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ઈ/ચા નનયામક (SS)

TIME TABLE 

DATE 
10:00 TO 1:00 

(;jfz) 

2:00 to 5:00 

(a5mz) 

01-01-2017 

 સિંર્મ (CIC-01)  
 તવતનયોગો (CIC -04) 
 ફાઉન્ડેશન (CCC-01) 
 એપ્લીકેશન (CCC-02) 
 ઈંટિનટે (CCC-0૩) 

 
 

 સાર્ાન્ય ગણિિનો પ્રાિંણર્ક પાઠ્યક્રર્ (PMT-01),  
 સર્ાજતવધાનો  પ્રાિંણર્ક પાઠ્યક્રર્ (PSS-01),  
 વાણિજ્યનો  પ્રાિંણર્ક પાઠ્યક્રર્ (PCO-01) 
 ટેકનોલોજી (CIC-02)  
 ર્ાઈક્રોસોફ્ટ ઓફીસ (CIC-05), 
 ટેકનોલોજી (CPCS-01) 

 ર્ાઈક્રોસોફ્ટ ઓફીસ (CPCS-02) 
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સત્ાિં પિીક્ષા : જાન્યઆુિી – ૨૦૧૭  
All Courses (Certificate/Diploma/Degree/Master Degree)  

TIMETABLE - Certificate Courses 

DATE 11:00 TO 2:00 11 to 12.30 3:00 TO 6:00 

7/1/2017 

 પ્રવાસનનો બતુનયાિી પાઠ્યક્રર્ TS-01 (CMT & CTM),  

 યોગ પરિચય-ર્હતષિ પિજંણલ યોગિશમનર્ CYS-01 

 નૈસગોપચાિના તસદ્ાિંો CIN-01,    

 ર્ાનવ અતધકાિ: સર્ાજ અને તવકાસ CHR-01,  

 િર્ે અને િર્ાિો આહાિ CFN-01 

 Compulsary Courses: The Language Learner (CTE-01),  
 Learn English (CCSE-01), 
 સ્ત્રીનુ ંઋતચુક્ર અન ેગર્ામવસ્થા (CTBA-01),  
 સિુણક્ષિ સગર્ામવસ્થા અને પ્રસતુિ ર્ાટેની િયૈાિી (CCBP-01),  
 પથૃ્વી િથા પથૃ્વીનુ ંવાિાવિિ (CEA-01),  
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકિનુ ંજીવન ચરિત્ (CALT-01), 
 આંગિવાડી સકંલ્પના અને તશશ ુતશક્ષિનો ર્ાિિીય પરિપ્રેક્ષ્ય (CCAW-01),  
 NGO સચંાલન પરિચય (BMS-001) 

 શિીિ તવજ્ઞાન-ર્ાનતસક સ્વાસ્થ (CYS-02),  
 નૈસગોપચાિ દ્વાિા ણચરકત્સા  (CIN-02) 

8/1/2017 

 પ્રવાસન સચંાલન (TS-03),  

 પ્રવાસન બજાિ વ્યવસ્થા (TS-06),  

 પાિસ્પરિકિા, પયામવિિ અને પ્રવાસ (TS-05-CES),  

 ર્ાનવ અતધકાિ અને ર્ાિિ (CHR-02) 

 િર્ાિો આહાિ અને િેની ઉપયોગીિા (CFN-02) 
 

 The Structure of English (CTE-02),  
 પ્રસતુિ િિમ્યાન અને પ્રસતુિ સરં્ાળ (CTBA-02),  
 બાળકના વદૃ્ધદ્, તવકાસ, આહાિ અને પોષિ 

 િસીકિિ, સાર્ાન્ય શાિીરિક િકલીફો અન ેઉપાય (CCBP-02), 
 પ્રદુષિ અને પયામવિિના પ્રશ્નો િથા જાળવિી (CEA-02),  
 ડૉ. આંબેડકિનુ ંણચિંિન (CALT-02),  
 આંગિવાડી : વ્યવહાિ અને સચંાલન (CCAW-02) 
 વ્યવસ્થાપનના કાયો (BMS-002) 

 અષટાગં યોગ-સ્વસ્થ જીવનચયામ (CYS-03),  
 શિીિ તવજ્ઞાન અને ર્ાનતસક સ્વાસ્થ્ય (CIN-03) 
 

21/1/2017  બાળસરં્ાળ સેવા આયોજન CCCD-01 

 Teaching Strategies (CTE-03),  
 નવજાિ તશશ ુસરં્ાળ અને કુટંુબતનયોજન (CTBA-03),  
 બાળકોની ર્ાનતસક સર્સ્યા અન ેસાર્ાજીકિિની પ્રરક્રયા  (CCBP-03),  
 િોજીિા જીવનર્ા ંર્ાનવ અતધકાિ : આપિે શુ ંકિી શકીએ? (CHR-03),  
 ડૉ. આંબેડકિ અને નવ ર્ાનવવાિ (CALT-03),  
 બાળ તવકાસ અને ર્ાિા-તપિા (CCAW-03),  
 સ્વાસ્થ્ય સરં્ાળ વ્યવસ્થાપન (BMS-003),  
આહાિનુ ંઅથમશાસ્ત્ર (CFN-03) 

  

22/1/2017  સમિુાય ર્ાટે પોષિ CCCD-02 

 Teaching English-Elementary School (CTE-04) 
  Teaching English-Secondary School  (CTE-05)  
 તવશેષ સરં્ાળની જરૂરિયાિવાળા (તવકલાગં) બાળકો અન ેર્ા-ંબાપ (CCBP-04),  
 ડૉ. આંબેડકિનુ ંિાષરીય જીવનર્ા ંપ્રિાન (CALT-04) 
 આંગિવાડી પ્રાયોણગક (CCAW-04) 
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TIMETABLE - Diploma Courses 

DATE 3:00 TO 6:00 3:00 to 4:30 

7/1/2017 

 Basic Understanding of Fincial Managment (DFM-01), 
 Basics of Cost Accounting (DACA-01),  
 Basics of Accounting (DAA-01),  
 General Insurance (DIN-01),  
 Basics of Operation Research (DOR-01),  
 દૂિવિી તશક્ષિનો તવકાસ અને િત્વિશમન (ES-311) 

 सजृनात्मक लेखन के ससध्ाांत (DCH-01),  
 ર્ાત-ૃબાળસ્વાસ્થ્ય અન ેસગર્ામ ર્ાિાની સાિવાિ (DMCH-01) 
 ગ્રાર્ આિોગ્ય સમિુાય કાયમ અને િોગોનો ફેલાવો (DVHW-01)  
 સસં્કૃિ ર્ાષા : સ્વરૂપ અન ેપરિચય (DSL-01) 

8/1/2017 

 Project Appraisal and Analytical Tools in Financial 
Management (DFM-02),  

 Various Formas of Costing (DACA-02),  
 Anlytical Accounting (DAA-02),  
 General Insurance-2 (DIN-02), 
 Assignment and Transportation Problems (DOR-02) 
 સ્વ-અધ્યયન ર્ાટેની મરુિિ સાર્ગ્રીની રૂપિેખા અન ેતવકાસ 

(ES-312) 

 फीचर लेखन (DCH-02),  
 પ્રસતુિ િિમ્યાન અને પ્રસતુિ પછીની સાિવાિ (DMCH-02),  
 િસીકિિ અને ર્ાત ૃસરં્ાળ (DVHW-02) 
 પ્રતશષટ સસં્કૃિ સારહત્યનો પરિચય (DSL-02) 

21/1/2017 

 Policy matters in Financial Management (DFM-03),  
 Managerial Cost Accounting (DACA-03),  
 Accounting in Special Situation for Companies (DAA-

03),  
 Personal Insurance-1 (DIN-03),  
 PERT & CPM (DOR-03) 
 અધ્યેિા સહાયક સેવાઓ (ES-313) 

 गधय साहित्य लेखन (DCH-03),  
 નવજાિ તશશ ુસરં્ાળ (DMCH-03),  
 નવજાિ તશશ ુસરં્ાળ અને કુટંુબતનયોજન (DVHW-03) 
 િશમન સારહત્ય, ધર્મશાસ્ત્ર અને વ્યવહારિક વ્યાકિિ (DSL-03) 

22/1/2017 

 Working Capital Management (DFM-04),  
 Variance Analysis (DACA-04), 
 Developments in Accounts (DAA-04), 
 Personal Insurance-2 (DIN-04), 
 Other Methods of O.R. (DOR-04) 
 દૂિવિી તશક્ષિનુ ંવ્યવસ્થાપન (ES-314) 

 रेडियो के सलए लेखन (DCH-04),  
 કુટંુબ તનયોજન અને સ્ત્રીઓની સાર્ાન્ય િકલીફોનુ ંતનિાકિિ 

(DMCH-04),  
 ફસ્ટ એઇડ અને સાર્ાન્ય િોગોની સાિવાિ અને એન્વાયિર્ેન્ટલ 

સેતનટેશન (DVHW-04) 
 સસં્કૃિ કાવ્યતવવેચન અને ગજુિાિનુ ંસસં્કૃિ સારહત્યર્ા ંપ્રિાન 

(DSL-04) 

28/1/2017 
 

 विसिन्न सामाजजक िगग और लेखन (DCH-05) 

29/01/2017  દૂિવિી તશક્ષિ ર્ાટે પ્રત્યાયન િકતનકી (ES-318)  काव्य लेखन (DCH-06) 
 

TIMETABLE - Master Courses 

DATE 11:00 TO 2:00 11 to 12.30 

7/1/2017 

 British Poetry (MEG-01),  
 आ्ुननक हिन्दी काव्य (MHD-02),  
 સર્ાજશાસ્ત્રીય તસદ્ાિંો ર્ાગ-1 (MSO-01),  
 નવલકથાનુ ંસ્વરૂપ (MGT-01) 

  

8/1/2017 

 British Drama (MEG-02),  
 उपन्यास और किानी (MHD-03),  
 સર્ાજશાસ્ત્રીય સશંોધનની પદ્તિઓ (MSO-02), 
 ગજુિાિી પ્રતિતનતધ કતવિા (MGT-02) 

  

21/1/2017 

 British Novel (MEG-03),  
 नाटक और अन्य गधय विधयाए (MHD-04),  
 ર્ાિિીય સર્ાજશાસ્ત્ર (MSO-03),  
 ગજુિાિી ર્ાષાનુ ંધ્વનીિતં્ અને રૂપિતં્ (MGT-

03) 

  

22/1/2017 

 Aspects of Language (MEG-04),  
 हिन्दी िाषा और साहित्य का इनतिास (MHD-

06),  
 જાતિ (Gender) અને સર્ાજ (MSO-04),  
 તનબધં (MGT-04) 

  

28/1/2017  Australian Literature (MEG-09) 
 हिन्दी उपन्यास-१ 

(प्रेमचांद का विशषे 
अधययन (MHD-14) 

29/01/2017 
 

 िारतीय उपन्यास 
(MHD-16) 

4/02/2017 

 Literary Criticism and Theory (MEG-05),  
 साहित्य ससध्ाांत और समालोचना (MHD-05),  
 સર્ાજશાસ્ત્રીય તસદ્ાિંો ર્ાગ-2 (MSO-05),  
 સારહત્ય તવવેચનના તસદ્ાિંો (MGT-05) 

 

5/02/2017 

 American Literature (MEG-06),  
 નગિ સર્ાજશાસ્ત્ર (MSO-06),  
 સારહત્ય ર્ીર્ાસંા (MGT-06) 

 हिन्दी काव्य-१ 
(आहदकाव्य, िजतत 
काव्य एिां रीनत 
काव्य) (MHD-01) 

11/02/2017 

 Indian English Literature (MEG-07), 
 પયામવિિનુ ંસર્ાજશાસ્ત્ર (MSO-07),  
 ગજુિાિી ગદ્યના સીર્ાણચહ્નો (MGT-07) 

 िाषा विज्ञान और 
हिन्दी िाषा (MHD-

07) 

12/02/2017 

 New Literature in English (MEG-08), 
 પ્રાિેતશક સર્ાજશાસ્ત્ર/રક્રયાનુ ંસર્ાજશાસ્ત્ર (MSO-

08),  
 અનવુાિ (અંગ્રેજી અને રહન્િીર્ાથંી (MGT-08) 

 उपन्यास : स्िरूप 
और विकास (MHD-

13) 

18/02/2017  American Novel (MEG-11) 
 हिन्दी उपन्यास-२ 

(MHD-15) 
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TIMETABLE - Degree Courses 

DATE 11:00 TO 2:00 11 to 12.30 12.30 to 2.00 3:00 TO 6:00 3:00 to 4:30 4:30 to 6:00 

7/1/2017 

 

 કંપની લો (ECO-08)  મિુા. બેનન્કિંગ અને 
નાિાકીય સસં્થાઓ 
(ECO-09) 

 ગજુિાિી ગદ્ય (EGT-01),  

 हिन्दी गधय (EHD-01),  

 Language Through Literature (EEG-01),  

 અથમશાસ્ત્રના મળૂભિૂ ખ્યાલો (EEC-01), 

 આધતુનક ર્ાિિ : 1857-1964 (EHI-01),  

 િાજકીય તસદ્ાિંો અન ેસસં્થાઓનો પરિચય (EPS-01),  

 સર્ાજનો અભ્યાસ (ESO-01),  

 વહીવટ તસદ્ાિંો (EPA-01),  

 સસં્કૃિ પદ્ય,ગદ્ય, નાટક અને સ્ત્રોિ (EST-01) 

  

8/1/2017 

 

 પડિિના િત્વો (ECO-10)  આયકિના િત્વો (ECO-

11) 
 ગજુિાિી પદ્ય (EGT-02),  

 हिन्दी पधय (EHD-02),  

 The Structure of Modern English (EEG-02),  

 સ્વાિતં્ર્ય પ્રાપ્પ્િ પછીનો ર્ાિિનો આતથિક તવકાસ (EEC-02),  

 ર્ાિિ : પ્રાચીન સર્યથી ઈ. સ. ની 8 ર્ી સિી સધુી (EHI-02),  

 ર્ાિિર્ા ંસિકાિ અને િાજકાિિ (EPS-02),  

 ર્ાિિર્ા ંસર્ાજ (ESO-02),  

 ર્ાિિીય વહીવટ (EPA-02),  

 વૈરિક સારહત્ય અને આષમ ર્હાકાવ્યો (EST-02) 

  

21/1/2017 

 

 કાયામલય વ્યવસ્થાિતં્ અને સચંાલન 
(AOM-01) 

 સેકે્રટિીયલ પ્રેક્ટીસ (ASP-

01) 
 ગજુિાિી સારહત્યની રૂપિેખા (EGT-03),  

 हिांदी साहित्यका इनतिास एिां साहित्य पररचय (EHD-03), 
 COmmunication Skills in English (EEG-03),  

 પ્રાથતર્ક આંકડાશાસ્ત્રીય િીિો અન ેર્ોજિી પદ્તિઓ (EEC-03),  

 ઈતિહાસ – ર્ાિિ 8 ર્ી થી 15 ર્ી સિી સધુી (EHI-03),  

 આધતુનક ર્ાિિીય િાજનૈતિક તવચાિધાિા (EPS-03),  

 સર્ાજશાસ્ત્રીય તવચાિધાિા (ESO-03),  

 તવકાસ વહીવટ (EPA-03),  

 તવક્રર્ોવમશીયમ ્અને ર્હાકાવ્ય (EST-03)   

22/1/2017 

 

 રફચિ લેખન (AFW-01)  િેરડયો ર્ાટે લેખન (AWR-

01) 
 ગજુિાિી સારહત્યના સ્વરૂપો (EGT-04),  

 मधयकालीन िारतीय साहित्य, समाज और सांस्कृनत (EHD-04),  

 English for Practical Purposes (EEG-04),  

 ર્ાિિર્ા ંકૃતષ તવકાસ (EEC-04),  

 ઈતિહાસ – ર્ાિિ 16 ર્ી થી 18 ર્ી સિીના ર્ધ્ય સધુી (EHI-04),  

 આંિિિાષરીય સબંધંો (EPS-07),  

 સાર્ાજજક સ્િિીકિિ (ESO-04),  
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 કાતર્િક વહીવટ (EPA-04), 

 અલકંાિ સારહત્ય (EST-04) 

28/1/2017 
 

 ધધંાકીય વ્યવસ્થા (ECO-01)  નાર્ા પદ્તિ-1 (ECO-02)  ગજુિાિી ર્ાષા (EGT-05),  

 आ्ुननक िारतीय साहित्य (EHD-05), 
 Understanding Prose (EEG-05),  

 ર્ાિિ : અઢાિર્ી સિીના ર્ધ્યર્ાગથી ઓગિીસર્ી સિીના ર્ધ્યર્ાગ 

સધુી (EHI-05),  

 િણક્ષિ એતશયાર્ા ંસિકાિ અને િાજનીતિ (EPS-05),  

 સર્ાજ અને ધર્મ (ESO-05),  

 નાિાકીય વહીવટ (EPA-05),  

 વ્યવહારિક વ્યાકિિ (EST-05) 

 અથમશાસ્ત્રર્ા ંપ્રાિંણર્ક 

ગણિિીય પદ્તિઓ 
(EEC-05) 

 

 આતથિક તવચાિો 

અને નીતિઓ 
(EEC-09) 

29/01/2017 
 સમિુાય ર્ાટે પોષિ 

(ANC-01)  
  

 સારહત્ય તસદ્ાિં અને ર્ાષા તવતનયોગ (EGT-06),  

 हिन्दी िाषा : इनतिास और ितगमान  (EHD-06),  

 Understanding Poetry (EEG-06),  

 આતથિક તવકાસના ઢાચંા-તલુનાત્ર્ક અભ્યાસ (EEC-06),  

 પવૂમ અને અગ્ગ્ન એતશયાર્ા ંસિકાિ અને િાજકાિિ (EHI-06),  

 પવૂમ અને િણક્ષિ-પવૂમ એતશયાર્ા ંસિકાિ અને િાજનીતિ (EPS-06), 

 ર્ાિિર્ા ંસાર્ાજજક સર્સ્યાઓ (ESO-06),  

 જાહિેનીતિ (EPA-06), 

 િશમનશાસ્ત્ર (EST-06)  

  

4/02/2017 
 

 ર્ેનેજર્ેન્ટના તસદ્ાિંો (ECO-03)  વેપાિી કાયિો (ECO-05)  ર્ાનવતવદ્યાઓ અને સર્ાજતવજ્ઞાનોર્ા ંબતુનયાિી અભ્યાસક્રર્(FHS-01) 
  

5/02/2017 
 

 બજાિ પ્રરક્રયા (AMK-01)  તનકાસ પ્રરક્રયા અને 
િસ્િાવેજીકિિ (AED-01)  

 બતુનયાિી પાઠ્યક્રર્ : 
અંગ્રેજી (FEG-01)  

11/02/2017 
 

 અથમશાસ્ત્રના તસદ્ાિંો (ECO-06)  આંકડાશાસ્ત્રના મળૂિત્વો 
(ECO-07) 

 તવજ્ઞાન અન ેપ્રૌદ્યોણગકીર્ા ંબતુનયાિી પાઠ્યક્રર્ (FST-01) 

 

 

12/02/2017 
 Reading the Novel 

(EEG-08) 
 ર્ાિા સ્વપ્નનુ ંર્ાિિ (FGP-02)FGP-

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

 ગ્રાર્ સ્વિાજ (FGP-03) 
 FGP-03 {BDP(B.A & 

B.Com) & M.A(Master 
Course)  

 

 બતુનયાિી પાઠ્યક્રર્ : 

રહન્િી (FHD-01) 

 રહન્િ સ્વિાજ (FGP-

01), BDP 

[B.A/B.Com] & 
Master Degree 
COURSE)  

18/02/2017 
 Understanding Drama 
(EEG-07) 

 

  

 બતુનયાિી પાઠ્યક્રર્ : 
ગજુિાિી (FGT-01) 

 
19/02/2017  અનવુાિ (ATR-01) 

 
   ર્ાનવ પયામવિિ (AHE-01) 

  

20/02/2017  નાર્ા પદ્તિ-2 (ECO-04) 
 

   બાળસરં્ાળ સેવા આયોજન (ACC-01)     

કોઇપિ પ્રવેશાથી એકસાથે બ ેરડગ્રી કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યએુટ અભ્યાસક્રર્ ર્ાટે નોંધિી કિાવી શકશે નરહ, પિંત ુએક રડગ્રી અને એક રડપ્લોર્ા ંઅથવા એક સટટીફરફકેટ અભ્યાસક્રર્ ર્ાટે નોંધિી કિાવી શકશે. આવા તવદ્યાથીઓ ર્ાટે પાઠ્યક્રર્ોની 
પિીક્ષાઓની િાિીખો એક જ આવિી હશે િો યતુનવતસિટી પિીક્ષા લેવા ર્ાટે જવાબિાિ િહશેે નરહ.           

 જે પાઠ્યક્રમની કે્રડડટ 4 છે. તેના પરીક્ષાનો સમય 1:30 (દોઢ) કલાકનો રહશેે.    

 ઈ/ચા નનયામક(SS) 
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ડૉ .  બાબાસાહેબ  આંબેડકર  ઓપન  યુનનવનસિટી 
( ગુજ રા ત  સરકા ર  દ્વા રા  સ્થા નપત )    

“જ્યોતિર્મય” પરિસિ, શ્રી બાલાજી ર્રંિિની સારે્, 

સિખેજ-ગાધંીનગિ હાઇવે, છાિોડી, અર્િાવાિ-૩૮૨૪૮૧  

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

 

સત્ાિં પિીક્ષા : જાન્યઆુિી – ૨૦૧૭  
બેચલર ઓફ લાઈબે્રરી એન્ડ ઇન્ફોમેશન સાયન્સ 

TIME TABLE -લેખિત પરીક્ષા  
DATE 11:00 TO 2:00 

7/1/2017 BLIS-01 ગ્રથંાલય અન ેસર્ાજ 

8/1/2017 BLIS-02 ગ્રથંાલય સચંાલન 

21/1/2017 BLIS-03 ગ્રથંાલય વગીકિિ તસદ્ાિં 

22/1/2017 BLIS-04 ગ્રથંાલય સચૂીકિિ તસદ્ાિં 

28/1/2017 BLIS-05 સિંર્મ અન ેર્ારહિી સ્ત્રોિ 

29/01/2017 BLIS-06 ર્ારહિી સવેાઓ 

4/02/2017 BLIS-07 ર્ારહિી ટેકનોલોજી 
 

TIME TABLE – પ્રાયોખિક પરીક્ષા 
DATE 11:00 to2:00 03:00 to 06:00 

5/02/2017 
 ગ્રથંાલય વગીકિિ પ્રયોગ   બેચ-1 No-01 to 20  
 ગ્રથંાલય સણૂચકિિ પ્રયોગ   બચે-1 No-21 to 40  

 ગ્રથંાલય વગીકિિ પ્રયોગ    બેચ-2 No-21 to 40  
 ગ્રથંાલય સણૂચકિિ પ્રયોગ    બચે-2 No-01 to 20  

11/02/2017 
 ગ્રથંાલય વગીકિિ પ્રયોગ   બેચ-3 No-41 to 60  
 ગ્રથંાલય સણૂચકિિ પ્રયોગ   બચે-3 No-61 to 80  

 ગ્રથંાલય વગીકિિ પ્રયોગ    બેચ-4 No-61 to 80  
 ગ્રથંાલય સણૂચકિિ પ્રયોગ    બચે-4 No-41 to 60  

12/02/2017 
 ગ્રથંાલય વગીકિિ પ્રયોગ   બેચ-5 No-41 to 60  
 ગ્રથંાલય સણૂચકિિ પ્રયોગ   બચે-5 No-61 to 80  

 ગ્રથંાલય વગીકિિ પ્રયોગ    બેચ-6 No-61 to 80  

 ગ્રથંાલય સણૂચકિિ પ્રયોગ    બચે-6 No41 to 60  

 નોંધ: (1) આપના પિીક્ષા કેન્િ ખાિ ેિાિીખ/સર્ય/બેચની તવગિ ર્ેળવવાની િહશે.ે 
  (2) પિીક્ષાથીની સખં્યા ધ્યાન ેલઈ જરૂરિયાિ પડેથી બેચ વધાિવાર્ા ંઆવશ.ે  

    

ઈ/ચા નનયામક(SS) 




