
���આુર� / ફ��આુર�-૨૦૧૬મા ંલેવાનાર સ�ાતં પર��ા �ગેની  

અગ�યની �ચુનાઓ 

૧. દર�ક પર��ાથ�એ પર��ા ફોમ� ભર�ુ ંફર�યાત છે. પર��ા ફોમ� ન ભરનાર પર��ાથ� પર��ા આપી શ�શે 

નહ�.  

૨. પર��ા ફોમ�મા ંપર��ાથ�એ પોતાનો તા�તરનો પાસપોટ�  સાઇઝનો ફોટો અ�કૂપણે લગાવવો. 

3. પર��ાથ�એ પર��ા ફોમ� ભરવા માટ� �િુનવસ�ટ�ની વેબસાઇટ www.baou.edu.in પર પોતાનો ન�ધણી નબંર 

લખી પર��ા ફોમ� ડાઉનલોડ કર�ુ.ં ફોમ�મા ંઆપેલ તમામ �ચૂનાઓ વાચંીને સાચી તથા સઘળ� મા�હતી 

અવ�ય ભર� પર��ા ફોમ� � તે ક��� પર જમા કરાવ�ુ.ં પર��ા ફોમ� જમા કરા�યાની પહ�ચ (� તે ક���ના 

સહ�/િસ�ા સાથે) અવ�ય રાખવી.   

૪.  પર��ાથ�એ પર��ા ફોમ� ભરવાની છે�લી તાર�ખ ૨૨/૧૧/૨૦૧૫ છે. 

૫. તા. ૨૫/૧૨/૨૦૧૫ બાદ પર��ાથ� �િુનવસ�ટ�ની વેબસાઇટ www.baou.edu.in પરથી જ પર��ા આપવા 

માટ�ની હોલ ટ�ક�ટ ડાઉનલોડ કર� શ�શે. �િુનવસ�ટ� �ારા ટપાલથી ઘરના સરનામે મોકલવામા ંઆવશે ન�હ. 

૬.  પર��ાથ�એ પર��ા આપતી વખતે પોતાની હોલ ટ�ક�ટ તથા �િુનવસ�ટ��ુ ંઆઇકાડ� ફર�યાતપણે સાથે 

રાખ�ુ.ં પર��ા દર�યાન હોલ ટ�ક�ટમા ંખડં િનર��ક�ીની સહ� અ�કુપણે કરાવવી. આઇકાડ� ન મળવાના 

સજંોગોમા ંક� ખોવાઇ જવાના �ક�સામા ંજ�ર� કાય�વાહ� કર� આઇકાડ� મેળવી લે�ુ.ં 

૭. િવ�ાથ�એ પર��ા ફોમ�મા ં તેનો સ�ંણૂ� નોધણી નબંર/અ�યાસ�મ અવ�ય લખવાનો રહ�શે. દા.ત. 

811010104787B.A. િવ�ાથ�એ નોધણી નબંર લખવામા ંઅ�કૂ કાળ� રાખવી. 

૮. િવ�ાથ�ઓએ �રૂ���ંુૂ ભરાયે�ુ ં પર��ા ફોમ� � તે અ�યાસ/�ો�ામક��� પર તા. 22/11/2015 �ધુીમાં 

અ�કૂ જમા કરાવવા�ુ ંરહ�શે. 

૯. Hall Ticket મા ંદશા�વેલ પર��ા ક��� પર જ પર��ા આપવાની રહ�શે અ�ય પર��ા ક��� પર આપેલ પર��ા 

રદ કરવામા ંઆવશે. િવ�ાથ� �િુનવિસ�ટ� �ારા ન�� કર�લ ક��� પર જ પર��ા આપવાની રહ�શે. 

૧૦. પર��ા �ગેની Hall Ticket/કોલ લેટર તમને ફાળવેલ પર��ા ક���, તમા�ંુ નામ, પર��ાના પાઠ��મો અને 

તમા�ંુ નોધણી નબંર દશા�વેલ હોય છે તે ચેક કર� લેશો. પર��ા સમયે પર��ા Hall Ticket/કોલ લેટરમા ંખડં 

િનર��ક�ીની અ�કૂ સહ� કરવાની રહ�શે.  

૧૧. � પાઠ��મોમા ં ન�ધણી કરાવી હોય તે જ પાઠ��મની પર��ા આપી શકાશે. તેમા ં ફ�રફાર કરવા દ�વામા ં

આવશે નહ�. 

૧૨. મા�હતી માગ�દશ�ક ��ુ�તકામા ંદશા��યા �જુબ જ પાઠ��મ કોડ અને પાઠ��મ ના શીષ�ક લખવામા ં�રૂ��રૂ� 

કાળ� રાખવી.  

૧૩. સામા�યર�તે સ�ાંત પર��ાઓ ���આુર� અને �ુલાઈ માસમા ં�થમ રિવવાર� શ� થશે તેની ન�ધ લેશો. 

પર��ા�ુ ંસમયપ�ક, Hall Ticket/કોલ લેટર �િુનવિસ�ટ�ની વેબસાઈટ www.baou.edu.in પર �કુવામાં આવે 

છે. 

૧૪. િવ�ાથ�ઓએ પર��ા ફોમ� � તે ક��� પર જમા કરા�યાની ક���ના સહ�-િસ�ા વાળ� પહ�ચ અવ�ય પોતાની 

પાસે રાખવી. 

૧૫. ઉ�રવહ� અને �રુવણીમાં િનર��કની સહ� ફર�જયાત હોવી જોઈએ અ�યથા ઉ�રવહ� ક� �રૂવણી મા�ય 

ગણાશે નહ�. 


