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વત્ાંત યીક્ષા : જુરાઈ – ૨૦૧૮
All Courses (Certificate/Diploma/Degree/Master Degree Old Course)
TIMETABLE - Degree Courses
DATE
07/07/2018

11:00 TO 2:00

11 to 12.30
 કંની ર (ECO-08)

12.30 to 2.00
 મુદ્રા. ફેન્કિંગ અને
નાણાકીમ વંસ્થાઓ
(ECO-09)

3:00 TO 6:00

3:00 to 4:30

4:30 to 6:00

 વારશત્મ તવદ્ાંત અને બાા તલતનમગ (EGT-06),
 हहन्दी भाषा : इतिहास और वितमान

(EHD-06),

 Understanding Poetry (EEG-06),
 આતથિક તલકાવના ઢાંચા-તુરનાત્ભક અભ્માવ (EEC-06),
  ૂલમ અને અગ્નન એતળમાભાં વયકાય અને યાજકાયણ
(EHI-06),

  ૂલમ અને દક્ષક્ષણ- ૂલમ એતળમાભાં વયકાય અને યાજનીતત
(EPS-06),

 બાયતભાં વાભાજજક વભસ્માઓ (ESO-06),
 જાશેયનીતત (EPA-06),
 દળમનળાસ્ત્ર (EST-06)
08/07/2018

 ડતયના તત્લ (ECO10)

 આમકયના તત્લ (ECO11)

 ગુજયાતી બાા (EGT-05),

 आधुतनक भारिीय साहहत्य (EHD-05),
 Understanding Prose (EEG-05),

 બાયત : અઢાયભી વદીના ભધ્મબાગથી ઓગણીવભી
વદીના ભધ્મબાગ સુધી (EHI-05),
 દક્ષક્ષણ એતળમાભાં વયકાય અને યાજનીતત (EPS-05),
 વભાજ અને ધભમ (ESO-05),
 નાણાકીમ લશીલટ (EPA-05),
 વ્મલશારયક વ્માકયણ (EST-05)
09/07/2018

 કામામ રમ વ્મલસ્થાતંત્
અને વંચારન (AOM-01)

 વેક્રેટયીમર પ્રેક્ટીવ
(ASP-01)

 ગુજયાતી વારશત્મના સ્લરૂ (EGT-04),

 मध्यकाऱीन भारिीय साहहत्य, समाज और संस्कृति
(EHD-04),

 English for Practical Purposes (EEG-04),
 બાયતભાં કૃત તલકાવ (EEC-04),
 ઈતતશાવ – બાયત 16 ભી થી 18 ભી વદીના ભધ્મ સુધી
(EHI-04),

 આંતયયાષ્ટ્રીમ વંફધ
ં  (EPS-07),
 વાભાજજક સ્તયીકયણ (ESO-04),
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 અથમળાસ્ત્રભાં પ્રાયં ક્ષબક ગક્ષણતીમ દ્તતઓ (EEC-05)

 આતથિક તલચાય અને નીતતઓ
(EEC-09)

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

 કાતભિક લશીલટ (EPA-04),

 અરંકાય વારશત્મ (EST-04)
 રપચય રેખન (AFW-01)

10/07/2018

 યે રડમ ભાટે રેખન
(AWR-01)

 ગુજયાતી વારશત્મની રૂયે ખા (EGT-03),

 हहंदी साहहत्यका इतिहास एवं साहहत्य ऩररचय (EHD03),
 COmmunication Skills in English (EEG-03),
 પ્રાથતભક આંકડાળાસ્ત્રીમ યીત અને ભજણી દ્તતઓ
(EEC-03),

 ઈતતશાવ – બાયત 8 ભી થી 15 ભી વદી સુધી (EHI03),

 આધુતનક બાયતીમ યાજનૈતતક તલચાયધાયા (EPS-03),
 વભાજળાસ્ત્રીમ તલચાયધાયા (ESO-03),
 તલકાવ લશીલટ (EPA-03),
 તલક્રભલમળીમમૌ અને ભશાકાવ્મ (EST-03)

 ધંધાકીમ વ્મલસ્થા (ECO-  નાભા દ્તત-1 (ECO-

11/07/2018

01)

02)

 ગુજયાતી દ્ય (EGT-02),
 हहन्दी ऩध्य (EHD-02),

 The Structure of Modern English (EEG-02),
 સ્લાતંત્ર્મ પ્રાપ્તત છીન બાયતન આતથિક તલકાવ (EEC02),

 બાયત : પ્રાચીન વભમથી ઈ. વ. ની 8 ભી વદી સુધી
(EHI-02),

 બાયતભાં વયકાય અને યાજકાયણ (EPS-02),
 બાયતભાં વભાજ (ESO-02),
 બાયતીમ લશીલટ (EPA-02),
 લૈરદક વારશત્મ અને આમ ભશાકાવ્મ (EST-02)
12/07/2018

 વમુદામ ભાટે ણ

 ગુજયાતી ગદ્ય (EGT-01)

(ANC-01)

 हहन्दी गध्य (EHD-01),

 Language Through Literature (EEG-01),
 અથમળાસ્ત્રના મ ૂભ ૂત ખ્માર (EEC-01),
 આધુતનક બાયત : 1857-1964 (EHI-01),

 યાજકીમ તવદ્ાંત અને વંસ્થાઓન રયચમ (EPS-01),
 વભાજન અભ્માવ (ESO-01),
 લશીલટ તવદ્ાંત (EPA-01),
વંસ્કૃત દ્ય,ગદ્ય, નાટક અને સ્ત્રત (EST-01)
13/07/2018

 ભેનેજભે્ટના તવદ્ાંત
(ECO-03)

14/07/2018

 ફજાય પ્રરક્રમા (AMK-01)

 લેાયી કામદ (ECO05)

 ભાનલતલદ્યાઓ અને વભાજતલજ્ઞાનભાં બુતનમાદી
અભ્માવક્રભ(FHS-01)
બુતનમાદી ાઠ્યક્રભ : અંગ્રેજી (FEG-01)

 તનકાવ પ્રરક્રમા અને

દસ્તાલેજીકયણ (AED-
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4:30 to 6:00

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

01)
15/07/2018

 અથમળાસ્ત્રના તવદ્ાંત

 આંકડાળાસ્ત્રના મ ૂતત્લ

 ભાયા સ્લતનનુ ં બાયત

 ગ્રાભ સ્લયાજ (FGP-03)

(ECO-06)

16/07/2018

 Reading the Novel
(EEG-08)

17/07/2018

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

(ECO-07)


 તલજ્ઞાન અને પ્રોદ્યક્ષગકીભાં બુતનમાદી ાઠ્યક્રભ (FST01)


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

 બુતનમાદી ાઠ્યક્રભ : ગુજયાતી (FGT-01)

(EEG-07)
18/07/2018

 અનુલાદ (ATR-01)

 ભાનલ મામ લયણ (AHE-01) (CES)

19/07/2018

 નાભા દ્તત-2 (ECO-04)

 ફાવંબા વેલા આમજન (ACC-01)

TIMETABLE - Master Courses
11:00 TO 2:00

TIMETABLE - Diploma Courses
11 to 12.30

DATE

 साहहत्य ससध्धांि और समाऱोचना (MHD-05),
 વભાજળાસ્ત્રીમ તવદ્ાંત બાગ-2 (MSO-05),
 વારશત્મ તલલેચનના તવદ્ાંત (MGT-05)
 American Literature (MEG-06),

08/07/2018

 નગય વભાજળાસ્ત્ર (MSO-06),
 વારશત્મ ભીભાંવા (MGT-06)
 Indian English Literature (MEG-07),

09/07/2018

 મામ લયણનુ ં વભાજળાસ્ત્ર (MSO-07),

 ગુજયાતી ગદ્યના વીભાક્ષચહ્ન (MGT-07)

 New Literature in English (MEG-08),
10/07/2018

 પ્રાદે તળક વભાજળાસ્ત્ર/રક્રમાનુ ં વભાજળાસ્ત્ર (MSO-08),
 અનુલાદ (અંગ્રેજી અને રશ્દીભાંથી (MGT-08)

11/07/2018

 American Novel (MEG-11)

07/07/2018
 हहन्दी काव्य-१
(आहदकाव्य, भक्ति

12/07/2018

 भाषा ववज्ञान और
08/07/2018

07)
 उऩन्यास : स्वरूऩ

 Basics of Accounting (DAA-01),

 ભાત ૃ-ફાસ્લાસ્્મ અને વગબામ ભાતાની વાયલાય (DMCH-01)

 General Insurance (DIN-01),

 ગ્રાભ આયનમ વમુદામ કામમ અને યગન પેરાલ (DVHW-01)

 Basics of Operation Research (DOR-01),

 વંસ્કૃત બાા : સ્લરૂ અને રયચમ (DSL-01)

 Various Formas of Costing (DACA-02),

 पीचर ऱेखन (DCH-02),

 Anlytical Accounting (DAA-02),

 પ્રસુતત દયમ્માન અને પ્રસુતત છીની વાયલાય (DMCH-02),

 General Insurance-2 (DIN-02),

 યવીકયણ અને ભાત ૃ વંબા (DVHW-02)

 Assignment and Transportation Problems (DOR-02)

 પ્રતળષ્ટ્ટ વંસ્કૃત વારશત્મન રયચમ (DSL-02)

 સ્લ-અધ્મમન ભાટે ની મુરદ્રત વાભગ્રીની રૂયે ખા અને તલકાવ

और ववकास (MHD-

(ES-312)

13)

 Policy matters in Financial Management (DFM-03),

 हहन्दी उऩन्यास-२

 Managerial Cost Accounting (DACA-03),

(MHD-15)

 Accounting in Special Situation for Companies (DAA09/07/2018

03),
 Personal Insurance-1 (DIN-03),

 વભાજળાસ્ત્રીમ તવદ્ાંત બાગ-1 (MSO-01),

 PERT & CPM (DOR-03)

 गध्य साहहत्य ऱेखन (DCH-03),
 નલજાત તળશુ વંબા (DMCH-03),
 નલજાત તળશુ વંબા અને કુ ટુંફતનમજન (DVHW-03)
 દળમન વારશત્મ, ધભમળાસ્ત્ર અને વ્મલશારયક વ્માકયણ (DSL-03)

 અધ્મેતા વશામક વેલાઓ (ES-313)

 British Drama (MEG-02),

 उऩन्यास और कहानी (MHD-03),
 વભાજળાસ્ત્રીમ વંળધનની દ્તતઓ (MSO-02),

 सज
ृ नात्मक ऱेखन के ससध्धांि (DCH-01),

Management (DFM-02),

काव्य) (MHD-01)

 નલરકથાનુ ં સ્લરૂ (MGT-01)

13/07/2018

 Basics of Cost Accounting (DACA-01),

 Project Appraisal and Analytical Tools in Financial

काव्य एवं रीति

हहन्दी भाषा (MHD-

3:00 to 4:30

 દૂ યલતી તળક્ષણન તલકાવ અને તત્લદળમન (ES-311)

 British Poetry (MEG-01),
 आधुतनक हहन्दी काव्य (MHD-02),

3:00 TO 6:00
 Basic Understanding of Fincial Managment (DFM-01),

 Literary Criticism and Theory (MEG-05),
07/07/2018

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

 Understanding Drama

DATE

રશ્દી (FHD-01)

10/07/2018

 Working Capital Management (DFM-04),

 रे डियो के सऱए ऱेखन (DCH-04),

 Variance Analysis (DACA-04),

 કુ ટુંફ તનમજન અને સ્ત્રીઓની વાભા્મ તકરીપનુ ં તનયાકયણ

 Developments in Accounts (DAA-04),

 ગુજયાતી પ્રતતતનતધ કતલતા (MGT-02)
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(DMCH-04),

 British Novel (MEG-03),

 Personal Insurance-2 (DIN-04),

 नाटक और अन्य गध्य ववध्याए (MHD-04),
14/07/2018

 Other Methods of O.R. (DOR-04)

 બાયતીમ વભાજળાસ્ત્ર (MSO-03),

 દૂ યલતી તળક્ષણનુ ં વ્મલસ્થાન (ES-314)

 ગુજયાતી બાાનુ ં ધ્લનીતંત્ અને રૂતંત્ (MGT-

16/07/2018

 हहन्दी भाषा और साहहत्य का इतिहास (MHD-06),

12/07/2018

 જાતત (Gender) અને વભાજ (MSO-04),

 Australian Literature (MEG-09)

 हहन्दी उऩन्यास-१
(प्रेमचंद का ववशेष
अध्ययन (MHD-14)

17/07/2018

 ववसभन्न सामाक्जक वगत और ऱेखन (DCH-05)

11/07/2018

 Aspects of Language (MEG-04),

 તનફંધ (MGT-04)

વેતનટે ળન (DVHW-04)
 વંસ્કૃત કાવ્મતલલેચન અને ગુજયાતનુ ં વંસ્કૃત વારશત્મભાં પ્રદાન
(DSL-04)

03)

15/07/2018

 પસ્ટ એઇડ અને વાભા્મ યગની વાયલાય અને એ્લામયભે્ટર

 भारिीय उऩन्यास
(MHD-16)
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 દૂ યલતી તળક્ષણ ભાટે પ્રત્મામન તકતનકી (ES-318)

 काव्य ऱेखन (DCH-06)

DATE

TIMETABLE - Certificate Courses
11 to 12.30

11:00 TO 2:00

3:00 TO 6:00

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

14/07/2018



પ્રલાવનન બુતનમાદી ાઠ્યક્રભ TS-01 (CMT & CTM),



મગ રયચમ-ભશતિ તંજક્ષર મગદળમનભ CYS-01



નૈવગોચાયના તવદ્ાંત CIN-01,



ભાનલ અતધકાય: વભાજ અને તલકાવ CHR-01,



તભે અને તભાય આશાય CFN-01

 Learn English (CCSE-01),
 સ્ત્રીનુ ં ઋતુચક્ર અને ગબામ લસ્થા (CTBA-01),
 સુયક્ષક્ષત વગબામલસ્થા અને પ્રસુતત ભાટે ની તૈમાયી (CCBP-01),



ળયીય તલજ્ઞાન-ભાનતવક સ્લાસ્થ (CYS-02),

  ૃ્લી તથા  ૃ્લીનુ ં લાતાલયણ (CEA-01),



નૈવગોચાય દ્વાયા ક્ષચરકત્વા (CIN-02)



અષ્ટ્ટાંગ મગ-સ્લસ્થ જીલનચમામ (CYS-03),



ળયીય તલજ્ઞાન અને ભાનતવક સ્લાસ્્મ (CIN-03)

 ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકયનુ ં જીલન ચરયત્ (CALT-01),
 આંગણલાડી વંકલ્ના અને તળશુ તળક્ષણન બાયતીમ રયપ્રેક્ષ્મ (CCAW-01),
 NGO વંચારન રયચમ (BMS-001)

15/07/2018

 The Structure of English (CTE-02),



પ્રલાવન વંચારન (TS-03),



પ્રલાવન ફજાય વ્મલસ્થા (TS-06),

 ફાકના વ ૃદ્ધદ્, તલકાવ, આશાય અને ણ



ાયસ્રયકતા, મામ લયણ અને પ્રલાવ (TS-05-CES),

 યવીકયણ, વાભા્મ ળાયીરયક તકરીપ અને ઉામ (CCBP-02),



ભાનલ અતધકાય અને બાયત (CHR-02)



તભાય આશાય અને તેની ઉમગીતા (CFN-02)

 પ્રસુતત દયમ્માન અને પ્રસુતત વંબા (CTBA-02),

 પ્રદુ ણ અને મામ લયણના પ્રશ્ન તથા જાલણી (CEA-02),
 ડૉ. આંફેડકયનુ ં ક્ષચિંતન (CALT-02),
 આંગણલાડી : વ્મલશાય અને વંચારન (CCAW-02)
 વ્મલસ્થાનના કામો (BMS-002)
 Teaching Strategies (CTE-03),
 નલજાત તળશુ વંબા અને કુ ટુંફતનમજન (CTBA-03),
 ફાકની ભાનતવક વભસ્મા અને વાભાજીકયણની પ્રરક્રમા (CCBP-03),

16/07/2018



ફાવંબા વેલા આમજન CCCD-01

 યજીદા જીલનભાં ભાનલ અતધકાય : આણે શુ ં કયી ળકીએ? (CHR-03),
 ડૉ. આંફેડકય અને નલ ભાનલલાદ (CALT-03),
 ફા તલકાવ અને ભાતા-તતા (CCAW-03),
 સ્લાસ્્મ વંબા વ્મલસ્થાન (BMS-003),
આશાયનુ ં અથમળાસ્ત્ર (CFN-03)
 Teaching English-Elementary School (CTE-04)


17/07/2018



વમુદામ ભાટે ણ CCCD-02

Teaching English-Secondary School (CTE-05)

 તલળે વંબાની જરૂરયમાતલાા (તલકરાંગ) ફાક અને ભાં-ફા (CCBP-04),
 ડૉ. આંફેડકયનુ ં યાષ્ટ્રીમ જીલનભાં પ્રદાન (CALT-04)
 આંગણલાડી પ્રામક્ષગક (CCAW-04)

કઇણ પ્રલેળાથી એકવાથે ફે રડગ્રી કે સ્ટ ગ્રેજ્યુએટ અભ્માવક્રભ ભાટે નોંધણી કયાલી ળકળે નરશ, યં ત ુ એક રડગ્રી અને એક રડતરભાં અથલા એક વટટીફરપકેટ અભ્માવક્રભ ભાટે નોંધણી કયાલી ળકળે. આલા તલદ્યાથીઓ ભાટે
ાઠ્યક્રભની યીક્ષાઓની તાયીખ એક જ આલતી શળે ત યુતનલતવિટી યીક્ષા રેલા ભાટે જલાફદાય યશેળે નરશ.

જે પાઠ્યક્રમની ક્રેડડટ 4 છે તેના પરીક્ષાનો સમય 1:30 (દોઢ) કાકનો રહેશે.

ઈ. ચા. કન્ટ્રોર ઓફ એકઝાનમનેશન
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ડૉ. બાબાસાહે બ આંબે ડકર ઓપન ય ુનનવનસિ ટી
( ગુ જ રા ત સ ર કા ર દ્વા રા સ્થા નપ ત )

“જ્મતતભમમ” રયવય, શ્રી ફારાજી ભંરદયની વાભે,
વયખેજ-ગાંધીનગય શાઇલે, છાયડી, અભદાલાદ-૩૮૨૪૮૧
E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in

વત્ાંત યીક્ષા : જુરાઈ – ૨૦૧૮
બેચર ઓફ ાઈબ્રેરી એન્ટ્ડ ઇન્ટ્ફોમેશન સાયન્ટ્સ
TIME TABLE -ેખિત પરીક્ષા
DATE

11:00 TO 2:00

07/07/2018

BLIS-01 ગ્રંથારમ અને વભાજ

08/07/2018

BLIS-02 ગ્રંથારમ વંચારન

09/07/2018

BLIS-03 ગ્રંથારમ લગીકયણ તવદ્ાંત

10/07/2018

BLIS-04 ગ્રંથારમ સ ૂચીકયણ તવદ્ાંત

11/07/2018

BLIS-05 વંદબમ અને ભારશતી સ્ત્રત

12/07/2018

BLIS-06 ભારશતી વેલાઓ

13/07/2018

BLIS-07 ભારશતી ટે કનરજી

TIME TABLE – પ્રાયોખિક પરીક્ષા
DATE
14/07/2018

15/07/2018

16/07/2018

નોંધ:

11:00 to2:00

03:00 to 06:00



ગ્રંથારમ લગીકયણ પ્રમગ

ફેચ-1 No-01 to 20



ગ્રંથારમ લગીકયણ પ્રમગ

ફેચ-2 No-21 to 40



ગ્રંથારમ સ ૂક્ષચકયણ પ્રમગ

ફેચ-1 No-21 to 40



ગ્રંથારમ સ ૂક્ષચકયણ પ્રમગ

ફેચ-2 No-01 to 20



ગ્રંથારમ લગીકયણ પ્રમગ

ફેચ-3 No-41 to 60



ગ્રંથારમ લગીકયણ પ્રમગ

ફેચ-4 No-61 to 80



ગ્રંથારમ સ ૂક્ષચકયણ પ્રમગ

ફેચ-3 No-61 to 80



ગ્રંથારમ સ ૂક્ષચકયણ પ્રમગ

ફેચ-4 No-41 to 60



ગ્રંથારમ લગીકયણ પ્રમગ

ફેચ-5 No-41 to 60



ગ્રંથારમ લગીકયણ પ્રમગ

ફેચ-6 No-61 to 80



ગ્રંથારમ સ ૂક્ષચકયણ પ્રમગ

ફેચ-5 No-61 to 80



ગ્રંથારમ સ ૂક્ષચકયણ પ્રમગ

ફેચ-6 No41 to 60

(1) આના યીક્ષા કે ્દ્ર ખાતે તાયીખ/વભમ/ફેચની તલગત ભેલલાની યશેળ.ે
(2) યીક્ષાથીની વંખ્મા ધ્માને રઈ જરૂરયમાત ડેથી ફેચ લધાયલાભાં આલળે.

ઈ. ચા. કન્ટ્રોર ઓફ એકઝાનમનેશન
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ડૉ. બાબાસાહે બ આંબે ડકર ઓપન ય ુનનવનસિ ટી
( ગુ જ રા ત સ ર કા ર દ્વા રા સ્થા નપ ત )

“જ્મતતભમમ” રયવય, શ્રી ફારાજી ભંરદયની વાભે,
વયખેજ-ગાંધીનગય શાઇલે, છાયડી, અભદાલાદ-૩૮૨૪૮૧
E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in

વત્ાંત યીક્ષા : જુરાઈ – ૨૦૧૮
CCC-BAOU/BPP/CIC/CPCS
TIME TABLE
10:00 TO 1:00
(;jfz)

DATE

19-07-2018

2:00 to 5:00
(a5mz)




વંદબમ (CIC-01)

વાભા્મ ગક્ષણતન પ્રાયં ક્ષબક ાઠ્યક્રભ (PMT-01),





તલતનમગ (CIC -04)

ગુજયાતી બાાન પ્રાયં ક્ષબક ાઠ્યક્રભ (PGT-01),





પાઉ્ડેળન (CCC-01)

વભાજતલધાન પ્રાયં ક્ષબક ાઠ્યક્રભ (PSS-01),





એતરીકે ળન (CCC-02)

લાક્ષણજ્મન પ્રાયં ક્ષબક ાઠ્યક્રભ (PCO-01)





ઈંટયનેટ (CCC-0૩)

ટે કનરજી (CIC-02)



ભાઈક્રવફ્ટ ઓપીવ (CIC-05),



ટે કનરજી (CPCS-01)



ભાઈક્રવફ્ટ ઓપીવ (CPCS-02)

ઈ/ચા. પરીક્ષા નનયામક
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