્દ્રના નાભ-વયનાભા વાથે યવુનલવવિટી કામાથરમ મખુ્મ ભથકના વયનાભે 

ભકરલાનુાં યશળેે. પ્રલેળ, અભ્માવવાભગ્રી, સ્લાધ્મામકામો અને યીક્ષાને રગત ત્રવ્મલશાય અરગ-અરગ 

ત્રથી અથલા યવુનલવવિટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in ય Link : https://baou.edu.in/contact  ન ે

અનવુયી આેર વાંકથના ભાધ્મભે આની વભસ્માઓ ઈ-ભેર દ્વાયા યજૂ કયલાની યશળેે.  

 

https://baou.edu.in/cells-and-committees
http://www.baou.edu.in/
https://baou.edu.in/contact

