
1 
 

 

 

બેચલર ઓફ લાયબે્રરી સાયન્સ (BLIS)  

અભ્યાસક્રમ માર્ગદર્શિકા  

પ્રોગ્રામ ર્ાઈડ  

 

Bachelor of Library and Information 

Science  

 

 

 

 

 

 

 

DR. BABASAHEB AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY 

(Established by Government of Gujarat)  

'Jyotirmay' Parisar,  

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University Marg, 

Sarkhej-Gandhinagar Highway, Chharodi, Ahmedabad - 382 481 



2 
 

CONTENT 

No. Subject Page No. 

1. અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક 03 

2. ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યરુ્નવર્સિટીના ઉદે્દશો 03 

3. પ્રવેશપાત્રતા 04 

4. અભ્યાસક્રમનો સમયર્ાળો 04 

5. અભ્યાસક્રમ ફેરબદલી 04 

6. અભ્યાસક્રમની ફી 05 

7. ર્શક્ષણનુાં માધ્યમ 05 

8. SC/ST Cell 05 

9. અભ્યાસક્રમની રૂપરેખા 8 

10. 
અભ્યાસક્રમમાાં ઉપલબ્ધ લક્ષયાાંક સમહૂો સધુી પહોંચવાની 
વ્યવસ્થા 

8 

11. ર્વદ્યાથી સહાય સેવાઓ 8 

12. અભ્યાસક્રમ ર્વષયક શૈક્ષણણક માર્ગદશગન 9 

 Centre List 12 



3 
 

 

 ગજુરાત રાજયના સમગ્ર ભૌગોલિક વિસ્તારને આિરી િેતી રાજ્યની એકમાત્ર ઓપન 

યવુનિવસિટી બેચિર ઓફ આટટસના અભ્યાસક્રમ દ્વારા વિનયન વિદ્યાશાખામાાં અંગ્રેજી, ગજુરાતી, 

હિન્દી, સાંસ્કૃત, સમાજશાસ્ત્ર , ઈવતિાસ તથા રાજયશાસ્ત્ર ,જાિરે િિીિટ, બેચિર ઓફ િાયબ્રેરી 

એન્ડ ઇન્ફોમેશન સાયન્સ જેિા વિષયોમાાં સ્નાતક પદિીનો અભ્યાસક્રમ ચિાિે છે.  

ય.ુજી.સી DEB ODL અવિવનયમ -2017 અન્િયે િખતોિખત મળેિ માગટદવશિકા તથા 

યવુનિવસિટીના સિોચ્ચ સત્તામાંડળની માંજૂરી અન્િયે રચાયેિી વિવિિ વિષય સવમવતઓ દ્વારા 

અભ્યાસક્રમનુાં ઘડતર થાય છે.  

ઉચ્ચ વશક્ષણ પ્રાપ્ત કરિા ઈચ્ુક, પ્રિેશપાત્રતા િરાિનાર કોઇપણ જજજ્ઞાસ ુ દૂરિતી 

વશક્ષણ પધ્િવતથી , સ્થળ – સમયના બાંિનોથી મકુ્ત રિીને સ્નાતક પદિી પ્રાપ્ત કરી શકે છે.  

ડૉ. બાબાસાિબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટીમાાંથી સ્નાતક પદિી પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાથી 

ય.ુજી.સી. માન્યતા પ્રાપ્ત કોઇપણ યવુનિવસિટીમાાં અનસુ્નાતક કક્ષાએ અભ્યાસ કરીને સાંબાંવિત 

વિષયમાાં શૈક્ષલણક કારહકદી આગળ િિારી શકે છે. સ્નાતક પદિી આિાહરત કારહકદી વનમાટણ કે 

રોજગારીની તકો માટે તે ય.ુજી.સી માન્ય દરેક યવુનિવસિટીના સ્નાતક પદિી મેળિનારની સમકક્ષ 

સમાન તક િરાિે છે.  

 

 

 

 અત્યાધવુનક સાંચાર માધ્યમો, માહિતી પ્રસારણ તથા જ્ઞાન સાંપાદનની અનેકવિિ 

શકયતાઓને ઉચ્ચ વશક્ષણ ક્ષેતે્ર િાગ ુ કરી વ્યાપક જનસમાજના બૌધ્ધ્િક, સામાજજક, 

સાાંસ્કૃવતક, આવથિક ઉત્કષટ માટે સહક્રયતાપિૂટક પ્રયાસ કરિો.  

 રાજ્યની િસ્તીના દરેક િગટને ઉચ્ચ વશક્ષણ પ્રાપ્ત કરિાની સમાન તકો પરૂી પાડિી. 

 સમાજના શૈક્ષલણક ઉત્કષટને પ્રાથવમકતા આપિી.  

 રાજયના શૈક્ષલણક માળખામાાં ઓપન યવુનિવસિટી અને દૂરિતી વશક્ષણ પદ્ધવતને પ્રોત્સાહિત 

કરિી.  

1. અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  

 

2. ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યરુ્નવર્સિટીના ઉદે્દશો  

3. અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  
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 પરાંપરાગત યવુનિવસિટી વશક્ષણથી િાંલચત વિદ્યાથી સમદુાય તથા તકના અભાિે કે આવથિક, 

સામાજજક સાંગોજોના કારણ ેજેમનો અભ્યાસ અધરૂો રિી ગયો િોય તેમને ઘરબઠેાાં અભ્યાસ 

કરિાની અનકૂુળતા ઉપિબ્િ કરાિિી. 

 શ્રમજીિીઓ અને ગહૃિણીઓનો એક િગટ પોતાની શૈક્ષલણક િાયકાતમાાં અલભવદૃ્ધદ્ધ કરિા 

ઈચ્છે છે તેમને ઉચ્ચ વશક્ષણ મેળિિા પ્રોત્સાહિત કરિા. 

 નોકરી – વ્યિસાયમાાં પ્રવતૃ્ત કે જેિમાાં સજા ભોગિતા કેદીઓ, અંતહરયાળ ગ્રામ 

વિસ્તારના ઉચ્ચ વશક્ષણથી િાંલચત  જનસમદુાય માટે અભ્યાસની તક પરૂી પાડિી . 
 

 

 

• માન્ય યવુનિસીટીની સ્નાતક પદિી , અથિા  
• વ્યિસાવયક સ્નાતક જેિા કે બેચિર ઓફ એન્જીનીયરીંગ –ફામટસી ,કાયદાના સ્નાતક િગેરે 

. 

 

 

 

 

 

 

 િઘતુ્તમ - 1 િષટ    

 મિત્તમ - 4 િષટ 

 

 

 

કૌટુાંલબક, વ્યિસાવયક કે અન્ય કોઈપણ કારણસર સ્થળાાંતર થતાાં વિદ્યાથી પોતાનુાં 

અભ્યાસકેન્ર બદિી શકશે. જે માટે તેણ ે વનયતપત્રકમાાં વનયત ફી રૂ. 100 /- ભરિાની રિશેે અને 

વનયામક (વિદ્યાથી સેિાઓ) ને અરજી કરિાની રિશેે. સામાન્ય રીતે વિદ્યાથીની ઈચ્છાનસુાર 

ફેરબદિી કરી આપિામાાં આિે છે, પરાંત ુઅભ્યાસકેન્ર પર ફાળિેિ સાંખ્યા અંગ ેકોઈ મયાટદા િોય 

તો તેિા અભ્યાસક્રમોના હકસ્સામાાં તેમજ જો આિા અભ્યાસકેન્ર ઉપર આ અભ્યાસક્રમ કે પાઠયક્રમ 

ચાિતો ન િોય તો અભ્યાસકેન્રની ફેરબદિી થઈ શકશે નિીં. આ બાબતે વિદ્યાથીની અરજીના 

3. પ્રવેશપાત્રતા  

4. અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  

 

4.  અભ્યાસક્રમનો  સમયર્ાળો   

5. અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  

 

5. અભ્યાસક્રમની ફેરબદલી    

6. અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  
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આિારે યવુનિવસિટી દ્વારા જે વનણટય િિેામાાં આિે તે વિદ્યાથીને માન્ય રિશેે. પરીક્ષા ટમટ પણૂટ થયા 

બાદ અભ્યાસકેન્ર બદિી શકાશે નિીં. િેબસાઈટ પર પ્રિેશ  

યાદી જાિરે થયાના 60 હદિસ બાદ અભ્યાસકેન્ર બદિી શકાશે નિીં. 

 

 

 ભાઈઓ માટે      રૂ.6100/-       

 બિનેો માટે         રૂ.4300/- 

 

 

 ગજુરાતી માધ્યમ  

 

 

 

ડૉ.બાબાસાિબે આંબેડકર મકુ્ત યવુનિવસિટીમાાં એસસી / એસટી વિભાગ 2002 થી કાયટરત છે. આ 

યોજનાનો મખુ્ય ઉદે્દશ અનસુલૂચત જાવત અને અનસુલૂચતજનજાવતના વિદ્યાથીઓને સરકાર દ્વારા 

આપિામાાં આિતી મેહિક પછીની વશષ્યવવૃત્તનો િાભ પિોંચાડિાનો છે. 

િષટ દરવમયાન, એસસી / એસટી વિભાગ દ્વારા માાંગિામાાં આિતા વિદ્યાથીઓ માટે વશષ્યવવૃત્ત 

સાંબાંવિત માહિતી અનસુલૂચત જાવત કલ્યાણ કચેરી - ગાાંિીનગર અને આહદજાવત વિકાસ કવમશનર, 

ગજુરાત રાજ્ય ગાાંિીનગરને તેમજ SEBC કચેરી, અમદાિાદ ખાતે મોકિિામાાં આિી છે. િષટ 

દરવમયાન મિસેાણા, બનાસકાાંઠા, અમદાિાદ, સાબરકાાંઠા, ગાાંિીનગર, જૂનાગઢ, િડોદરા, પાટણ, 

અમરેિી, આણાંદ, ભરૂચ, નમટદા, રાજકોટ, ભાિનગર, પાંચમિાિ, સરુત, જામનગર, અને 

પોરબાંદરમાાંથી વશષ્યવવૃત્તની રકમ DBTS તેમજ ચકે દ્વારા જમા કરિામાાં આિે છે. ગજુરાતના 

વિવિિ જજલ્િાઓ. માહિતી અવિકાર અવિવનયમ િઠેળ દાખિ કરિામાાં આિેિી વિદ્યાથીઓની 

વશષ્યવવૃત્ત સાંબાંવિત એધ્પ્િકેશનો અને અરજીઓ સાંબાંવિત માહિતી આપિામાાં આિે છે. 

 6.  અભ્યાસક્રમની ફી   

7. અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  

 

8. SC/ ST Cell   

9. અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  

 

7.  ર્શક્ષણનુાં માધ્યમ    

8. અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  
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શૈક્ષલણક િષટ August, 2017 થી પોસ્ટ મેહિક વશષ્યવવૃત્ત ફોમટ હડજજટિ ગજુરાત 

પોટટિ(www.digitalgujarat.gov.in)માાં તમામ કેટેગરીના વિદ્યાથીઓ માટે ભરિામાાં આિે છે, 

જેઓ ગજુરાત સરકારના િારાિોરણ મજુબ પોસ્ટ મેહિક વશષ્યવવૃત્ત માટે અરજી કરે છે. તદ્ઉપરાાંત 

નેશનિ સ્કોિરશીપ પોટટિ (www. scholarships.gov.in) પર િાવમિક િઘમુતીના વિદ્યાથીઓ તેમજ 

SC,ST, અને OBC કેટેગરીના વિદ્યાથીઓ પણ  વશષ્યવવૃત્ત માટે અરજી કરે છે. 
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Sr. No. 
Digital Gujarat Portal :  

All Schemes For Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 
Scheduled Caste (SC) 

1 (BCK - 6.1) Post Matric Scholarship for SC students (Government of India Scheme) Fee-filled students 

2 
(BCK - 6.1) Post Matric Scholarship for SC students (Government of India Scheme) (Freeship Card 

Student Only) 
Students with Freeship Card 

3 

(BCK-5) Post Matric Scholarship for SC girls student only (Having annual family income between 

2.50 Lac to 6 Lac) (State Government Scheme)  

Higher Income 
(BCK-5) Post Matric Scholarship for SC girls student only (Having annual family income more than 

6 Lac) (State Government Scheme)  

4 (BCK – 11) Fellowship scheme for M.Phil., Ph.D. For SC students M.Phil. - Ph.D. Students 

Scheduled Tribe (ST) 
1 Umbrella Scheme for Education of ST Students Post-Matric Scholarship Fee-filled students 

2 
Umbrella Scheme for Education of ST Students Post-Matric Scholarship (Freeship Card/Medical 

Loan Student Only) 
Students with Freeship Card 

3 

Post-Matric Scholarship for girls (Having annual family income more than 2.50 Lac) (Freeship Card / 

Medical Loan Student Only)  

Higher Income 
VKY – 156 Post Matric Scholarship for ST Girls Students Having Annual Family Income more than 

2.50 Lakh 

Socially & Educationally Backward Class (SEBC) 
1 BCK – 81C Scholarship for students studying Dr. Ambedkar and Indira Gandhi Open University (SEBC) 

2 BCK – 81A Post Matric Scholarship of Government of India for the OBC Students 

3 Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship of Government of India for Economic backward class Students  

Direct Social Defence 
1 Post Matric Scholarship for Disable Students (College/Institute) 
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પેપર ક્રમ પાઠ્યક્રમ પ્રકાર ર્વષય કે્રડડટ 

1 BLIS -01 ગ્રાંથાલય અને સમાજ 04 

2 BLIS-02 ગ્રાંથાલય સાંચાલન 04 

3 BLIS-03 ગ્રાંથાલય વર્ીકરણ - ર્સદ્ાાંત 04 

4 BLIS-03p ગ્રાંથાલય વર્ીકરણ - પ્રાયોણર્ક 04 

5 BLIS-04 ગ્રાંથાલય સચૂીકરણ - ર્સદ્ાાંત 04 

6 BLIS-04p ગ્રાંથાલય સચૂીકરણ - પ્રાયોણર્ક 04 

7 BLIS-05 સાંદર્ગ અને માડહતી સ્ત્રોત 04 

8 BLIS-06 માડહતી સેવાઓ 04 

9 BLIS-07 માડહતી ટેકનોલોજી 04 

 

 

 

 BLIS અભ્યાસક્રમ અંતગટત િક્ષયાાંક સમિૂો સિુી પિોંચિા માટે અલભમખુતા વશલબર, 

વિદ્યાથી પ્રિેશ માટે પહરચય બેઠકો, ગ્રામ સાંપકટ , યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓ સાથે બેઠકો, સાંયોજક 

દ્વારા પોતાના વિસ્તારમાાં જાિરેાત કરી વિદ્યાથી પ્રિેશ િિે તે માટેના પ્રયત્નો તથા યવુનિવસિટીના 

પ્રયત્નોને કારણ ેશૈક્ષલણક દીઠ વિદ્યાથીઓની પ્રિેશ સાંખ્યામાાં િિારો કરી શકાય.  

 

 

વિદ્યાથી સ્િ – અધ્યયન સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી શકે અને પાઠયક્રમમાાં ઉદ્દભિતી 

મશુ્કેિીઓનુાં વનિારણ થઈ શકે તે માટે વિદ્યાથીએ પસાંદ કરેિ અભ્યાસકેન્ર યવુનિવસિટી ખાતે 

અનભુિી પરામશટકની વ્યિસ્થા કરિામાાં આિે છે. દરેક વિદ્યાથી પોતાને નજીક તથા અનકૂુળ 

અભ્યાસકેન્ર પસાંદ કરી શકે છે. આ ઉપરાાંત વિદ્યાથીઓને િિીિટી બાબતો અંગેની સિાય માટે 

યવુનિવસિટીમાાં વિદ્યાથી સિાયસેિા વિભાગનો પ્રત્યક્ષ કે પત્ર/ઈમેઈિથી સાંપકટ  કરિાની વ્યિસ્થા છે.  

9. અભ્યાસક્રમની રૂપરેખા    

10. અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  

 

10. અભ્યાસક્રમમાાં ઉપલબ્ધ લક્ષયાાંક સમહૂો સધુી પહોંચવાની વ્યવસ્થા  

11. ર્વદ્યાથી સહાય સેવા    

11. અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  
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 અભ્યાસસામગ્રી  
યવુનિવસિટી દ્વારા દૂરિતી વશક્ષણ પદ્ધવતને અનરુૂપ BLIS અભ્યાસસામગ્રી તૈયાર કરિામાાં 

આિે છે. વિવિિ સાંદભટગ્ર ાંથોના સિાયથી સરળ પ્રિાિી ભાષામાાં તૈયાર થયેિી અભ્યાસસામગ્રી દ્વારા 

ઘર બેઠા ાં અભ્યાસ કરી રિિે વિદ્યાથી પોતાના વિષય ક્ષતે્રમાાં અન્ય પરાંપરાગત યવુનિવસિટી સમકક્ષ 

ગણુિત્તાયકુ્ત વશક્ષણ મેળિી શકે  તે માટે કાળજી રાખિામાાં આિે છે.   

 

 ર્વર્વધ માધ્યમોનો ઉપયોર્  

િગટ વ્યાખ્યાનોના વિકલ્પ રૂપે નામાાંહકત તજજ્ઞો દ્વારા તૈયાર કરાિેિી સ્િ- અધ્યયન માટે 

પ્રકાવશત BLIS અભ્યાસસામગ્રી દરેક વિદ્યાથીને આપિામા છે. વિદ્યાથી પોતાની  અનકૂુળતા મજુબ 

પોતાની પસાંદગીના સમયે અને સ્થળે અભ્યાસ કરી શકે છે. અભ્યાસપરૂક એિી દૃશ્ય – શ્રાવ્ય 

માધ્યમો તથા રેહડયો ઉપર પણ કાઉન્ન્સલિિંગ દ્વારા વિદ્યાથીઓને BLIS ની અભ્યાસસામગ્રી 
ઉપિબ્િ કરાિિાનો િતે ુછે. આમ, યવુનિવસિટી બહ ુમાધ્યમ વશક્ષણપદ્ધવતની સવુિિા પરૂી પાડે છે.  

 

  અભ્યાસ- સામગ્રીની ઉપિબ્િતા  
મડુિત સ્વરૂપ ે ઉપલબ્ધ : દૂરિતી વશક્ષણના માગટદશટક વસદ્ધાાંતોને અનરુૂપ તૈયાર થયેિી બ્િોક – 

યવુનટ િાઈઝ અભ્યાસસામગ્રીને મહુરત સ્િરૂપે , પ્રિેશ મેળિનારે વિદ્યાથીને ઉપિબ્િ કરાિિામાાં 
આિે છે.  

ઓડડયો – ર્વડીયો રેકોડીંર્ : અભ્યાસસામગ્રી ડૉ. બાબાસાિબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટીના 

સસુજ્જ ચતૈન્ય સ્ટુડીયોમાાં ઓહડયો – વિડીયો રેકોહડિંગ દ્વારા વિશાળ વિદ્યાથીસમિૂને ઉપિબ્િ થઇ 

શકે તે રીતે યવુનિવસિટીના િેબ પોટટિ તથા અન્ય માધ્યમો જેિા કે સ્િાધ્યાય રેહડયો/ સ્િાધ્યાય 

ટી.િી./ િાંદે – ગજુરાત- ચેનિ જેિા માધ્યમોમાાં ઉપિબ્િ કરાિિામાાં આિે છે. 

 

  પરામશગન વર્ો  
અભ્યાસસામગ્રીના અધ્યયનમાાં ઉદ્દભિતી મશુ્કેિીઓના વનિારણ માટે તથા જરૂરી 

માગટદશટન પરુૂાં પાડિા અભ્યાસકેન્રો ઉપર વિષયના તજજ્ઞો સાથે પ્રત્યક્ષ સાંપકટ માટે પરામશટન 

બેઠકો વનયત કયાટ અનસુાર યોજિામાાં આિે છે. જેમાાં BLIS ના વિદ્યાથી પોતાની જરૂહરયાત મજુબ 

િાજરી આપી શકે છે.  

12. અભ્યાસક્રમ ર્વષયક શૈક્ષણણક માર્ગદશગન      

12. અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  
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  સ્િાધ્યાયકાયો  
BLIS અભ્યાસક્રમ દીઠ વનયત સ્િાધ્યાય કાયો પણૂટ કરી દરેક વિદ્યાથીએ સત્રાાંત પરીક્ષા 

પિિેા ાં રજૂ કરિાનુાં આિશ્યક છે. અભ્યાસકેન્રો ઉપર આપેિા BLIS ના સ્િાધ્યાયકાયોનુાં મલૂ્યાાંકન 

કરી જરૂરી સચૂનાઓ સાથે વિદ્યાથીને આગળ અભ્યાસક્રમમાાં ઉપયોગી માગટદશટન મળી રિ ેતે માટે 

વિદ્યાથીને પરત મળે છે.  

  અભ્યાસક્રમની મલૂયાાંકન પધ્ધર્ત  

વિદ્યાથીઓના પ્રગવતના મલૂ્યાાંકન માટે દૂરિતી વશક્ષણ પધ્િવત અનસુાર વત્રપાાંખીયો 

અલભગમ અપનાિિામાાં આિે છે . 

o સ્વમલૂયાાંકન : 

અભ્યાસ સામગ્રીમાાં વનયત મદુ્દાઓને અંતે 'તમારી પ્રગવત ચકાસો' દ્વારા વિદ્યાથી પોતાનુાં 

સ્િમલૂ્યાાંકન કરતા રિી  અભ્યાસ આગળ ચાલ ુરાખી શકે છે. 

o સતત મલૂયાાંકન : 

પાઠયક્રમ દીઠ વનયત સ્િાધ્યાય કાયો દ્વારા સતત મલૂ્યાાંકન થાય છે જેનો ગણુભાર 30% છે. 

o સત્રના અંતે મલૂયાાંકન : 

સત્રને અંતે િેિાતી પરીક્ષા દ્વારા મલૂ્યાાંકન થાય છે જેના 70% ગણુભાર િોય છે . 

  પરીક્ષા :          

સત્રાાંત પરીક્ષા :  સત્રાાંત પરીક્ષા વષગમાાં બે વાર યોજવામાાં આવે છે, જેનો પ્રારાંર્ અનકુ્રમે 

જાન્યઆુરી અને જૂન માસમાાં થાય છે. પરીક્ષાના સમયપત્રક અને પરીક્ષાને લર્તી અન્ય 

ર્વર્તો યોગ્ય સમયે યરુ્નવર્સિટીની વેબસાઈટ પર દશાગવવામાાં આવે છે.  

પરીક્ષા કેન્િ : સામાન્ય રીતે ર્વદ્યાથીનુાં અભ્યાસકેન્િ/ પ્રોગ્રામકેન્િ અથવા નજીકનુાં પરીક્ષા 

કેન્િ ર્વદ્યાથીને ફાળવવામાાં આવશે. તેમ છતાાં યરુ્નવર્સિટી દ્વારા જે – તે સમયે પરીક્ષા 

કેન્િમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે તે ર્વદ્યાથીને બાંધનકતાગ રહશેે.  

સત્રાાંત પરીક્ષામાાં બેસવા માટે :  

-  નોંધણી પછી અભ્યાસક્રમનો લઘતુ્તમર્ાળો પણૂગ થયેલ હોવો જોઈએ.  

- ર્નયત સ્વાધ્યાયકાયો ર્નર્િત થયેલ સમયમયાગદામાાં રજૂ કરેલ હોવાાં જોઈએ.  
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- પરીક્ષા ફોમગ ર્નયત સમયમયાગદામાાં ર્રેલુાં હોવુાં જોઈએ.  

- જો આપ પાછલી પરીક્ષામાાં બેઠ્ાાં હો અને તેન ુાં પડરણામ ન આવ્યુાં હોય તો પણ 

આપને સલાહ છે કે, પડરણામની રાહ જોયા ર્સવાય આપેલ પરીક્ષાના પાઠ્યક્રમ 

સડહત પરીક્ષા ફોમગ ર્રી સમયસર મોકલવુાં. જેથી તમારે લેટ ફી ર્રવી પડે નહીં. 

ર્વદ્યાથીઓ માટે પરીક્ષાફોમગ વેબસાઈટ પર જે- તે સમયે ઉપલબ્ધ રહશેે. વધ ુ

માડહતી માટે યરુ્નવર્સિટીની વેબસાઈટ : www.baou.edu.in પર સાંપકગ  કરવાનો 

રહશેે. 

 ગ્રાંથાલય અને તેના ડરસોસગની ઉપયોણર્તા                  
ડૉ. બાબાસાિબે આંબેડકર ઓપન યવુનિવસિટીની  વિિેકાનાંદ િાયબ્રેરી યવુનિવસિટીની  

િતટમાન અને  ભવિષ્યની  શૈક્ષલણક તથા સાંદભટ સામગ્રી માટેની જરૂરુયાતોને પિોંચી િળિા સજ્જ 

છે. યવુનિવસિટી પહરસરમાાં આિેલુાં આ ગ્રાંથાિય કાયટિય સમય દરમ્યાન દરેક વિદ્યાથીઓ માટે 

સિજતાથી ઉપિબધ્િ છે.     

 

યવુનિવસિટી દ્વારા દરેક અભ્યાસકેન્રને સાંદભટ સાહિત્ય પરુૂાં પાડિામાાં આિે છે. અભ્યાસકેન્ર 

પર વિદ્યાથીને પરૂતા પ્રમાણમાાં િાચનસામગ્રી મળી રિ ેતે િતેથુી પયાટપ્ત માળખાકીય સવુિિા સાથે 

પસુ્તકો – કબાટ પરૂા પાડિામાાં આિે છે. રાજ્યની અન્ય યવુનિવસિટીના ગ્રાંથાિયોનો ઉપયોગ 

વિદ્યાથી કરી શકે તે બાબત સચુારુ વ્યિસ્થા કરિામાાં આિે છે.
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CENTER LIST (BACHLOR  DEGREE PROGRAAMME) 

No. Courses Center Code Study Centre Contact 
1.  B.A., BLIS 0001 Dr. Babasaheb Ambedkar Open University,Jyotirmay Parisar, Sarkhej-

Gandhinagar Highway, Chharodi, Ahmedabad - 382 481. 

-- 

2.  B.A., BLIS 0179 SILVER OAK COLLEGE OF ENGNEERING AND TECHNOLOGY, 

AHMEDABAD,382481 

- 

Emailbaou.0179@baou.edu.in 

3.  B.A., BLIS 1002 R. R. Mehta College of Science & C.L. Parikh College of Commerce, At & 

Po.Palanpur, Dist. Banaskantha-385001. 

Co-Ordinator Shri M.M. Chaudhry 

Mobile9428023124 

Emailbaou.1002@baou.edu.in 

4.  B.A. BLIS 1201 Shikshan Shashtra Bhavan, Near University Karyalay, Bhavanagar University, 

Bhavnagar-364002. 

Co-Ordinator Shri J.P. Maiyani 

Emailbaou.1201@baou.edu.in 

5.  B.A.,BLIS 1209 K.R. DOSHI BSW COLLEGE, PLOT NO. 1335, K.R. DOSHI VIDYA 

SANKUL, OPP- TV KENDRA, BHAVNAGAR 

- 

6.   B.A., BLIS 0901 Navjivan Arts & Commerce College, Jhalod Road, Dahod-389151 Co-Ordinator Shri G.G. Sangada 

Mobile9978408755, 9879159020 

Emailbaou.0901@baou.edu.in 

7.  B.A., BLIS 0907 Co-ordinator, Gurjar Bharti Mahila B.Ed. College, Manorath Banglow,Prakruti 

Nagar,Dahod-389151. 

Shri Anilbhai Matabhai Paragi 

Emailbaou.0907@baou.edu.in 

8.  B.A.,BLIS 0301 J.B. Thakkar College of Commerce, At & Po. Bhuj, Dist. Kutch-370001. Co-Ordinator Pro. Sarang Dave 

Mobile9429810822 

Emailbaou.0301@baou.edu.in 

9.  B.A., BLIS 0302 Tolani Commerce College, At. Adipur, Dist. Kutch-370001. Co-Ordinator Prof. Gaurav Thakor 

Mobile8732939627 

Emailbaou.0302@baou.edu.in 

10.  B.A., BLIS 1301 Municipal Arts & Science College, At & Po. Nagalpur, Dist. Mahesana-

384002. 

Co-Ordinator Shri V.J. Vaidh 

Emailbaou.1301@baou.edu.in 

11.  B.A., BLIS 1310 Shri Sarvjanik Kelvani Mandal, Vidya Sankul, Near Arvind Baug, Dist. 

Mahesana-384001. 

Shri Ghanshyambhai k. Gadhvi 

Mobile7490808290 

Emailbaou.1310@baou.edu.in 

12.  B.A., BLIS 1335 Revaba Sarvjnik Education college, Maheshana - 

Emailbaou.1335@baou.edu.in 

13.  B.A., BLIS 1336 Suvidha Education Trust,Heduva(Rajgar), Becharaji Road,Ta.Dist. Mehsana-

384002 

- 

Emailbaou.1336@baou.edu.in 

14.  B.A., BLIS 1739 C. & S. H. Desai Arts and L. K. L. Doshi Commerce College,Balasinor, 

Mahisagar 

- 
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15.  B.A., BLIS 2201 Shri M. R. Desai Arts & Shri E. E. Laher Kosadiya Commerce College, At. & 

Po. Chikhli, Dist. Navsari-396521. 

Co-Ordinator Shri G.B. Patel 

Mobile9879203452,9925678723 

Emailbaou.2201@baou.edu.in 

16.  B.A. BLIS 1601 Shri Sarvjanik Commerce College, At. & Po. Godhra, Dist. Panchmahal-

389001. 

Co-Ordinator Shri G.H. Dave 

Mobile9978408531, 9427492183, 

9879554946 

Emailbaou.1601@baou.edu.in 

17.  B.A., BLIS 2401 C/O Department of Mathematics, Hemchandracharya North Gujarat University 

Campus, Patan- 384265 

Co-Ordinator Shri M.B. Prajapati 

Mobile9879875230 

Emailbaou.2401@baou.edu.in 

18.  B.A. BLIS 1401 Regional Centre Rajkot Besides Department of History, Saurashtra University, 

Rajkot 

Co-Ordinator Shachi Bhatt 

Mobile+91 99784 08904, +91 94082 

74320 

Emailbaou.1401@baou.edu.in 

19.  B.A., BLIS 1448 1448-Geetanjali Institute Of Education, At Geetanjali Bhavan, Ajanta 

Park,Sadhu Vasvani Road, Rajkot-360002 

- 

Emailbaou.1448@baou.edu.in 

20.  B.A., BLIS 1704 D. D. Thakar Arts & K. J. Patel Commerce College, At. Ta. Khedbrahma, Dist. 

Sabarkantha-383255. 

Pro. Incharge Shri Rohit Desai 

Mobile9427364153 

Emailbaou.1704@baou.edu.in 

21.  BLIS 1820 Veer Narmad South Gujarat University, Surat. - Email : baou.1820@baou.edu.in 

22.  B.A., BLIS 2001 Shri M. P. Shah Commerce College, Surendranagar-360578. Co-Ordinator Manishbhai H. Shah 

Emailbaou.2001@baou.edu.in 

23.  B.A.,BLIS 2018 Government Arts College, Ta. Chotila, Surendranagar - 

Emailbaou.2018@baou.edu.in 

24.  B.A., BLIS 2020 Shri Swami Vivekanand College, Opp. I.T.I., Nr. Bus Stand, Surendranagar-

363001 

- 

25.  B.A.,BLIS 1802 Smt. R. P. Chauhan Arts & Smt. J. K. Shah & Shri K. D. Shah Commerce 

College, At. & Po. Vyara, Dist. Tapi-394650. 

Co-Ordinator Shri B.N. Patel 

Mobile9879083635 

Emailboau.1802@baou.edu.in 

26.  B.A., BLIS 1525 Shri Hansa Mehta Library, M.S. University, Vadodara-390002 - 

Emailbaou.1525@boau.edu.in 

27.  B.A., BLIS 2501 Shri Vanraj Arts & Commerce College, At & Po. Dharmpur, Dist. Valsad-

396050. 

Co-Ordinator Shri V.D. Patel 

Mobile9978408333, 9898617751, 

9998259423 

Emailbaou.2501@baou.edu.in 
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 ગજુરાત રાજયના સમગ્ર ભૌર્ોણલક ર્વસ્તારને આવરી લેતી રાજ્યની એકમાત્ર ઓપન 

યરુ્નવર્સિટી બેચલર ઓફ આટગસના અભ્યાસક્રમ દ્વારા ર્વનયન ર્વદ્યાશાખામાાં અંગે્રજી, ગજુરાતી, 

હહન્દી, સાંસ્કૃત, સમાજશાસ્ત્ર , ઈર્તહાસ તથા રાજયશાસ્ત્ર ,જાહરે વહીવટ, બેચલર ઓફ લાયબે્રરી 

એન્ડ ઇન્ફોમેશન સાયન્સ જેવા ર્વષયોમાાં સ્નાતક પદવીનો અભ્યાસક્રમ ચલાવે છે.  

ય.ુજી.સી DEB ODL અર્ધર્નયમ -2017 અન્વયે વખતોવખત મળેલ માર્ગદર્શિકા તથા 

યરુ્નવર્સિટીના સવોચ્ચ સત્તામાંડળની માંજૂરી અન્વયે રચાયેલી ર્વર્વધ ર્વષય સર્મર્તઓ દ્વારા 

અભ્યાસક્રમનુાં ઘડતર થાય છે.  

ઉચ્ચ ર્શક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્ુક, પ્રવેશપાત્રતા ધરાવનાર કોઇપણ જજજ્ઞાસ ુ દૂરવતી 

ર્શક્ષણ પધ્ધર્તથી , સ્થળ – સમયના બાંધનોથી મકુ્ત રહીને સ્નાતક પદવી પ્રાપ્ત કરી શકે છે.  

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યરુ્નવર્સિટીમાાંથી સ્નાતક પદવી પ્રાપ્ત કરનાર ર્વદ્યાથી 

ય.ુજી.સી. માન્યતા પ્રાપ્ત કોઇપણ યરુ્નવર્સિટીમાાં અનસુ્નાતક કક્ષાએ અભ્યાસ કરીને સાંબાંર્ધત 

ર્વષયમાાં શૈક્ષણણક કારહકદી આર્ળ વધારી શકે છે. સ્નાતક પદવી આધાહરત કારહકદી ર્નમાગણ કે 

રોજર્ારીની તકો માટે તે ય.ુજી.સી માન્ય દરેક યરુ્નવર્સિટીના સ્નાતક પદવી મેળવનારની સમકક્ષ 

સમાન તક ધરાવે છે.  

 

 

⮚ અત્યાધરુ્નક સાંચાર માધ્યમો, માહહતી પ્રસારણ તથા જ્ઞાન સાંપાદનની અનેકર્વધ 

શકયતાઓને ઉચ્ચ ર્શક્ષણ કે્ષતે્ર લાગ ુ કરી વ્યાપક જનસમાજના બૌધ્ધ્ધક, સામાજજક, 

સાાંસ્કૃર્તક, આર્થિક ઉત્કષગ માટે સહક્રયતાપવૂગક પ્રયાસ કરવો.  

⮚ રાજ્યની વસ્તીના દરેક વર્ગને ઉચ્ચ ર્શક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની સમાન તકો પરૂી પાડવી. 

⮚ સમાજના શૈક્ષણણક ઉત્કષગને પ્રાથર્મકતા આપવી.  

⮚ રાજયના શૈક્ષણણક માળખામાાં ઓપન યરુ્નવર્સિટી અને દૂરવતી ર્શક્ષણ પદ્ધર્તને પ્રોત્સાહહત 

કરવી.  

અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  

 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યરુ્નવર્સિટીના ઉદે્દશો  

અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  
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⮚ પરાંપરાર્ત યરુ્નવર્સિટી ર્શક્ષણથી વાંણચત ર્વદ્યાથી સમદુાય તથા તકના અભાવે કે આર્થિક, 

સામાજજક સાંર્ોજોના કારણે જેમનો અભ્યાસ અધરૂો રહી ર્યો હોય તેમને ઘરબેઠાાં અભ્યાસ 

કરવાની અનકુળૂતા ઉપલબ્ધ કરાવવી. 

⮚ શ્રમજીવીઓ અને ગહૃહણીઓનો એક વર્ગ પોતાની શૈક્ષણણક લાયકાતમાાં અણભવદૃ્ધદ્ધ કરવા 

ઈચ્છે છે તેમને ઉચ્ચ ર્શક્ષણ મેળવવા પ્રોત્સાહહત કરવા. 

⮚ નોકરી – વ્યવસાયમાાં પ્રવતૃ્ત કે જેલમાાં સજા ભોર્વતા કેદીઓ, અંતહરયાળ ગ્રામ 

ર્વસ્તારના ઉચ્ચ ર્શક્ષણથી વાંણચત  જનસમદુાય માટે અભ્યાસની તક પરૂી પાડવી . 

 

 માન્ય યરુ્નવસીટીની સ્નાતક પદવી , અથવા  
 વ્યવસાર્યક સ્નાતક જેવા કે બેચલર ઓફ એન્જીનીયરીંર્ –ફામગસી ,કાયદાના સ્નાતક વરે્રે 

. 

 

 

● લઘતુ્તમ - 1 વષગ    

● મહત્તમ - 4 વષગ 

 

કૌટુાં ણબક, વ્યવસાર્યક કે અન્ય કોઈપણ કારણસર સ્થળાાંતર થતાાં ર્વદ્યાથી પોતાનુાં 

અભ્યાસકેન્ર બદલી શકશે. જે માટે તેણે ર્નયતપત્રકમાાં ર્નયત ફી રૂ. 100 /- ભરવાની રહશેે અને 

ર્નયામક (ર્વદ્યાથી સેવાઓ) ને અરજી કરવાની રહશેે. સામાન્ય રીતે ર્વદ્યાથીની ઈચ્છાનસુાર 

ફેરબદલી કરી આપવામાાં આવે છે, પરાંત ુઅભ્યાસકેન્ર પર ફાળવેલ સાંખ્યા અંરે્ કોઈ મયાગદા હોય 

તો તેવા અભ્યાસક્રમોના હકસ્સામાાં તેમજ જો આવા અભ્યાસકેન્ર ઉપર આ અભ્યાસક્રમ કે પાઠયક્રમ 

ચાલતો ન હોય તો અભ્યાસકેન્રની ફેરબદલી થઈ શકશે નહીં. આ બાબતે ર્વદ્યાથીની અરજીના 

આધારે યરુ્નવર્સિટી દ્વારા જે ર્નણગય લેવામાાં આવે તે ર્વદ્યાથીને માન્ય રહશેે. પરીક્ષા ટમગ પણૂગ થયા 

બાદ અભ્યાસકેન્ર બદલી શકાશે નહીં. વેબસાઈટ પર પ્રવેશ  

યાદી જાહરે થયાના 60 હદવસ બાદ અભ્યાસકેન્ર બદલી શકાશે નહીં. 

 

ભાઈઓ માટે      રૂ.6100/-    બહનેો માટે         રૂ.4300/- 

3. પ્રવેશપાત્રતા  

અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  

 

4.  અભ્યાસક્રમનો સમયર્ાળો   

અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  

 5. અભ્યાસક્રમની ફેરબદલી    

અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  

 

 6.  અભ્યાસક્રમની ફી   

અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  

 7.  ર્શક્ષણનુાં માધ્યમ    

અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  
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       ગજુરાતી માધ્યમ  

 

 

ડૉ.બાબાસાહબે આંબેડકર મકુ્ત યરુ્નવર્સિટીમાાં એસસી / એસટી ર્વભાર્ 2002 થી કાયગરત છે. આ 

યોજનાનો મખુ્ય ઉદે્દશ અનસુણૂચત જાર્ત અને અનસુણૂચતજનજાર્તના ર્વદ્યાથીઓને સરકાર દ્વારા 

આપવામાાં આવતી મેહિક પછીની ર્શષ્યવરૃ્ત્તનો લાભ પહોંચાડવાનો છે. 

વષગ દરર્મયાન, એસસી / એસટી ર્વભાર્ દ્વારા માાંર્વામાાં આવતા ર્વદ્યાથીઓ માટે ર્શષ્યવરૃ્ત્ત 

સાંબાંર્ધત માહહતી અનસુણૂચત જાર્ત કલ્યાણ કચેરી - ર્ાાંધીનર્ર અને આહદજાર્ત ર્વકાસ કર્મશનર, 

ગજુરાત રાજ્ય ર્ાાંધીનર્રને તેમજ SEBC કચેરી, અમદાવાદ ખાતે મોકલવામાાં આવી છે. વષગ 

દરર્મયાન મહસેાણા, બનાસકાાંઠા, અમદાવાદ, સાબરકાાંઠા, ર્ાાંધીનર્ર, જૂનાર્ઢ, વડોદરા, પાટણ, 

અમરેલી, આણાંદ, ભરૂચ, નમગદા, રાજકોટ, ભાવનર્ર, પાંચમહાલ, સરુત, જામનર્ર, અને 

પોરબાંદરમાાંથી ર્શષ્યવરૃ્ત્તની રકમ DBTS તેમજ ચેક દ્વારા જમા કરવામાાં આવે છે. ગજુરાતના 

ર્વર્વધ જજલ્લાઓ. માહહતી અર્ધકાર અર્ધર્નયમ હઠેળ દાખલ કરવામાાં આવેલી ર્વદ્યાથીઓની 

ર્શષ્યવરૃ્ત્ત સાંબાંર્ધત એધ્પ્લકેશનો અને અરજીઓ સાંબાંર્ધત માહહતી આપવામાાં આવે છે. 

શૈક્ષણણક વષગ August, 2017 થી પોસ્ટ મેહિક ર્શષ્યવરૃ્ત્ત ફોમગ હડજજટલ ગજુરાત 

પોટગલ(www.digitalgujarat.gov.in)માાં તમામ કેટેર્રીના ર્વદ્યાથીઓ માટે ભરવામાાં આવે છે, 

જેઓ ગજુરાત સરકારના ધારાધોરણ મજુબ પોસ્ટ મેહિક ર્શષ્યવરૃ્ત્ત માટે અરજી કરે છે. તદ્ઉપરાાંત 

નેશનલ સ્કોલરશીપ પોટગલ (www. scholarships.gov.in) પર ધાર્મિક લઘમુતીના ર્વદ્યાથીઓ 

તેમજ SC,ST, અને OBC કેટેર્રીના ર્વદ્યાથીઓ પણ  ર્શષ્યવરૃ્ત્ત માટે અરજી કરે છે. 

8. SC/ ST Cell   

અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  
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Sr. 

No. 

Digital Gujarat Portal :  

All Schemes For Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 

Scheduled Caste (SC) 

1 (BCK - 6.1) Post Matric Scholarship for SC students (Government of India Scheme) Fee-filled students 

2 
(BCK - 6.1) Post Matric Scholarship for SC students (Government of India Scheme) (Freeship 

Card Student Only) 
Students with Freeship Card 

3 

(BCK-5) Post Matric Scholarship for SC girls student only (Having annual family income 

between 2.50 Lac to 6 Lac) (State Government Scheme) 
Higher Income 

(BCK-5) Post Matric Scholarship for SC girls student only (Having annual family income more 

than 6 Lac) (State Government Scheme) 

4 (BCK – 11) Fellowship scheme for M.Phil., Ph.D. For SC students M.Phil. - Ph.D. Students 

Scheduled Tribe (ST) 

1 Umbrella Scheme for Education of ST Students Post-Matric Scholarship Fee-filled students 

2 
Umbrella Scheme for Education of ST Students Post-Matric Scholarship (Freeship 

Card/Medical Loan Student Only) 
Students with Freeship Card 

3 

Post-Matric Scholarship for girls (Having annual family income more than 2.50 Lac) (Freeship 

Card / Medical Loan Student Only) 
Higher Income 

VKY – 156 Post Matric Scholarship for ST Girls Students Having Annual Family Income more 

than 2.50 Lakh 

Socially & Educationally Backward Class (SEBC) 

1 BCK – 81C Scholarship for students studying Dr. Ambedkar and Indira Gandhi Open University (SEBC) 

2 BCK – 81A Post Matric Scholarship of Government of India for the OBC Students 

3 Dr. Ambedkar Post Matric Scholarship of Government of India for Economic backward class Students 

Direct Social Defence 

1 Post Matric Scholarship for Disable Students (College/Institute) 
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 ક્રમ 
પાઠ્યક્રમ 

પ્રકાર 
વિષય કે્રડિટ 

1 BLIS-101 
ગ્રથંાલય અને માડિતી વિજ્ઞાનનો પાયો  (Foundation of 

Library and Information Science ) 
04 

2 BLIS-102 
ગ્રથંાલય અને માડિતીકેન્દ્રો / સસં્થાઓન  ંવ્યિસ્થાપન  

(Management of Library and Information Centres) 
04 

3 BLIS-103 

જ્ઞાન સગંઠ્ન અને માડિતી વ્યિસ્થાપન : સૈધ્ાવંતક 

(Knowledge Organization and Managing Information 

: Theory) 

04 

4 BLIS-104p 

જ્ઞાન સગંઠ્ન અને માડિતી વ્યિસ્થાપન : િગીકરણ 

પ્રાયોગગક   (Knowledge Organization and  Information 

Management : Practical) 

04 

5 BLIS-105P 

જ્ઞાન સગંઠ્ન અને માડિતી વ્યિસ્થાપન : સગૂિકરણ 

પ્રાયોગગક  Knowledge Organization and  Information 

Management : (Cataloguing Practical) 

04 

6 BLIS-106 
સદંર્ભ અને માડિતી સ્રોત  (Information Sources and 

Service) 
04 

7 BLIS-107 
ICT  Fundamentals 

04 

8 BLIS-108 
ગ્રથંાલય  યાવંિકીકરણ અને નેટિર્કસભ.  (Library 

mechanization and networks) 
04 

9 BLIS-109 
Communication Skills 

04 

 

 

 BLIS અભ્યાસક્રમ અંતર્ગત લક્ષયાાંક સમહૂો સધુી પહોંચવા માટે અણભમખુતા ર્શણબર, 

ર્વદ્યાથી પ્રવેશ માટે પહરચય બેઠકો, ગ્રામ સાંપકગ , યરુ્નવર્સિટીના ર્વદ્યાથીઓ સાથે બેઠકો, સાંયોજક 

દ્વારા પોતાના ર્વસ્તારમાાં જાહરેાત કરી ર્વદ્યાથી પ્રવેશ વધે તે માટેના પ્રયત્નો તથા યરુ્નવર્સિટીના 

પ્રયત્નોને કારણે શૈક્ષણણક દીઠ ર્વદ્યાથીઓની પ્રવેશ સાંખ્યામાાં વધારો કરી શકાય.  

 

 

9. અભ્યાસક્રમની રૂપરેખા    

અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  

 

10. અભ્યાસક્રમમાાં ઉપલબ્ધ લક્ષયાાંક સમહૂો સધુી પહોંચવાની વ્યવસ્થા  

11. ર્વદ્યાથી સહાય સેવા    

અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  
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ર્વદ્યાથી સ્વ – અધ્યયન સામગ્રીનો ઉપયોર્ કરી શકે અને પાઠયક્રમમાાં ઉદ્દભવતી 

મશુ્કેલીઓનુાં ર્નવારણ થઈ શકે તે માટે ર્વદ્યાથીએ પસાંદ કરેલ અભ્યાસકેન્ર યરુ્નવર્સિટી ખાતે 

અનભુવી પરામશગકની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવે છે. દરેક ર્વદ્યાથી પોતાને નજીક તથા અનકુળૂ 

અભ્યાસકેન્ર પસાંદ કરી શકે છે. આ ઉપરાાંત ર્વદ્યાથીઓને વહીવટી બાબતો અંરે્ની સહાય માટે 

યરુ્નવર્સિટીમાાં ર્વદ્યાથી સહાયસેવા ર્વભાર્નો પ્રત્યક્ષ કે પત્ર/ઈમેઈલથી સાંપકગ  કરવાની વ્યવસ્થા છે.  

 

  

⮚ અભ્યાસસામગ્રી  

યરુ્નવર્સિટી દ્વારા દૂરવતી ર્શક્ષણ પદ્ધર્તને અનરુૂપ BLIS અભ્યાસસામગ્રી તૈયાર 

કરવામાાં આવે છે. ર્વર્વધ સાંદભગગ્રાંથોના સહાયથી સરળ પ્રવાહી ભાષામાાં તૈયાર થયેલી 

અભ્યાસસામગ્રી દ્વારા ઘર બેઠાાં અભ્યાસ કરી રહલે ર્વદ્યાથી પોતાના ર્વષય કે્ષત્રમાાં અન્ય 

પરાંપરાર્ત યરુ્નવર્સિટી સમકક્ષ ગણુવત્તાયકુ્ત ર્શક્ષણ મેળવી શકે  તે માટે કાળજી 

રાખવામાાં આવે છે.   

⮚ ર્વર્વધ માધ્યમોનો ઉપયોર્  

વર્ગ વ્યાખ્યાનોના ર્વકલ્પ રૂપે નામાાંહકત તજજ્ઞો દ્વારા તૈયાર કરાવેલી સ્વ- 

અધ્યયન માટે પ્રકાર્શત BLIS અભ્યાસસામગ્રી દરેક ર્વદ્યાથીને આપવામા છે. ર્વદ્યાથી 

પોતાની  અનકુળૂતા મજુબ પોતાની પસાંદર્ીના સમયે અને સ્થળે અભ્યાસ કરી શકે છે. 

અભ્યાસપરૂક એવી દૃશ્ય – શ્રાવ્ય માધ્યમો તથા રેહડયો ઉપર પણ કાઉન્ન્સણલિંર્ દ્વારા 

ર્વદ્યાથીઓને BLIS ની અભ્યાસસામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો હતે ુછે. આમ, યરુ્નવર્સિટી બહ ુ

માધ્યમ ર્શક્ષણપદ્ધર્તની સરુ્વધા પરૂી પાડે છે.  

⮚  અભ્યાસ- સામગ્રીની ઉપલબ્ધતા  

મહુરત સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ : દૂરવતી ર્શક્ષણના માર્ગદશગક ર્સદ્ધાાંતોને અનરુૂપ તૈયાર થયેલી 

બ્લોક – યરુ્નટ વાઈઝ અભ્યાસસામગ્રીને મહુરત સ્વરૂપે , પ્રવેશ મેળવનારે ર્વદ્યાથીને 

ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે.  

ઓહડયો – ર્વડીયો રેકોડીંર્ : અભ્યાસસામગ્રી ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન 

યરુ્નવર્સિટીના સસુજ્જ ચૈતન્ય સ્ટુડીયોમાાં ઓહડયો – ર્વડીયો રેકોહડિંર્ દ્વારા ર્વશાળ 

ર્વદ્યાથીસમહૂને ઉપલબ્ધ થઇ શકે તે રીતે યરુ્નવર્સિટીના વેબ પોટગલ તથા અન્ય માધ્યમો 

12. અભ્યાસક્રમ ર્વષયક શૈક્ષણણક માર્ગદશગન      

અભ્યાસક્રમ લક્ષયાાંક  
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જેવા કે સ્વાધ્યાય રેહડયો/ સ્વાધ્યાય ટી.વી./ વાંદે – ગજુરાત- ચેનલ જેવા માધ્યમોમાાં 

ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

⮚  પરામશગન વર્ો  

અભ્યાસસામગ્રીના અધ્યયનમાાં ઉદ્દભવતી મશુ્કેલીઓના ર્નવારણ માટે તથા જરૂરી 

માર્ગદશગન પરુૂાં  પાડવા અભ્યાસકેન્રો ઉપર ર્વષયના તજજ્ઞો સાથે પ્રત્યક્ષ સાંપકગ  માટે 

પરામશગન બેઠકો ર્નયત કયાગ અનસુાર યોજવામાાં આવે છે. જેમાાં BLIS ના ર્વદ્યાથી પોતાની 

જરૂહરયાત મજુબ હાજરી આપી શકે છે.  

⮚  સ્વાધ્યાયકાયો  

BLIS અભ્યાસક્રમ દીઠ ર્નયત સ્વાધ્યાય કાયો પણૂગ કરી દરેક ર્વદ્યાથીએ સત્રાાંત 

પરીક્ષા પહલેાાં રજૂ કરવાનુાં આવશ્યક છે. અભ્યાસકેન્રો ઉપર આપેલા BLIS ના 

સ્વાધ્યાયકાયોન ુાં મલૂ્યાાંકન કરી જરૂરી સચૂનાઓ સાથે ર્વદ્યાથીને આર્ળ અભ્યાસક્રમમાાં 

ઉપયોર્ી માર્ગદશગન મળી રહ ેતે માટે ર્વદ્યાથીને પરત મળે છે.  

⮚  અભ્યાસક્રમની મલૂ્યાાંકન પધ્ધર્ત  

ર્વદ્યાથીઓના પ્રર્ર્તના મલૂ્યાાંકન માટે દૂરવતી ર્શક્ષણ પધ્ધર્ત અનસુાર 

ર્ત્રપાાંખીયો અણભર્મ અપનાવવામાાં આવે છે . 

o સ્વમલૂ્યાાંકન : 

અભ્યાસ સામગ્રીમાાં ર્નયત મદુ્દાઓને અંતે 'તમારી પ્રર્ર્ત ચકાસો' દ્વારા ર્વદ્યાથી 

પોતાનુાં સ્વમલૂ્યાાંકન કરતા રહી  અભ્યાસ આર્ળ ચાલ ુરાખી શકે છે. 

o સતત મલૂ્યાાંકન : 

પાઠયક્રમ દીઠ ર્નયત સ્વાધ્યાય કાયો દ્વારા સતત મલૂ્યાાંકન થાય છે જેનો ગણુભાર 

30% છે. 

o સત્રના અંતે મલૂ્યાાંકન : 

સત્રને અંતે લેવાતી પરીક્ષા દ્વારા મલૂ્યાાંકન થાય છે જેના 70% ગણુભાર હોય છે. 

⮚  પરીક્ષા :          

સત્રાાંત પરીક્ષા :  સત્રાાંત પરીક્ષા વષગમાાં બે વાર યોજવામાાં આવે છે, જેનો પ્રારાંભ અનકુ્રમે 

જાન્યઆુરી અને જૂન માસમાાં થાય છે. પરીક્ષાના સમયપત્રક અને પરીક્ષાને લર્તી અન્ય 

ર્વર્તો યોગ્ય સમયે યરુ્નવર્સિટીની વેબસાઈટ પર દશાગવવામાાં આવે છે.  
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પરીક્ષા કેન્ર : સામાન્ય રીતે ર્વદ્યાથીનુાં અભ્યાસકેન્ર/ પ્રોગ્રામકેન્ર અથવા નજીકનુાં પરીક્ષા 

કેન્ર ર્વદ્યાથીને ફાળવવામાાં આવશે. તેમ છતાાં યરુ્નવર્સિટી દ્વારા જે – તે સમયે પરીક્ષા 

કેન્રમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવે તે ર્વદ્યાથીને બાંધનકતાગ રહશેે.  

સત્રાાંત પરીક્ષામાાં બેસવા માટે :  

- નોંધણી પછી અભ્યાસક્રમનો લઘતુ્તમર્ાળો પણૂગ થયેલ હોવો જોઈએ.  

- ર્નયત સ્વાધ્યાયકાયો ર્નર્િત થયેલ સમયમયાગદામાાં રજૂ કરેલ હોવાાં જોઈએ.  

- પરીક્ષા ફોમગ ર્નયત સમયમયાગદામાાં ભરેલુાં હોવુાં જોઈએ.  

    - જો આપ પાછલી પરીક્ષામાાં બેઠાાં હો અને તેન ુાં પહરણામ ન આવ્યુાં હોય તો પણ આપને 

સલાહ છે કે, પહરણામની રાહ જોયા ર્સવાય આપેલ પરીક્ષાના પાઠયક્રમ સહહત પરીક્ષા 

ફોમગ ભરી સમયસર મોકલવુાં. જેથી તમારે લેટ ફી ભરવી પડે નહીં. ર્વદ્યાથીઓ માટે 

પરીક્ષાફોમગ વેબસાઈટ પર જે- તે સમયે ઉપલબ્ધ રહશેે. વધ ુમાહહતી માટે યરુ્નવર્સિટીની 

વેબસાઈટ : www.baou.edu.in પર સાંપકગ  કરવાનો રહશેે. 

⮚ ગ્રાંથાલય અને તેના હરસોસગની ઉપયોણર્તા                  

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યરુ્નવર્સિટીની  ર્વવેકાનાંદ લાયબે્રરી 

યરુ્નવર્સિટીની  વતગમાન અને  ભર્વષ્યની  શૈક્ષણણક તથા સાંદભગ સામગ્રી માટેની જરૂરુયાતોને 

પહોંચી વળવા સજ્જ છે. યરુ્નવર્સિટી પહરસરમાાં આવેલુાં આ ગ્રાંથાલય કાયગલય સમય 

દરમ્યાન દરેક ર્વદ્યાથીઓ માટે સહજતાથી ઉપલબધ્ધ છે.     

 

યરુ્નવર્સિટી દ્વારા દરેક અભ્યાસકેન્રને સાંદભગ સાહહત્ય પરુૂાં  પાડવામાાં આવે છે. 

અભ્યાસકેન્ર પર ર્વદ્યાથીને પરૂતા પ્રમાણમાાં વાચનસામગ્રી મળી રહ ે તે હતેથુી પયાગપ્ત 

માળખાકીય સરુ્વધા સાથે પસુ્તકો – કબાટ પરૂા પાડવામાાં આવે છે. રાજ્યની અન્ય 

યરુ્નવર્સિટીના ગ્રાંથાલયોનો ઉપયોર્ ર્વદ્યાથી કરી શકે તે બાબત સચુારુ વ્યવસ્થા કરવામાાં 

આવે છે. 
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CENTER LIST (BECHLOR  DEGREE PROGRAAMME) 

No. Courses Center Code Study Centre Contact 

1.  B.A., BLIS 0001 Dr. Babasaheb Ambedkar Open University,Jyotirmay 

Parisar, Sarkhej-Gandhinagar Highway, Chharodi, 

Ahmedabad - 382 481. 

-- 

2.  B.A., BLIS 0179 SILVER OAK COLLEGE OF ENGNEERING AND 

TECHNOLOGY, AHMEDABAD,382481 

- 

Emailbaou.0179@baou.edu.in 

3.  B.A., BLIS 1002 R. R. Mehta College of Science & C.L. Parikh College of 

Commerce, At & Po.Palanpur, Dist. Banaskantha-385001. 

Co-Ordinator Shri M.M. Chaudhry 

Mobile9428023124 

Emailbaou.1002@baou.edu.in 

4.  B.A. BLIS 1201 Shikshan Shashtra Bhavan, Near University Karyalay, 

Bhavanagar University, Bhavnagar-364002. 

Co-Ordinator Shri J.P. Maiyani 

Emailbaou.1201@baou.edu.in 

5.  B.A.,BLIS 1209 K.R. DOSHI BSW COLLEGE, PLOT NO. 1335, K.R. 

DOSHI VIDYA SANKUL, OPP- TV KENDRA, 

BHAVNAGAR 

- 

6.   B.A., BLIS 0901 Navjivan Arts & Commerce College, Jhalod Road, 

Dahod-389151 

Co-Ordinator Shri G.G. Sangada 

Mobile9978408755, 9879159020 

Emailbaou.0901@baou.edu.in 

7.  B.A., BLIS 0907 Co-ordinator, Gurjar Bharti Mahila B.Ed. College, 

Manorath Banglow,Prakruti Nagar,Dahod-389151. 

Shri Anilbhai Matabhai Paragi 

Emailbaou.0907@baou.edu.in 

8.  B.A.,BLIS 0301 J.B. Thakkar College of Commerce, At & Po. Bhuj, Dist. 

Kutch-370001. 

Co-Ordinator Pro. Sarang Dave 

Mobile9429810822 

Emailbaou.0301@baou.edu.in 

9.  B.A., BLIS 0302 Tolani Commerce College, At. Adipur, Dist. Kutch-

370001. 

Co-Ordinator Prof. Gaurav Thakor 

Mobile8732939627 

Emailbaou.0302@baou.edu.in 

10.  B.A., BLIS 1301 Municipal Arts & Science College, At & Po. Nagalpur, 

Dist. Mahesana-384002. 

Co-Ordinator Shri V.J. Vaidh 

Emailbaou.1301@baou.edu.in 

11.  B.A., BLIS 1310 Shri Sarvjanik Kelvani Mandal, Vidya Sankul, Near 

Arvind Baug, Dist. Mahesana-384001. 

Shri Ghanshyambhai k. Gadhvi 

Mobile7490808290 

Emailbaou.1310@baou.edu.in 
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12.  B.A., BLIS 1335 Revaba Sarvjnik Education college, Maheshana - 

Emailbaou.1335@baou.edu.in 

13.  B.A., BLIS 1336 Suvidha Education Trust,Heduva(Rajgar), Becharaji 

Road,Ta.Dist. Mehsana-384002 

- 

Emailbaou.1336@baou.edu.in 

14.  B.A., BLIS 1739 C. & S. H. Desai Arts and L. K. L. Doshi Commerce 

College,Balasinor, Mahisagar 

- 

15.  B.A., BLIS 2201 Shri M. R. Desai Arts & Shri E. E. Laher Kosadiya 

Commerce College, At. & Po. Chikhli, Dist. Navsari-

396521. 

Co-Ordinator Shri G.B. Patel 

Mobile9879203452,9925678723 

Emailbaou.2201@baou.edu.in 

16.  B.A. BLIS 1601 Shri Sarvjanik Commerce College, At. & Po. Godhra, 

Dist. Panchmahal-389001. 

Co-Ordinator Shri G.H. Dave 

Mobile9978408531, 9427492183, 

9879554946 

Emailbaou.1601@baou.edu.in 

17.  B.A., BLIS 2401 C/O Department of Mathematics, Hemchandracharya 

North Gujarat University Campus, Patan- 384265 

Co-Ordinator Shri M.B. Prajapati 

Mobile9879875230 

Emailbaou.2401@baou.edu.in 

18.  B.A. BLIS 1401 Regional Centre Rajkot Besides Department of History, 

Saurashtra University, Rajkot 

Co-Ordinator Shachi Bhatt 

Mobile+91 99784 08904, +91 94082 

74320 

Emailbaou.1401@baou.edu.in 

19.  B.A., BLIS 1448 1448-Geetanjali Institute Of Education, At Geetanjali 

Bhavan, Ajanta Park,Sadhu Vasvani Road, Rajkot-

360002 

- 

Emailbaou.1448@baou.edu.in 

20.  B.A., BLIS 1704 D. D. Thakar Arts & K. J. Patel Commerce College, At. 

Ta. Khedbrahma, Dist. Sabarkantha-383255. 

Pro. Incharge Shri Rohit Desai 

Mobile9427364153 

Emailbaou.1704@baou.edu.in 

21.  BLIS 1820 Veer Narmad South Gujarat University, Surat. - Email : baou.1820@baou.edu.in 

22.  B.A., BLIS 2001 Shri M. P. Shah Commerce College, Surendranagar-

360578. 

Co-Ordinator Manishbhai H. Shah 

Emailbaou.2001@baou.edu.in 

23.  B.A.,BLIS 2018 Government Arts College, Ta. Chotila, Surendranagar - 

Emailbaou.2018@baou.edu.in 

24.  B.A., BLIS 2020 Shri Swami Vivekanand College, Opp. I.T.I., Nr. Bus - 
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Stand, Surendranagar-363001 

25.  B.A.,BLIS 1802 Smt. R. P. Chauhan Arts & Smt. J. K. Shah & Shri K. D. 

Shah Commerce College, At. & Po. Vyara, Dist. Tapi-

394650. 

Co-Ordinator Shri B.N. Patel 

Mobile9879083635 

Emailboau.1802@baou.edu.in 

26.  B.A., BLIS 1525 Shri Hansa Mehta Library, M.S. University, Vadodara-

390002 

- 

Emailbaou.1525@boau.edu.in 

27.  B.A., BLIS 2501 Shri Vanraj Arts & Commerce College, At & Po. 

Dharmpur, Dist. Valsad-396050. 

Co-Ordinator Shri V.D. Patel 

Mobile9978408333, 9898617751, 

9998259423 

Emailbaou.2501@baou.edu.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

આર્ાર 


