
B.Ed. Online Admission Steps 

B.Ed. અ�યાસ�મમા ં�વેશ મેળવવા ઈ�છતા ઉમેદવાર� સૌ �થમ મા�હતી ��ુ�તકાના પાછળના ંકવર પેઈજ પર ચ�ટાડ�લ �ાઉન હોલો �ટ�કર 

�યાન�વૂ�ક ખોલ�ુ ં�થી ઓનલાઈન ફોમ� ભરવા માટ�ના �ઝુરનેઈમ અને પાસવડ� મળશે. આ �ઝુરનેઈમ-પાસવડ�ની મદદથી �વેશાથ�એ ડૉ. 

બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�ની વેબસાઈટ www.baou.edu.in પર આપેલ બી.એ�્. ઓનલાઈન એ���સ ટ��ટ એ�લીક�શન લ�ક પર 

�ચૂનાઓને અ�સુર�ને Sign in કર� ુ ંઅને �મબ� સોપાનોમા ંઅર�ની કાય�વાહ� �રૂ� કરવી. 

 

>>>�વેશાથ�એ �વેશફોમ�ની એ��� Mozilla �ાઉઝરમા ંજ કરવાની રહ�શે.  

 

>>> Sign In કરતા પહ�લા શૈ��ણક લાયકાત માટ�ના ંતથા અ�ય જ�ર� તમામ Documents �ક�ન કર� જણાવેલ Sizeમા ંસો�ટકોપીમા ંસાથે 

રાખવા B.Ed.મા ંMethod-1 રાખવી હોય તે િવષયમા ંજ Entrance Test આપવાની હોય છે તે ન�� કર� રાખ�ુ.ં  

>>>પર��ણત બહ�નોએ લ�ન પછ�ના નામ �ગેની ગેઝેટની કોપી હોય, તો જ બદલાયેલ નામથી ફોમ� ભર�ુ,ં જો તે ન હોય તો શૈ��ણક લાયકાત 

દશા�વતી માક�શીટમા ંદશા�વેલ નામથી જ ફોમ� ભર�ુ.ં 

 

>>>Online Form ભરતી વખતે કોઈપણ �કારની સમ�યા જણાય ક� �િત થાય તો edu@baou.edu.in ઈ-મેઈલ ID પર Screen-Shot, Mobile 

No., User name અને Password સાથેનો ઈ-મેઈલ કરવો, થયેલ સમ�યા જણાવવી �થી તેનો ઉક�લ મળ� શક�. 

 

>>>Online Form ભરવાની ���યા સરળ છે, � �વય ંકરવી. જ�ર લાગે તો ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�, અમદાવાદ ખાતે 

િવના��ૂયે Online Form ભરવાની સહાય મળશે. 

>>>  Step-01 :  �વેશ પર��ા (Entrance Test) � િવષયમા ંઆપવાની હોય, તે ન�� કર� રાખો. સૌ �થમ Sign In કર� મા�હતી-

��ુ�તકામા ંઆપેલ �ઝુર નેઈમ અને પાસવડ� �ારા Login કર�ુ.ં �યારબાદ ‘Form Entry’ પર ��લક કર� ુ,ં � પેજ 

�લુ ેતેમા ં�ચૂના �જુબ નામ, �િત અને િવષય (Method-1 � િવષયની �વેશ પર��ા આપવાની હોય તે �વેશ 

પર��ા ક���)ની િવગતો ભરવી. આ િવગતો એકવાર સબમીટ કયા� પછ� બદલી શકાશે ન�હ, તેથી �યાન�વૂ�ક ફોમ� 

ભર� સબમીટ કરો.  

>>>  Step-02 :  Sign-in કયા� બાદ Form Entry પર ��લક કર� દર�ક િવગત ક�િપટલ લેટસ�મા ંભરવી.  

>>>  Step-03 :  Upload Documents મે�મુા ંજઈ નીચે �જુબના Documents Upload કરવા. �યાનમા ંરાખો ક� Documents ની Size 

વ� ુહશે, તો તેને Resize કયા� બાદ Upload કરવા.  

1. પાસપોટ�  સાઇઝનો ફોટો  

2. �વેશાથ�ની સહ�  



 

3. શાળા છોડ�ા�ુ ં�માણપ�  

4. �નાતક �ડ�ીની માક�શીટ (B.A./ B.Com./B.Sc./B.E.)  

5. અ��ુનાતક �ડ�ીની માક�શીટ (M.A./M.Com./M.Sc./M.E.)  

6. NCTE મા�ય Face To Face Mode ના ંઅ�યાસ�મની માક�શીટ 

(DEL.ED./P.T.C./D.ED./C.P.ED./B.P.ED.)વગેર�   

7. �ુલ અ�ભુવના �માણપ�ો  

8. હાલ નોકર�મા ંકાય�રત છો તે� ુ ં�માણપ� (તા.01/08/2017 પછ�� ુ)ં  

9. �િત�ુ ં�માણપ� (SC/ST/SEBC ��મીલીયર તા.30/03/2017 પછ�ની તાર�ખ�ુ)ં  

10. �દ�યાગં(િવકલાગં) હોવા �ગે�ુ ં�માણપ�(PH) (જો લા� ુપડ� ુ ંહોય તો)  

11. આધારકાડ�ની નકલ  

>>>  Step-04 :  ડો�મુે�ટ અ૫લોડ કયા� બાદ �વેશાથ�ને Print e-Form પર ��લક કયા� બાદ  પોતાના ભર�લ ફોમ�ની િવગત જોવા 

મળશ.ે જો તેમા ં�ધુારો ક� �િત જણાય તો નીચે આપેલ ‘Edit Details’ ૫ર �લીક કર� �ધુારો કર� િવગત Update 

કરવાની રહ�શે તેમજ જો �િત ન જણાય તો ‘Final Admission Submission’ ૫ર �લીક કરવા�ુ ંરહ�શે. � કરવાથી 

�વેશાથ�� ુ ંe-Admission Form PDFમા ંજનર�ટ થશે. �ને િ��ટ કર� �વેશાથ�એ નીચ ે�જુબના ડો�મુે�ટ અટ�ચ કર� 

સામેલ કવરમા ંબીડાણ કર� �િુનવિસ�ટ� કાયા�લય પર આપેલ સમયમયા�દામા ંજમા કરાવવા�ુ ંરહ�શે.  

>>>  Step-05 :  િ��ટ કર�લ ફોમ�ની સાથ ેઉપર જણાવેલ તમામ ડો�મુે�ટસની (Self attested) �વય ં�મા�ણત કર�લ કોપી� ુ ંબીડાણ 

કર� ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�, અમદાવાદ ખાતે B.Ed. િવભાગ પર �બ� અથવા ર��ટડ� 

પો�ટથી સમયસર પહ�ચે તે ર�તે મોકલશો. 

>>>B.Ed. �વેશ મા�હતી-��ુ�તકા સાથે આપવામા ંઆવેલ કવરમા ંબી.એ�્. �વેશફોમ� અને નીચે �જુબ �માણપ�ો 

�કૂ� �િુનવિસ�ટ� ખાતે પો�ટ/�બ� આપેલ સમય મયા�દામા ંજમા કરાવવા.  

>>>અ�ભુવ�ુ ં�માણપ� (સ�મ અિધકાર��ી/શાળાના કાય�રત િ���સપાલ અને શાળામા િ���સપાલ તર�ક� ફરજ 

બ�વતા હોય તો તેઓએ અ�ભુવના �માણપ� પર ઉપલા અિધકાર�ની કાઉ�ટર સહ� સાથ)ે પાસ કર�લ, NCTE 

મા�ય અ�યાસ�મની માક�શીટ, �ે��એુટ, પો�ટ �ે��એુટ માક�શીટ, �િત�ુ ં�માણપ�, �દ�યાગં(PH 60% 

િવકલાગંતા� ુ)ં �માણપ� ,  LC, આધારકાડ�  વગેર�  સાથે બીડાણમા ં�કૂવા.  

>>>�વેશ પર��ા અને અ�ય �ચૂનાઓ માટ� િનયિમત ર�તે �િુનવિસ�ટ� વેબસાઈટ www.baou.edu.in જોવા િવનતંી.  


