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ુ યી–2021
વત્ાાંત યીક્ષા : પેબ્રઆ
New Courses (B.A. and B.Com.)
DATE

11:00 TO 1:00

12:00 TO 2:00

27/02/2021



SKTCOM-01 (Compulsory Subject - 01 Sanskrit)



SKTCOM-02 (Compulsory Subject – 02 Sanskrit)

28/02/2021



GUJCOM-01(Compulsory Subject - 01 Gujarati)



GUJCOM-02(Compulsory Subject - 02 Gujarati)

01/03/2021



HNDCOM-01 (Compulsory Subject - 01 Hindi)



HNDCOM-02 (Compulsory Subject - 02 Hindi)



Commercial Communication – I (BCCCO101)



Commercial Communication-II (BCCCO201)



ENGCOM-01 (Compulsory Subject - 01 English)



ENGCOM-02 (Compulsory Subject - 02 English)



Compulsory English (BCENG102)



Micro Economics (BCECO202)



SKTM-01 (Sanskrit - વાંસ્કૃત ગદ્ય અને દ્ય વારશત્મ)



SKTM-03 (Sanskrit - લૈરદક વારશત્મ અને ઉતનદ વારશત્મ)



HNDM-01 (Hindi - कहानी और उऩन्यास)



HNDM-03 (Hindi – हहिंदी काव्य-१)



GUJM-01 (Gujarati - ગુજયાતી ગદ્ય)



GUJM-03 (Gujarati - ભધ્મકારીન ગુજયાતી વારશત્મન ઇતતશાવ)



ENGM-01 (English - Language through Literature)



ENGM-03 (English - Language through Literature)



SOCM-01 (Sociology - વભાજન અભ્માવ બાગ-૧)



SOCM-03 (Sociology - વભાજન અભ્માવ બાગ-2)



HISM-01 (History - પ્રાચીન બાયતન ઈતતશાવ (પ્રાગ



HISM-03 (History - બાયતન ઈતતશાવ (ઈ.વ. ૮ભી વદીથી ઈ.વ. ૧૩ભી

02/03/2021
03/03/2021

ઐતતશાતવક કાથી ઈ.વ.  ૂલેની ચથી વદી સુધી)

વદી)



PSCM-01 (Political Science - યાજ્મળાસ્ત્રન રયચમ)



PSCM-03(Political Science - બાયતીમ વયકાય અને યાજકાયણ)



PADM-01 (Public Administration -જાશેય લશીલટના



PADM-03(Public Administration - બાયતીમ લશીલટ)

તવદ્ાાંત)



ECOM-03(Economics - અથમળાસ્ત્રના મ ૂભ ૂત ખ્માર બાગ-02)

ECOM-01 (Economics – અથમળાસ્ત્રના મ ૂભ ૂત ખ્માર



Cost Accounting (BCCAC203)



બાગ-૧)
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Financial Accounting (BCFAC103)



SKTM-02 (Sanskrit - વાંસ્કૃત નાટય સ્ત્રત અને મુક્તક કાવ્મ)



SKTM-04 (Sanskrit - આમ ભશાકાવ્મ)



HNDM-02 (Hindi - नाटक और ननबिंध)



HNDM-04(Hindi - हहिंदी काव्य-२)



GUJM-02 (Gujarati - ગુજયાતી દ્ય)



GUJM-04 (Gujarati - ભધ્મકારીન ગુજયાતી વારશત્મનુ ાં સ્લરૂ –



ENGM-02 (English - The Structure of Modern English)



SOCM-02 (Sociology - બાયતભાાં વભાજ બાગ-૧)



ENGM-04 (English - The Structure Of Modern English)



HISM-02 (History - પ્રાચીન બાયતન ઈતતશાવ (ઈ.વ. ૂલે 320



SOCM-04 (Sociology - બાયતભાાં વભાજ બાગ-2)

થી ઈ.વ. 8ભી વદી સુધી)



HISM-04 (History - બાયતન ઈતતશાવ - વલ્તનત યુગ (ઈ.વ. ૧૩ભી



PSCM-02 (Political Science - વયકાયી તાંત્વ્મલસ્થા)



PADM-02 (Public Administration - વાંચારનના તવદ્ાાંત)



PSCM-04 (Political Science - આધુતનક ફાંધાયણ)



ECOM-02 (Economics - સ્લાતાંત્ર્મ પ્રાપ્તત છીન બાયતન



PADM-04 (Public Administration - નાગરયક લશીલટ)

આતથિક તલકાવ : બાગ-૧)



ECOM-04 (Economics - સ્લાતાંત્ર્મ પ્રાપ્તત છીન બાયતન આતથિક



05/03/2021

આખ્માન)

વદીથી ઈ.વ. ૧૫ભી વદી)

Business Organization & Management (BCBOM104)

તલકાવ બાગ-2)


Corporate Accounting (BCCOA204)



SKTS-01 (Sanskrit - વાંસ્કૃત ગદ્ય અને દ્ય વારશત્મ)



SKTM-05 (Sanskrit - સ્લતનલાવલદત્તમૌ અને તલક્રભલમળીમમૌ)



HNDS-01 (Hindi - कहानी और उऩन्यास)



HNDM-05 (Hindi – हहन्दी साहहत्य का इनिहास एविं साहहत्य ऩररचय-१)



GUJS-01 (Gujarati - ગુજયાતી ગદ્ય)



GUJM-05(Gujarati - અલામ ચીન ગુજયાતી વારશત્મનુ સ્લરૂ – ટૂાંકીલાતામ )



ENGS-01 (English - Language through Literature)



ENGM-05 (English - Communication Skills In English-01)



SOCS-01 (Sociology - વભાજન અભ્માવ બાગ-૧)



SOCM-05 (Sociology - વભાજળાસ્ત્રીમ તલચાયક બાગ-1)



HISS-01 (History - પ્રાચીન બાયતન ઈતતશાવ (પ્રાગ



HISM-05 (History - મુઘરકારીન બાયતન યાજકીમ અને આતથિક

ઐતતશાતવક કાથી ઈ.વ.  ૂલેની ચથી વદી સુધી)

ઈતતશાવ (ઈ.વ. ૧૬ભી વદીથી ઈ.વ. ૧૮ભી વદીના ભધ્મ સુધી)



PSCS-01 (Political Science - યાજ્મળાસ્ત્રન રયચમ)



PSCM-05 (Political Science - બાયતીમ રકળાશી તવદ્ાાંત અને વ્મલશાય)



PADS-01 (Public Administration -જાશેય લશીલટના તવદ્ાાંત)



PADM-05 (Public Administration - તલકાવ લશીલટ)



ECOS-01 (Economics - અથમળાસ્ત્રના મ ૂભ ૂત ખ્માર બાગ-



ECOM-05 (Economics - પ્રાથતભક આંકડાળાસ્ત્રીમ યીત અને ભજણી

૧)

06/03/2021

ધ્ધતતઓ)



Micro Economics (BCECO105)



SKTS-02 (Sanskrit - વાંસ્કૃત નાટય સ્ત્રત અને મુક્તક કાવ્મ)
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Taxation (BCTAX205)



SKTS-03 (Sanskrit - લૈરદક વારશત્મ અને ઉતનદ વારશત્મ)



HNDS-02 (Hindi - नाटक और ननबिंध)



HNDS-03 (Hindi - हहिंदी काव्य-१)



GUJS-02 (Gujarati - ગુજયાતી દ્ય)



GUJS-03 (Gujarati - ભધ્મકારીન ગુજયાતી વારશત્મન ઇતતશાવ)



ENGS-02 (English - The Structure of Modern English)



ENGS-03 (English - Language through Literature)



SOCS-02 (Sociology - બાયતભાાં વભાજ બાગ-૧)



SOCS-03 (Sociology - વભાજન અભ્માવ બાગ-2)



HISS-02 (History - પ્રાચીન બાયતન ઈતતશાવ (ઈ.વ. ૂલે 320



HISS-03 (History - બાયતન ઈતતશાવ (ઈ.વ. ૮ભી વદીથી ઈ.વ. ૧૩ભી

થી ઈ.વ. 8ભી વદી સુધી)

07/03/2021

વદી)



PSCS-02 (Political Science - વયકાયી તાંત્વ્મલસ્થા)



PSCS-03(Political Science - બાયતીમ વયકાય અને યાજકાયણ)



PADS-02 (Public Administration - વાંચારનના તવદ્ાાંત)



PADS-03(Public Administration - બાયતીમ લશીલટ)



ECOS-02 (Economics - સ્લાતાંત્ર્મ પ્રાપ્તત છીન બાયતન



ECOS-03(Economics - અથમળાસ્ત્રના મ ૂભ ૂત ખ્માર બાગ-02)

આતથિક તલકાવ : બાગ-૧)



Company Law (BCCOL206)



Business Management – I (BCBMG108)



Accounting & Finance – I (BCACF109)



Computer Overview and its Applications (BCCOA110)



ENVCOM-01 (Compulsory Subject - 01 ભાનલ મામ લયણ)



SKTS-04 (Sanskrit - આમ ભશાકાવ્મ)



Secretarial Practice (BCSEP106)



HNDS-04(Hindi - हहिंदी काव्य-२)



Human Environment (BCHEN107)



GUJS-04 (Gujarati - ભધ્મકારીન ગુજયાતી વારશત્મનુ ાં સ્લરૂ – આખ્માન)



ENGS-04 (English - The Structure Of Modern English)



SOCS-04 (Sociology - બાયતભાાં વભાજ બાગ-2)



HISS-04 (History - બાયતન ઈતતશાવ - વલ્તનત યુગ (ઈ.વ. ૧૩ભી
વદીથી ઈ.વ. ૧૫ભી વદી))



PSCS-04 (Political Science - આધુતનક ફાંધાયણ)



PADS-04 (Public Administration - નાગરયક લશીલટ)



ECOS-04 (Economics - સ્લાતાંત્ર્મ પ્રાપ્તત છીન બાયતન આતથિક તલકાવ
બાગ-2)
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Business management – II (BCBMG207)



Accounting & Finance (BCACF208)



E-Commerce (BCCOA209)

08/03/2021



PGDMAD-101 (Mobile Operating Systems)



ATMCOM-01 (પ્રલાવન બુતનમાદી ાઠ્યક્રભ)



કભતળિમર કમ્યુતનકે ળન-3 (BCCCO301)



AYSCOM-01 (મગરયચમ)



SKT-COM-101 (Compulsory Subject - 01 Sanskrit)



AINCOM-01 (નેચયથી)



ARHCOM-01 (ગ્રામ્મ સ્લાસ્્મ : એક રયચમ)



AHRCOM-01 (ભાનલ અતધકાય : વભાજ અને તલકાવ)



ALTCOM-01 (ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકયનાં જીલનચરયત્ અને યા્ટ્રીીમ
જીલનભાાં પ્રદાન)

09/03/2021



PGDMAD-102 (Object Oriented Concepts and



ANMCOM-01 (NGO વાંચારન)



SKTCOM-03 (Compulsory Subject - 03 Sanskrit)



GUJCOM-03(Compulsory Subject - 03 Gujarati)



HNDCOM-03 (Compulsory Subject - 03 Hindi)



ENGCOM-03 (Compulsory Subject - 03 English)

Programming Using JAVA)

10/03/2021

12/03/2021
13/03/2021



બાયતીમ અથમળાસ્ત્ર (BCECO302)



GUJ-COM-101 (Compulsory Subject - 01 Gujarati)



PGDMAD-103 (Android Mobile Application Development)



વાંચારકીમ રશવાફી દ્તત (BCMAC303)



ENG-COM-101 (Compulsory Subject - 01 English)



PGDMAD-201 (Advance Android Mobile Application)



ઓરડટીંગ (BCAUD304)



PGDMAD-202 (Cross Platform Mobile Application
Development)

14/03/2021



લેાયી કામદ (BCBLA305)



PGDMAD-203 (Software Lab for Advance Android



SOCM-06 (Sociology - વાભાજળાસ્ત્રીમ તલચાયક-2)

Mobile Application)



HISM-06 (History - બાયતન ઇતતશાવ (ઈ.વ.અઢાયભી વદીના ભધ્મ



આકડાળાસ્ત્ર (BCSTA306)

બાગથી ઓગણીવભી વદીના ભધ્મ બાગ સુધી)
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SKTM-06 (Sanskrit - બુધ્ધચરયત અને ચોયાંચાતળકા)



HNDM-06 (Hindi – हहिंदी साहहत्य का इनिहास एविं साहहत्य ऩररचय 2)



GUJM-06 (Gujarati - અલામ ચીન ગુજયાતી વારશત્મન ઈતતશાવ)



ENGM-06 (English - Understanding Poetry-1)



PSCM-06 (Political Science - આધુતનક બાયતીમ યાજનૈતતક
તલચાયધાયાઓ )

15/03/2021



PADM-06 (Public Administration - કાતભિક લશીલટ)



ECOM-06 (Economics - બાયતભાાં વાંસ્થાનલાદ વભમે કૃત)



ધાંધાકીમ વાંચારન-3 (BCBMG307)



SOCM-07 (Sociology - વાભાજજક સ્તયીકયણ)



એકાઉન્ટિંગ એ્ડ પાઈના્વ-3 (BCACF308)



HISM-07 (History - બાયત : વભાજ, વાંસ્કૃ તત તથા રયલતમન (૧૬ભી



કમ્તયુટય એકાઉન્ટિંગ-3 (ટે રી) (BCCOA309)

વદીથી ઓગણીવભી વદીના ભધ્મ સુધી)


SKTM-07 (Sanskrit - અરાંકાય વારશત્મ)



HNDM-07 (Hindi – आधुननक भारिीय साहहत्य : नवजागरण और राष्ट्रीय
आिंदोऱन 1)



GUJM-07 (Gujarati - અલામ ચીન ગુજયાતી વારશત્મ સ્લરૂન અભ્માવ:
વૉનેટ)

16/03/2021




PGDCL-101 - Cyber Space and its Governance
PGDCS-101 - Principals of Cyber Security



ENGM-07 (English - Understanding Poetry-2)



PSCM-07 (Political Science - આંતયયા્ટ્રીીમ વાંફધ
ાં )



PADM-07 (Public Administration - નાણાકીમ લશીલટ બાગ-૦૧)



ECOM-07 (Economics - બાયતભાાં શરયમાી ક્રાાંતત અને આધુતનક કૃત)



SOCM-08 (Sociology - વભાજ અને ધભમ)



HISM-08 (History - આધુતનક બાયતન ઇતતશાવ : બાગ-1 (1857-1964)



SKTM-08 (Sanskrit - વ્માલશારયક વ્માકયણ અને કણમબાય)



HNDM-08 (Hindi – आधनु नक भारिीय साहहत्य : नवजागरण और राष्ट्रीय
आिंदोऱन 2)
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GUJM-08 (Gujarati - ગુજયાતી બાાન વૈદ્ાાંતતક અભ્માવ)



ENGM-08 (English - Understanding Drama-1)



PSCM-08 (Political Science - કાતભિક લશીલટ)



PADM-08 (Public Administration - નાણાકીમ લશીલટ બાગ-૦૨)



ECOM-08 (Economics - તલશ્વભાાં આતથિક તલકાવના અનુબલ)

17/03/2021




18/03/2021




PGDCL-102 - E-Commerce, E-Governance and E- 
Contract

PGDCS-102 - Fundamental of Computer

Networking

SOCM-09 (Sociology - બાયતભાાં વાભાજજક વભસ્માઓ)
HISM-09 (History - આધુતનક બાયતન ઇતતશાવ : બાગ-2 (1857-1964)
SKTM-09 (Sanskrit - અરઠ્ત અનુલાદ,તનફાંધ,અને બાાતલજ્ઞાન)



HNDM-09 (Hindi – हहिंदी भाषा : इनिहास और वितमान 1)



GUJM-09 (Gujarati - વારશત્મ તવદ્ાાંત)



ENGM-09 (English - Understanding Drama-2)



PSCM-09 (Political Science - દક્ષક્ષણ એતળમાભાાં વયકાય અને યાજનીતત)



PADM-09 (Public Administration – જાશેય નીતતનુ ાં ઘડતય)



ECOM-09 (Economics - આધુતનક આતથિક વ ૃદ્ધદ્ અને તલકાવના લતમભાન
પ્રશ્ન)

PGDCL-103 - Domestic Regulatory Framework
PGDCS-103 - Cyber Security Techniques



SOCM-10 (Sociology - વાભાજજક કલ્માણ અને કાન ૂનીકયણ)



HISM-10 (History - ચીન અને જાાનન ઇતતશાવ (પ્રથભ તલશ્વયુદ્
શેરાન)



SKTM-10 (Sanskrit - બાયતીમ દળમન)



HNDM-10 (Hindi – हहिंदी भाषा : इनिहास और वितमान 2



GUJM-10 (Gujarati - ગુજયાતી પ્રતળ્ટ કૃતતઓન અભ્માવ)



ENGM-10 (English - Reading the Novel)



PSCM-10 (Political Science -  ૂલમ અને દક્ષક્ષણ - ૂલમ એતળમાભાાં વયકાય
અને યાજનીતત)

19/03/2021




PGDCL-104 - Digital Records and Cyber
Forensics
PGDCS-104 - Computational Number Theory and
Cryptography
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PADM-10 (Public Administration – જાશેય નીતતનુ ાં તલશ્રેણ )



ECOM-10 (Economics - આતથિક તલચાય અને નીતતઓ)



AEDCOM-01 (તનકાવ પ્રરક્રમા અને દસ્તાલેજીકયણ)



AOMCOM-01 (કામામ રમ વ્મલસ્થાતાંત્ અને વાંચારન)



AMKCOM-01 (ફજાય પ્રરક્રમા)



AVESCOM-01 (મ ૂલ્મ તળક્ષણ અને આદ્યાજત્ભકતા)



AFWCOM-01 (પીચય રેખન)



AWRCOM-01 (યે રડમ ભાટે રેખન)



ASPCOM-01 (વેક્રેટયીમર પ્રેક્ટીવ)

ઈ.ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝાનિનેશન
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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”, ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન યુતનલતવિટી ભાગમ,
વયખેજ-ગાાંધીનગય શાઇલે, છાયડી, અભદાલાદ-૩૮૨૪૮૧
E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in

ુ યી–2021
વત્ાાંત યીક્ષા : પેબ્રઆ
New Courses (B.A. and B.Com.)
DATE

03:00 TSO 5:00

27/02/2021



SKT-COM-101 (Compulsory Subject - 01 Sanskrit)

28/02/2021



GUJ-COM-101 (Compulsory Subject - 01 Gujarati)

01/03/2021



ENG-COM-101 (Compulsory Subject - 01 English)

02/03/2021



SKTM/S-101 (વાંસ્કૃ ત દ્ય અને ગદ્ય વારશત્મ)

03/03/2021



GUJM/S-101 (ગુજયાતી ગદ્ય)

04/03/2021



ENGM/S-101 (Introduction to Literature)

05/03/2021



SOCM/S-101 (વભાજળાસ્ત્ર રયચમ)

06/03/2021



HISM/S-101 (પ્રાચીન બાયતન ઇતતશાવ (પ્રાગૈતતશાતવક યુગથી ઈ.વ.ની છઠ્ઠી વદી સુધી)

07/03/2021



PSCM/S-101 (યાજ્મળાસ્ત્રન રયચમ)

08/03/2021



ECOM/S-101 (પ્રાયાં ક્ષબક અથમળાસ્ત્ર)

09/03/2021



SKTM/S-102 (વાંસ્કૃ ત નાટય, સ્તત્ અને મુક્તક કાવ્મ)

10/03/2021



GUJM/S-102 (ગુજયાતી દ્ય)

12/03/2021



ENGM/S-102 (Introduction to English Language and Structure)

13/03/2021



SOCM/S-102 (બાયતભાાં વભાજ)

14/03/2021



HISM/S-102 (ગુજયાતન ઇતતશાવ (પ્રાગૈતતશાતવક યુગથી ઈ.વ. ૧૩૦૪ સુધી))

15/03/2021



PSCM/S-102 (વયકાયી તાંત્વ્મલસ્થા)

16/03/2021



ECOM/S-102 (બાયતીમ અથમતત્
ાં ન રયચમ)

ઈ.ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝાનિનેશન
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