
BLIS Syllabus 

No. Code  Block Unit Tittle 

1 BLIS -01   ગ્રથંારમ ન ેવભાજ 

  Block-1  ગ્રથંારમનો વલકાવ ન ેવભાજભા ંતનેી બવૂભકા 

   1 અધુવનક વભાજભાં ગં્રથારમો ને ભાવશતી કેન્દ્રોની 

બૂવભકા  

   2 ગં્રથારમ વલજ્ઞાનના વુત્રો  

   3 મુનાઆટેડ કકગડભ ને વમંુક્ત યાજ્મ ભેરયકાભાં 

ગં્રથારમોનો વલકાવ  

   4 અધુવનક બાયતભાં ગં્રથારમોનો વલકાવ : મોજનાઓ 

ને કામયક્રભો  

  Block-2  વલવબન્દ્ન પ્રકાયના ંગ્રથંારમો ન ેતભેના ંકામો 

   5 યાષ્ટ્રીમ ગં્રથારમો : તેભનાં કામો : બાયત ,મુકે તથા 

મુએવએના યાષ્ટ્રીમ ગં્રથારમોનંુ વલલયણાત્ભક ધ્મમન  

   6 ળૈક્ષવણક ગં્રથારમો : ળાા ,ભશાવલદ્યારમ ને 

વલશ્લવલદ્યારમ ગં્રથારમો  

   7 વાલયજવનક ગં્રથારમો : બૂવભકા ને કામો  

   8 વલવળષ્ટ ગં્રથારમો ને ભાવશતી કેન્દ્રો  

  Block-3  ગ્રથંારમ વધવનમભ 

   9 ગં્રથારમ વધવનમભ ને નભુનારૂ વાલયજવનક ગં્રથારમ 

કામદો /વફર  

   10 બાયતના યાજ્મોભાં ગં્રથારમ વધવનમભ –તેનાં વલવળષ્ટ 

રક્ષણો  

  Block-4  સ્રોત વાભગ્રીની વશસ્વેદાયી ન ેઈબોક્તા 

ભ્માવો 



   11 ઈબોક્તા ભ્માવો  

   12 ઈબોક્તા વળક્ષણ  

   13 સ્રોત વાભગ્રીની વશસ્વેદાયી-વલબાલના ,જરૂરયમાત 

,સ્લરૂ ને વદં કયેરા લૈમવક્તક ભ્માવો  

  Block-5  ગ્રથંારમો ભડંો ,પ્રોત્વાશક વસં્થાઓ ન ે

દ્ધવતઓ 

   14 ગં્રથારવમત્લ એક વ્મલવામ તયીકે ને વ્મલવામી 

નીવતભત્તા  

   15 વ્મલવાવમક ભંડોની બૂવભકા  

   16 ગં્રથારમ ને ભાવશતી વેલાઓના વલકાવભાં વાભેર 

વંસ્થાઓ ને વંગઠનો  

2 BLIS-02   ગ્રથંારમ વચંારન 

  Block-1  ગ્રથંારમ વચંારનના વવદ્ધાતંો 

   1 વંચારનના વાભાન્દ્મ વવદ્ધાંતો ને ગં્રથારમભાં તેનો 

ઈમોગ  

   2 ગં્રથારમની વંગઠનાત્ભક વંયચના (ભાખંુ) 

   3 ભાવશતી દ્ધવત વંચારન  

   4 ગં્રથારમનંુ બૌવતક અમોજન  

  Block-2  ભાવશતી સ્રોતોનો વલકાવ 

   5 ભાવશતી સ્રોતોના પ્રકાયો, પ્રત્મામન ભાધ્મભ વવશત 

વંદગીના વવદ્ધાંતો  

   6 વલવલધ પ્રકાયના વંદગીના ઈકયણો ને તેભનંુ ભશત્તલ  

   7 પ્રાવતત પ્રરક્રમા : ગં્રથો ને ગં્રથ વાભગ્રી  

   8 વાભવમકો ને ક્રવભક પ્રકાળનોની પ્રાવતત  



   9 ટેકવનકર પ્રરક્રમા  

  Block-3  ગ્રથંારમનો ઈમોગ ન ેજાલણી 

   10 રયક્રભણ કામય  

   11 જાલણી ,ગોઠલણી ને ગં્રથ ભેલણી લગેયે  

   12 ફાંધણી ને વાચલણીના ઘટકો  

  Block-4  ભાનલ વળંાધન વલકાવ 

   13 ભાનલ વળંાધન વલકાવ : વલબાલના ને રૂયેખા  

   14 કભયચાયી અમોજન  

   15 વશબાગી વંચારન તથા વલાાંગી ગુણલત્તા વંચારન 

(TGM) 

  Block-5  ગ્રથંારમ નાણા ન ેદંાજત્ર 

   16 ગં્રથારમ નાણા  

   17 ંદાજત્ર ને વશવાફ  

3 BLIS-03   ગ્રંથારમ લગીકયણ વવદ્ધાતં 

  Block-1  ગં્રથારમ લગીકયણના તત્લો 

   1 વંચારનના વાભાન્દ્મ વવદ્ધાંતો ને ગં્રથારમભાં તેનો 

ઈમોગ  

   2 ગં્રથારમની વંગઠનાત્ભક વંયચના (ભાખંુ) 

  Block-2  ગ્રથંારમ લગીકયણ : વવદ્ધાતં ન ેવલકાવ 

   3 ગં્રથારમ લગીકયણના વાભાન્દ્મ વવદ્ધાંતો  

   4 ગં્રથારમ લગીકયણ દ્ધવતઓના પ્રકાયો  

   5 વલમો વલે ળીખલું  



  Block-3  ગ્રથંારમ લગીકયણના વબગભ 

   6 વબધાયણાત્ભક ને પ્રણારીગત વબગભ 

   7 ભૂબૂત શ્રેણીઓ, ભુખક ૃથક્કયણ ને ભુખક ક્રભ  

   8 ાશ્લય વફંંધ ને વાભાન્દ્મ ૃથકો  

  Block-4  વદંગીમકુ્ત લગીકયણ મોજનાઓનો ભ્માવ 

   9 ડ્મુઇ ડેવવભર કરાવવરપકેળન (DDC) 

   10 ડ્મુઇ ડેવવભર કરાવવરપકેળનની 19 ભી અલૃવત્ત ,20 
ભીથી 21 ભી અલૃવત્તઓનો તુરનાત્ભક ભ્માવ  

   11 મુવનલવયર ડેવવભર કરાવવરપકેળન (UDC) 

   12 કોરન કરાવવરપકેળન (વીવી) 

   13 કોરન કરાવવરપકેળનની વલવલધ અલૃવત્તઓનો લૃતાંત  

   14 ગં્રથારમ લગીકયણભાં વાંપ્રત પ્રલાશો  

   15 વશબાગી વંચારન તથા વલાાંગી ગુણલત્તા વંચારન 

(TGM) 

4 BLIS-03p   ગ્રંથારમ લગીકયણ પ્રામોવગક 

  Block-1  ડ્મઇુ ડવેવભર ક્રાવવરપકળેન  

(19ભી અલવૃત્ત) બાગ-1 

   1 પ્રસ્તાલના, ભાખંુ ને વ્મલસ્થાન  

   2 વ્માખ્માઓ, નોંધો ને વૂચનો  

   3 ત્રણ વાયાંળોની પ્રસ્તાલના ને પ્રરેખો લગીકૃત કયલાનાં 

વોાનો  

   4 વાેક્ષ વૂવચ ને તેનો ઈમોગ  

  Block-2  ડ્મઇુ ડવેવભર ક્રાવવરપકળેન  



(19ભી અલવૃત્ત) બાગ-1 

   5 વાયણીઓ ને નુવૂવચઓનો ભ્માવ  

   6 વશામક વાયણીઓ ને મુવક્તઓ  

   7 પ્રામોવગક લગીકયણ  

  Block-3  કોરન ક્રાવવરપકળેન (6ઠ્ઠી અલવૃત્ત) પ્રાયબં 

   8 રયચમ ભાખંુ ને વંગઠન  

   9 નુવૂવચઓ ને યીતો  

   10 લગીકયણભાં વોાનો  

  Block-4  કોરન ક્રાવવરપકળેન (6ઠ્ઠી અલવૃત્ત) ભખુક 

થૃક્કયણ ન ેવમંોજન ભાટ ેધાયણાઓ ન ે

વવદ્ધાતંોના ભરનો રયચમ   

   11 ભાનલીમ વલદ્યાઓ ને વાભાવજક ળાસ્ત્રો  

   12 જૈવલક વલજ્ઞાનો  

   13 બૌવતક વલજ્ઞાનો ને વલયવાભાન્દ્મ લગય  

5 BLIS-04   ગ્રંથારમ વચૂીકયણ વવદ્ધાતં 

  Block-1  ગ્રથંારમ વવૂચનો ઇવતશાવ, શતે ુન ેપ્રકાયો 

   1 ગં્રથારમ વૂવચ : ઈદ્દેળો ,શેતુ ને કામો  

   2 ગં્રથારમ વૂવચકલ્ો (વનમભાલરી)નો ઇવતશાવ ને 

વલકાવ  

   3 ગં્રથારમ વૂવચના બૌવતક સ્લરૂો  

   4 વૂવચના પ્રકાયો  

  Block-2  વવૂચ વરંખેોનુ ંભાખુ ં



   5 વંરેખના પ્રકાય  

   6 વલવલધ પ્રકાયના વંરેખભાં ડેટા  

(અધાય વાભગ્રી)તત્લ  

   7 નોંધોની ગોઠલણ –લગીકૃત ને નુલગીમ (કક્કાલાયીનો 

ક્રભ) 

   8 કેન્દ્રીમ વૂવચકયણ,પ્રકાળન ંતગયત વૂવચકયણ ને ભુરણ 

ૂલેનંુ વૂવચકયણ  

   9 ભળીન અધારયત ભાખંુ : ભાકય ને વલયભાન્દ્મ વંચાય 

ભાખંુ (CCF) 

  Block-3  ળીયકોની વદંગી ન ેનોંધણી તભેજ ભરુરત 

ભાવશતી ભાધ્મભોનુ ંવવૂચકયણ 

   10 વ્મવક્ત રેખકો  

(વશ્ચભી ને બાયતીમ નાભો) 

   11 વભવષ્ટ (વાંવઘક)કતાયઓ  

   12 ઈનાભી ને નાભી કૃવતઓ ને એકરૂ ગં્રથનાભો  

   13 ભુરરત ભાધ્મભોનંુ વૂવચકયણ  

  Block-4  વલમ વનદળેીકયણ, ળબ્દબડંો વનમતં્રણ ન ે

વવૂચકયણભા ંદ્યતન વલકાવ 

   14 વલમ : વૂવચકયણ વભસ્માઓ  

   15 ળબ્દ બડંો વનમતં્રણ : વલમ ભથાાની માદીઓ ને 

ળબ્દવભશૂો  

   16 વલમ વનદેળીકયણ નભૂનાઓ  

   17 વલમ વનદેળીકયણ ભાટેની તકવનકો  

   18 ગં્રથારમ વૂવચકયણભાં લતયભાન પ્રલાશો  



6 BLIS-04p   ગ્રંથારમ વચૂીકયણ પ્રામોવગક 

  Block-1  ગ્રથંારમ વવૂચકયણ પ્રમોગ  

(AACR-2R)(બાગ-1) 

   1 પ્રાયંવબક  

   2 એક વ્મવક્તકતાય  

   3 વશકતુયત્લની જલાફદાયી ને વંાદકીમ વનદેળન 

શેઠની કૃવતઓ  

   4 વલવલધ નાભો તથા વદંબો લચ્ચે  

   5 ગં્રથભાા ને વંઘાત ગં્રથો  

  Block-2  ગ્રથંારમ વવૂચકયણ પ્રમોગ (AACR-
2R)(બાગ-2) 

   6 વલમ ભથાાંઓ  

   7 વભવલષ્ટ ંગો  

   8 એકરૂ અખ્માઓ ને ક્રવભક પ્રકાળનો  

   9 ભુરરત ભાધ્મભોનંુ વૂવચકયણ  

   10 AACR-2R ની ઈબોક્તા ભાગયદર્શળકા  

  Block-3  કરાવવપાઇડ કટેરોગ કોડ (બાગ-1) 

   11 કરાવવપાઇડ કેટરોગ કોડ : પ્રસ્તાવલકતા  

   12 લગય વનદેળી વંરેખ ને અરેખ  

   13 વ્મવક્તકતાયઓ  

   14 વભવષ્ટ કતાયઓ  

  Block-4  કરાવવપાઇડ કટેરોગ કોડ (બાગ-2) 



   15 ૃથ્થકયણીમ વંરેખો ને ફશલળં ગં્રથો  

   16 ગં્રથભાા  

   17 વંઘાત –ગં્રથ પ્રકાળનો  

   18 વાભવમક પ્રકાળનો  

7 BLIS-05   વંદબય ન ેભાવશતી સ્ત્રોત 

  Block-1  વદંબય સ્ત્રોતોનો ભ્માવ 

   1 વંદબય ને ભાવશતી પ્રાતત કયલાનાં વાધનો 

વલશંગાલરોકન  

   2 વંદબયના પ્રકાયો ને ભાવશતી ભેલલાનાં વાધનો  

   3 વનદેળીકયણ ને વાયકયણ વાભવમકો  

   4 વભીક્ષા ,રયવસ્થવત શલેારો પ્રલાશ શલેારો લગેયે  

  Block-2  વદંબય સ્ત્રોતોની શ્રણેીઓ બાગ-1 

   5 ળબ્દકોળો  

   6 વલશ્લકોળો  

   7 શેન્દ્ડફુક ,ભેન્દ્મુર,લાર્શકી લગેયે  

   8 ભાનકો ,ેટન્દ્ટ,વ્માાય વૂવચ  લગેયે  

  Block-3  વદંબય સ્ત્રોતોની શ્રણેીઓ બાગ-1 

   9 બૌગોવરક સ્ત્રોતો  

   10 જીલનચરયત્રાત્ભક સ્ત્રોતો  

   11 અંકડાકીમ ભાવશતી સ્ત્રોતો  

   12 વાંપ્રત ઘટના/ફનાલોના ભાવશતી સ્ત્રોતો  

  Block-4  વફનપ્રરખેીમ સ્ત્રોતો 



   13 ભાનલ સ્રોતો ને વનદેળ દ્ધવતઓ  

   14 વંસ્થાકીમ ભાવશતી સ્ત્રોતો  

   15 રોકભાધ્મભો (વભૂશ ભાધ્મભો) 

8 BLIS-06   ભાવશતી વલેાઓ 

  Block-1  ભાવશતી વલેાઓ ન ેવગંઠનો 

   1 ભાવશતીની વલબાલના ને જરૂરયમાત  

   2 ભાવશતી વેલાઓ : વલશંગાલરોકન  

   3 ભાવશતી વેલાઓના ઈબોક્તાઓ  

   4 ભાવશતી વેલાઓના વગંઠનો  

  Block-2  ભાવશતી વલેાઓ ન ેયીતો 

   5 વંદબય વલેા 

   6 દ્યતન લફોધન વલેાઓ  

   7 વાવશત્મ ળોધ ને ડેટાફેઝ વલેાઓ  

   8 પ્રરેખ યલાનગી વેલાઓ  

9 BLIS-07   ભાવશતી ટકેનોરોજી 

  Block-1  ભાવશતી ટકેનોરોજી : વલબાલનાઓ ન ેભૂ તત્લો 

   1 ભાવશતી ટેકનોરોજી –  રયચમ  

   2  કમ્પતમુટય રયચમ 

   3 -દૂય પ્રત્મામન :   ભૂતત્તલો 

  Block-2  એવતરકળેન વોફ્ટલયે 

   4 એવતરકેળન વોફ્ટલેયની પ્રસ્તાલના  



   5 ગં્રથારમ ને ભાવશતી વંગ્રશ ને ુનઃ પ્રાવતત વોફ્ટલેય  

   6 બાયતીમ વોફ્ટલેય ેકેજીવની વલવળષ્ટતાઓ 

  Block-3  ગ્રથંારમ સ્લચારન  

   7 ગં્રથારમના અંતરયક કામો : વલશંગાલરોકન  

   8 કમ્પતમુટયકૃત  ભાવશતી વલેાઓ  

   9 કમ્પતમુટયકૃત ગં્રથારમ વંચારન 

  Block-4  ભાવશતી દ્ધવતઓ ન ેનટેલકય 

   10 કમ્પતમુટય અધારયત ભાવશતી દ્ધવતની ભૂબૂત 

વલબાલનાઓ ને રૂયેખા  

   11 ગં્રથારમ ને ભાવશતી નેટલકય  

   12 સ્ત્રોત વાભગ્રીની વશસ્વદેાયી નેટલકય  

   13 ઇન્દ્ટયનેટ ને તેની વલેાઓ 

 


