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ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટી 
(ગુજરાત સરકાર  દ્વા રા  સ્થા નપત)    

“જ્યોનતર્મય” પરરસર, શ્રી બાલાજી ર્રંિરની સાર્ે,  
સરખેજ-ગાધંીનગર હાઇવે, છારોડી, અર્િાવાિ-૩૮૨૪૮૧  

E-mail: info@baou.edu.in | Website: www.baou.edu.in 
જા.ન.ંબાઆંઓય/ુપરીક્ષા/              /૨૦૧૭                                                        તા. 21/11/2017  

પ્રનત,  
કેન્દ્ર સયંોજકશ્રી / પ્રોગ્રાર્ ઇન્દ્ચાર્જશ્રી/નવદ્યાથીઓ  

 

નવષય :- જાન્દ્યઆુરી – ૨૦૧૮ ની સત્ાતં પરીક્ષા અંગ ે

કેન્દ્ર સયંોજકશ્રી / પ્રોગ્રાર્ ઇન્દ્ચાર્જશ્રી/નવદ્યાથીઓ, 

ઉપરોક્ત નવષય અન્દ્વયે જણાવવાનુ ં કે યનુનવનસિટી દ્વારા જાન્દ્યઆુરી – ૨૦૧૮ર્ા ંલવેાનાર સત્ાતં પરીક્ષા 
આપવા ર્ાટે હકિાર િરેક પરીક્ષાથી પાસે ફરજીયાત પરીક્ષા ફોર્મ ભરાવવાના થાય છે, જે સિંભે નીચેના 
મદુ્દા ધ્યાનર્ા ંરાખશો. 
 

જાન્દ્યઆુરી – ૨૦૧૮ ની પરીક્ષાનુ ંફોર્મ ભરવાની અગત્યની તારીખો 
પરીક્ષા ફી ની નવગત નવદ્યાથી દ્વારા અભ્યાસકેન્દ્ર પર  

ફોર્મ જર્ા કરાવવાની તારીખ  

અભ્યાસકેન્દ્રો દ્વારા  
પરીક્ષા નવભાગ, યનુનવનસિટી ખાતે  
જર્ા કરાવવાની અંનતર્ તારીખ 

નવના મલૂ્યે 23/11/2017 થી 15/12/2017 17/12/2017 

રૂ.૨૦૦/- લેઇટ ફી સાથ ે 16/12/2017 થી 25/12/2017 28/12/2017 

રૂ.૪૦૦/- લેઇટ ફી સાથ ે 26/12/2017 થી 03/01/2018 05/01/2018 

રૂ.૧૦૦૦/- લેઇટ ફી સાથ ે 04/01/2018 થી 10/01/2018 12/01/2018 

નોંધ:  Vocational Professional કોષમના રીપીટર નવદ્યાથીઓએ નવષય િીઠ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે    
તા.13/01/2018 – ના રોજ સાજંે ૪:૦૦કલાક થી પરીક્ષાની હોલ ટીકીટ  

યનુનવસીટીની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. 

જાન્દ્યઆુરી – ૨૦૧૮ર્ા ંલેવાનાર સત્ાતં પરીક્ષા અંગનેી અગત્યની સચૂનાઓ  

                                                                ,,                                            

                .                                    /                           આ                     . 

1. ચાલ ુ વષે પરીક્ષા ફોર્મ તા.24/11/2017 થી યનુનવસીટીની વેબસાઈટ પરથી પરીક્ષાથી પોતાના 
એનરોલ્ર્ેન્દ્ટ નબંર દ્વારા યનુનવનસિટીની વેબસાઇટ www.baou.edu.in પરથી ઓનલાઈન ર્ોડથી જ 
ભરી શકશે. 

2. નવા પ્રવશેાથી, જુના નવદ્યાથી કે રીપીટર નવદ્યાથી - િરેક પરીક્ષાથીએ પરીક્ષા આપવા ર્ાટે પરીક્ષા ફોર્મ 

ભરવુ ંફરજીયાત છે. 
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3. નવદ્યાથી નનધામરરત પરીક્ષા ફી/લેઇટ ફી ફક્ત રાષ્ટ્રીયકૃત (Nationalized) બેંકના ં રડર્ાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ દ્વારા જ 
ભરી શકશે. રડર્ાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ ‘Dr. Babasaheb Ambedkar Open University’ payable at Ahmedabad 
નો કઢાવવાનો રહશેે.  

4. નવદ્યાથીએ પરીક્ષા ફોર્મ સાથ ેપરીક્ષા ફી/લઇેટ ફી કેશ (રોકડ) કે ચેક દ્વારા જર્ા કરાવવી નહી આવા 
પરીક્ષા ફોર્મ કોઈપણ સજંોગોર્ા ં યનુનવનસિટી દ્વારા સ્વીકારવાર્ા ં આવશે નહી અન ે પરીક્ષાફોર્મ રિ 
ગણવાર્ા ંઆવશે તેર્જ નવદ્યાથી પરીક્ષાર્ા ંબેસી શકશે નહી.   

5. સપંણૂમ અને સાચી નવગતો સાથે ભરેલ પરીક્ષા ફોર્મ ઓનલાઈન સબર્ીટ કયામ બાિ તેજ ફોર્મની હાડમ 
કોપી (ઈ-નપ્રન્દ્ટ) પરીક્ષાથીએ પોતાની સહી કરી સાથ ે નનધામરરત પરીક્ષા ફી/લેઇટ ફી નો બેંક રડર્ાન્દ્ડ 
ડ્રાફ્ટ જોડી નનયત તારીખ પહલેા અભ્યાસ કેન્દ્ર પર જર્ા કરાવવાનુ ંરહશેે.  

6. કેન્દ્ર સયંોજકશ્રીઓએ પરીક્ષાથીઓ દ્વારા જર્ા કરાવલે પરીક્ષા ફોર્મ સહી-નસક્કા કરી સાથે નનધામરરત 
પરીક્ષા ફી /લઇેટ ફી નો બેંક રડર્ાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ જોડી ફોર્મ જર્ા કરાવવાની નનયત તારીખ બાિ બ ે
રિવસર્ા ંપરીક્ષા નવભાગ, યનુનવનસિટી ખાતે રૂબરૂ જર્ા કરાવવાના રહશેે.  

7. નનયત સર્ય ર્યામિા પહલેા ંપરીક્ષા આપી શકાશે નરહ. િા.ત.  

I. જો બી.એ., બી.કોર્., બ્લીસ, એર્.એ. તથા ડીપ્લોર્ા અભ્યાસક્રર્ોના ં નવદ્યાથીનુ ં એડર્ીશન 
જાન્દ્યઆુરી – ૨૦૧૭ ર્ા ંથયુ ંહોય તો FY ની પરીક્ષા જાન્દ્યઆુરી – ૨૦૧૮ર્ા ંઆપી શકે.   

II. આજ રીતે, બી.એ., બી.કોર્. તથા એર્.એ. અભ્યાસક્રર્ોના ં SYના ં નવદ્યાથીઓ તેર્ના SYના ં
એડર્ીશનના ં એક વષમ બાિ SYની તથા બી.એ., બી.કોર્. અભ્યાસક્રર્ોના ં TYના ં નવદ્યાથીઓ 
તેર્ના TYના ંએડર્ીશનના ંએક વષમ બાિ TYની પરીક્ષા આપી શકશે.  

III. પરંત,ુ જો FY, SY કે TYના નવદ્યાથીઓએ તેર્ના જે-તે વષમના એડર્ીશનના એક વષમ બાિ 
પરીક્ષા આપી હોય અને ફેઈલ થયા હોય, તો તેઓ તે વષમની ફેઈલ થયેલા નવષયોની પરીક્ષા 
હવે પછી લેવાનાર સત્ાતં પરીક્ષા િરમ્યાન આપી શકશે. િા.ત. જાન્દ્યઆુરી–૨૦૧૬ ના 
પ્રવેશાથી જૂન – ૨૦૧૭ ની સત્ાતં પરીક્ષા આપી શકશે. પરંત ુજો તેઓ આ પરીક્ષા િરમ્યાન 
ફેઈલ થયા હોય, તો ફેઈલ થયેલા નવષયોની જાન્દ્યઆુરી–૨૦૧૮ર્ા ંલવેાનાર સત્ાતં પરીક્ષા 
આપી શકાશે.   

IV. ર્ાત્ સટીફીકેટ અભ્યાસક્રર્ના ંનવદ્યાથીઓ પ્રવેશના ૬ ર્રહના પછી પરીક્ષા આપી શકશે. જેર્ કે 
જૂન – ૨૦૧૭ર્ા ં સટીફીકેટ અભ્યાસક્રર્ર્ા ં પ્રવેશ લીધો હોય, તો પરીક્ષાથી જાન્દ્યઆુરી – 
૨૦૧૮ર્ા ંપરીક્ષા આપી શકે.    

8. પરીક્ષાર્ા ંગેરરીનતની સજા થયેલ હોય, તે નવદ્યાથી સજાનો કાયમકાળ પણૂમ થયા બાિ જ પરીક્ષા આપી 
શકશે. િા.ત. 

I. જાન્દ્યઆુરી ૨૦૧૭ ની પરીક્ષા િરમ્યાન ગેરરીનત નનનર્તે્ત એક વષમની સજા થયેલ નવદ્યાથી 
જાન્દ્યઆુરી ૨૦૧૮ ર્ા ંપરીક્ષા આપી શકશે. તથા,  

II. જૂન/જુલાઈ ૨૦૧૬ ની પરીક્ષા િરમ્યાન ગેરરીનત નનનર્તે્ત બ ે વષમની સજા થયલે નવદ્યાથી 
જૂન/જુલાઈ ૨૦૧૮ર્ા ંપરીક્ષા આપી શકશે.  

III. જાન્દ્યઆુરી ૨૦૧૬ ની પરીક્ષા િરમ્યાન ગેરરીનત નનનર્તે્ત બે વષમની સજા થયલે નવદ્યાથી 
જાન્દ્યઆુરી ૨૦૧૮ ર્ા ંપરીક્ષા આપી શકશે.  

9. પરીક્ષા ફોર્મર્ા ં પરીક્ષાથીએ પોતાનો તાજેતરનો પાસપોટમ સાઇઝનો ફોટો ફરજીયાતપણે લગાવવાનો 
રહશેે  
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10. નવદ્યાથીએ પરીક્ષા ફોર્મ ભરતી વખતે તેનો નોંધણી નબંર તથા અભ્યાસક્રર્ અવશ્ય િશામવવાનો રહશેે. 
િા.ત. 811010104787B.A. નવદ્યાથીએ નોંધણી નબંર લખવાર્ા ં અચકૂ કાળજી રાખવી. ઉિાહરણર્ા ં
બતાવ્યા પ્રર્ાણે “.”(ડોટ)પણ કરવુ.ં  

11. અભ્યાસકેન્દ્ર સચંાલકોએ નવદ્યાથી ચોકસાઈપવૂમક સાચી ર્ારહતી ભરે અને પરીક્ષા ફોર્મ તથા પરીક્ષા ફોર્મ 
જર્ા કરાવ્યાની પહોંચર્ા ં આપના કેન્દ્રના સહી નસક્કા થાય તેની કાળજી રાખવી. ઉિાહરણ તરીકે 
નવદ્યાથીનો નોંધણી નબંર અને નાર્, અભ્યાસક્રર્, પાઠયક્રર્ના કોડ અને નાર્ વગેરે ર્ાટે ર્ાગમિશમન 
પરંુૂ પાડવુ.ં અધરૂા અથવા ખોટી નવગતો વાળા પરીક્ષા ફોર્મ યનુનવનસિટી દ્વારા ર્ાન્દ્ય ગણશ ેનરહ તનેી 
પરીક્ષાથી તથા કેન્દ્ર સચંાલકે કાળજી રાખવી. 

12. પરીક્ષા ફોર્મર્ા ંઅને પરીક્ષા ફોર્મ જર્ા કરાવ્યાની પહોંચર્ા ંઅભ્યાસ કેન્દ્રના ંસહી અને નસક્કા બનં ેહશ,ે 
તો જ પરીક્ષાથીનુ ંફોર્મ ર્ાન્દ્ય ગણવાર્ા ંઆવશે.  

13. પરીક્ષાથીએ પરીક્ષા ફોર્મ જર્ા કરાવ્યા બાિ પરીક્ષા ફોર્મ જર્ા કરાવ્યાની પહોંચ નવદ્યાથીએ કાળજીપવૂમક 
સભંાળીને રાખવી.  

14. નનયત સર્યર્યામિાર્ા ંપરીક્ષા ફોર્મ ભરનાર નવદ્યાથીઓ નવના મલૂ્યે પોતાના અભ્યાસ કેન્દ્ર પર પરીક્ષા 
ફોર્મ જર્ા કરાવી શકે છે. પરીક્ષાથીએ નવના મલૂ્યે પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15/12/2017 છે . 

15. યનુનવનસિટી દ્વારા નનયત સર્યર્ા ંનનયત પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાનો આગ્રહ રાખવાર્ા ંઆવે છે. નવદ્યાથી જો 
નનયત સર્ય ર્યામિાર્ા ંપરીક્ષા ફોર્મ નરહ ભરે, તો લેઇટ ફી ભરવાની રહશેે.  

16. ફોર્મ જર્ા કરાવવાની નનયત મદુ્દત પછી તા.16/12/2017 થી 25/12/2017 સધુી લેઇટ ફી તરીકે 
રૂનપયા ૨૦૦/- (અંકે રૂનપયા બસો પરુા) ભરીને, પરીક્ષાથીએ પરીક્ષા ફોર્મની હાડમ કોપી પોતાની સહી 
કરી નનયત તારીખ પહલેા અભ્યાસ કેન્દ્ર પર જર્ા કરાવવાનુ ંરહશેે.  

17. તા.26/12/2017 થી 03/01/2018 સધુી લઇેટ ફી તરીકે રૂનપયા ૪૦૦/- (અંકે રૂનપયા ચારસો પરુા) 
ભરીને, પરીક્ષાથીએ પરીક્ષા ફોર્મની હાડમ કોપી પોતાની સહી કરી નનયત તારીખ પહલેા અભ્યાસ કેન્દ્ર 
પર જર્ા કરાવવાનુ ંરહશેે.  

18. તા.04/01/2018 થી 10/01/2018 સધુી લઇેટ ફી તરીકે રૂનપયા ૧0૦૦/- (અંકે રૂનપયા એક હજાર 
પરુા) ભરીને, પરીક્ષાથીએ પરીક્ષા ફોર્મની હાડમ કોપી પોતાની સહી કરી નનયત તારીખ પહલેા અભ્યાસ 
કેન્દ્ર પર જર્ા કરાવવાનુ ંરહશેે.  

19. અગાઉ જણાવ્યા મજુબ કેન્દ્ર સયંોજકશ્રીઓએ પરીક્ષાથીઓ દ્વારા જર્ા કરાવેલ પરીક્ષા ફોર્મ સહી-નસક્કા 
કરી ફોર્મ જર્ા કરાવવાની નનયત તારીખબાિ બે રિવસર્ા ંપરીક્ષા નવભાગ, યનુનવનસિટી ખાતે રૂબરૂ 
જર્ા કરાવવાના રહશેે. 

20. પરીક્ષા ફોર્મ એ નવદ્યાથીની કારરકિી સાથે જોડાયેલ ડોક્યરેુ્ન્દ્ટ હોવાથી પોસ્ટ/કુરરયર દ્વારા ર્ોકલાયેલ 
પરીક્ષા ફોર્મની કોઈપણ જવાબિારી યનુનવનસિટીની રહશેે નહી.   

21. સપંણૂમ અને સાચી નવગતો અને પરીક્ષા ફી – લેઇટ ફી (તારીખ અનસુધંાને લાગ ુપડે તે મજુબ) સાથે 
ઓનલાઈન ફાઈનલ સબર્ીટ કરેલ પરીક્ષા ફોર્મ પર ફોર્મ સબર્ીટ કયામ તારીખ છપાયેલ હશ ે જે 
તારીખ આપે ફોર્મ સબર્ીટ કયામ તારીખ ગણાશે અને તે મજુબ લેઇટ-ફી ગણવાર્ા ંઆવશે.  

22. તા.10/01/2018 પછી કોઈ પણ નવદ્યાથીનુ ંપરીક્ષા ફોર્મ સ્વીકારવાર્ા ંઆવશે નહી તથા તેર્ની હોલ 
ટીકીટ (જે પરીક્ષા ખડંર્ા ંબસેવા ર્ાટે ફરજીયાત છે), તે પણ ઉપલબ્ધ થશે નરહ, તેની નવદ્યાથીએ ખાસ 
નોંધ લેવી.  
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23. તા.13/01/2018 થી તર્ાર્ ડીગ્રી, ડીપ્લોર્ા ંઅભ્યાસક્રર્ના ં નવદ્યાથીઓ તથા તા.25/01/2018 થી CCC 

તથા BPP અભ્યાસક્રર્ના ં નવદ્યાથીઓ યનુનવનસિટીની વેબસાઈટ પરથી પોતાની હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ 
કરી શકશે અને એજ રિવસે િરેક અભ્યાસ કેન્દ્ર તથા પરીક્ષા કેન્દ્ર પરથી ર્ળી શકશે.   

24. પરીક્ષાથીએ પરીક્ષા આપતી વખતે પોતાની હોલ ટીકીટ તથા યનુનવનસિટીનુ ંઆઇકાડમ ફરજીયાતપણ ે
સાથે રાખવુ ંઅને પરીક્ષા િરમ્યાન હોલ ટીકીટર્ા ંખડં નનરીક્ષકશ્રીની સહી અચકૂપણે કરાવવી.  

25. આઇકાડમ ન ર્ળવાના સજંોગોર્ા ં કે ખોવાઇ જવાના રકસ્સાર્ા ં જરૂરી કાયમવાહી કરી પરીક્ષા પહલેા 
આઇકાડમ રે્ળવી લવે ુ ંતથા પરીક્ષા સર્યે આઈ-કાડમ પોતાની પાસે રાખવુ.ં   

26. નવદ્યાથીએ યનુનવનસિટી દ્વારા નક્કી કરેલ પરીક્ષા કેન્દ્રર્ા ં અને Hall Ticket ર્ા ં િશામવલે પરીક્ષા કેન્દ્ર 
પરથી  જ પરીક્ષા આપવાની રહશેે અન્દ્ય પરીક્ષા કેન્દ્ર પર આપેલ પરીક્ષા રિ કરવાર્ા ંઆવશે.  

27. પરીક્ષાની Hall Ticketર્ા ં પરીક્ષાથીને ફાળવલે પરીક્ષા કેન્દ્ર, પરંુૂ નાર્, નોંધણી નબંર, પાઠયક્રર્ો, 
પરીક્ષાની તારીખ અન ેસર્ય ની નવગતો સપંણૂમ અને સાચી િશામવેલ છે, તે ચેક કરી લશેો. પરીક્ષા 
ખડંર્ા ંHall ticketર્ા ંખડં નનરીક્ષકશ્રીની અચકૂપણે સહી કરાવવાની રહશેે.  

28. પરીક્ષા ફોર્મ તેર્જ Hall ticket ર્ાટેની કોઈ પણ અગવડ પડે તો exam.query@baou.edu.in પર    
ઈર્ેઈલ કરવાનો રહશેે.  

29. પરીક્ષાથીએ જે પાઠયક્રર્ોર્ા ંનોંધણી કરાવી હોય તે જ પાઠયક્રર્ની પરીક્ષા આપી શકાશે. 
30. ઓનલાઈન પરીક્ષા ફોર્મ ભરતી વખતે ર્ારહતી ર્ાગમિશમક પસુ્સ્તકાર્ા ંિશામવ્યા મજુબ જ પાઠયક્રર્ કોડ 

અને પાઠયક્રર્ના શીષમક નસલકે્ટ કરવાના રહશેે, જેની પરૂી કાળજી રાખવી.  
31. પરીક્ષાનુ ંસર્યપત્ક તથા હોલ ટીકીટ (Hall Ticket) યનુનવનસિટીની વેબસાઈટ www.baou.edu.in પર 

મકૂવાર્ા ંઆવશે.  
32. ઉત્તરવહી અને પરુવણીર્ા ંનનરીક્ષકની સહી ફરજજયાત હોવી જોઇએ અન્દ્યથા ઉત્તરવહી કે પરુવણી ર્ાન્દ્ય 

ગણાશ ેનહી. 
 
 

                                                                                             -Sd- 
Controller of Examination (I/c.)  

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

