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ઈ/ચા િનયામક (SSS)

TIME TABLE 

DATE 
10:00 TO 1:00 

(;jfz) 

2:00 to 5:00 

(a5mz) 

03-07-2016 

• સદંભ� (CIC-01)  

• િવિનયોગો (CIC -04) 

• ફાઉ7ડ8શન (CCC-01) 

• એ<લીક8શન (CCC-02) 

• >ટરનેટ (CCC-0૩) 

 

• સામા7ય ગ@ણતનો Bારં@ભક પાઠDEમ (PMT-01),  

• સમાજિવધાનો  Bારં@ભક પાઠDEમ (PSS-01),  

• વા@ણ�યનો  Bારં@ભક પાઠDEમ (PCO-01) 

• ટ8કનોલો� (CIC-02)  

• માઈEોસોGટ ઓફ�સ (CIC-05), 

• ટ8કનોલો� CPCS-01  

• માઈEોસોGટ ઓફ�સ (CPCS-02) 
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સ&ાતં પર�(ા : *ુલાઈ-2016 

All Courses (Certificate/Diploma/Degree/Master Degree)  

 

 
TIMETABLE 

DATE PROGRAMME 
11:00 TO 2:00 

(;jfz) 

11 to 12.30 

(;jfz) 
12.30 to 2.00 (;jfz) 

3:00 TO 6:00 

(a5mz) 

3:00 to 4:30 

(a5mz) 
4:30 to 6:00 (a5mz) 

10/07/2016 Certificate 

• Bવાસનનો Lિુનયાદ� 

પાઠDEમ (TS-01) (CMT 

& CTM),  

• યોગ પ	રચય-મહિષO 

પતજં@લ યોગદશ�નમ 

(CYS-01), 

• નસૈગQપચારના િસRાતંો 

(CIN-01),  

• માનવ અિધકાર: સમાજ 

અન ેિવકાસ (CHR-01),  

• તમ ેઅન ેતમારો આહાર 

(CFN-01) 

• Compulsary Courses: The 

Language Learner (CTE-

01),  

• Learn English (CCSE-

01), 

• eીfુ ંઋhચુE અન ે

ગભા�વiથા (CTBA-01),  

• kરુ@(ત સગભા�વiથા અન ે

Bkિુત માટ8ની તૈયાર� 

(CCBP-01),  

• lnૃવી તથા lnૃવીfુ ં

વાતાવરણ (CEA-01), 

• ડૉ. બાબાસાહ8બ qબડેકરfુ ં

�વન ચ	ર& (CALT-01), 

    



• qગણવાડ� સકંrપના અન ે

િશs ુિશ(ણનો ભારતીય 

પ	રBtેય (CCAW-01),  

• NGO સચંાલન પ	રચય 

(BMS-001) 

Diploma 

   
• 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),  

• �ૂરવત� િશ(ણનો િવકાસ 

અન ેત�વદશ�ન (ES-311) 

• सजृना�मक लेखन के 

स�धांत (DCH-01),  

• માh-ૃબાળiવાinય 

અન ેસગભા� 

માતાની સારવાર 

(DMCH-01),  

• �ામ આરો�ય 

સ�દુાય કાય� અન ે

રોગોનો ફ8લાવો 

(DVHW-01)  

• સiં�ૃત ભાષા : 

iવ�પ અન ે

પ	રચય (DSL-01) 

 

Degree 

• �જુરાતી ભાષા (EGT-05),  

• आध�ुनक भारतीय सा�ह�य 

(EHD-05), 

• Understanding Prose 

(EEG-05),  

• અથ�શાeમા ંBારં@ભક 

ગ@ણતીય પRિતઓ (EEC-

05),  

• ભારત : અઢારમી સદ�ના 

 આિથOક િવચારો અન ે

નીિતઓ (EEC-09) 

• �જુરાતી ગ� (EGT-01),  

• �ह�द� ग�य (EHD-01),  

• Language Through 

Literature (EEG-01),  

• અથ�શાeના �ળૂ�તૂ 

�યાલો (EEC-01), 

• આ�િુનક ભારત : 1857-

1964 (EHI-01),  

• રાજક�ય િસRાતંો અન ે

	ફચર લખેન (AFW-

01) 

 



મ�યભાગથી ઓગણીસમી 

સદ�ના મ�યભાગ kધુી 

(EHI-05),  

• દ@(ણ એિશયામા ંસરકાર 

અન ેરાજનીિત (EPS-05),  

• સમાજ અન ેધમ� (ESO-

05),  

• નાણાક�ય વહ�વટ (EPA-

05),  

• �યવહા	રક �યાકરણ (EST-

05),  

• �થંાલય અન ેસમાજ 

(BLIS-01) 

સiંથાઓનો પ	રચય 

(EPS-01),  

• સમાજનો અ�યાસ (ESO-

01),  

• વહ�વટ િસRાતંો (EPA-

01),  

• સiં�ૃત પ�,ગ�, નાટક 

અન ેeોત (EST-01) 

Master & PG 

• British Poetry (MEG-01),  

• आध�ुनक �ह�द� का!य 

(MHD-02),  

• સમાજશાeીય િસRાતંો 

ભાગ-1 (MSO-01),  

• નવલકથાfુ ંiવ�પ (MGT-

01) 

  
• Literary Criticism and 

Theory (MEG-05),  

• सा�ह�य स�धांत और 

समालोचना (MHD-05),  

• સમાજશાeીય િસRાતંો 

ભાગ-2 (MSO-05),  

• સા	હ�ય િવવચેનના 

િસRાતંો (MGT-05) 

  

11/07/2016 Certificate 

• Bવાસન સચંાલન (TS-

03),  

• Bવાસન બ�ર �યવiથા 

(TS-06),  

• પારiપ	રકતા, પયા�વરણ 

અન ેBવાસ (TS-05-

CES),  

• The Structure of English 

(CTE-02),  

• Bkિુત દર�યાન અન ેBkિુત 

સભંાળ (CTBA-02),  

• બાળકના ��ૃR, િવકાસ, 

આહાર અન ેપોષણ,  

    



• શર�ર િવ ાન-માનિસક 

iવાiથ (CYS-02),  

• નસૈગQપચાર ¡ારા @ચ	ક�સા  

(CIN-02),  

• માનવ અિધકાર અન ેભારત 

(CHR-02),  

• તમારો આહાર અન ેતેની 

ઉપયોગીતા (CFN-02) 

રસીકરણ, સામા7ય શાર�	રક 

તકલીફો અને ઉપાય 

(CCBP-02), 

• B�ુષણ અન ેપયા�વરણના 

B¢ો તથા �ળવણી (CEA-

02),  

• ડૉ. qબડેકરfુ ં@ચ£તન 

(CALT-02),  

• qગણવાડ� : �યવહાર અને 

સચંાલન (CCAW-02), 

• �યવiથાપનના કાયQ 

(BMS-002) 

Diploma 

   • 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), 

• iવ-અ�યયન માટ8ની 

�	ુ¤ત સામ�ીની �પર8ખા 

અન ેિવકાસ (ES-312) 

• फDचर लेखन (DCH-

02),  

• Bkિુત દર�યાન 

અન ેBkિુત પછ�ની 

સારવાર (DMCH-

02),  

• રસીકરણ અન ેમાh ૃ

સભંાળ (DVHW-

02), 

• Bિશ¥ટ સiં�ૃત 

સા	હ�યનો પ	રચય 

(DSL-02) 

 

Degree • સા	હ�ય િસRાતં અને ભાષા   
• �જુરાતી પ� (EGT-02),  • Lિુનયાદ� પાઠDEમ  



િવિનયોગ (EGT-06),  

• �ह�द� भाषा : इ�तहास और 

वतJमान  (EHD-06),  

• Understanding Poetry 

(EEG-06),  

• આિથOક િવકાસના ઢાચંા-

hલુના�મક અ�યાસ (EEC-

06),  

• lવૂ� અન ેઅ¦�ન એિશયામા ં

સરકાર અન ેરાજકારણ 

(EHI-06),  

• lવૂ� અન ેદ@(ણ-lવૂ� 

એિશયામા ંસરકાર અને 

રાજનીિત (EPS-06), 

• ભારતમા ંસામા§જક 

સમiયાઓ (ESO-06),  

• �હ8રનીિત (EPA-06), 

• દશ�નશાe (EST-06)  

• �થંાલય સચંાલન (BLIS-

02) 

• �ह�द� प�य (EHD-02),  

• The Structure of Modern 

English (EEG-02),  

• iવાતં̈ ય Bા©<ત પછ�નો 

ભારતનો આિથOક િવકાસ 

(EEC-02),  

• ભારત : Bાચીન સમયથી 

ઈ. સ. ની 8 મી સદ� kધુી 

(EHI-02),  

• ભારતમા ંસરકાર અન ે

રાજકારણ (EPS-02),  

• ભારતમા ંસમાજ (ESO-

02),  

• ભારતીય વહ�વટ (EPA-

02),  

• વ	ૈદક સા	હ�ય અન ેઆષ� 

મહાકા�યો (EST-02) 

: �જુરાતી (FGT-

01),  

• ર8	ડયો માટ8 લખેન 

(AWR-01) 

Master & PG 

• British Drama (MEG-02),  

• उप�यास और कहानी (MHD-

03),  

• સમાજશાeીય સશંોધનની 

પRિતઓ (MSO-02), 

• �જુરાતી Bિતિનિધ કિવતા 

(MGT-02) 

  
• American Literature 

(MEG-06),  

• નગર સમાજશાe (MSO-

06),  

• સા	હ�ય મીમાસંા (MGT-

06) 

• �ह�द� का!य-१ 

(आ�दका!य, भिOत 

का!य एव ंर��त 

का!य) (MHD-01) 

 

12/07/2016 Certificate • અ¥ટાગં યોગ-iવiથ • Teaching Strategies     



�વનચયા� (CYS-03),  

• શર�ર િવ ાન અન ે

માનિસક iવાinય (CIN-

03),  

• બાળસભંાળ સેવા આયોજન 

(CCCD-01) 

(CTE-03),  

• નવ�ત િશs ુસભંાળ અન ે

�ુªુંબિનયોજન (CTBA-03),  

• બાળકોની માનિસક સમiયા 

અન ેસામા�કરણની B	Eયા  

(CCBP-03),  

• રો�દા �વનમા ંમાનવ 

અિધકાર : આપણ ેsુ ંકર� 

શક�એ? (CHR-03),  

• ડૉ. qબડેકર અન ેનવ 

માનવવાદ (CALT-03),  

• બાળ િવકાસ અન ેમાતા-

િપતા (CCAW-03),  

• iવાinય સભંાળ 

�યવiથાપન (BMS-003),  

• આહારfુ ંઅથ�શાe (CFN-

03) 

Diploma 

   • 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),  

• ग�य सा�ह�य लेखन 

(DCH-03),  

• નવ�ત િશs ુ

સભંાળ (DMCH-

03),  

• નવ�ત િશs ુ

સભંાળ અન ે

�ુªુંબિનયોજન 

(DVHW-03),  

• દશ�ન સા	હ�ય, 

 



• અ�યતેા સહાયક સેવાઓ 

(ES-313) 

ધમ�શાe અન ે

�યવહા	રક �યાકરણ 

(DSL-03) 

Degree 

• �જુરાતી સા	હ�યની �પર8ખા 

(EGT-03),  

• �हदं� सा�ह�यका इ�तहास एव ं

सा�ह�य पVरचय (EHD-03), 

• COmmunication Skills in 

English (EEG-03),  

• Bાથિમક qકડાશાeીય 

ર�તો અન ેમોજણી પRિતઓ 

(EEC-03),  

• ઈિતહાસ – ભારત 8 મી થી 

15 મી સદ� kધુી (EHI-

03),  

• આ�િુનક ભારતીય 

રાજનિૈતક િવચારધારા 

(EPS-03),  

• સમાજશાeીય િવચારધારા 

(ESO-03),  

• િવકાસ વહ�વટ (EPA-03),  

• િવEમોવ�શીય� ્અન ે

મહાકા�ય (EST-03), 

• �થંાલય વગ�કરણ િસRાતં 

(BLIS-03) 

   
• કાયા�લય 

�યવiથાત&ં અન ે

સચંાલન (AOM-

01) 

 

Master & PG 

• British Novel (MEG-03),  

• नाटक और अ�य ग�य 

Yव�याए (MHD-04),  

  
• Indian English 

Literature (MEG-07), 

• भाषा YवZान और 

�ह�द� भाषा (MHD-

07) 

 



• ભારતીય સમાજશાe 

(MSO-03),  

• �જુરાતી ભાષાfુ ં�વનીત&ં 

અન ે�પત&ં (MGT-03) 

• પયા�વરણfુ ંસમાજશાe 

(MSO-07),  

• �જુરાતી ગ�ના 

સીમા@ચ°ો (MGT-07) 

13/07/2016 

Certificate 

• સ�દુાય માટ8 પોષણ 

(CCCD-02) 

• Teaching English-

Elementary School (CTE-

04) 

•  Teaching English-

Secondary School  (CTE-

05)  

• િવશષે સભંાળની 

જ�	રયાતવાળા (િવકલાગં) 

બાળકો અન ેમા-ંબાપ 

(CCBP-04),  

• ડૉ. qબડેકરfુ ંરા¥±�ય 

�વનમા ંBદાન (CALT-

04),  

• qગણવાડ� Bાયો@ગક 

(CCAW-04) 

    

Diploma 

   • 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),  

• रेbडयो के लए लेखन 

(DCH-04),  

• �ુªુંબ િનયોજન અન ે

eીઓની સામા7ય 

તકલીફોfુ ં

િનરાકરણ (DMCH-

04),  

• ફiટ એઇડ અન ે

 



• �ૂરવત� િશ(ણfુ ં

�યવiથાપન (ES-314) 

સામા7ય રોગોની 

સારવાર અન ે

એ7વાયરમ7ેટલ 

સિેનટ8શન (DVHW-

04),  

• સiં�ૃત 

કા�યિવવચેન અન ે

�જુરાતfુ ંસiં�ૃત 

સા	હ�યમા ંBદાન 

(DSL-04) 

Degree 

• �જુરાતી સા	હ�યના iવ�પો 

(EGT-04),  

• म�यकाल�न भारतीय सा�ह�य, 

समाज और संdकृ�त (EHD-

04),  

• English for Practical 

Purposes (EEG-04),  

• ભારતમા ં�ૃિષ િવકાસ 

(EEC-04),  

• ઈિતહાસ – ભારત 16 મી 

થી 18 મી સદ�ના મ�ય 

kધુી (EHI-04),  

• qતરરા¥±�ય સબંધંો 

(EPS-07),  

• સામા§જક iતર�કરણ 

(ESO-04),  

• કાિમOક વહ�વટ (EPA-04), 

   
• Lિુનયાદ� પાઠDEમ 

: 	હ7દ� (FHD-01), 

• સEે8ટર�યલ B²ેટ�સ 

(ASP-01) 

 



• અલકંાર સા	હ�ય (EST-

04),  

• �થંાલય kચૂીકરણ િસRાતં 

(BLIS-04) 

Master & PG 

• Aspects of Language 

(MEG-04),  

• �ह�द� भाषा और सा�ह�य का 

इ�तहास (MHD-06),  

• �િત (Gender) અન ે

સમાજ (MSO-04),  

• િનબધં (MGT-04) 

  
• New Literature in 

English (MEG-08), 

• Bાદ8િશક 

સમાજશાe/	Eયાfુ ં

સમાજશાe (MSO-08),  

• અfવુાદ (µ�ે� અન ે

	હ7દ�માથંી (MGT-08) 

• उप�यास : dवeप 

और Yवकास (MHD-

13) 

 

14/07/2016 

Certificate       

Diploma 

    • Yवभ�न सामािजक 

वगJ और लेखन 

(DCH-05) 

 

Degree 

• સદંભ� અન ેમા	હતી eોત 

(BLIS-05),  

• િવ ાન અન ેBૌ�ો@ગક�મા ં

Lિુનયાદ� પાઠDEમ (FST-

01),  

• માનવ પયા�વરણ (AHE-

01) 

• ધધંાક�ય �યવiથા (ECO-

01) 

  
• કંપની લો (ECO-

08) 

 

Master & PG       

15/07/2016 

Certificate       

Diploma 

   
• �ૂરવત� િશ(ણ માટ8 

B�યાયન તકિનક� (ES-

318) 

का!य लेखन (DCH-06)  

Degree • મા	હતી સેવાઓ (BLIS- • નામા પRિત-1 (ECO-02),  વપેાર� કાયદો (ECO-  �¤ુા. બ·ે7ક¸ગ અન ે  



06),  

• સ�દુાય માટ8 પોષણ 

(ANC-01) 

• બ�ર B	Eયા (AMK-01) 05) નાણાક�ય સiંથાઓ 

(ECO-09) 

Master & PG 
• Australian Literature 

(MEG-09) 

• �ह�द� उप�यास-१ (fेमचदं का 

Yवशेष अ�ययन (MHD-14) 

 
• American Novel (MEG-

11) 

• �ह�द� उप�यास-२ 

(MHD-15) 

 

16/07/2016 

Certificate       

Diploma       

Degree 

• મા	હતી ટ8કનોલો� (BLIS-

07),  

• બાળસભંાળ સેવા આયોજન 

(ACC-01) 

• મનેજેમ7ેટના િસRાતંો 

(ECO-03) 

  
• પડતરના ત�વો 

(ECO-10) 

 

Master & PG  • भारतीय उप�यास (MHD-16)     

17/07/2016 

Certificate       

Diploma       

Degree 

• નામા પRિત-2 (ECO-04) • િનકાસ B	Eયા અને 

દiતાવ�ેકરણ (AED-01) 

  
• Lિુનયાદ� પાઠDEમ 

: µ�ે� (FEG-

01),  

• આયકરના ત�વો 

(ECO-11) 

 

Master & PG       

18/07/2016 

Certificate       

Diploma       

Degree 

• માનવિવ�ાઓ અન ે

સમાજિવ ાનોમા ંLિુનયાદ� 

અ�યાસEમ(FHS-01), 

• અfવુાદ (ATR-01) 

• અથ�શાeના િસRાતંો (ECO-

06) 

    

Master & PG       

19/07/2016 

Certificate       

Diploma       

Degree 

 
• qકડાશાeના �ળૂત�વો 

(ECO-07) 

    



Master & PG       

20/07/2016 

Certificate     
• 	હ7દ iવરાજ 

(FGP-01) (BDP 

[B.A/B.Com] & 

Master Degree 

COURSE) 

• મારા iવ<નfુ ં

ભારત (FGP-02),  

• �ામ iવરાજ 

(FGP-03) 

{BDP(B.A & B.Com) 

& M.A(Master 

Course) 

Diploma     

Degree 
• Understanding Drama 

(EEG-07) 

  
• Reading the Novel 

(EEG-08) 

Master & PG     

 

 

કોઇપણ Bવેશાથ� એકસાથે બ ે	ડ�ી ક8 પોiટ �ે�¹એુટ અ�યાસEમ માટ8 નºધણી કરાવી શકશે ન	હ, પરંh ુએક 	ડ�ી અને એક 	ડ<લોમા ંઅથવા એક સટ»	ફક8ટ અ�યાસEમ 

માટ8 નºધણી કરાવી શકશે. આવા િવ�ાથ�ઓ માટ8 પાઠDEમોની પર�(ાઓની તાર�ખો એક જ આવતી હશે તો ¹િુનવિસOટ� પર�(ા લેવા માટ8 જવાબદાર રહ8શે ન	હ. 

� D પાઠFGમની G�Iડટ 4 છે. તેના પર�Lાનો સમય 1:30 (દોઢ) કલાકનો રહ�શે.    

ઈ/ચા િનયામક(SSS) 



ડૉ .  બાબાસાહ�બ  	બેડકર  ઓપન  �ુિનવિસ�ટ� 
( �ુજ રા ત  સરકા ર  �ા રા  �થા િપત )    

“�યોિતમ�ય” પ	રસર, �ી બાલા� મ	ંદરની સામે, 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઇવે, છારોડ�, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧  

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

 

સ&ાતં પર�(ા : *ુલાઈ-2016 

બેચલર of લાઈVેર� એXડ ઇXફોમ[શન સાયXસ 

 

 

TIME TABLE 

DATE 11:00 to2:00 03:00 to 06:00 

24/07/2016 

• �થંાલય વગ�કરણ Bયોગ  

બેચ-1 No-01 to 20  

• �થંાલય k@ૂચકરણ Bયોગ 

બેચ-1 No-21 to 40  

• �થંાલય વગ�કરણ Bયોગ 

બેચ-2 No-21 to 40  

• �થંાલય k@ૂચકરણ Bયોગ 

બેચ-2 No-01 to 20  

25/07/2016 

• �થંાલય વગ�કરણ Bયોગ 

બેચ-3 No-41 to 60  

• �થંાલય k@ૂચકરણ Bયોગ 

બેચ-3 No-61 to 80  

• �થંાલય વગ�કરણ Bયોગ 

બેચ-4 No-61 to 80  

• �થંાલય k@ૂચકરણ Bયોગ 

બેચ-4 No-41 to 60  

26/07/2016 

• �થંાલય વગ�કરણ Bયોગ 

બેચ-5 No-41 to 60  

• �થંાલય k@ૂચકરણ Bયોગ   

બેચ-5 No-61 to 80  

• �થંાલય વગ�કરણ Bયોગ 

બેચ-6 No-61 to 80  

• �થંાલય k@ૂચકરણ Bયોગ 

બેચ-6 No41 to 60  

 

 નºધ: (1) આપના પર�(ા ક87¤ ખાતે તાર�ખ/સમય/બેચની િવગત મેળવવાની રહ8શે. 

  (2) પર�(ાથ�ની સ�ંયા �યાને લઈ જ�	રયાત પડ8થી બેચ વધારવામા ંઆવશે. 
 

            

       

ઈ/ચા િનયામક (SSS)  

 




