
જુન /  જુાઇ – ૨૦૧૬માાં ેવાનાર સત્ાાંત પરીક્ષા અંગેની અગત્યની 
સચૂનાઓ 

 

૧. દયેક યીક્ષાથીએ યીક્ષા પોભમ બયવ ું પયજીમાત છે. યીક્ષા પોભમ ન બયનાય યીક્ષાથી યીક્ષા 
આી ળકળ ેનશી.  

૨. યીક્ષા પોભમભાું યીક્ષાથીએ ોતાનો તાજેતયનો ાવોર્મ વાઇઝનો પોર્ો અચકૂણ ેરગાલલો.  
૩. યીક્ષાથીએ યીક્ષા પોભમ બયલા ભારે્ ય નનલનવિર્ીની લફેવાઇર્ www.baou.edu.in ય ોતાનો 

નોંધણી નુંફય રખી યીક્ષા પોભમ ડાઉનરોડ કયવ ું. પોભમભાું આેર તભાભ સચૂનાઓ લાુંચીને 
વાચી તથા વઘી ભાહશતી અલશ્મ બયી યીક્ષા પોભમ જે તે કેન્દ્ર ય જભા કયાલવ ું. યીક્ષા પોભમ 
જભા કયાવ્માની શોંચ (જે તે કેન્દ્રના વશી/નવક્કા વાથ)ે અલશ્મ યાખલી.  

૪.  યીક્ષાથીએ યીક્ષા પોભમ બયલાની છેલ્રી તાયીખ ૧૯/૦૫/૨૦૧૬ છે.  
૫. નનમત વભમભમામદાભાું યીક્ષા પોભમ બયનાય નલદ્યાથીઓ ાવેથી ય નનલનવિર્ી દ્વાયા કોઈણ 

પ્રકાયની યીક્ષા પી રેલાભાું આલતી નથી.  
૬. વુંપણૂમ ભાહશતી અને તાજેતયના પોર્ા વાથ ેબયેલ ું નનમત પોભમ નલદ્યાથીએ ોતાના અભ્માવકેન્દ્ર 

ય નલના મલૂ્મે તા. ૧૯/૦૫/૨૦૧૬ સ ધીભાું જભા કયાલલાન ું યશળે.ે 
૭. ય નનલનવિર્ી દ્વાયા નનમત વભમભાું નનમત યીક્ષા પોભમ બયલાનો આગ્રશ યાખલાભાું આલ ે છે. 

નલદ્યાથી જો નનમત વભમ ભમામદાભાું યીક્ષા પોભમ નશી બયે તો રેઇર્ પી બયલાની યશળે.ે     
૮. પોભમ જભા કયાલલાની નનમત મ દ્દત છી તા. ૨૦/૫/૨૦૧૬ થી તા. ૩૧/૫/૨૦૧૬ સ ધી રેઇર્ 

પી તયીકે રૂનમા ૧૦૦/- (અંકે રૂનમા વો પયૂા) બયીને નલદ્યાથીએ યીક્ષા પોભમ ય નનલનવિર્ી, 
અભદાલાદ ખાતે જભા કયાલલાન ું યશળે.ે રેઇર્ પી ભારે્ “ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન 
ય નનલનવિર્ી, અભદાલાદ”ના નાભનો ચેક/ડી.ડી. ય નનલનવિર્ી અભદાલાદના વયનાભે તા. 
૩૧/૦૫/૨૦૧૬ સ ધીભાું ય નનલનવિર્ી કામામરમને ભે એ યીતે ભોકરલાનો યશળે.ે ત્માયફાદ 
ય નનલનવિર્ીને ભેર કોઇણ ચકે/ડી.ડી. ભાન્દ્મ ગણાળ ેનશીં.      

૯. તા. ૧/૬/૨૦૧૬ થી તા. ૧૦/૬/૨૦૧૬ સ ધી રેઈર્ પી તયીકે રૂનમા ૨૦૦/- (અંકે રૂનમા 
ફવો પયૂા) બયીને નલદ્યાથીએ યીક્ષા પોભમ ય નનલનવિર્ી અભદાલાદ ખાતે જભા કયાલલાન  ું યશળે.ે 
રેઇર્ પી ભારે્ “ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન ય નનલનવિર્ી, અભદાલાદ”ના નાભનો 
ચેક/ડી.ડી. ય નનલનવિર્ી અભદાલાદના વયનાભે તા. ૧૦/૦૬/૨૦૧૬ સ ધીભાું ય નનલનવિર્ી 
કામામરમને ભે એ યીતે ભોકરલાનો યશેળ.ે ત્માયફાદ ય નનલનવિર્ીને ભેર કોઇણ ચકે/ડી.ડી. 
ભાન્દ્મ ગણાળ ેનશીં.      

૧૦. તા. ૧૦/૬/૨૦૧૬ છી કોઈણ નલદ્યાથીન ું યીક્ષા પોભમ સ્લીકાયલાભાું આલળ ે નશીં તથા 
તેભની શોર ર્ીકીર્(જે યીક્ષા ખુંડભાું ફેવલા પયજજમાત છે) ણ ઉરબ્ધ થળ ે નશીં. જેની 
નલદ્યાથીએ ખાવ નોંધ રેલી.    

૧૧. તા. ૨૦/૬/૨૦૧૬ ફાદ યીક્ષાથી ય નનલનવિર્ીની લેફવાઈર્ યથી ોતાની શોર ર્ીકીર્ 
ડાઉનરોડ કયી ળકાળ.ે શોર ર્ીકીર્ ય નનલનવિર્ી દ્વાયા ર્ારથી ઘયના વયનાભે ભોકરલાભાું 
આલળ ેનશીં.   

http://www.baou.edu.in/


 

૧૨.  યીક્ષાથીએ યીક્ષા આતી લખતે ોતાની શોર ર્ીકીર્ તથા ય નનલનવિર્ીન ું આઇકાડમ 
પયજીમાતણે વાથ ેયાખવ ું. યીક્ષા દયમ્માન શોર ર્ીકીર્ભાું ખ ુંડ નનયીક્ષકશ્રીની વશી અચકૂણ ે
કયાલલી. આઇકાડમ ન ભલાના વુંજોગોભાું કે ખોલાઇ જલાના હકસ્વાભાું જરૂયી કામમલાશી જરૂયી 
કામમલાશી કયી આઇકાડમ ભેલી રેવ ું.  

૧૩.  નલદ્યાથીએ યીક્ષા પોભમભાું તેનો વુંપણૂમ નોંધણી નુંફય/અભ્માવક્રભ અલશ્મ રખલાનો યશળે.ે 
દા.ત. 811010104787B.A.  નલદ્યાથીએ નોંધણી નુંફય રખલાભાું અચકૂ કાજી યાખલી.  

૧૪. નલદ્યાથીઓએ પ યેપ ર ું બયામેલ ું યીક્ષા પોભમ જે તે અભ્માવ/પ્રોગ્રાભકેન્દ્ર ય તા. 
૧૯/૦૫/૨૦૧૬ સ ધીભાું અચકૂ જભા કયાલલાન ું યશેળ.ે  

૧૫. Hall Ticket ભાું દળામલરે યીક્ષા કેન્દ્ર ય જ યીક્ષા આલાની યશેળ ેઅન્દ્મ યીક્ષા કેન્દ્ર ય 
આેર યીક્ષા યદ કયલાભાું આલળ.ે નલદ્યાથી ય નનલનવિર્ી દ્વાયા નક્કી કયેર કેન્દ્ર ય જ યીક્ષા 
આલાની યશેળ.ે  

૧૬.  યીક્ષા અંગેની Hall Ticket/કોર રરે્ય તભને પાલરે યીક્ષા કેન્દ્ર, તભાર ું  નાભ, યીક્ષાના 
ાઠ્યક્રભો અને તભાર ું નોંધણી નુંફય દળામલરે શોમ છે તે ચેક કયી રેળો. યીક્ષા વભમે યીક્ષા 
Hall Ticket/ કોર રરે્યભાું ખુંડ નનયીક્ષકશ્રીની અચકૂ વશી કયલાની યશેળ.ે  

૧૭.  જે ાઠ્યક્રભોભાું નોંધણી કયાલી શોમ તે જ ાઠ્યક્રભની યીક્ષા આી ળકાળ.ે તેભાું પેયપાય કયલા 
દેલાભાું આલળ ેનશી.  

૧૮. ભાહશતી ભાગમદળમક સ્સ્તકાભાું દળામવ્મા મ જફ જ ાઠ્યક્રભ કોડ અને ાઠ્યક્રભ ના ળીમક 
રખલાભાું પયેૂપ યી કાજી યાખલી.  

૧૯. વાભાન્દ્મ યીતે વત્ાુંત યીક્ષાઓ જાન્દ્ય આયી અને જ રાઇ ભાવભાું પ્રથભ યનલલાયે ળરૂ થળ ેતેની 
નોંધ રેળો. યીક્ષાન ું વભમત્ક, Hall Ticket/કોર રરે્ય ય નનલનવિર્ીની લફેવાઇર્ 
www.baou.edu.in ય મ કલાભાું આલળ.ે  

૨૦.  નલદ્યાથીઓએ યીક્ષા પોભમ જે તે કેન્દ્ર ય જભા કયાવ્માની કેન્દ્રના વશી-નવક્કા લાી શોંચ 
ોતાની ાવે યાખલી.  

૨૧.  ઉત્તયલશી અને પ યલણીભાું નનયીક્ષકની વશી પયજજમાત શોલી જોઇએ અન્દ્મથા ઉત્તયલશી કે 
પ યલણી ભાન્દ્મ ગણાળ ેનશી.          

 

 

 

  

http://www.baou.edu.in/

