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સત્ાંત પરીક્ષા : જાન્યુઆરી – ૨૦૧૯
All Courses (Certificate/Diploma/Degree/Master Degree Old Course)
TIMETABLE - Degree Courses
DATE

11:00 TO 2:00

11 to 12.30
 કંપની લો (ECO-08)

12.30 to 2.00
 મુદ્રા. બેનન્કિંગ અને
નાણાકીય સંસ્થાઓ
(ECO-09)

3:00 TO 6:00

3:00 to 4:30

4:30 to 6:00

 સારહત્ય નસદ્ાંત અને ભાષા
નવનનયોગ (EGT-06),

 हिन्दी भाषा : इतििास और
वितमान

(EHD-06),

 Understanding Poetry
(EEG-06),
 આનથિક નવકાસના ઢાંચાતુલનાત્ર્ક અભ્યાસ (EEC06),

 પ ૂવમ અને અગ્નન એનિયાર્ાં

02/02/2019

સરકાર અને રાજકારણ (EHI06),

 પ ૂવમ અને િક્ષક્ષણ-પ ૂવમ
એનિયાર્ાં સરકાર અને
રાજનીનત (EPS-06),
 ભારતર્ાં સાર્ાજજક સર્સ્યાઓ
(ESO-06),

 જાહેરનીનત (EPA-06),
 િિમનિાસ્ત્ર (EST-06)
 પડતરના તત્વો (ECO10)

 આયકરના તત્વો (ECO11)

 ગુજરાતી ભાષા (EGT-05),
 आधतु नक भारिीय साहित्य
(EHD-05),

 Understanding Prose
(EEG-05),
03/02/2019

 ભારત : અઢારર્ી સિીના
ર્ધ્યભાગથી ઓગણીસર્ી
સિીના ર્ધ્યભાગ સુધી (EHI05),

 િક્ષક્ષણ એનિયાર્ાં સરકાર અને
રાજનીનત (EPS-05),
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 અથમિાસ્ત્રર્ાં પ્રારં ક્ષભક
ગક્ષણતીય પદ્નતઓ (EEC05)

 આનથિક નવચારો અને નીનતઓ (EEC-09)

 સર્ાજ અને ધર્મ (ESO-05),

 નાણાકીય વહીવટ (EPA-05),
 વ્યવહારરક વ્યાકરણ (EST05)

 કાયામ લય વ્યવસ્થાતંત્
અને સંચાલન (AOM-01)

 સેક્રેટરીયલ પ્રેક્ટીસ
(ASP-01)

 ગુજરાતી સારહત્યના સ્વરૂપો
(EGT-04),

 मध्यकालीन भारिीय साहित्य,
समाज और संस्कृति (EHD04),

 English for Practical
Purposes (EEG-04),
 ભારતર્ાં કૃનષ નવકાસ (EEC04),

04/02/2019

 ઈનતહાસ – ભારત 16 ર્ી થી
18 ર્ી સિીના ર્ધ્ય સુધી
(EHI-04),

 આંતરરાષ્ટ્રીય સંબધ
ં ો (EPS07),

 સાર્ાજજક સ્તરીકરણ (ESO04),

 કાનર્િક વહીવટ (EPA-04),
 અલંકાર સારહત્ય (EST-04)
 રિચર લેખન (AFW-01)

 રે રડયો ર્ાટે લેખન
(AWR-01)

 ગુજરાતી સારહત્યની રૂપરે ખા
(EGT-03),

 हिंदी साहित्यका इतििास एवं
साहित्य पररचय (EHD-03),
 COmmunication Skills in
English (EEG-03),
 પ્રાથનર્ક આંકડાિાસ્ત્રીય રીતો
અને ર્ોજણી પદ્નતઓ (EEC03),

 ઈનતહાસ – ભારત 8 ર્ી થી

05/02/2019

15 ર્ી સિી સુધી (EHI-03),

 આધુનનક ભારતીય રાજનૈનતક
નવચારધારા (EPS-03),
 સર્ાજિાસ્ત્રીય નવચારધારા
(ESO-03),

 નવકાસ વહીવટ (EPA-03),
 નવક્રર્ોવમિીયમ્ અને ર્હાકાવ્ય
(EST-03)


 ધંધાકીય વ્યવસ્થા (ECO-  નાર્ા પદ્નત-1 (ECO06/02/2019

01)

02)

 ગુજરાતી પદ્ય (EGT-02),
 हिन्दी पध्य (EHD-02),

 The Structure of Modern
English (EEG-02),
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 સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તત પછીનો
ભારતનો આનથિક નવકાસ
(EEC-02),

 ભારત : પ્રાચીન સર્યથી ઈ.
સ. ની 8 ર્ી સિી સુધી
(EHI-02),

 ભારતર્ાં સરકાર અને
રાજકારણ (EPS-02),
 ભારતર્ાં સર્ાજ (ESO-02),
 ભારતીય વહીવટ (EPA-02),
 વૈરિક સારહત્ય અને આષમ
ર્હાકાવ્યો (EST-02)
 ગુજરાતી ગદ્ય (EGT-01)
 हिन्दी गध्य (EHD-01),
 Language Through
Literature (EEG-01),
 અથમિાસ્ત્રના મ ૂળભ ૂત ખ્યાલો
(EEC-01),

 આધુનનક ભારત : 185707/02/2019

1964 (EHI-01),

 સમુિાય ર્ાટે પોષણ

 રાજકીય નસદ્ાંતો અને

(ANC-01)

સંસ્થાઓનો પરરચય (EPS01),

 સર્ાજનો અભ્યાસ (ESO01),

 વહીવટ નસદ્ાંતો (EPA-01),
સંસ્કૃત પદ્ય,ગદ્ય, નાટક અને
સ્ત્રોત (EST-01)
 ર્ેનેજર્ેન્ટના નસદ્ાંતો
(ECO-03)

08/02/2019

 વેપારી કાયિો (ECO05)

 ર્ાનવનવદ્યાઓ અને
સર્ાજનવજ્ઞાનોર્ાં બુનનયાિી
અભ્યાસક્રર્(FHS-01)

 બજાર પ્રરક્રયા (AMK-01)
09/02/2019

 નનકાસ પ્રરક્રયા અને

બુનનયાિી પાઠ્યક્રર્ :

િસ્તાવેજીકરણ (AED-

અંગ્રેજી (FEG-01)

01)
 અથમિાસ્ત્રના નસદ્ાંતો

10/02/2019

11/02/2019

12/02/2019

13/02/2019

(ECO-06)

 Reading the Novel
(EEG-08)

 ર્ારા સ્વતનનુ ં ભારત

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

 આંકડાિાસ્ત્રના મ ૂળતત્વો
(ECO-07)

 નવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોક્ષગકીર્ાં
બુનનયાિી પાઠ્યક્રર્ (FST-01)


 ગ્રાર્ સ્વરાજ (FGP-03)



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

 બુનનયાિી પાઠ્યક્રર્ :

 Understanding Drama
(EEG-07)
 અનુવાિ (ATR-01)

રહન્િી (FHD-01)

ગુજરાતી (FGT-01)
 ર્ાનવ પયામ વરણ (AHE-01)
(CES)
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 રહન્િ સ્વરાજ (FGP-01), BDP [B.A/B.Com] &
Master Degree COURSE)

14/02/2019

 બાળસંભાળ સેવા આયોજન

 નાર્ા પદ્નત-2 (ECO-04)

(ACC-01)

TIMETABLE - Master Courses
DATE

11:00 TO 2:00

TIMETABLE - Diploma Courses
11 to 12.30

DATE

 Basic Understanding of Fincial Managment (DFM-01),

 Literary Criticism and Theory (MEG-05),
02/02/2019

 साहित्य ससध्धांि और समालोचना (MHD-05),
 સર્ાજિાસ્ત્રીય નસદ્ાંતો ભાગ-2 (MSO-05),
 સારહત્ય નવવેચનના નસદ્ાંતો (MGT-05)
 American Literature (MEG-06),

03/02/2019

 નગર સર્ાજિાસ્ત્ર (MSO-06),
 સારહત્ય ર્ીર્ાંસા (MGT-06)
 Indian English Literature (MEG-07),

04/02/2019

 પયામ વરણનુ ં સર્ાજિાસ્ત્ર (MSO-07),
 ગુજરાતી ગદ્યના સીર્ાક્ષચહ્નો (MGT-07)

 New Literature in English (MEG-08),
05/02/2019

 પ્રાિે નિક સર્ાજિાસ્ત્ર/રક્રયાનુ ં સર્ાજિાસ્ત્ર (MSO-08),
 અનુવાિ (અંગ્રેજી અને રહન્િીર્ાંથી (MGT-08)

06/02/2019

 American Novel (MEG-11)

02/02/2019

 हिन्दी काव्य-१
(आहदकाव्य, भक्ति

 भाषा ववज्ञान और
03/02/2019

07)
 उपन्यास : स्वरूप
और ववकास (MHD-

 ગ્રાર્ આરોનય સમુિાય કાયમ અને રોગોનો િેલાવો (DVHW-01)

 Basics of Operation Research (DOR-01),

 સંસ્કૃત ભાષા : સ્વરૂપ અને પરરચય (DSL-01)

 Various Formas of Costing (DACA-02),

 फीचर लेखन (DCH-02),

 Anlytical Accounting (DAA-02),

 પ્રસુનત િરમ્યાન અને પ્રસુનત પછીની સારવાર (DMCH-02),

 General Insurance-2 (DIN-02),

 રસીકરણ અને ર્ાત ૃ સંભાળ (DVHW-02)

 Assignment and Transportation Problems (DOR-02)

 પ્રનિષ્ટ્ટ સંસ્કૃત સારહત્યનો પરરચય (DSL-02)

 Managerial Cost Accounting (DACA-03),

(MHD-15)

 Accounting in Special Situation for Companies (DAA04/02/2019

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

 સર્ાજિાસ્ત્રીય નસદ્ાંતો ભાગ-1 (MSO-01),

 PERT & CPM (DOR-03)

 उपन्यास और किानी (MHD-03),

 Working Capital Management (DFM-04),

 સર્ાજિાસ્ત્રીય સંિોધનની પદ્નતઓ (MSO-02),

 Variance Analysis (DACA-04),
05/02/2019

 नाटक और अन्य गध्य ववध्याए (MHD-04),

 Developments in Accounts (DAA-04),
 Personal Insurance-2 (DIN-04),
 Other Methods of O.R. (DOR-04)

 ભારતીય સર્ાજિાસ્ત્ર (MSO-03),

 દૂ રવતી નિક્ષણનુ ં વ્યવસ્થાપન (ES-314)

 ગુજરાતી ભાષાનુ ં ધ્વનીતંત્ અને રૂપતંત્ (MGT03)

07/02/2019

 हिन्दी भाषा और साहित्य का इतििास (MHD-06),

 દૂ રવતી નિક્ષણ ર્ાટે પ્રત્યાયન તકનનકી (ES-318)

 જાનત (Gender) અને સર્ાજ (MSO-04),

 Australian Literature (MEG-09)

 हिन्दी उपन्यास-१
(प्रेमचंद का ववशेष
अध्ययन (MHD-14)

12/02/2019

 નવજાત નિશુ સંભાળ (DMCH-03),
 નવજાત નિશુ સંભાળ અને કુ ટુંબનનયોજન (DVHW-03)
 િિમન સારહત્ય, ધર્મિાસ્ત્ર અને વ્યવહારરક વ્યાકરણ (DSL-03)

 रे क्तियो के सलए लेखन (DCH-04),
 કુ ટુંબ નનયોજન અને સ્ત્રીઓની સાર્ાન્ય તકલીિોનુ ં નનરાકરણ
(DMCH-04),
 િસ્ટ એઇડ અને સાર્ાન્ય રોગોની સારવાર અને એન્વાયરર્ેન્ટલ
સેનનટે િન (DVHW-04)
 સંસ્કૃત કાવ્યનવવેચન અને ગુજરાતનુ ં સંસ્કૃત સારહત્યર્ાં પ્રિાન
(DSL-04)
 ववसभन्न सामाजजक वगत और लेखन (DCH-05)

06/02/2019

 Aspects of Language (MEG-04),

 નનબંધ (MGT-04)

 गध्य साहित्य लेखन (DCH-03),

 અધ્યેતા સહાયક સેવાઓ (ES-313)

 British Novel (MEG-03),

11/02/2019

 General Insurance (DIN-01),

 Policy matters in Financial Management (DFM-03),

 हिन्दी उपन्यास-२

 ગુજરાતી પ્રનતનનનધ કનવતા (MGT-02)

10/02/2019

 ર્ાત ૃ-બાળસ્વાસ્્ય અને સગભામ ર્ાતાની સારવાર (DMCH-01)

(ES-312)

13)

 British Drama (MEG-02),

09/02/2019

 Basics of Accounting (DAA-01),

 સ્વ-અધ્યયન ર્ાટે ની મુરદ્રત સાર્ગ્રીની રૂપરે ખા અને નવકાસ

 નવલકથાનુ ં સ્વરૂપ (MGT-01)

08/02/2019

 सज
ृ नात्मक लेखन के ससध्धांि (DCH-01),

Management (DFM-02),

काव्य) (MHD-01)

 आधुतनक हिन्दी काव्य (MHD-02),

 Basics of Cost Accounting (DACA-01),

 Project Appraisal and Analytical Tools in Financial

काव्य एवं रीति

हिन्दी भाषा (MHD-

3:00 to 4:30

 દૂ રવતી નિક્ષણનો નવકાસ અને તત્વિિમન (ES-311)

 British Poetry (MEG-01),
07/02/2019

3:00 TO 6:00

 भारिीय उपन्यास
(MHD-16)
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 काव्य लेखन (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),

02/02/2019



પ્રવાસનનો બુનનયાિી પાઠ્યક્રર્ TS-01 (CMT & CTM),



યોગ પરરચય-ર્હનષિ પતંજક્ષલ યોગિિમનર્ CYS-01



નૈસગોપચારના નસદ્ાંતો CIN-01,



ર્ાનવ અનધકાર: સર્ાજ અને નવકાસ CHR-01,



તર્ે અને તર્ારો આહાર CFN-01

 Learn English (CCSE-01),
 સ્ત્રીનુ ં ઋતુચક્ર અને ગભામ વસ્થા (CTBA-01),
 સુરક્ષક્ષત સગભામવસ્થા અને પ્રસુનત ર્ાટે ની તૈયારી (CCBP-01),



િરીર નવજ્ઞાન-ર્ાનનસક સ્વાસ્થ (CYS-02),

 પ ૃ્વી તથા પ ૃ્વીનુ ં વાતાવરણ (CEA-01),



નૈસગોપચાર દ્વારા ક્ષચરકત્સા (CIN-02)



અષ્ટ્ટાંગ યોગ-સ્વસ્થ જીવનચયામ (CYS-03),



િરીર નવજ્ઞાન અને ર્ાનનસક સ્વાસ્્ય (CIN-03)

 ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનુ ં જીવન ચરરત્ (CALT-01),
 આંગણવાડી સંકલ્પના અને નિશુ નિક્ષણનો ભારતીય પરરપ્રેક્ષ્ય (CCAW-01),
 NGO સંચાલન પરરચય (BMS-001)

03/02/2019

 The Structure of English (CTE-02),



પ્રવાસન સંચાલન (TS-03),



પ્રવાસન બજાર વ્યવસ્થા (TS-06),

 બાળકના વ ૃદ્ધદ્, નવકાસ, આહાર અને પોષણ



પારસ્પરરકતા, પયામ વરણ અને પ્રવાસ (TS-05-CES),

 રસીકરણ, સાર્ાન્ય િારીરરક તકલીિો અને ઉપાય (CCBP-02),



ર્ાનવ અનધકાર અને ભારત (CHR-02)



તર્ારો આહાર અને તેની ઉપયોગીતા (CFN-02)

 પ્રસુનત િરમ્યાન અને પ્રસુનત સંભાળ (CTBA-02),

 પ્રદુ ષણ અને પયામ વરણના પ્રશ્નો તથા જાળવણી (CEA-02),
 ડૉ. આંબેડકરનુ ં ક્ષચિંતન (CALT-02),
 આંગણવાડી : વ્યવહાર અને સંચાલન (CCAW-02)
 વ્યવસ્થાપનના કાયો (BMS-002)
 Teaching Strategies (CTE-03),
 નવજાત નિશુ સંભાળ અને કુ ટુંબનનયોજન (CTBA-03),
 બાળકોની ર્ાનનસક સર્સ્યા અને સાર્ાજીકરણની પ્રરક્રયા (CCBP-03),

04/02/2019



બાળસંભાળ સેવા આયોજન CCCD-01

 રોજીિા જીવનર્ાં ર્ાનવ અનધકાર : આપણે શુ ં કરી િકીએ? (CHR-03),
 ડૉ. આંબેડકર અને નવ ર્ાનવવાિ (CALT-03),
 બાળ નવકાસ અને ર્ાતા-નપતા (CCAW-03),
 સ્વાસ્્ય સંભાળ વ્યવસ્થાપન (BMS-003),
આહારનુ ં અથમિાસ્ત્ર (CFN-03)
 Teaching English-Elementary School (CTE-04)


05/02/2019



સમુિાય ર્ાટે પોષણ CCCD-02

Teaching English-Secondary School (CTE-05)

 નવિેષ સંભાળની જરૂરરયાતવાળા (નવકલાંગ) બાળકો અને ર્ાં-બાપ (CCBP-04),
 ડૉ. આંબેડકરનુ ં રાષ્ટ્રીય જીવનર્ાં પ્રિાન (CALT-04)
 આંગણવાડી પ્રાયોક્ષગક (CCAW-04)

કોઇપણ પ્રવેિાથી એકસાથે બે રડગ્રી કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ અભ્યાસક્રર્ ર્ાટે નોંધણી કરાવી િકિે નરહ, પરં ત ુ એક રડગ્રી અને એક રડતલોર્ાં અથવા એક સટીરિકેટ અભ્યાસક્રર્ ર્ાટે નોંધણી કરાવી િકિે. આવા નવદ્યાથીઓ ર્ાટે
પાઠ્યક્રર્ોની પરીક્ષાઓની તારીખો એક જ આવતી હિે તો યુનનવનસિટી પરીક્ષા લેવા ર્ાટે જવાબિાર રહેિે નરહ.

જે પાઠ્યક્રર્ની ક્રે રડટ 4 છે તેના પરીક્ષાનો સર્ય 1:30 (િોઢ) કલાકનો રહેિે.
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ડૉ . બાબાસાહે બ આંબે ડ કર ઓપન યુનનવનસિ ટી
( ગુ જ રા ત સ ર કા ર દ્વા રા સ્થા નપ ત )

“જ્યોનતર્મય” પરરસર, શ્રી બાલાજી ર્ંરિરની સાર્ે,
સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે, છારોડી, અર્િાવાિ-૩૮૨૪૮૧
E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in

સત્ાંત પરીક્ષા : જાન્યુઆરી – ૨૦૧૯
બેચલર ઓિ લાઈબ્રેરી એન્ડ ઇન્િોર્ેિન સાયન્સ
TIME TABLE -લેક્ષખત પરીક્ષા
DATE

11:00 TO 2:00

02/02/2019

BLIS-01 ગ્રંથાલય અને સર્ાજ

03/02/2019

BLIS-02 ગ્રંથાલય સંચાલન

04/02/2019

BLIS-03 ગ્રંથાલય વગીકરણ નસદ્ાંત

05/02/2019

BLIS-04 ગ્રંથાલય સ ૂચીકરણ નસદ્ાંત

06/02/2019

BLIS-05 સંિભમ અને ર્ારહતી સ્ત્રોત

07/02/2019

BLIS-06 ર્ારહતી સેવાઓ

08/02/2019

BLIS-07 ર્ારહતી ટે કનોલોજી

TIME TABLE – પ્રાયોક્ષગક પરીક્ષા
DATE
09/02/2019

10/02/2019

11/02/2019

નોંધ:

11:00 to2:00

03:00 to 06:00



ગ્રંથાલય વગીકરણ પ્રયોગ

બેચ-1 No-01 to 20



ગ્રંથાલય વગીકરણ પ્રયોગ

બેચ-2 No-21 to 40



ગ્રંથાલય સ ૂક્ષચકરણ પ્રયોગ

બેચ-1 No-21 to 40



ગ્રંથાલય સ ૂક્ષચકરણ પ્રયોગ

બેચ-2 No-01 to 20



ગ્રંથાલય વગીકરણ પ્રયોગ

બેચ-3 No-41 to 60



ગ્રંથાલય વગીકરણ પ્રયોગ

બેચ-4 No-61 to 80



ગ્રંથાલય સ ૂક્ષચકરણ પ્રયોગ

બેચ-3 No-61 to 80



ગ્રંથાલય સ ૂક્ષચકરણ પ્રયોગ

બેચ-4 No-41 to 60



ગ્રંથાલય વગીકરણ પ્રયોગ

બેચ-5 No-41 to 60



ગ્રંથાલય વગીકરણ પ્રયોગ

બેચ-6 No-61 to 80



ગ્રંથાલય સ ૂક્ષચકરણ પ્રયોગ

બેચ-5 No-61 to 80



ગ્રંથાલય સ ૂક્ષચકરણ પ્રયોગ

બેચ-6 No41 to 60

(1) આપના પરીક્ષા કે ન્દ્ર ખાતે તારીખ/સર્ય/બેચની નવગત ર્ેળવવાની રહેિ.ે
(2) પરીક્ષાથીની સંખ્યા ધ્યાને લઈ જરૂરરયાત પડેથી બેચ વધારવાર્ાં આવિે.
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સત્ાંત પરીક્ષા : જાન્યુઆરી – ૨૦૧૯
CCC-BAOU/BPP/CIC/CPCS
TIME TABLE
10:00 TO 1:00
(;jfz)

DATE

14-02-2019



સંિભમ (CIC-01)



નવનનયોગો (CIC -04)



િાઉન્ડેિન (CCC-01)



એતલીકે િન (CCC-02)



ઈંટરનેટ (CCC-0૩)

2:00 to 5:00
(a5mz)


સાર્ાન્ય ગક્ષણતનો પ્રારં ક્ષભક પાઠ્યક્રર્ (PMT-01),



સર્ાજનવધાનો પ્રારં ક્ષભક પાઠ્યક્રર્ (PSS-01),



વાક્ષણજ્યનો પ્રારં ક્ષભક પાઠ્યક્રર્ (PCO-01)



ટે કનોલોજી (CIC-02)



ર્ાઈક્રોસોફ્ટ ઓિીસ (CIC-05),



ટે કનોલોજી (CPCS-01)



ર્ાઈક્રોસોફ્ટ ઓિીસ (CPCS-02)
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