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er Degree)
TIMETABLE - Degree Co
ourses
DA
ATE

11:0
00 TO 2:00

11 to 12.30
 કંપન
ની લો (ECO-08)

12.30 to 2.00
2

3:00 TO
T 6:00

 મુદ્રા. બેિ કંગ અને
ને

નાણાકીય સં થાઓ
ઓ (ECO09)

 ગુજરાતી ગ

(EGT-01),

 िह दी ग य (EHD-01),
 Languag
ge Through Literature (EEG-01),
 અથર્શા ના
ન મ ૂળભ ૂત ખ્યાલો (EEC--01),

 આધુિનક ભ
ભારત : 1857-1964 (EH
HI-01),

20/1/2018

 રાજકીય િસ ાંતો અને સં થાઓનો પ
પિરચય (EPS-01),
 સમાજનો અ યાસ (ESO-01),

 વહીવટ િસ ાંતો (EPA-01),

 સં કૃ ત પ ,ગ , નાટક અને

 પડત
તરના ત વો (ECO-10)

 આયકરના ત વો (ECO11)

 ગુજરાતી પ

ોત (EST-01)

(EGT-02),

 िह दी प य (EHD-02),

 The Stru
ucture of Modern English (EEG-02),
 વાતં ય પ્રાિ
પ્ર ત પછીનો ભારતનો આિથર્
આ ક િવકાસ (EEC-02),

 ભારત : પ્રાચીન
પ્ર
સમયથી ઈ. સ. ની 8 મી સદી સુધી (EHI-0
02),

21/1/2018

 ભારતમાં સરકાર અને રાજકારણ (EPS-02),
 ભારતમાં સમાજ (ESO-02),

 ભારતીય વહીવટ (EPA-02),

 વૈિદક સાિિહ ય અને આષર્ મહાકા યો (EST-02)
 કાય
યાર્લય યવ થાતંત્ર અને
સંચ
ચાલન (AOM-01)

 સેક્રેટરીયલ પ્રેક્ટીીસ (ASP01)

 ગુજરાતી સાિહ યની પરે ખા (EGT-03),

 िहंदी सािह
िह यका इितहास एवं सािह य पिरचय (EHD-03),

 COmmunication Skills in English (EEG-03),

 પ્રાથિમક આંકડાશા
આં
ીય રીતો અને મોજણી
મ
પ િતઓ (EEC-03
3),
 ઈિતહાસ – ભારત 8 મી થી 15 મી સદી સુધી (EHI-03),
 આધુિનક ભ
ભારતીય રાજનૈિતક િવચાર
રધારા (EPS-03),
22/1/2018

 સમાજશા ીય િવચારધારા (ESO-03
3),
 િવકાસ વહ
હીવટ (EPA-03),

 િવક્રમોવર્શીયમ્
શી
અને મહાકા ય (EST
T-03)
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3:00 to 4:30

4:3
30 to 6:00

 િફચર લેખન (AFW-01)

 રે િડયો માટે લેખન (AWR01)

 ગુજરાતી સાિહ યના વ પો (EGT-04),

 म यकालीन भारतीय सािह य, समाज और सं कृित (EHD-04),
 English for Practical Purposes (EEG-04),

 ભારતમાં કૃિષ િવકાસ (EEC-04),

 ઈિતહાસ – ભારત 16 મી થી 18 મી સદીના મ ય સુધી (EHI-04),

23/1/2018

 આંતરરા ટ્રીય સંબધ
ં ો (EPS-07),
 સામાિજક તરીકરણ (ESO-04),

 કાિમર્ક વહીવટ (EPA-04),

 અલંકાર સાિહ ય (EST-04)
 ધંધાકીય યવ થા (ECO-01)

 નામા પ િત-1 (ECO-02)

 ગુજરાતી ભાષા (EGT-05),

 आधुिनक भारतीय सािह य (EHD-05),
 Understanding Prose (EEG-05),

 અથર્શા માં પ્રારં િભક
ગિણતીય પ િતઓ

(EEC-05)

 આિથર્ક િવચારો
અને નીિતઓ

(EEC-09)

 ભારત : અઢારમી સદીના મ યભાગથી ઓગણીસમી સદીના મ યભાગ
સુધી (EHI-05),

24/1/2018

 દિક્ષણ એિશયામાં સરકાર અને રાજનીિત (EPS-05),

 સમાજ અને ધમર્ (ESO-05),

 નાણાકીય વહીવટ (EPA-05),

 યવહાિરક યાકરણ (EST-05)
 સાિહ ય િસ ાંત અને ભાષા િવિનયોગ (EGT-06),

 िह दी भाषा : इितहास और वतर्मान

(EHD-06),

 Understanding Poetry (EEG-06),

25/1/2018

 આિથર્ક િવકાસના ઢાંચા-તુલના મક અ યાસ (EEC-06),

 સમુદાય માટે પોષણ

 પ ૂવર્ અને અિગ્ન એિશયામાં સરકાર અને રાજકારણ (EHI-06),

(ANC-01)

 પ ૂવર્ અને દિક્ષણ-પ ૂવર્ એિશયામાં સરકાર અને રાજનીિત (EPS-06),
 ભારતમાં સામાિજક સમ યાઓ (ESO-06),

 જાહેરનીિત (EPA-06),
 દશર્નશા
27/1/2018

 મેનેજમે ટના િસ ાંતો (ECO-03)

 વેપારી કાયદો (ECO-05)

28/1/2018

 બજાર પ્રિક્રયા (AMK-01)

 િનકાસ પ્રિક્રયા અને

29/1/2018

 અથર્શા ના િસ ાંતો (ECO-06)

 આંકડાશા ના મ ૂળત વો

 મારા વ નનુ ં ભારત (FGP-

 ગ્રામ વરાજ (FGP-03)

30/1/2018

31/1/2018

 Reading the Novel
(EEG-08)

02)FGP-02 {BDP(B.A &
B.Com) & M.A(Master Course)

(EST-06)

 માનવિવ ાઓ અને સમાજિવજ્ઞાનોમાં બુિનયાદી અ યાસક્રમ(FHS-01)
 બુિનયાદી પાઠયક્રમ :

દ તાવેજીકરણ (AED-01)

(ECO-07)

અંગ્રેજી (FEG-01)

 િવજ્ઞાન અને પ્રૌ ોિગકીમાં બુિનયાદી પાઠયક્રમ (FST-01)
 બુિનયાદી પાઠયક્રમ :

 FGP-03 {BDP(B.A &
B.Com) & M.A(Master
Course)

િહ દી (FHD-01)

 બુિનયાદી પાઠયક્રમ :

 Understanding Drama
(EEG-07)

ગુજરાતી (FGT-01)

1/2/2018  અનુવાદ (ATR-01)

 માનવ પયાર્વરણ (AHE-01) (CES)

2/2/2018  નામા પ િત-2 (ECO-04)

 બાળસંભાળ સેવા આયોજન (ACC-01)
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 િહ દ વરાજ

(FGP-01), BDP
[B.A/B.Com] &
Master Degree
COURSE)

TIMETABLE - Master Courses
DATE

11:00 TO 2:00

TIMETABLE - Diploma Courses
11 to 12.30

DATE

 Basic Understanding of Fincial Managment (DFM-01),

 British Poetry (MEG-01),

20/1/2018

 Basics of Cost Accounting (DACA-01),

 आधुिनक िह दी का य (MHD-02),
 સમાજશા ીય િસ ાંતો ભાગ-1 (MSO-01),

20/1/2018

 નવલકથાનુ ં વ પ (MGT-01)

 British Drama (MEG-02),

21/1/2018

 उप यास और कहानी (MHD-03),

21/1/2018

(MSO-03),

 ગુજરાતી ભાષાનુ ં વનીતંત્ર અને પતંત્ર (MGT03)

 િનબંધ (MGT-04)

22/1/2018

अ ययन (MHD-14)

 Working Capital Management (DFM-04),

(MHD-16)

 Variance Analysis (DACA-04),

 सािह य िस धांत और समालोचना (MHD-05),

23/1/2018

 સમાજશા ીય િસ ાંતો ભાગ-2 (MSO-05),
 સાિહ ય િવવેચનના િસ ાંતો (MGT-05)

(आिदका य, भिक्त

(MSO-06),

का य एवं रीित

 સાિહ ય મીમાંસા (MGT-06)

का य) (MHD-01)

 Indian English Literature (MEG-07),
(MSO-07),

 Personal Insurance-2 (DIN-04),
 દૂ રવતીર્ િશક્ષણનુ ં યવ થાપન (ES-314)

25/1/2018

 દૂ રવતીર્ િશક્ષણ માટે પ્ર યાયન તકિનકી (ES-318)

 भाषा िवज्ञान और
07)

 New Literature in English (MEG-08),
(MSO-

08),
 અનુવાદ (અંગ્રેજી અને િહ દીમાંથી (MGT-08)

 उप यास :

 નવજાત િશશુ સંભાળ (DMCH-03),
 નવજાત િશશુ સંભાળ અને કુ ટુંબિનયોજન (DVHW-03)
 દશર્ન સાિહ ય, ધમર્શા

અને યવહાિરક યાકરણ (DSL-03)

 रे िडयो के िलए लेखन (DCH-04),
 કુ ટુંબ િનયોજન અને

ીઓની સામા ય તકલીફોનુ ં િનરાકરણ

(DMCH-04),
 ફ ટ એઇડ અને સામા ય રોગોની સારવાર અને એ વાયરમે ટલ
સેિનટે શન (DVHW-04)
 સં કૃ ત કા યિવવેચન અને ગુજરાતનુ ં સં કૃત સાિહ યમાં પ્રદાન
(DSL-04)
 िविभ न सामािजक वगर् और लेखन (DCH-05)

24/1/2018

िह दी भाषा (MHD-

 ગુજરાતી ગ ના સીમાિચ ો (MGT-07)

 American Novel (MEG-11)

 Developments in Accounts (DAA-04),
 Other Methods of O.R. (DOR-04)

 िह दी का य-१

 American Literature (MEG-06),

03),

 ग य सािह य लेखन (DCH-03),

 અ યેતા સહાયક સેવાઓ (ES-313)

 Literary Criticism and Theory (MEG-05),

31/1/2018

 પ્રિશ ટ સં કૃ ત સાિહ યનો પિરચય (DSL-02)

 PERT & CPM (DOR-03)

 भारतीय उप यास

 પ્રાદે િશક સમાજશા /િક્રયાનુ ં સમાજશા

 Assignment and Transportation Problems (DOR-02)

 Personal Insurance-1 (DIN-03),

(प्रेमचंद का िवशेष

25/1/2018

30/1/2018

 રસીકરણ અને માત ૃ સંભાળ (DVHW-02)

 Managerial Cost Accounting (DACA-03),

 िह दी उप यास-१

 Australian Literature (MEG-09)

 પયાર્વરણનુ ં સમાજશા

 પ્રસુિત દર યાન અને પ્રસુિત પછીની સારવાર (DMCH-02),

 General Insurance-2 (DIN-02),

 Accounting in Special Situation for Companies (DAA-

 જાિત (Gender) અને સમાજ (MSO-04),

29/1/2018

 फीचर लेखन (DCH-02),

 Anlytical Accounting (DAA-02),

 Policy matters in Financial Management (DFM-03),

06),

 નગર સમાજશા

 સં કૃ ત ભાષા : વ પ અને પિરચય (DSL-01)

(ES-312)

 िह दी भाषा और सािह य का इितहास (MHD-

28/1/2018

 Basics of Operation Research (DOR-01),

 વ-અ યયન માટેની મુિદ્રત સામગ્રીની પરે ખા અને િવકાસ

 Aspects of Language (MEG-04),

27/1/2018

 ગ્રામ આરોગ્ય સમુદાય કાયર્ અને રોગોનો ફેલાવો (DVHW-01)

Management (DFM-02),

 नाटक और अ य ग य िव याए (MHD-04),

24/1/2018

 માત ૃ-બાળ વા ય અને સગભાર્ માતાની સારવાર (DMCH-01)

 General Insurance (DIN-01),

 Various Formas of Costing (DACA-02),

 British Novel (MEG-03),

23/1/2018

 सज
ृ ना मक लेखन के िस धांत (DCH-01),

 Basics of Accounting (DAA-01),

 Project Appraisal and Analytical Tools in Financial

 સમાજશા ીય સંશોધનની પ િતઓ (MSO-02),

 ભારતીય સમાજશા

3:00 to 4:30

 દૂ રવતીર્ િશક્ષણનો િવકાસ અને ત વદશર્ન (ES-311)

 ગુજરાતી પ્રિતિનિધ કિવતા (MGT-02)

22/1/2018

3:00 TO 6:00

व प

और िवकास (MHD13)
 िह दी उप यास-२
(MHD-15)
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 का य लेखन (DCH-06)

DATE

TIMETABLE - Certificate Courses
11:00 to 12.30

11:00 TO 2:00

3:00 TO 6:00

 Compulsary Courses: The Language Learner (CTE-01),

30/1/2018



પ્રવાસનનો બુિનયાદી પાઠયક્રમ TS-01 (CMT & CTM),



યોગ પિરચય-મહિષર્ પતંજિલ યોગદશર્નમ CYS-01



નૈસગ પચારના િસ ાંતો CIN-01,



માનવ અિધકાર: સમાજ અને િવકાસ CHR-01,



તમે અને તમારો આહાર CFN-01

 Learn English (CCSE-01),


ીનુ ં ઋતુચક્ર અને ગભાર્વ થા (CTBA-01),

 સુરિક્ષત સગભાર્વ થા અને પ્રસુિત માટે ની તૈયારી (CCBP-01),



શરીર િવજ્ઞાન-માનિસક વા થ (CYS-02),

 પ ૃ વી તથા પ ૃ વીનું વાતાવરણ (CEA-01),



નૈસગ પચાર ારા િચિક સા (CIN-02)



અ ટાંગ યોગ- વ થ જીવનચયાર્ (CYS-03),



શરીર િવજ્ઞાન અને માનિસક વા ય (CIN-03)

 ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનુ ં જીવન ચિરત્ર (CALT-01),
 આંગણવાડી સંક પના અને િશશુ િશક્ષણનો ભારતીય પિરપ્રે ય (CCAW-01),
 NGO સંચાલન પિરચય (BMS-001)

31/1/2018

 The Structure of English (CTE-02),



પ્રવાસન સંચાલન (TS-03),

 પ્રસુિત દર યાન અને પ્રસુિત સંભાળ (CTBA-02),



પ્રવાસન બજાર યવ થા (TS-06),

 બાળકના વ ૃિ , િવકાસ, આહાર અને પોષણ



પાર પિરકતા, પયાર્વરણ અને પ્રવાસ (TS-05-CES),

 રસીકરણ, સામા ય શારીિરક તકલીફો અને ઉપાય (CCBP-02),



માનવ અિધકાર અને ભારત (CHR-02)



તમારો આહાર અને તેની ઉપયોગીતા (CFN-02)

 પ્રદુ ષણ અને પયાર્વરણના પ્ર ો તથા જાળવણી (CEA-02),
 ડૉ. આંબેડકરનું િચંતન (CALT-02),
 આંગણવાડી : યવહાર અને સંચાલન (CCAW-02)


યવ થાપનના કાય (BMS-002)

 Teaching Strategies (CTE-03),
 નવજાત િશશુ સંભાળ અને કુ ટુંબિનયોજન (CTBA-03),
 બાળકોની માનિસક સમ યા અને સામાજીકરણની પ્રિક્રયા (CCBP-03),
1/2/2018



બાળસંભાળ સેવા આયોજન CCCD-01

 રોજીદા જીવનમાં માનવ અિધકાર : આપણે શુ ં કરી શકીએ? (CHR-03),
 ડૉ. આંબેડકર અને નવ માનવવાદ (CALT-03),
 બાળ િવકાસ અને માતા-િપતા (CCAW-03),


વા ય સંભાળ યવ થાપન (BMS-003),

આહારનુ ં અથર્શા

(CFN-03)

 Teaching English-Elementary School (CTE-04)

2/2/2018



સમુદાય માટે પોષણ CCCD-02

Teaching English-Secondary School (CTE-05)

 િવશેષ સંભાળની જ િરયાતવાળા (િવકલાંગ) બાળકો અને માં-બાપ (CCBP-04),
 ડૉ. આંબેડકરનું રા ટ્રીય જીવનમાં પ્રદાન (CALT-04)
 આંગણવાડી પ્રાયોિગક (CCAW-04)

કોઇપણ પ્રવેશાથીર્ એકસાથે બે િડગ્રી કે પો ટ ગ્રે યુએટ અ યાસક્રમ માટે ન ધણી કરાવી શકશે નિહ, પરં ત ુ એક િડગ્રી અને એક િડ લોમાં અથવા એક સટ િફકે ટ અ યાસક્રમ માટે ન ધણી કરાવી શકશે. આવા િવ ાથીર્ઓ માટે
પાઠયક્રમોની પરીક્ષાઓની તારીખો એક જ આવતી હશે તો યુિનવિસર્ટી પરીક્ષા લેવા માટે જવાબદાર રહેશે નિહ.

પાઠ

મની

ડટ 4 છે તેના પર

ાનો સમય 1:30 (દોઢ) કલાકનો રહશે.

- Sd Controller of Examination (I/c)
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ડ
ડૉ. બાબાસાાહબ
(

ુિનવિસટ

બે ડ કર ઓપન

ુ જ રા ત સ ર કા ર

ા રા થા િપ ત )

“ યોિતમર્ય” પિરસર, સરખે
સ જ-ગાંધીનગર હાાઇવે, છારોડી, અમદાવ
વાદ-૩૮૨૪૮૧
Email: inffo@baou.edu.in | Web
bsite: www.baou.edu.in
n

સ ાંત પર
પ

ુ ર – ૨૦૧
આ
૧૮

ા:

બેચલર ઓફ લાઈ ેર એ ડ ઇ ફોમશન સાય
સ સ
TIM
ME TABLE -લે ખત પર
DATE

11:00 TO 2:00

20//1/2018

ગ્રથાલય અને સમાજ
BLIS-01 ગ્રં

21//1/2018

BLIS-02 ગ્રં
ગ્રથાલય સંચાલન

22//1/2018

BLIS-03 ગ્રં
ગ્રથાલય વગીર્કરણ િસ ાંત

23//1/2018

BLIS-04 ગ્રં
ગ્રથાલય સ ૂચીકરણ િસ ાંત

24//1/2018

સદભર્ અને માિહતી
BLIS-05 સં

25//1/2018

BLIS-06 માિહતી
મ
સેવાઓ

27//1/2018

BLIS-07 માિહતી
મ
ટેકનોલોજી

TIME
E TABLE –
DATE
28/1/20
018

29/1/20
018

30/1/20
018

ન ધ:

ા

11:00 to2:0
00

ાય
યો ગક પર

ા

ોોત

03:00 to
o 06:00



ગ્રંથાલય વગીર્કરણ પ્રયોગ

બેચ-1 No-01 to 20
0



ગ્રંથાલય વગીર્કરણ પ્રયોગ

બેચ-2 No-21 to 40
4



ગ્રંથાલય સ ૂિચકરણ પ્રયોગ

બેચ-1 No-21 to 40
0



ગ્રંથાલય સ ૂિચકરણ પ્રયોગ

બેચ-2 No-01 to 20
2



ગ્રંથાલય વગીર્કરણ પ્રયોગ

બેચ-3 No-41 to 60
0



ગ્રંથાલય વગીર્કરણ પ્રયોગ

બેચ-4 No-61 to 80
8



ગ્રંથાલય સ ૂિચકરણ પ્રયોગ

બેચ-3 No-61 to 80
0



ગ્રંથાલય સ ૂિચકરણ પ્રયોગ

બેચ-4 No-41 to 60
6



ગ્રંથાલય વગીર્કરણ પ્રયોગ

બેચ-5 No-41 to 60
0



ગ્રંથાલય વગીર્કરણ પ્રયોગ

બેચ-6 No-61 to 80
8



ગ્રંથાલય સ ૂિચકરણ પ્રયોગ

બેચ-5 No-61 to 80
0



ગ્રંથાલય સ ૂિચકરણ પ્રયોગ

બેચ-6 No41 to 60
0

( આપના પરીક્ષા કે દ્ર ખાતે તારીખ/સમય/બેચની િવગત મે
(1)
મળવવાની રહેશે.
( પરીક્ષાથીર્ની સંખ્યા
(2)
ખ્
યાને લઈ જ િરયાત પડેથી બેચ વધ
ધારવામાં આવશે.
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- Sd
S Controlleer of Examinattion (I/c)

ડૉ.. બાબાસાહબ
બ
(

બે ડકર
ર ઓપન

ુ જ રા ત સ ર કા ર

ુિનવિસટ

ા રા થા િપ ત )

“ યોિતમર્ય” પિરસર, સરખે
સ જ-ગાંધીનગર હાાઇવે, છારોડી, અમદાવ
વાદ-૩૮૨૪૮૧
Email: inffo@baou.edu.in | Web
bsite: www.baou.edu.in
n

સ ાંત પર
પ

ુ ર – ૨૦૧
આ
૧૮

ા:

CCC
C-BAOU/BPP//CIC/CPCS
TIME TABLE
T
10:00 TO 1:00
1
(;jfz)

DATE

04-02-2018
8



સંદ
દભર્ (CIC-01)



િવિિનયોગો (CIC -04)



ફાઉ
ઉ ડેશન (CCC-01)



એ લીકેશન (CCC-02))



ઈંટ
ટરનેટ (CCC-0૩)

2:00 to 5:0
00
(a5mz)


સામા ય ગિણત
તનો પ્રારં િભક પાઠયક્રમ
મ (PMT-01),



સમાજિવધાનો પ્રારં િભક પાઠયક્રમ (PSS-01),



વાિણ યનો પ્રાારં િભક પાઠયક્રમ (PC
CO-01)



ટેકનોલોજી (CIC
C-02)



માઈક્રોસો ટ ઓફીસ
ઓ
(CIC-05),



ટેકનોલોજી (CPCS-01)



માઈક્રોસો ટ ઓફીસ
ઓ
(CPCS-02)

- Sd Controlleer of Examinattion (I/c)
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