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જુલાઈ – ૨૦૧૬ ની પરીક્ષા ર્ાટે અગત્યની સૂચનાઓ 

 જુલાઈ ૨૦૧૬ની પરીક્ષા આપવા ર્ાંગતા િરકે નવદ્યાથીઓએ પરીક્ષા ફોર્મ ભરવુ ંફરનજયાત છે. 

 પરીક્ષા ફોર્મ તા. ૧૯/૪/૨૦૧૬ થી યુનનવર્સસટી વબેસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.  

 નનયત સર્યર્યામિાર્ા ં પરીક્ષા ફોર્મ ભરનાર નવદ્યાથીઓ પાસથેી યુનનવર્સસટી દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની 

પરીક્ષા ફી લવેાર્ા ંઆવતી નથી.  

 સપંણૂમ ર્ાનહતી અન ેતાજેતરના ફોટા સાથ ેભરેલુ ંનનયત ફોર્મ નવદ્યાથીએ પોતાના અભ્યાસકને્દ્ર પર નવના 

ર્ૂલ્ય ેતા. ૧૯/૫/૨૦૧૬ સધુીર્ા ંજર્ા કરાવવાનુ ંરહશેે. 

 યુનનવર્સસટી દ્વારા નનયત સર્યર્ા ંનનયત પરીક્ષા ફોર્મ ભરવાનો આગ્રહ રાખવાર્ા ંઆવ ેછે. નવદ્યાથી જો 

નનયત સર્ય ર્યામિાર્ાં પરીક્ષા ફોર્મ નહીં ભર ેતો લઇેટ ફી ભરવાની રહશે.ે      

 ફોર્મ જર્ા કરાવવાની નનયત ર્ુદ્દત પછી તા. ૨૦/૫/૨૦૧૬ થી તા. ૩૧/૫/૨૦૧૬ સુધી લેઇટ ફી 

તરીકે રૂનપયા ૧૦૦/- (અંક ે રૂનપયા સો પૂરા) ભરીને નવદ્યાથીએ પરીક્ષા ફોર્મ યુનનવર્સસટી ખાતે જર્ા 

કરાવવાનું રહેશે. લેઇટ ફી ર્ાટે “ડૉ. બાબાસાહબે આબંડેકર ઓપન યુનનવર્સસટી, અર્િાવાિ”ના નાર્નો 

ચેક/ડી.ડી. યુનનવર્સસટી અર્િાવાિના સરનાર્ે તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૬ સધુીર્ાં યુનનવર્સસટી કાયામલયને ર્ળ ે

એ રીતે ર્ોકલવાનો રહેશે. ત્યારબાિ યુનનવર્સસટીને ર્ળેલ કોઇપણ ચેક/ડી.ડી. ર્ાન્દ્ય ગણાશે નહીં.      

 તા. ૧/૬/૨૦૧૬ થી તા. ૧૦/૬/૨૦૧૬ સુધી લેઈટ ફી તરીકે રૂનપયા ૨૦૦/- (અંકે રૂનપયા બસો 

પૂરા) ભરીને નવદ્યાથીએ પરીક્ષા ફોર્મ યુનનવર્સસટી અર્િાવાિ ખાતે જર્ા કરાવવાનું રહેશે. લેઇટ ફી ર્ાટે 

“ડૉ. બાબાસાહબે આબંડેકર ઓપન યનુનવર્સસટી, અર્િાવાિ”ના નાર્નો ચેક/ડી.ડી. યુનનવર્સસટી 

અર્િાવાિના સરનાર્ે તા. ૧૦/૦૬/૨૦૧૬ સધુીર્ા ંયુનનવર્સસટી કાયામલયન ેર્ળે એ રીતે ર્ોકલવાનો 

રહેશે. ત્યારબાિ યુનનવર્સસટીને ર્ળેલ કોઇપણ ચેક/ડી.ડી. ર્ાન્દ્ય ગણાશે નહીં.      

 તા. ૧૦/૬/૨૦૧૬ પછી કોઈપણ નવદ્યાથીનુ ંપરીક્ષા ફોર્મ સ્વીકારવાર્ા ંઆવશ ેનહીં તથા તરે્ની હોલ 

ટીકીટ(જે પરીક્ષા ખડંર્ા ંબસેવા ફરનજયાત છે) પણ ઉપલબ્ધ થશ ેનહીં. જેની નવદ્યાથીએ ખાસ નોંધ 

લેવી.    

 તા. ૨૦/૬/૨૦૧૬ બાિ પરીક્ષાથી યુનનવર્સસટીની વબેસાઈટ પરથી પોતાની હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરી 

શકાશે.  
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