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ડૉ. ફાફાવાશફે આંફડેકય ઓન મનુનલર્સવટી 

(ગજુયાત વયકાય દ્લાયા સ્થાનત)   

“જ્મોનતભમમ” રયવય, ડૉ.ફાફાવાશેફ આંફડેકય ઓન મુનનલર્સવટી ભાગમ,   

વયખેજ-ગાંધીનગય શાઇલ,ે છાયોડી, અભદાલાદ-૩૮૨૪૮૧ 

E-mail: info@baou.edu.in | Website: www.baou.edu.in 

જા.નં.ફાઆંઓમુ/યીક્ષા/TEEJuly-20/Web/૨૦૨૦                                                   તા. ૧૧ / ૦૫ /૨૦૨૦  

પ્રનત,  

અભ્માવકેન્દ્ર વંમોજકશ્રી / યીક્ષાકેન્દ્ર  ઇન્દ્ચાજમશ્રી / પ્રોગ્રાભ ઇન્દ્ચાજમશ્રી / નલદ્યાથીઓ 

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન મુનનલવીટી, 

અભદાલાદ  

 

નલમ: જૂન-જુરાઈ ૨૦૨૦ વત્ાતં યીક્ષાના ંઓનરાઈન ભાધ્મભથી યીક્ષા પોભમ બયલા અગં ે

શ્રીભાન વંમોજકશ્રી / લશારા નલદ્યાથીઓ, 

ઉયોક્ત નલમ અન્દ્લમે જણાલલાનુ ં કે મુનનલર્સવટી દ્લાયા જૂન-જુરાઈ ૨૦૨૦ભાં રેલાનાય વત્ાંત યીક્ષા આલા ભાટે રામક દયેક 

નલદ્યાથીઓ એ યીક્ષા પોભમ બયાલલાના થામ છે, જે વંદબે નીચેના ભુદ્દા ધ્માનભાં યાખળો. 
 

જૂન-જુરાઈ ૨૦૨૦ વત્ાતં યીક્ષાઓના ંપોભમ બયલાની અગત્મની તાયીખો 

યીક્ષા પી ની નલગત 
નલદ્યાથી દ્લાયા અભ્માવકને્દ્ર ય 

પોભમ જભા કયાલલાની તાયીખ 

અભ્માવકને્દ્રો દ્લાયા 

યીક્ષા નલબાગ, મનુનલર્સવટી ખાત ે

જભા કયાલલાની અનંતભ તાયીખ 

નલના ભલૂ્મ ે 12/05/2020 થી 11/06/2020 

17/06/2020  નલના ભલુ્મે  

(રઇેટ પી લગય) 

12/06/2020 થી 14/06/2020 

(ખાવ રકસ્વાભા ંઅનનલામમ વંજોગોન ેકાયણ)ે  
 

નોંધ:   

1. નલદ્યાથીઓ દ્લાયા યીક્ષા પોભમ મનુનલર્સવટીની લેફવાઇટ www.baou.edu.in યથી ઓનરાઈન ભાધ્મભથી બયી ળકાળે.  

2. શારની Coronavirus COVID-19 ની રયનસ્થનતને ધ્માને રેતા મનુનલર્સવટી દ્લાયા નલદ્યાથીઓના ં નશતભા ં યીક્ષા પોભમ 

નલરફંથી બયલાના ંવંજોગોભા ંબયલાની થતી રઇેટ- પી (ેનલ્ટી) ભાથંી ભનુક્ત આલાનુ ંનક્કી કયલાભાં આલેર છે.  

3. દયેક નલદ્યાથીઓએ યીક્ષા પોભમ બયલાની છેલ્રી તાયીખ ૧૪/૦૬/૨૦૨૦ વધુીભા ંયીક્ષા પોભમ બયલાની પ્રરિમા ણૂમ કયી દેલાની 

યશેળે.       

4. દયેક અભ્માવિભની યીક્ષાની દ્ધનત UGC અન ે વયકાયશ્રીના ં રદળાનનદળેોને ધ્માને રઇ નક્કી કયલાભા ં આલળે જેની નલગતો 

આગાભી વભમભા ંપ્રનવદ્ધ કયલાભા ંઆલળ.ે 

5. યીક્ષાનંુ વભમ ત્ક યીક્ષા ળરુ થલાના ૧૦ થી ૧૫ રદલવ શરેા જાશયે કયલાભાં આલળે. 

6. યીક્ષાનંુ વભમ ત્ક જાશયે થમા ફાદ યીક્ષાની શોર ટીકીટ મનુનલવીટીની લફેવાઈટ યથી ડાઉનરોડ કયી ળકાળ.ે 
 

જૂન-જુરાઈ ૨૦૨૦ વત્ાતં યીક્ષા અગંનેી અગત્મની વચૂનાઓ  

1. શારની Coronavirus COVID-19 ની વંિભણની રયનસ્થનતને ધ્માને રેતા મુનનલર્સવટી દ્લાયા ચારતા નલનલધ 

અભ્માવિભોની જૂન-જુરાઈ ૨૦૨૦ વત્ાંત યીક્ષા UGC આ અંગેની ભાગમદર્સળકા અને COVID-19 અંગે ગુજયાત 

વયકાયશ્રીનાં રદળાનનદેળો ભુજફ જ રેલાભાં આલળે. 

2. તા.12/05/2020નાં યોજથી નલદ્યાથી ોતાના એનયોલ્ભેન્દ્ટ નંફય દ્લાયા મુનનલર્સવટીની લેફવાઇટ www.baou.edu.in 

યથી યીક્ષા પોભમ ઓનરાઈન ભાધ્મભથી જ બયી ળકળે. 

3. ઓનરાઈન યીક્ષા પોભમ બયતી લખતે ભાનશતી ભાગમદળમક ુનસ્તકાભાં દળામવ્મા ભુજફ જ ાઠ્મિભ કોડ અને ાઠ્મિભના ળીમક 

નવરેક્ટ કયલાના યશળેે, જેની ૂયી કાજી યાખલી.  

4. નલા પ્રલેળાથી, જુના નલદ્યાથી અન ેયીીટય નલદ્યાથી - દયેક નલદ્યાથીઓએ યીક્ષાભા ંઉનસ્થત યશેલા ભાટે યીક્ષા પોભમ બયલાનુ ં

યશળેે.  
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5. Vocational Professional કોમના યીીટય નલદ્યાથીઓએ નનમભાનુવાય નલમ દીઠ નનધામરયત યીક્ષા પી બયલાની યશેળે, જે પક્ત 

ઓનરાઈન ભાધ્મભથી જ ઈન્દ્ટયનેટ ફેંકકગ, BHARAT QR, Debit Card, Credit Card, PoS, BHIM App દ્લાયા 

બયી ળકાળે.  

6. ઉયોક્ત યીક્ષા પી  કેળ (યોકડ), ચેક અથલા રડભાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટ દ્લાયા જભા કયાલલી નશી આલા યીક્ષા પોભમ મુનનલર્સવટી દ્લાયા 

અભાન્દ્મ ગણી નલદ્યાથીન ેયત કયલાભાં આલળે.    

7. વંૂણમ અને વાચી નલગતો વાથે બયરે યીક્ષા પોભમ ઓનરાઈન વફભીટ કમામ ફાદ તેની શાડમ કોી (ઈ-પોભમ ની નપ્રન્દ્ટ) નલદ્યાથી 

ોતાની વશી કયી નનમત તાયીખ શેરા અભ્માવ કેન્દ્ર / મુનનલર્સવટીભુખ્મ ભથક ય જભા કયાલી ળકળે. 

8. કેન્દ્ર વંમોજકશ્રીઓએ નલદ્યાથીઓ દ્લાયા જભા કયાલેર યીક્ષા પોભમ ય વશી-નવક્કા કયી પોભમ જભા કયાલલાની નનમત તાયીખ 

વુધીભાં યીક્ષા નલબાગ, મુનનલર્સવટી ખાતે યજીસ્ટડમ ોસ્ટ / કુરયમય ભાયપતે જભા કયાલલાના યશેળે. 

9. જુરાઈ -૨૦૧૯ ભાં ફી.એ. તેભજ ફી.કોભ.ભાં પ્રલેળ ભેલેર નલદ્યાથીઓએ નલા અભ્માવિભ પ્રભાણનેી યીક્ષા આલાની 

યશળેે જેનું વભમત્ક અરગ યશેળે. 

10. જે નલદ્યાથીઓના ંયીક્ષા પોભમભાં તભેનો પોટો ના ંજણામ તે નલદ્યાથીઓએ ોતાનો તાજેતયનો ાવોટમ વાઇઝનો પોટો યીક્ષા 

પોભમ ય રગાલલાનો યશેળે  

11. નનમત વભમ ભમામદા શેરાં યીક્ષા આી ળકાળે નનશ. દા.ત.  

I. જો ફી.એ., ફી.કોભ., બ્રીવ, એભ.એ. તથા ડીપ્રોભા અભ્માવિભોના ંનલદ્યાથીનું એડભીળન જુરાઈ  – ૨૦૧૯ ભા ં

થમંુ શોમ તો FY ની યીક્ષા જુરાઈ – ૨૦૨૦ભા ંઆી ળકે.   

II. આજ યીતે, ફી.એ., ફી.કોભ. તથા એભ.એ. અભ્માવિભોનાં SYનાં નલદ્યાથીઓ તેભના SYનાં એડભીળનનાં એક લમ 

ફાદ SYની તથા ફી.એ., ફી.કોભ. અભ્માવિભોનાં TYનાં નલદ્યાથીઓ તેભના TYનાં એડભીળનનાં એક લમ ફાદ 

TYની યીક્ષા આી ળકળે.  

III. યંતુ, જો FY, SY કે TYના નલદ્યાથીઓએ તેભના જે-તે લમના એડભીળનના એક લમ ફાદ યીક્ષા આી શોમ અન ે

પેઈર થમા શોમ, તો તેઓ તે લમની પેઈર થમેરા નલમોની યીક્ષા શલે છી રેલાનાય વત્ાંત યીક્ષા દયમ્માન આી 

ળકળે. દા.ત. જાન્દ્મુઆયી–૨૦૧૮ ના પ્રલેળાથી ડીવેમ્ફય – ૨૦૧૯ ની વત્ાંત યીક્ષા આી ળકળે. યંતુ જો તેઓ 

આ યીક્ષા દયમ્માન પેઈર થમા શોમ, તો પેઈર થમેરા નલમોની જુરાઈ – ૨૦૨૦ભાં રેલાનાય વત્ાંત યીક્ષા આી 

ળકાળે.   

IV. ભાત્ વટીપીકેટ અભ્માવિભનાં નલદ્યાથીઓ પ્રલેળના ૬ ભનશના છી યીક્ષા આી ળકળે. જેભ કે જાન્દ્મુઆયી – 

૨૦૨૦ભાં વટીપીકેટ અભ્માવિભભા ંપ્રલેળ રીધો શોમ, તો નલદ્યાથી જુરાઈ – ૨૦૨૦ભા ંયીક્ષા આી ળકે.    

12. યીક્ષાભાં ગેયયીનતની વજા થમેર શોમ, તે નલદ્યાથી વજાનો કામમકા ૂણમ થમા ફાદ જ યીક્ષા આી ળકળે. દા.ત. 

I. જુરાઈ - ૨૦૧૮ ની યીક્ષા દયમ્માન ગેયયીનત નનનભતે્ત એક લમની વજા થમેર નલદ્યાથી જુરાઈ - ૨૦૧૯ભાં યીક્ષા 

આી ળકળે.   

II. જુરાઈ - ૨૦૧૮ ની યીક્ષા દયમ્માન ગેયયીનત નનનભતે્ત ફે લમની વજા થમેર નલદ્યાથી જુરાઈ - ૨૦૨૦ભાં યીક્ષા 

આી ળકળે. 

III. જુરાઈ - ૨૦૧૯ ની યીક્ષા દયમ્માન ગેયયીનત નનનભતે્ત એક લમની વજા થમેર નલદ્યાથી જુરાઈ - ૨૦૨૦ભાં યીક્ષા 

આી ળકળે.   

IV. જુરાઈ - ૨૦૧૯ ની યીક્ષા દયમ્માન ગેયયીનત નનનભતે્ત ફે લમની વજા થમેર નલદ્યાથી જુરાઈ - ૨૦૨૧ભાં યીક્ષા 

આી ળકળે.   

V. ડીવેમ્ફય - ૨૦૧૯ ની યીક્ષા દયમ્માન ગેયયીનતના કેવ થમેર નલદ્યાથી  જુરાઈ - ૨૦૨૦ ભાં યીક્ષા પોભમ બયી ળકળ ે

નનશ કે યીક્ષા આી ળકળે નનશ.  

13. નલદ્યાથીએ યીક્ષા પોભમ બયતી લખતે તેનો નોંધણી નંફય તથા અભ્માવિભ અલશ્મ દળામલલાનો યશળેે. દા.ત. 

811010104787B.A. નલદ્યાથીએ નોંધણી નંફય રખલાભાં અચૂક કાજી યાખલી. ઉદાશયણભા ં ફતાવ્મા પ્રભાણે 

“.”(ડોટ)ણ કયલંુ.  

14. અભ્માવકેન્દ્ર વંચારકોએ નલદ્યાથી ચોકવાઈૂલમક વાચી ભાનશતી બય ે અને યીક્ષા પોભમ તથા યીક્ષા પોભમ જભા કયાવ્માની 

શોંચભાં આના કેન્દ્રના વશી નવક્કા થામ તેની કાજી યાખલી. ઉદાશયણ તયીકે નલદ્યાથીનો નોંધણી નંફય અને નાભ, 

અભ્માવિભ, ાઠ્મિભના કોડ અને નાભ લગેયે ભાટે ભાગમદળમન ૂરું ાડલંુ. અધૂયા અથલા ખોટી નલગતો લાા યીક્ષા પોભમ ભાન્દ્મ 

ગણાળે નનશ તેની નલદ્યાથી તથા કેન્દ્ર વંચારકે કાજી યાખલી. 

15. યીક્ષા પોભમભાં અને યીક્ષા પોભમ જભા કયાવ્માની શોંચભાં અભ્માવ કેન્દ્રનાં વશી અને નવક્કા શોલા જરૂયી છે.તેભજ નલદ્યાથીએ 

યીક્ષા પોભમ જભા કયાવ્મા ફાદ પોભમ જભા કયાવ્માની શોંચ કાજીૂલમક વંબાીને યાખલી.  
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16. વંૂણમ અને વાચી નલગતો વાથે ઓનરાઈન પાઈનર વફભીટ કયેર યીક્ષા પોભમ ય પોભમ વફભીટ કમામ તાયીખ છામેર શળે જે 

તાયીખ નલદ્યાથી દ્લાયા પોભમ વફભીટ કમામ તાયીખ ગણાળે.  

17. નનમત વભમ ભમામદાભા ંઓનરાઈન યીક્ષા પોભમ વફનભટ કયરે નલદ્યાથીની જ શોર ટીકીટ ઉરબ્ધ કયલાભાં આલળે, તેની દયેક  

નલદ્યાથીઓએ ખાવ નોંધ રેલી.  

18. યીક્ષાનું વભમ ત્ક જાશેય થમા ફાદ તભાભ અભ્માવિભનાં નલદ્યાથીઓ મુનનલર્સવટીની લેફવાઈટ યથી ોતાની શોર ટીકીટ 

ડાઉનરોડ કયી ળકળે અને એજ રદલવે દયેક અભ્માવ કેન્દ્ર તથા યીક્ષા કેન્દ્ર યથી ભી ળકળે.  

19. યીક્ષા કેન્દ્રો ય ફેઠક વ્મલસ્થાનાં આમોજન અથે તાયીખ અને વેળન ભુજફ નલદ્યાથીઓની વંખ્મા ભુજફનું ત્ક યીક્ષા 

કેન્દ્રનાં ઈ-ભેઈર આઈડી ય ભોકરલાભાં આલળે. 

20. નલદ્યાથીએ મુનનલર્સવટી દ્લાયા નક્કી કયેર યીક્ષા કેન્દ્રભાં અને Hall Ticket ભાં દળામલેર યીક્ષા કેન્દ્ર યથી જ યીક્ષા 

આલાની યશેળે અન્દ્મ યીક્ષા કેન્દ્ર ય આેર યીક્ષા યદ કયલાભાં આલળે.  

21. નલદ્યાથીએ યીક્ષા આતી લખતે ોતાની શોર ટીકીટ તથા મુનનલર્સવટીનું આઇકાડમ વાથ ે યાખલંુ અન ેયીક્ષા દયમ્માન શોર 

ટીકીટભાં ખંડ નનયીક્ષકશ્રીની વશી અચૂકણે કયાલલી.  

22. યીક્ષાની Hall Ticketભાં નલદ્યાથીને પાલેર યીક્ષા કેન્દ્ર, ૂરું નાભ, નોંધણી નંફય, ાઠ્મિભો, યીક્ષાની તાયીખ અને વભમ 

ની નલગતો વંૂણમ અને વાચી દળામલેર છે, તે ચેક કયી રેળો. યીક્ષા ખંડભાં Hall ticketભાં ખંડ નનયીક્ષકશ્રીની અચૂકણે વશી 

કયાલલાની યશેળે.  

23. યીક્ષા પોભમ તેભજ Hall ticket ભાટેની કોઈ ણ અગલડ ડે તો exam.query@baou.edu.in ય ઈભઈેર કયલાનો 

યશળેે.  

24. નલદ્યાથીએ જે ાઠ્મિભોભાં પ્રલેળ નોંધણી કયાલી શોમ તે જ ાઠ્મિભની યીક્ષા આી ળકાળે. 

25. શારની Coronavirus COVID-19 વંિભણની રયનસ્થનતને ધ્માને રઇ નલદ્યાથી દ્લાયા યીક્ષા પોભમ અભ્માવ કેન્દ્ર ય 

તેભજ અભ્માવ કેન્દ્રો દ્લાયા મુનનલર્સવટી ખાતે જભા કયાલતી લખતે ગુજયાત વયકાય અને બાયત વયકાયનાં COVID-19          

અંગેનાં રદળાનીદેળોનું વંૂણમ ણે ારન કયલા અંગે આ વલેને ખાવ અનુયોધ છે.    

 

 

 

-Sd- 

Prof. (Dr.) Nilesh K Modi 

Controller of Examination (I/c.) 

 

 


