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ડૉ .  બાબાસાહેબ આંબેડકર  ઓન યુ નનવર્સસટી  
(ગુજરાત સરકા ર  દ્વા રા  સ્થા નત )    

“જ્યોનતર્મય” રરસર, ડૉ  .બાબાસાહેબ આંબડેકર ઓન યનુનવર્સસટી ર્ાગમ, 

સરખેજ -ગાંધીનગર હાઇવે , છારોડી, અર્દાવાદ -૫૮૪૬૮૩  

વત્રાંત યીક્ષર : ઓગસ્ટ–2022 

All Courses (Certificate/Diploma/Degree/Master Degree Old Course) 
TIMETABLE - Degree Courses 

DATE 11:00 to 02:00 11:00 to 12:30 12:30 to 02:00 03:00 to 06:00 03:00 to 04:30 04:30 to 06:00 

01/08/2022 
 

  કાંની ર (ECO-08)  મદુ્રર. ફેન્કિંગ અને 
નરણરકીમ વ ાંસ્થરઓ 
(ECO-09) 

 વરહશત્મ સવદ્રાંત અને બરર સલસનમગ 
(EGT-06),  

 हहन्दी भाषा : इतिहास और वितमान  
(EHD-06),  

 Understanding Poetry (EEG-06),  

 આસથિક સલકરવનર ઢરાંચર-તરુનરત્ભક અભ્મરવ 
(EEC-06),  

 ચીન અને જારનન ઈસતશરવ (EHI-06),  

 લૂવ અને દક્ષક્ષણ-લૂવ એસળમરભરાં વયકરય 
અને યરજનીસત (EPS-06), 

 બરયતભરાં વરભરજજક વભસ્મરઓ (ESO-06) 
 જાશેયનીસત (EPA-06), 
 દળવનળરસ્ત્ર (EST-06) 

  

02/08/2022   ડતયનર તત્લ (ECO-

10) 
 આમકયનર તત્લ 

(ECO-11) 
 ગજુયરતી બરર (EGT-05),  

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

 બરયત : અઢરયભી વદીનર ભધ્મબરગથી 
ઓગણીવભી વદીનર ભધ્મબરગ સધુી (EHI-
05),  

 દક્ષક્ષણ એસળમરભરાં વયકરય અને યરજનીસત 
(EPS-05),  

 વભરજ અને ધભવ (ESO-05),  

 નરણરકીમ લશીલટ (EPA-05),  

 વ્મલશરહયક વ્મરકયણ (EST-05) 

 અથવળરસ્ત્રભરાં પ્રરયાંક્ષબક 
ગક્ષણતીમ દ્સતઓ (EEC-
05) 

 આસથિક સલચરય અને નીસતઓ 
(EEC-09) 

03/08/2022   કરમરવરમ વ્મલસ્થરત ાંત્ 
અને વ ાંચરરન (AOM-

01) 

 વેકે્રટયીમર પ્રેક્ટીવ 
(ASP-01) 

 ગજુયરતી વરહશત્મનર સ્લરૂ (EGT-04),  

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

 English for Practical Purposes 
(EEG-04),  
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 બરયતભરાં કૃસ સલકરવ (EEC-04),  

 ઈસતશરવ – બરયત 16 ભી થી 18 ભી 
વદીનર ભધ્મ સધુી (EHI-04),  

 આંતયયરષ્ટ્રીમ વ ાંફ ાંધ (EPS-07),  

 વરભરજજક સ્તયીકયણ (ESO-04),  

 કરસભિક લશીલટ (EPA-04), 
 અરાંકરય વરહશત્મ (EST-04) 

04/08/2022   હપચય રેખન (AFW-

01) 
 યેહડમ ભરટે રેખન 

(AWR-01) 
 ગજુયરતી વરહશત્મની રૂયેખર (EGT-03),  

 हहदंी साहहत्यका इतिहास एव ंसाहहत्य 
ऩररचय (EHD-03), 

 COmmunication Skills in English 
(EEG-03),  

 પ્રરથસભક આંકડરળરસ્ત્રીમ યીત અને ભજણી 
દ્સતઓ (EEC-03),  

 ઈસતશરવ – બરયત 8 ભી થી 15 ભી વદી 
સધુી (EHI-03),  

 આધસુનક બરયતીમ યરજનૈસતક સલચરયધરયર 
(EPS-03),  

 વભરજળરસ્ત્રીમ સલચરયધરયર (ESO-03),  

 સલકરવ લશીલટ (EPA-03),  

 સલક્રભલવળીમમૌ અને ભશરકરવ્મ (EST-03) 
  

  

05/08/2022   ધાંધરકીમ વ્મલસ્થર 
(ECO-01) 

 નરભર દ્સત-1 (ECO-

02) 
 ગજુયરતી દ્ય (EGT-02),  

 हहन्दी ऩध्य (EHD-02),  

 The Structure of Modern English 
(EEG-02),  

 સ્લરત ાંત્ર્મ પ્રરપ્તત છીન બરયતન આસથિક 
સલકરવ (EEC-02),  

 બરયત : પ્રરચીન વભમથી ઈ. વ. ની 8 ભી 
વદી સધુી (EHI-02),  

 બરયતભરાં વયકરય અને યરજકરયણ (EPS-
02),  

 બરયતભરાં વભરજ (ESO-02),  

 બરયતીમ લશીલટ (EPA-02),  

 લૈહદક વરહશત્મ અને આવ ભશરકરવ્મ (EST-
02) 
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06/08/2022  વમદુરમ ભરટે ણ 

(ANC-01) 

    ગજુયરતી ગદ્ય (EGT-01) 

 हहन्दी गध्य (EHD-01),  

 Language Through Literature (EEG-
01),  

 અથવળરસ્ત્રનર મૂભતૂ ખ્મરર (EEC-01), 
 આધસુનક બરયત : 1857-1964 (EHI-01),  

 યરજકીમ સવદ્રાંત અને વ ાંસ્થરઓન હયચમ 
(EPS-01),  

 વભરજન અભ્મરવ (ESO-01),  

 લશીલટ સવદ્રાંત (EPA-01),  

 વાંસ્કૃત દ્ય,ગદ્ય, નરટક અને સ્ત્રત (EST-
01) 

  

07/08/2022   ભેનેજભે્ટનર સવદ્રાંત 
(ECO-03) 

 લેરયી કરમદ (ECO-

05) 
 ભરનલસલદ્યરઓ અને વભરજસલજ્ઞરનભરાં 

બસુનમરદી અભ્મરવક્રભ(FHS-01) 

  

08/08/2022   ફજાય પ્રહક્રમર (AMK-

01) 

 સનકરવ પ્રહક્રમર અને 
દસ્તરલેજીકયણ (AED-

01) 

  બસુનમરદી રઠ્યક્રભ : અંગે્રજી 
(FEG-01) 

 

10/08/2022   અથવળરસ્ત્રનર સવદ્રાંત 
(ECO-06) 

 આંકડરળરસ્ત્રનર મૂતત્લ 
(ECO-07) 

 સલજ્ઞરન અને પ્રોદ્યક્ષગકીભરાં બસુનમરદી 
રઠ્યક્રભ (FST-01) 

  

12/08/2022  Reading the Novel 
(EEG-08) 

 નરભર દ્સત-2 (ECO-

04) 

 ભરયર સ્લતનનુાં બરયત 
(FGP-02) {BDP(B.A 

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

 ગ્રરભ સ્લયરજ (FGP-03) 

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

 ફરવ ાંબર વેલર આમજન (ACC-01)  હશ્દી (FHD-01) 
 

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

13/08/2022  Understanding 
Drama (EEG-07) 

    બસુનમરદી રઠ્યક્રભ : 
ગજુયરતી (FGT-01) 

 

14/08/2022  અનલુરદ (ATR-01)     ભરનલ મરવલયણ (AHE-01) (CES)   
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 TIMETABLE - Diploma Courses    

DATE 11:00 to 02:00 11:00 to 12:30 03:00 to 06:00 03.00 to 04.30 
23/08/2022  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),  
 દૂયલતી સળક્ષણન સલકરવ અને તત્લદળવન (ES-311) 
 Introduction to Multimedia (DMA-101) 

 Textile Science & Fabric 
Construction (DFD-06) 

 भाषाप्रवेशः-२ (१ िः ७) 
(DSS-06) 

 सजृनात्मक ऱेखन के ससध्धांि (DCH-01),  
 ભરત-ૃફરસ્લરસ્્મ અને વગબરવ ભરતરની વરયલરય 

(DMCH-01) 
 ગ્રરભ આયગ્મ વમદુરમ કરમવ અને યગન પેરરલ 

(DVHW-01)  
 વાંસ્કૃત બરર : સ્લરૂ અને હયચમ (DSL-01) 
 

24/08/2022  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) 
 સ્લ-અધ્મમન ભરટેની મહુદ્રત વરભગ્રીની રૂયેખર અને સલકરવ (ES-312) 
 Digital Imaging (DMA102) 

 Basic English Language Skill for 
Mass Media (DJMC-06) 

 Fashion Sketches &Accessories 
Designing (DFD-07) 

 

 भाषाप्रवेशः-२ (८ िः १४) 
(DSS-07) 

 पीचर ऱेखन (DCH-02),  
 પ્રસસુત દયમ્મરન અને પ્રસસુત છીની વરયલરય 

(DMCH-02),  
 યવીકયણ અને ભરત ૃવ ાંબર (DVHW-02) 
 પ્રસળષ્ટ્ટ વ ાંસ્કૃત વરહશત્મન હયચમ (DSL-02) 

25/08/2022  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) 
 અધ્મેતર વશરમક વેલરઓ (ES-313) 
 2D Animation (DMA-103) 

 Introduction to Mass 
Communication & Journalism 
(DJMC-07) 

 Entrepreneurship (DFD-08) 
 

 भाषाप्रवेशः-२ (१५ िः २१) 
(DSS-08) 

 गध्य साहहत्य ऱेखन (DCH-03),  
 નલજાત સળશ ુવ ાંબર (DMCH-03),  
 નલજાત સળશ ુવ ાંબર અને કુટુાંફસનમજન (DVHW-

03) 
 દળવન વરહશત્મ, ધભવળરસ્ત્ર અને વ્મલશરહયક વ્મરકયણ 

(DSL-03) 

26/08/2022  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) 
 દૂયલતી સળક્ષણનુાં વ્મલસ્થરન (ES-314) 

 Understanding Media & Mass 
Communication (DJMC-08) 

 Fashion Event Organization 
(DFD-09) 

 

 भाषाप्रवेशः-२ (२२ िः २8) 
(DSS-09) 

 रेडियो के सऱए ऱेखन (DCH-04),  
 કુટુાંફ સનમજન અને સ્ત્રીઓની વરભર્મ તકરીપનુાં 

સનયરકયણ (DMCH-04),  
 પસ્ટ એઇડ અને વરભર્મ યગની વરયલરય અને 

એ્લરમયભે્ટર વેસનટેળન (DVHW-04) 
 વાંસ્કૃત કરવ્મસલલેચન અને ગજુયરતનુાં વ ાંસ્કૃત 

વરહશત્મભરાં પ્રદરન (DSL-04) 
27/08/2022  દૂયલતી સળક્ષણ ભરટે પ્રત્મરમન તકસનકી (ES-318)  

 
 TV & Radio Journalism 

(DJMC-09) 
 Textile & 

ApparelQualityAssurance & 
Management (DFD-10) 

  ववसभन्न सामाजजक वगत और ऱेखन (DCH-05) 

28/08/2022     काव्य ऱेखन (DCH-06) 
29/08/2022  3D Animation (DMA-201)    
30/08/2022  Audio Visual Production (DMA-202)    
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TIMETABLE - Master Courses 

DATE 11:00 to 02:00 03.00 to 04.30 

01/08/2022 
 

 Literary Criticism and Theory (MEG-05),  
 Information Communication Society (ML I-101) 

 साहहत्य ससध्धांि और समाऱोचना (MHD-05),  
 વભરજળરસ્ત્રીમ સવદ્રાંત બરગ-2 (MSO-05&MSON05),  
 વરહશત્મ સલલેચનનર સવદ્રાંત (MGT-05) 
 (MGT-205) 

 

02/08/2022  American Literature (MEG-06),  
 નગય વભરજળરસ્ત્ર (MSO-06),  
 વરહશત્મ ભીભરાંવર (MGT-06) 
 Management of Library and Information Centre (ML I-102) 

 (MGT-206) 

 हहन्दी काव्य-१ (आहदकाव्य, भजति काव्य एव ंरीति काव्य) (MHD-01) 

03/08/2022  Indian English Literature (MEG-07), 
 મરવલયણનુાં વભરજળરસ્ત્ર (MSO-07),  
 ગજુયરતી ગદ્યનર વીભરક્ષચહ્ન (MGT-07) 
 Information Systems, Source and Services (ML II-101) 

 (MGT-207) 

 भाषा ववज्ञान और हहन्दी भाषा (MHD-07) 

04/08/2022  New Literature in English (MEG-08), 
 પ્રરદેસળક વભરજળરસ્ત્ર/હક્રમરનુાં વભરજળરસ્ત્ર (MSO-08),  
 અનલુરદ (અંગે્રજી અને હશ્દીભરાંથી (MGT-08) 
 Information Retrieval System (ML II-102) 

 (MGT-208)- 

 उऩन्यास : स्वरूऩ और ववकास (MHD-13) 

05/08/2022  American Novel (MEG-11) 
 Fundamental principal of information communication technology (ML II-103) 

 हहन्दी उऩन्यास-२ (MHD-15) 

06/08/2022  British Poetry (MEG-01),  
 आधतुनक हहन्दी काव्य (MHD-02),  
 વભરજળરસ્ત્રીમ સવદ્રાંત બરગ-1 (MSO-01),  
 નલરકથરનુાં સ્લરૂ (MGT-01) 
 ગ્રાંથકરયન અભ્મરવ : ઉભરળ ાંકય જળી (MGT-101 

 Information Communication Technology (ML II-104) 

 

07/08/2022  British Drama (MEG-02),  
 उऩन्यास और कहानी (MHD-03),  
 વભરજળરસ્ત્રીમ વ ાંળધનની દ્સતઓ (MSO-02), 
 ગજુયરતી પ્રસતસનસધ કસલતર (MGT-02) 
 ગજુયરતી બરર : હયચમ અને અભ્મરવ (MGT-102) 

 Preservation and Conservation of Library (ML IE-101) 

 

08/08/2022  British Novel (MEG-03),  
 नाटक और अन्य गध्य ववध्याए (MHD-04),  
 બરયતીમ વભરજળરસ્ત્ર (MSO-03),  
 ગજુયરતી બરરનુાં ધ્લનીત ાંત્ અને રૂત ાંત્ (MGT-03) 
 પ્રસળષ્ટ્ટ ગદ્યકૃસતન અભ્મરવ  (MGT-103) 

 Research Methodology (ML IE-102) 

 

10/08/2022  Aspects of Language (MEG-04),   
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 हहन्दी भाषा और साहहत्य का इतिहास (MHD-06),  
 જાસત (Gender) અને વભરજ (MSO-04),  
 સનફાંધ (MGT-04) 
 વરહશજત્મક સનફાંધ અને રેખનકોળર (MGT-104) 

 Academic Library (ML IE-103) 

12/08/2022  Australian Literature (MEG-09) 
 Public Library System and Services (ML IE-106) 

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

13/08/2022   भारिीय उऩन्यास  (MHD-16) 
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TIMETABLE - Certificate Courses 

 

Date 11:00 to 02:00 03:00 to 04.30 03:00 to 06:00 
24/08/2022  પ્રલરવનન બસુનમરદી રઠ્યક્રભ TS-01 (CMT 

& CTM),  
 મગ હયચમ-ભશસિ તાંજક્ષર મગદળવનભ 

CYS-01 
 નૈવગોચરયનર સવદ્રાંત CIN-01,    
 ભરનલ અસધકરય: વભરજ અને સલકરવ CHR-01,  
 તભે અને તભરય આશરય CFN-01 
 નરટકનુાં સ્લરૂ અન ેનરટયકૃસતનુાં સલશ્રેણ 

(CITA-01) 
 भाषाप्रवेशः-१ (१ िः १२) (DSS-01)/(CSS-

01) 
 Introduction to Indian Poetics(CIP-01) 

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

 Learn English (CCSE-01), 
 સ્ત્રીનુાં ઋતચુક્ર અને ગબરવલસ્થર (CTBA-01),  
 સયુક્ષક્ષત વગબરવલસ્થર અને પ્રસસુત ભરટેની તમૈરયી 

(CCBP-01),  
  ૃ્ લી તથર  ૃ્ લીનુાં લરતરલયણ (CEA-01),  
 ડૉ. ફરફરવરશફે આંફેડકયનુાં જીલન ચહયત્ (CALT-01), 
 આંગણલરડી વાંકલ્નર અને સળશ ુસળક્ષણન બરયતીમ 

હયપ્રેક્ષ્મ (CCAW-01),  
 NGO વાંચરરન હયચમ (BMS-001) 
 વગબરવલસ્થર (CJFTDL-01) 
 Sound Technology (CSAVT-01) 
 Electronic Media (DJMC-01)/(CJMC-01) 
 Basic Sewing Technique (DFD-01)/ Basic Sewing 

Technique (CFD-01) 
  

 ળયીય સલજ્ઞરન-ભરનસવક 
સ્લરસ્થ (CYS-02) 

 નૈવગોચરય દ્વરયર 
ક્ષચહકત્વર (CIN-02) 

 

25/08/2022  પ્રલરવન વાંચરરન (TS-03),  
 પ્રલરવન ફજાય વ્મલસ્થર (TS-06),  
 રયસ્હયકતર, મરવલયણ અને પ્રલરવ (TS-

05-CES),  
 ભરનલ અસધકરય અને બરયત (CHR-02) 
 તભરય આશરય અને તનેી ઉમગીતર (CFN-

02) 
 અક્ષબનમનર મૂભતૂ સવદ્રાંત અન ેનરટય 

સનભરવણનર સલસલધ ઘટક (CITA-02) 
 भाषाप्रवेशः-१ (१३ िः २४) (DSS-02)/(CSS-

 The Structure of English (CTE-02),  
 પ્રસસુત દયમ્મરન અને પ્રસસુત વાંબર (CTBA-02),  
 ફરકનર વદૃ્ધદ્, સલકરવ, આશરય અને ણ 
 યવીકયણ, વરભર્મ ળરયીહયક તકરીપ અને ઉરમ 

(CCBP-02), 
 પ્રદુણ અને મરવલયણનર પ્રશ્ન તથર જાલણી (CEA-

02),  
 ડૉ. આંફેડકયનુાં ક્ષચિંતન (CALT-02),  
 આંગણલરડી : વ્મલશરય અને વાંચરરન (CCAW-02) 
 વ્મલસ્થરનનર કરમો (BMS-002) 

 અષ્ટ્ટરાંગ મગ-સ્લસ્થ 
જીલનચમરવ (CYS-03)  

 ળયીય સલજ્ઞરન અને 
ભરનસવક સ્લરસ્્મ (CIN-
03) 
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02) 
 Schools of Indian Poetics (CIP-02) 

 ળૈળલ (CJFTDL-02) 
 Video Technology (CSAVT-02) 
 Advertising & Public Relation (DJMC-02) / (CJMC-

02)  
 Pattern Making and Designing (DFD-02)/ Pattern 

Making and Designing (CFD-02) 
 ાંચરમતી યરજન હયચમ (CPRG-01) 

26/08/2022  ફરવાંબર વેલર આમજન CCCD-01 
 भाषाप्रवेशः-१ (२5 िः ३६) (DSS-03)/(CSS-

03) 
 Major Concepts,Categories and Theoriesof 

Poetics(CIP-03) 

 Teaching Strategies (CTE-03),  
 નલજાત સળશ ુવાંબર અને કુટુાંફસનમજન (CTBA-03),  
 ફરકની ભરનસવક વભસ્મર અને વરભરજીકયણની પ્રહક્રમર  

(CCBP-03),  
 યજીદર જીલનભરાં ભરનલ અસધકરય :આણે શુાં કયી 

ળકીએ? (CHR-03),  
 ડૉ. આંફેડકય અને નલ ભરનલલરદ (CALT-03),  
 ફર સલકરવ અને ભરતર-સતર (CCAW-03),  
 સ્લરસ્્મ વાંબર વ્મલસ્થરન (BMS-003),  
 આશરયનુાં અથવળરસ્ત્ર (CFN-03) 
 વલરાંગી વાંબર (CJFTDL-03) 
 Print Newspaper, Magazine (DJMC-03) / (CJMC-

03) 
 Garment Construction (DFD-03)/ Garment 

Construction (CFD-03) 
 ાંચરમતી યરજની વસભસતઓ અને અગત્મનર ફાંધરયણીમ 

સધુરયરઓ (CPRG-02) 

 

27/08/2022  વમદુરમ ભરટે ણ CCCD-02 
 भाषाप्रवेशः-१ (३७ िः ५०) (DSS-04)/(CSS-

04) 
 Indian Poetics and Contemporary 

Discourses(CIP-04) 

 Teaching English-Elementary School (CTE-04) 
  Teaching English-Secondary School  (CTE-05)  
 સલળે વાંબરની જરૂહયમરતલરર (સલકરરાંગ) ફરક અને 

ભરાં-ફર (CCBP-04),  
 ડૉ. આંફેડકયનુાં યરષ્ટ્રીમ જીલનભરાં પ્રદરન (CALT-04) 
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  આંગણલરડી પ્રરમક્ષગક (CCAW-04) 
 પ્રથભ શજાય હદલવની વપય-પ્રરમક્ષગક કરમવ 

(CJFTDL-04) 
 Digital Media (DJMC-04) / (CJMC-04) 
 Surface Ornamentation (DFD-04)/ Surface 

Ornamentation (CFD-04) 
 ાંચરમતી યરજનુાં ભરખુાં (CPRG-03) 

28/08/2022   Fashion Concept and Merchandising (CFD-05) 
 Fashion Concept and Merchandising (DFD-05) 
 રકબરગીદરયી અને કલ્મરણકરયી મજનરઓ (CPRG-04) 

 

 

કઇણ પ્રલેળરથી એકવરથે ફે હડગ્રી કે સ્ટ ગે્રજ્યએુટ અભ્મરવક્રભ ભરટે નોંધણી કયરલી ળકળે નહશ, યાંત ુએક હડગ્રી અને એક હડતરભર ાં અથલર એક વટીહપકેટ અભ્મરવક્રભ ભરટે નોંધણી કયરલી ળકળે. આલર સલદ્યરથીઓ ભરટે 
રઠ્યક્રભની યીક્ષરઓની તરયીખ એક જ આલતી શળે ત યસુનલસવિટી યીક્ષર રેલર ભરટે જલરફદરય યશળેે નહશ.     

જે પાઠ્યક્રમની કે્રડિટ 4 છે તેના પરીક્ષાનો સમય 1:30 (દોઢ) કાકનો રહેે. 

ઈ.ચા.કન્ટ્રોર ઓફ એકઝામમનેન  
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ડૉ .  બાબાસાહેબ આંબેડકર  ઓન યુ નનવર્સસટી  
(ગુજરાત સરકા ર  દ્વા રા  સ્થા નત )    

“જ્યોનતર્મય” રરસર, ડૉ  .બાબાસાહેબ આંબડેકર ઓન યનુનવર્સસટી ર્ાગમ    , 

સરખેજ -ગાંધીનગર હાઇવે , છારોડી, અર્દાવાદ -૫૮૪૬૮૩  
સત્ાાંત પરીક્ષા : ઓગસ્ટ–2022 

બેચર ઓફ ાઈબે્રરી એન્ટ્િ ઇન્ટ્ફોમેન સાયન્ટ્સ 

TIME TABLE -ેખિત પરીક્ષા   

DATE 11:00 to 02:00 11:00 to 02:00 

23/08/2022 BLIS-01 ગ્રાંથરરમ અન ેવભરજ BLIS-101 ગ્રાંથાય અને માડહતી મળજ્ઞાનનો પાયો 
24/08/2022 BLIS-02 ગ્રાંથરરમ વાંચરરન BLIS-102 ગ્રાંથાય અને માડહતી કેન્ટ્રોન  ાં વ્યળસ્થાપન 

25/08/2022 
BLIS-03 ગ્રાંથરરમ લગીકયણ સવદ્રાંત 

BLIS-103 જ્ઞાન સાંગઠ્ન અને માડહતી વ્યળસ્થાપન : 
સૈદ્ાાંમતક) 

26/08/2022 BLIS-04 ગ્રાંથરરમ સચૂીકયણ સવદ્રાંત BLIS-106 સાંદભભ અને માડહતી સ્ત્રોત 

27/08/2022 BLIS-05 વાંદબવ અન ેભરહશતી સ્ત્રત BLIS-107 ICT મલૂભતૂ 

28/08/2022 BLIS-06 ભરહશતી વેલરઓ BLIS-108 ગ્રાંથાય યાાંમત્કીકરણ અને નેટળકભસ) 
29/08/2022 BLIS-07 ભરહશતી ટેકનરજી BLIS-109 માડહતી સાંચાર આળિત 

 

TIME TABLE – પ્રાયોખગક પરીક્ષા 
DATE 11:00 to 02:00 03:00 to 06:00 

30/08/2022  ગ્રાંથરરમ લગીકયણ પ્રમગ   ફચે-1 No-01 to 20  
 ગ્રાંથરરમ સકૂ્ષચકયણ પ્રમગ   ફચે-1 No-21 to 40  
 BLIS-104P  

 ગ્રાંથરરમ લગીકયણ પ્રમગ    ફચે-2 No-21 to 40  
 ગ્રાંથરરમ સકૂ્ષચકયણ પ્રમગ    ફચે-2 No-01 to 20  
 BLIS-105P 

01/09/2022  ગ્રાંથરરમ લગીકયણ પ્રમગ   ફચે-3 No-41 to 60  
 ગ્રાંથરરમ સકૂ્ષચકયણ પ્રમગ   ફચે-3 No-61 to 80  

 ગ્રાંથરરમ લગીકયણ પ્રમગ    ફચે-4 No-61 to 80  
 ગ્રાંથરરમ સકૂ્ષચકયણ પ્રમગ    ફચે-4 No-41 to 60  

02/09/2022  ગ્રાંથરરમ લગીકયણ પ્રમગ   ફચે-5 No-41 to 60  
 ગ્રાંથરરમ સકૂ્ષચકયણ પ્રમગ   ફચે-5 No-61 to 80  

 ગ્રાંથરરમ લગીકયણ પ્રમગ    ફચે-6 No-61 to 80  

 ગ્રાંથરરમ સકૂ્ષચકયણ પ્રમગ    ફચે-6 No41 to 60  

 નોંધ: (1) આનર યીક્ષર કે્દ્ર ખરતે તરયીખ/વભમ/ફચેની સલગત ભેલલરની યશળેે. 
  (2) યીક્ષરથીની વ ાંખ્મર ધ્મરને રઈ જરૂહયમરત ડેથી ફચે લધરયલરભરાં આલળે.  

ઈ. ચા. કન્ટ્રોર ઓફ એકઝામમનેન



Page 12 of 12 

 

  
  

  

 

ડૉ .  બાબાસાહેબ આંબેડકર  ઓન યુ નનવર્સસટી  
(ગુજરાત સરકા ર  દ્વા રા  સ્થા નત )    

“જ્યોનતર્મય” રરસર, ડૉ  .બાબાસાહેબ આંબડેકર ઓન યનુનવર્સસટી ર્ાગમ    , 

સરખેજ -ગાંધીનગર હાઇવે , છારોડી, અર્દાવાદ -૫૮૪૬૮૩  
 

સત્ાાંત પરીક્ષા : ઓગસ્ટ–2022 

CCC-BAOU/BPP/CIC/CPCS 

 

 
  

  

  

   

  

  

  

  

  

           
  

 

 

 

ઈ. ચા. કન્ટ્રોર ઓફ એકઝામમનેન  

TIME TABLE 

DATE 11:00 to 02:00 (;jfz) 03:00 to 06:00 (a5mz) 

23/08/2022 

 વાંદબવ (CIC-01)  
 સલસનમગ (CIC -04) 
 પરઉ્ડેળન (CCC-01) 
 એતરીકેળન (CCC-02) 
 ઈંટયનટે (CCC-0૩) 
 
 

 ટેકનરજી (CIC-02)  
 ભરઈક્રવફ્ટ ઓપીવ (CIC-05), 
 ટેકનરજી (CIC-01&CPCS-01) 

 ભરઈક્રવફ્ટ ઓપીવ (CIC-04&CPCS-02) 


