
 

B.Ed. Online Admission Steps 

B.ED. અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભેલલા ઈચ્છતા ઉભેદલાયે વૌ પ્રથભ ભાહશતી પસુ્તતકાના ાછનાાં કલય ેઈજ ય ચોંટાડેર બ્રાઉન શોરો તટીકય ધ્માનપલૂવક 
ખોરવુાં જેથી નીચે ઓનરાઈન યજીતરેળન ભાટેના યઝુયનેઈભ અને ાવલડવ ભળે. આ યઝુયનેઈભ-ાવલડવની ભદદથી પ્રલેળાથીએ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય 
ઓન યનુનલનવિટીની લેફવાઈટ www.baou.edu.in ય આેર ફી.એડ્. ઓનરાઈન એન્ટ્રન્ટ્વ ટેતટ એપ્રીકેળન રક ક ય ચચૂનાઓને અસવુયીને યજીતરેળન કયવુાં. 
અને ક્રભફદ્ધ વોાનોભાાં અયજીની કામવલાશી પયૂી કયલી. 
 

>>>પ્રળેાર્થીએ પ્રળેફર્મની એન્ટ્રી Mozilla બ્રાઉઝરર્ાાં જ કરળાની રષેે.  
 

>>> રજીસ્ટ્રેન રૂ કરતા પષેા કૈ્ષણિક ાયકાત ર્ાટેનાાં તર્થા અન્ટ્ય જરૂરી તર્ાર્ Documents સ્ટ્કેન કરી યગ્ય Sizeર્ાાં શફ્ટકપીર્ાાં શારે્થ 
રાખળા B.ED.ર્ાાં Method-1 રાખળી ષય તે વળવયર્ાાં જ Entrance Test આપળાન ષય છે તે નક્કી કરી રાખળ. 
 

>>>પરીણિતબષનેએ ગ્ન પછીના નાર્ અંગેની ગેઝેટની કપી ષય, ત જ બદાયે નાર્ર્થી રજીસ્ટ્રેન કરવ ાં. જ તે ન ષય ત ૈક્ષણિક 
ાયકાત દામળતી ર્ાકમીટર્ાાં દામળે નાર્ર્થી જ રજીસ્ટ્રેન કરવ ાં. 
>>>Online Registration કરતી ળખતે કઈપિ પ્રકારની શર્સ્ટ્યા જિાય કે ક્ષવત ર્થાય ત edu@baou.edu.in ઈ-રે્ઈ ID પર Screen-Shot, 

Mobile No. User name અને Password શારે્થન ઈ-રે્ઈ કરળ. ર્થયે શર્સ્ટ્યા જિાળળી થીર્થી તેન ઉકે ર્લી કે. 

>>>Online Registrationની પ્રક્રિયા શરલ છે. થી સ્ટ્ળયાં કરળી. જરૂર ાગે ત ડૉ. બાબાશાષબે આંબેડકર ઓપન ય વનળવશિટી અર્દાળાદ ખાતે 
વળનામલૂ્યે Online Registrationની શષાય ર્લે. 

>>>  Step-01 :  પ્રલેળ યીક્ષા (Entrance Test)જે નલમભાાં આલાની શોમ, તે નક્કી કયી યાખો.Online Registration ય કરીક કયવુાં. જે ેજ ખરેુ 
તેભાાં ચચૂના મજુફ નાભ, જાનત, અને નલમ (Method-1 જે નલમની પ્રલેળ યીક્ષા આલાની શોમ તે પ્રલેળ યીક્ષા કેન્ટ્ર)ની 
નલગતો બયલી. આ નલગતો એકલાય વફભીટ કમાવ છી ફદરી ળકાળે નહશ, તેથી ધ્માનપલૂવક રખી યઝુયનેઈભ અને ાવલડવ 
આીને વફભીટ કયો. આેર ભેસભુાાં “Sign-in” ય ક્લરક કયી યઝુયનેઈભ અને ાવલડવ આલો.  

>>>  Step-02 :  Sign-in કમાવ છી Form Entry ય ક્લરક કયી દયેક નલગત કેનટર રેટવવભાાં બયલી.  
>>>  Step-03 :  Upload Documents ભેસભુાાં જઈ નીચે મજુફભાાં Documents Upload કયલા. ધ્માનભાાં યાખો કે Documents ની Size લધ ુશળે, તો 

તેને Resize કયી છી Upload કયલા  



 

1. ાવોટવ  વાઇઝનો પોટો  
2. ઉભેદલાયની વશી  
3. ળાા છોડયાસુાં પ્રભણત્ર  

4. તનાતક હડગ્રીની ભાકવળીટ (B.A./ B.COM./B.SC./B.E.)  

5. અસતુનાતક હડગ્રીની ભાકવળીટ (M.A./M.COM./M.SC./M.E.)  

6. NCTE ભાન્ટ્મ Face To Face Mode નાાં અભ્માવક્રભની ભાકવળીટ (DEL.ED./P.T.C./D.ED./C.P.ED./B.P.ED.)લગેયે  

7. કુર અસબુલના પ્રભાણત્રો  
8. શાર નોકયીભાાં કામવયત છો તેસુાં પ્રભાણત્ર (તા.01/08/2017 છીસુાં)  

9. જાનતસુાં પ્રભાણત્ર (SC/ST/SEBC હક્રભીરીમય તા.30/03/2017 છીની તાયીખસુાં) 10. હદવમાાંગ(નલકરાાંગ) શોલા અંગેસુાં 
પ્રભાણત્ર(PH) (જો રાગ ુડત ુાં શોમ તો)  

11. આધાયકાડવની નકર.  
>>>  Step-04 :  ડોક્યભેુન્ટ્ટ અ૫રોડ કમાવ ફાદ પ્રલેળાથીને તક્રીન ૫ય ોતાના બયેર પોભવની નલગત જોલા ભળે. જો તેભાાં ચધુાયો કે ક્ષનત જણામ 

તો નીચે આેર „Edit Option‟ ૫ય લરીક કયી ચધુાયો કયલાનો યશળેે તેભજ જો ક્ષનત ન જણામ તો „Final Admission 

Submission‟ ૫ય લરીક કયલાસુાં યશળેે. જે કયલાથી પ્રલેળાથીસુાં e-Admission Form PDFભાાં જનયેટ થળે. જેને નપ્રન્ટ્ટ કયી 
પ્રલેળાથીએ નીચે મજુફના ડોક્યભેુન્ટ્ટ અટેચ કયી ૫વાંદ કયેર તટડી વેન્ટ્ટય ૫ય આેર વભમ ભમાવદાભાાં જભા કયાલલાસુાં યશળેે.  

>>>  Step-05 :  નપ્રિંટ કયેર પોભવની વાથે ઉય જણાલેર તભાભ ડોકયભેુન્ટ્ટવની (Self attested) તલમાં પ્રભાણણત કયેર કોીસુાં ફીડાણ કયી ડૉ. 
ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી, અભદાલાદ ખચે B.ED. નલબાગ ય રૂફરૂ અથલા યજીતટડવ ોતટથી વભમ વભમવય 
શોચે તે યીતે ભોકરી દેવુાં. 
>>>B.ED. પ્રલેળ ભાહશતીપસુ્તતકા વાથે આલાભાાં આલેર કલયભાાં ફી.એડ્. પ્રલેળ પોભવ અને નીચે મજુફ પ્રભાણત્રો મકુી 
યનુનલનવિટી ખાતે ોતટ/રૂફરૂ આેર વભમ ભમાવદભાાં જભા કયાલલા.  
>>>અસબુલસુાં પ્રભાણત્ર (વક્ષભ અનધકાયીશ્રી/ળાાના કામવયત નપ્રસ્ન્ટ્વાર અને ળાાભા નપ્રસ્ન્ટ્વાર તયીકે પયજ ફજાલતા શોમ 
તો તેઓએ અસબુલના પ્રભાણત્ર ય ઉરા અનધકાયીની કાઉન્ટ્ટય વશી વાથે) ાવ કયેર, NCTE ભાન્ટ્મ અભ્માવક્રભસુાં ભાકવળીટ, 

ગે્રજ્યએુટ, ોતટ ગે્રજ્યએુટ ભાકવળીટ જાનતસુાં પ્રભાણત્ર, હદવમાાંગ(PH 60% નલકરાાંગતાસુાં) પ્રભાણત્ર , LC, આધાયકાડવ લગેયે વાથે 
ફીડાણભાાં મકૂલા  
>>>પ્રલેળ યીક્ષા અને અન્ટ્મ ચચૂનાઓ ભાટે નનમનભત યીતે યનુનલનવિટી લેફવાઈટ www.baou.edu.in જોલા નલનાંતી  


