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Master of Arts in English 

(MEG) (Part 1) 

This programme is designed to 

develop English language and 

literature skills and competencies of 

the learners. 

MEG 01 

British poetry 

Provides the 

knowledge of 

forms and 

genres of 

poetry from 

diverse 

cultures and 

historic periods 

of Britain 

MEG 02 

British Drama 

Enables learners 

to identify 

various British 

dramatists and 

themes of 

British dramas  

MEG 03 

British Novel 

Describes the 

form, origin, 

development and 

characteristics of 

British Novel 

MEG 04 

Aspects of 

Language 

Enables learners 

to identify with 

the various 

theories, 

approaches, 

methods, and 

specific 

techniques 

concerning the 

English language 

Assignment and  

Term-End Examination 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEG 06 

American 

Literature 

MEG 07 

Indian English 

Literature 

Master of Arts in English 

(MEG) (Part 2) 

This programme is designed to 

develop English language and 

literature skills and competencies of 

the learners. 

MEG 05 

Literary 

Criticism and 

Theory 

MEG 08 

New Literature 

in English 

MEG 09 

Australian 

Literature 

MEG 11 

American Novel 

Familiarizes 

learners with 

basic theories, 

knowledge 

areas, through 

a number of 

contemporary 

and historical 

schools of 

literary world 

Enables learners 

to identify with 

the literary 

beginnings, 

themes and 

trends in 

Australian 

history and 

literature 

Enables learners 

to understand 

the African, 

Caribbean, 

South Asian, 

Australian, and 

Canadian 

Literature 

Enables learners 

to identify the 

Literature, 

Culture, Theory 

and the 

Renaissance of 

the America and 

American 

Literature 

Familiarizes 

learners with 

the emergence 

and growth of 

Indian Writing 

in English and 

the reflections 

Indianness in 

Indian Novel 

Enables learners 

to identify the 

beginnings and 

the perspectives 

of the American 

Novel 

Assignment and  

Term-End Examination 
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MGT-103 

પ્રશિષ્ટ ગદ્યકશૃિનો 
અભ્યાસ 

MGT-104 

સાહહત્યયક શનબંધો અને 
ેખન કૌિલ્ય 

 

MGT-102 
ગજુરાિી ભાષા 

હરચય અને અભ્યાસ  
 

MGT-101 
ગ્રથંકારનો અભ્યાસ 

ઉમાિકંર જોિી  

Term –End Examination 

આ ેયભા ાં ગજુયાતી 
વાહશત્મની પ્રશળષ્ટ ગદ્યકૃશતઓ 
ૈકી ‘શભથ્માભબભાન’, ‘દ્વિયેપની 
લાતો-૧, ‘વત્મના પ્રમોગો’ 
અને ‘યખડલાનો આનાંદ’ એભ 
ચાય ગદ્ય કૃશતઓને ચમન 
કયી ેયની વાંયચના 
કયલાભા ાં આલી છે, જેના 
અભ્માવ િાયા શલદ્યાથી વર્જક, 
કૃશત અને સ્લરૂનો શલળે 
હયચમ ભેલળે.   

આ ેયભાાં ગજુયાતી 
વાહશત્મના ગાાંધીયગુના 
ખ્માત વર્જક ઉભાળાંકય 
જોળીના વાહશત્મ 
વર્જનનો વભગ્રરક્ષી 
અભ્માવ વભાલી 
રેલાભાાં આવ્મો છે.    

 

આ ેયભાાં ગજુયાતી 
બાા હયચમ અને તેનો 
અભ્માવ વાભેર છે. 
ગજુયાતી બાાશલજ્ઞાનના 
અભ્માવ િાયા શલદ્યાથી 
ગજુયાતી બાા શલળે 
ામાભાાંથી વભજ  ભેલળે 
અને તેનાભાાં બાા 
કૌળરનો શલકાવ થળે. 

 

 

Master of Arts (New Course) 

(Gujarati) Part-1 ઓગષ્ટ 2020થી અમ 

 

આ ેયભા ાં ભધ્મકારીન 
પે્રભરક્ષણા બક્તત, 
રોકવાહશત્મ, ભાતબૃાાભા ાં 
શળક્ષણ, વાહશત્ત્મક 
ત્રકાયત્લ, વમશૂ 
ભાધ્મભો, ગજુ. દભરત 
વાહશત્મ, ગજુ. નાહયલાદી 
વાહશત્મ, વાંળોધન પ્રવશૃિ 
જેલા વાહશત્ત્મક શનફ ાંધો 
અને રેખન કૌળલ્મનો 
વભાલેળ છે. એના 
અભ્માવ િાયા શલદ્યાથીને 
ગજુયાતી વાહશત્મનો  
શલળે હયચમ ભળે  
અને તેના રેખન 
કૌળરભા ાં ણ લધાયો 
થળે.  
 

 એભ.એ. ગજુયાતીનો અભ્માવક્રભ યશુનલશવિટીના શલબાગની શલમ વશભશત િાયા સ્કૂર ઓપ હ્યભેુશનટીઝ 

એન્ડ વોશ્મર વામક્ન્વવના ઉક્રભે તૈમાય કયલાભાાં આવ્મો છે. ગજુયાતી બાા-વાહશત્મના ઇશતશાવ 

તથા વાહશત્મ સ્લરૂો- પ્રશળષ્ટ કૃશતઓ- પ્રશળષ્ટ વર્જકો શલળેનો વલાાંગી અભ્માવ ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં 

આવ્મો છે. જે શલદ્યાથીની  બાા - વાહશત્મ શલમક વજ્જતા કેલલાભાાં વશામક છે. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

MGT-207 

સાહહયય મીમાંસા  
MGT-208 

ભારિીય સાહહયય, 

શિશ્વસાહહયય–કશૃિ 
હરચય 

 

આ ેયભા ાં ગજુયાતી 
વાહશત્મની પ્રશતશનશધ 
નલરકથાઓભાાંથી 
વયસ્લતીચ ાંદ્ર-1, ભાનલીની 
બલાઈ,  અશ્રઘુય, આગાંતકુ 
જેલી ચાય નલરકથાઓને 
ચમન કયી નલરકથા 
સ્લરૂનો શલળે અભ્માવ 
આ ેયભા ાં વભાલી 
રેલાભા ાં આવ્મો છે. એના 
અભ્માવ િાયા શલદ્યાથી 
નલરકથા અને તેના 
સ્લરૂ શલળે અભ્માવ 
કયળે.  

MGT-205 
સાહહયય સ્િરૂનો 

અભ્યાસ: નિકથા 

Master of Arts (New Course) 

(Gujarati) Part-1 ઓગષ્ટ 2020થી અમ 

 

એભ.એ. ગજુયાતીનો અભ્માવક્રભ યશુનલશવિટીના શલબાગની શલમ વશભશત િાયા  સ્કૂર ઓપ હ્યભેુશનટીઝ 
એન્ડ વોશ્મર વામક્ન્વવના ઉક્રભે તૈમાય કયલાભાાં આવ્મો છે. ગજુયાતી બાા-વાહશત્મના ઈશતશાવ 
તથા વાહશત્મ સ્લરૂો- પ્રશળષ્ટ કૃશતઓ- પ્રશળષ્ટ વર્જકો શલળેનો વલાાંગી અભ્માવ ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં 
આવ્મો છે. જે શલદ્યાથીની  બાા - વાહશત્મ શલમક વજ્જતા કેલલાભાાં વશામક છે. 

શલદ્યાથી બાયતીમ 
વાહશત્મ અને  શલશ્વ 
વાહશત્મની  કૃશતઓનો 
હયચમ  ભેલે એ 
શતેવુય આ 
ેયભા ાં  બાયતીમ 
અને શલશ્વ 
વાહશત્મની  પ્રશતશનશધ 
કૃશતઓનો વભાલેળ 
કયલાભા ાં આવ્મો છે. 

MGT-206 

ગજુરાિી 
પ્રશિશનશધ કશિિા   

શલદ્યાથી વાહશત્મની  
શલચાયણાથી હયચમ 
ભેલે એ શતેવુય 
બાયતીમ અને 
ાશ્ચાત્મ વાહશત્મ 
ભીભા ાંવાના વાહશત્મ 
શલચાયકો અને 
શવદ્ા ાંતો ઉયા ાંત 
વાહશત્મ શલલેચનના 
અભ્માવને આ 
ેયભા ાં વભાલી 
રેલાભા ાં આવ્મો છે.  
 

Term –End Examination 

ગજુયાતી વાહશત્મના   
વમદૃ્ કશલતા પ્રલાશથી  
શલદ્યાથીઓ હયભચત 
થામ એ શતેથુી આ 
ેયભા ાં પ્રશતશનશધ 
કાવ્મવાંગ્રશોભા ાંથી 
પે્રભચીવી, પલૂાારા 
અને શ્રીધયણીના 
કાવ્મોને ચમન કયી  
અભ્માવભા ાં મકૂલાભા ાં 
આવ્મા છે. જેના 
અભ્માવથી ગજુયાતી 
કશલતાનો શલદ્યાથીને 
શલળે હયચમ ભળે. 
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Master of Arts 

(Gujarati) Part-1 : 2020 સધુી  

 એભ.એ. ગજુયાતીનો અભ્માવક્રભ યનુનલનવિટીના નલબાગની નલમ વનભનત દ્વાયા સ્કૂર ઓપ હ્યભેુનનટીઝ 

એન્ડ વોશ્મર વામન્ન્વવના ઉક્રભે તૈમાય કયલાભાાં આવ્મો છે. ગજુયાતી બાા-વાહશત્મના ઈનતશાવ 

તથા વાહશત્મ સ્લરૂો- પ્રનળષ્ટ કૃનતઓ- પ્રનળષ્ટ વર્જકો નલળેનો વલાાંગી અભ્માવ ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં 

આવ્મો છે. જે નલદ્યાથીની  બાા - વાહશત્મ નલમક વજ્જતા કેલલાભાાં વશામક છે.  

MGT-01 

નલરકથાન ુાં સ્લરૂ  

MGT-03 

ગજુયાતી બાાનુાં 
ધ્લનનતાંત્ર અન ે

રૂતાંત્ર  

MGT-04 

નનફાંધ 

આ ેયભાાં ગજુયાતી 
બાા હયચમ અને તેનો 
અભ્માવ વાભેર છે. 
ગજુયાતી બાાનલજ્ઞાનના 
અભ્માવ દ્વાયા નલદ્યાથી 
ગજુયાતી બાા નલળે 
ામાભાાંથી 
વભજ  ભેલળે અને 
તેનાભાાં બાા કૌળરનો 
નલકાવ થળે. 

  

MGT-02 

ગજુયાતી પ્રનતનનનધ 
કનલતા 

આ ેયભાાં ગજુયાતી 
વાહશત્મના નલરકથા 
સ્લરૂ વાથે ગજુયાતી 
વાહશત્મભાાં ‘ાટણની 
પ્રભતુા’, ‘ભાનલીની 
બલાઈ’ અને 
‘વયસ્લતીચાંદ્ર – ૧’નો 
નલનળષ્ટ અભ્માવ 
કયળે.   

આ ેયભાાં ગજુયાતી 
પ્રનતનનનધ કનલતા 
વાંગ્રશોભાાંથી ચમન કયી  
‘સદુાભા ચહયત્ર’, 
‘પલૂાારા’, ‘ધ્લનન’, 
‘વપ્તદી’ અને 
‘અખેગીતા’ આભ ાાંચ 
દ્ય કૃનતઓના અભ્માવ 
વાથે કનલતા અને તેના 
સ્લરૂ નલળે હયચમ 
ભેલળ.ે  
  

આ ેયભાાં બાા 
વજ્જતા અને રેખન 
કૌળલ્મનો વભાલેળ 
છે. એના અભ્માવ 
દ્વાયા નલદ્યાથીને 
ગજુયાતી વાહશત્મનો  
નલળે હયચમ 
ભળે  અને તેના 
રેખન કૌળરભાાં ણ 
લધાયો થળે.  
 

Term –End Examination 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

MGT-07 

ગજુયાતી ગદ્યનાાં 
વીભા ચચન્શો  

MGT-08 

અનલુાદ (હશન્દી અને 
ગજુયાતીભાાંથી ) 

Master of Arts 

(Gujarati) Part -2 : 2020 સધુી   

એભ.એ. ગજુયાતીનો અભ્માવક્રભ યનુનલનવિટીના નલબાગની નલમ વનભનત દ્વાયા  સ્કૂર ઓપ હ્યભેુનનટીઝ 
એન્ડ વોશ્મર વામન્ન્વવના ઉક્રભે તૈમાય કયલાભાાં આવ્મો છે. ગજુયાતી બાા-વાહશત્મના ઈનતશાવ 
તથા વાહશત્મ સ્લરૂો- પ્રનળષ્ટ કૃનતઓ- પ્રનળષ્ટ વર્જકો નલળેનો વલાાંગી અભ્માવ ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં 
આવ્મો છે. જે નલદ્યાથીની  બાા - વાહશત્મ નલમક વજ્જતા કેલલાભાાં વશામક છે. 

આ ેયના 

અભ્માવથી નલદ્યાથીઓ 
અનલુાદકરાનુાં જ્ઞાન 
ભેલળે વાથે હશન્દી 
અને અંગે્રજી 

બાાભાાંથી ગજુયાતી 
બાાભાાં અનલુાદ 
કયલાનુાં કૌળર 
નલકવળે.  

MGT-06 

વાહશત્મ ભીભાાંવા  
 

MGT-05 

વાહશત્મ નલલેચનના 
નવદ્ાાંતો  

આ ેયભા ાં ગજુયાતી 
વાહશત્મની પ્રનળષ્ટ 
ગદ્યકૃનતઓ ૈકી ‘ભાયી 
શકીકત, યાઈનો લાત, 
વૌયાષ્રની યવધાય – ૧ 
અને જનાન્ન્તકે એભ ચાય 
ગદ્ય કૃનતઓના અભ્માવ 
દ્વાયા નલદ્યાથી વર્જક, કૃનત 
અને સ્લરૂનો નલળે 
હયચમ ભેલળે.   

 

 

આ ેયભાાં નલદ્યાથીઓ  
હશન્દ સ્લયાજ, દચિણ 
આહિકાના વત્માગ્રશનો 
ઇનતશાવ, વત્મના 
પ્રમોગો અને ગાાંધીજીનુાં 
વાહશત્મ નલળે હયચમ 
ભેલળે.  

 

આ ેયભાાં નલદ્યાથીઓ  
વાહશત્મની  
નલચાયણાનો યીચમ 
ભેલે એ શેતવુય 
વાહશત્મના ઘટકતત્લો, 
બાયતીમ કાવ્મનવદ્ાાંતો, 
બાયતીમ અને ાશ્ચાત્મ   
વાહશત્મ ભીભાાંવાના 
વાહશત્મ નલચાયકોનો 
અભ્માવ કયળે.  

 

Term –End Examination 



डॉ. बाबासाहबे आबंडेकर ओपन यनूनवर्ससटी, अहमदाबाद 

स्कूल ऑफ़ ह्यमूनैनटीज़ एडं सोशल साइंसज़े 

एम. ए. हहदी  

पाठ्यक्रम माननित्र (Mapping Of Curricula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रेखानित्र 

  

एम.ए. प्रथम वषष 

हहदी का परास्नातक प्रथम वषष का पाठ्यक्रम 

यह पाठ्यक्रम इंददरा गााँधी राष्ट्रीय मकु्त नवश्वनवद्यालय 

द्वारा परास्नातक हहदी के नलए नवकनसत पाठ्यक्रम से 

अनधगृहीत ह,ै जो नवद्यार्सथयों में हहदी सानहत्य की गहरी 

समझ, संवेदनशीलता और सटीक अनभव्यनक्त क्षमता का 

नवकास करने के उद्देश्य से तैयार दकया गया ह.ै 

MHD – 2 

आधनुनक हहदी कनवता 

MHD – 3 

उपन्यास एव ंकहानी 

MHD – 6 

हहदी भाषा और 

सानहत्य का इनतहास 

यह पाठ्यक्रम 

नवद्यार्सथयों के नलए 

उन्नीसवीं शताब्दी के 

नवजागरण काल स े

लेकर स्वतंत्रता के बाद 

बीसवीं शती के सत्तर 

अस्सी के दशक तक की 

हहदी कनवता की यात्रा 

को स्पष्ट करता ह.ै 

इस पाठ्यक्रम में 5 

उपन्यास और 

14नवद्यार्सथयों को हहदी 

के कथा सानहत्य से 

पररनित कराता है और 

सानहत्य की समझ और 

संवेदनशीलता नवकनसत 

करता है. 

यह पाठ्यक्रम नवद्यार्सथयों को 

हहदी की नाटक और ननबंध, 

आत्मकथा, जीवनी, रेखानित्र, 

संस्मरण, यात्रावृतांत आदद 

नवनवध गद्य नवधाओं से 

पररनित कराता है और कथा 

तथा कथेतर सानहत्य की समझ 

और संवेदनशीलता नवकनसत 

करता है. 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

MHD – 4 

नाटक एव ंअन्य गद्य 

नवधाएाँ 

यह पाठ्यक्रम नवद्यार्सथयों 

को हहदी भाषा और 

सानहत्य के क्रनमक नवकास 

से पररनित कराता ह.ै  

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(इस वषष के िार अन्य प्रश्नपत्रों का नववरण अगले पृष्ठ पर) 

 

एम.ए. अनंतम वषष 

हहदी का परास्नातक अंनतम वषष का पाठ्यक्रम 

यह पाठ्यक्रम इंददरा गााँधी राष्ट्रीय मकु्त नवश्वनवद्यालय 

द्वारा परास्नातक हहदी के नलए नवकनसत पाठ्यक्रम से 

अनधगृहीत ह,ै जो नवद्यार्सथयों में हहदी सानहत्य की गहरी 

समझ, संवेदनशीलता और सटीक अनभव्यनक्त क्षमता का 

नवकास करने के उद्देश्य से तैयार दकया गया ह.ै 

MHD – 1 

हहदी काव्य – 1 (आददकाव्य, 

भनक्तकाव्य एव ंरीनतकाव्य) 

MHD – 5 

सानहत्य नसद्ातं और 

समालोिना 

 

MHD – 7 

भाषानवज्ञान और 

हहदी भाषा 

यह पाठ्यक्रम 

नवद्यार्सथयों के नलए 

हहदी भाषा के उदय 

काल स ेआधुननक काल 

के ठीक पहले तक – 

उत्तर मध्यकाल तक की 

हहदी कनवता की यात्रा 

को स्पष्ट करता ह.ै 

यह पाठ्यक्रम हहदी के 

सानहत्यशास्त्रीय नसद्ांतों 

की नववेिना करता ह ैऔर 

सानहनत्यक समीक्षा – 

आलोिना के मानदंडों और 

प्रनतमानों को सामने रखता 

है, नजससे नवद्यार्सथयों में 

सूक्ष्म नवशे्लषण क्षमता 

नवकनसत हो सके.  

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 
स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

यह पाठ्यक्रम नवद्यार्सथयों 

को हहदी भाषा के क्रनमक 

नवकास से पररनित 

कराता ह ैऔर उसका 

भाषा वैज्ञाननक नवशे्लषण 

प्रस्तुत करता है.  

 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

हहदी परास्नातक पाठ्यक्रम के अंनतम वषष में नवशेषज्ञता 

प्रदान करने के उद्देश्य से यह िार प्रश्नपत्र ‘उपन्यास’ 

नवधा पर कें दित हैं. 

MHD – 13 

उपन्यास : स्वरूप और 

नवकास 

MHD – 14 

हहदी उपन्यास – 1 

(प्रमेिदं का नवशषे 

अध्ययन) 

MHD – 16 

भारतीय उपन्यास 

यह पाठ्यक्रम 

नवद्यार्सथयों के नलए 

‘उपन्यास’ नवधा का 

तानत्वक नवशे्लषण प्रस्तुत 

करता है उसके उदय 

और नवकास का नववेिन 

करता है और हहदी, 

भारतीय और वैनश्वक 

स्तर पर उपन्यास 

सानहत्य का पररिय 

देता ह.ै 

इस पाठ्यक्रम में हहदी के 

उपन्यास सम्राट कहे 

जाने वाले महान 

कथाकार प्रेमिदं जी के 

4 उपन्यासों का अध्ययन 

संयोनजत है, जो 

नवद्यार्सथयों को शे्रष्ठ 

लेखक की लेखन शैली 

का गहन अनुभव देने के 

साथ साथ हहदी 

उपन्यास के प्रस्थान हबद ु

से अवगत कराएगा. 

इस पाठ्यक्रम में हहदी के िार 

मूधषन्य उपन्यासकारों द्वारा 

नबलकुल अलग अलग फलकों 

पर रिे गए उपन्यासों का 

अध्ययन संयोनजत है, जो  

नवद्यार्सथयों को हहदी उपन्यास 

के नवस्तृत आयाम का पररिय 

देगा और नवनभन्न स्तरों पर 

उपन्यास नवधा को समझने में 

सहायता करेगा.  

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

MHD – 15 

हहदी उपन्यास – 2 

इस पाठ्यक्रम में िार 

अलग अलग भारतीय 

भाषाओं के उपन्यास 

अध्ययन के नलए रखे गए 

हैं, जो   नवद्यार्सथयों को 

उपन्यास के अनखल 

भारतीय स्वरूप से 

पररनित कराएाँगे. 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 



Mapping of Curricula with 
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MASTER OF ARTS 

(Sociology) 
E 

MA શમાજાસ્ત્રનો અભ્યાશક્રમ યનુનળનશિટીના નળભાગની નળવય શનમનિ દ્વારા સ્કૂ ઓપ હ્યમેુનનટીઝ 
એન્ડ શોશ્ય શાયન્ન્શશના ઉક્રમે િૈયાર કરળામાાં આવ્યો છે. શમાજાસ્ત્રના   આ અભ્યાશક્રમમાાં 
શૈદ્ાાંનિક અભ્યાશ, શાંોધન કરળાની કુલિા િેમજ શામાજજક શાંસ્થાઓનો રરચય શાથે શમાજની 
શમસ્યાઓના  અભ્યાશ દ્વારા નળદ્યાથીને  નળવયની શમજણ પ્રાપ્િ થાય િે રીિે િૈયાર કરળમાાં આવ્યો 

છે. 

MSO-1  
શમાજાસ્ત્રીય 
નશદ્ાાંિો 

 

MSO-2  
શમાજાસ્ત્રીય 

શાંોધનની 

ધ્ધનિઓ

MSO-3  

ભારિીય શમાજાસ્ત્ર        
 

MSO-4 
જાનિ અને શમાજ                

 

વભાજળાસ્ત્રીમ સવદ્ાાંતો 

ાઠ્યક્રભભાાં અંતગગત 
વભાાંજ્ળાસ્ત્રનો ઉદબલ 
વ્માખ્માઓ 
સલમલસ્તનુી વભજણ 

વાથે સવદ્ાાંતોનેવભજી 
ળકળે. વભાજળાસ્ત્રીમ 
સવદ્ાાંતો ના અભ્માવ 

દ્વાયા ાવગન્વ ,યોફર્ગ 
ભર્ગન,કારગ ભાર્કવગ જેલા 
સલચાયોથી રયચચત થળે. 

 

Assignment and Term –End Examination 

વાભાજજક વાંળોધન 
દ્સતઓના આ ાઠ્યક્રભભાાં 
સલદ્યાથીઓ નીવભાજની 
વાભાજજક ઘર્નાઓને 
વભજલા ભાર્ે તથા લૈજ્ઞાસનક 
દ્રષ્ટર્કોણ તયપ જલા ભાર્ે 
ભારશતીની ગણુાત્ભક અને 
વાંખ્માત્ભ યીતે થૃ્થક્કયણ 
કયલાનુાં કૌળલ્મનો સલકાવ 
થળે વાથે વાથે વાભાજજક 
વાંળોધનની દ્સતઓ- 
પ્રયકુ્ર્કતઓ ની આલડત 
આલળે જે સલદ્યાથીની કૌળલ્મ 
સલકાવભાાં ઉમોગી થળે. 
 

બાયતીમ વભાજળાસ્ત્ર 
ાઠ્યક્રભના અભ્માવફાદ 
એભ,એનશ્રીસનલાવ,આઈ.ી.દે
વાઈ અને જી.એવ.ધમેુ જેલા 
પ્રથભ શે્રણીના વભાજળાસ્ત્રીમ 
સલચાયોથી રયચચત થળે અને 
બાયતીમ વભાજળાસ્ત્રનુાં જ્ઞાન 
પ્રાપ્ત કયળે.જેનાથી બાયતીમ 
વભાજને લૈજ્ઞાસનક યીતે 
જોલાનો અચબગભ કેલાળે. 
 

 જાસત અને વભાજ ાઠ્યક્રભ 
અંતગગત સલદ્યાથીઓને જાતી 
અને વભાજની સલબાલનાઓનો 
ખ્માર પ્રાપ્ત થળે.જેભાાં 
સલદ્યાથીઓને સ્ત્રીના  અભ્માવો 
નો રયચમ , નાયીલાદી 
સવદ્ાાંતો અને નાયીલાદી 
ચલો, સ્ત્રીનો દયજ્જો, 
સ્ત્રીઓની વાભાજજક વભસ્માઓ 
જેલાસ્ત્રીઓને વાંરગ્ન મદુ્દાઓથી 
રયચચત થઇ નાયીલાદી 
અભ્માવો તયપ રૂચી કેલાળે. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

નગયવભાજળાસ્ત્ર 
ાઠ્યક્રભભાાં સલદ્યાથીઓને 
નગયનો અથગ,નગયજીલન 
ળૈરી,નગયીકયણ તેના 
પ્રકાયોજેલા મદુ્દાઓથી 
રયચચત થળે વાથે 
બાયતીમ નગયના 
પ્રલાશો,નાગવગમદુામ,નગય 
વમદુામની વાભાજજક 
વભસ્માઓનો અભ્માવ 
કયી ગ્રાભીણ ળશેયી 
તપાલત વભજી ળશેયીકયણ 
તયપના અભ્માવો તયપ 
રૂચી લધળે અને બાયતીમ 
નગયને વભજલા,વાંળોધન 
કયલા તયપનો ખ્માર 
આલળ ે
 

Assignment and Term end Examination 

MSO-8 

 

રક્રયાન ુાં શમાજાસ્ત્ર   

 

MASTER OF ARTS 

(Sociology) 
E 

MA- શમાજાસ્ત્રનો અભ્યાશક્રમ યનુનળનશિટીના નળભાગની નળવય શનમનિ દ્વારા સ્કૂ ઓપ હ્યમેુનનટીઝ 
એન્ડ શોશ્ય શાયન્ન્શશના ઉક્રમે િૈયાર કરળામાાં આવ્યો છે. શમાજાસ્ત્રનો આ અભ્યાશક્રમમાાં 
શૈદ્ાાંનિક અભ્યાશ,શાંોધન કરળાની કુલિા િેમજ શામાજજક શાંસ્થાઓનો રરચય શાથેશમાજની 
શમસ્યાઓના  અભ્યાશ દ્વારા નળદ્યાથીને  નળવયની શમજણ પ્રાપ્િ થાય િે રીિે િૈયાર કરળમાાં 

આવ્યો છે. 

MSO5 

શમાજાસ્ત્રીય નશદ્ાાંિો 
ભાગ-2  

 

MSO-6   
નગરશમાજાસ્ત્ર 
  

MSO-7 

યાાળરણ 
શમાજાસ્ત્ર    
 

વભાજળાસ્ત્રીમ સવદ્ાાંતો બાગ-2  
વભાજળાસ્ત્રીમસવદ્ાાંતોાઠ્યક્રભાાં 
અંતગગત વભાાંજ્ળાસ્ત્રનો ઉદબલ 
વ્માખ્માઓસલમલસ્તનુીવભજ
ણ વાથે સવદ્ાાંતોન  યીલાત્મો, 
સલધાનો અને સવદ્ાાંતની 
અસનલામગ ફાફતો અને કામો 
સલે સલસ્તાયથી સલદ્યાથીઓ 
વભજી ળકળે જેભાાં 
ઉત્ક્રાાંસતલાદ,વાંયચનાલાદ,વાભ
જજક સલસનભમલાદ,ફ્રેંક પર્ગ 
સલચાયળાખા જ્ઞાનનુાં 
વભાજળાસ્ત્ર,એથનો ભેથડોરોજી 
સવદ્ાાંતોથી રયચચત થઇ 
વભાજળાસ્ત્રીમ સવદ્ાાંતો ને 
વભજીવભાજળાસ્ત્રસલચાયધાયા
નો ળાસ્ત્રીમ અચબગભ સલકસવત 
થળે. 
 

માગલયણ વભાજળાસ્ત્રના 

વભાજળાસ્ત્ર ાઠ્યક્રભભાાં 

માગલયણરયચમ.માગલય

ણ ના પ્રશ્નો અને વાભાજજક 

માગલયણ,માગલયણીમ 

ચલોઅનેસલકાવ,માગ

લણ વ્મલસ્થાન જેલા 

મદુાઓનો અભ્માવ કયી 

સલદ્યાથીઓ બાયતીમ 

માગલયણ,લૈસિકમાગલયણ 

તેભજ વભગ્ર સલિ ભારે્ 

માગલયણીમ ફાફતો 

કેર્રી ભશત્લની છે તેના 
સલળેનો ખ્માર આલળે 

ાઠ્યક્રભભાાં સલદ્યાથીઓ 
વાભાજજક રક્રમા,રક્રમાના 
વભાજળાસ્ત્રનીદ્સતઓ,વા
ભાજજક આંદોરનો,જેન્ડય 
અંગેનો ખ્મારથી રયચચત 
થળે સ્લૈચ્છછક વાંસ્થાઓના 
પ્રશ્નો અંગેની વભજ કેલી 
વભાજ અને વેલાબાલી 
વાંસ્થાઓ સલળે જ્ઞાન ભેલી 
સલદ્યાથીઓનોાંચામતીયાજ 
અને રોકબાગીદાયીભાાં  
વેલાકીમ અચબગભ સલકવળે 
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Library and Information Science 

School of Humanities and Social Science 

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 

Mapping of Curricula to Program Outcome-MLIS  

MLIS 
Master of Library and Information Science 

The program started to prepare the library and information professionals for the 

changing scenario, the Programme has been completely revised to help professional 

development not only for those who are already employed in different types of libraries 

and information institutions but also for those who have to take up library and 

information science as a profession and upgrade their knowledge and qualification. 

 

MLII-103 
Fundamental 
principal of 
information 
communication 
technology 
(માહિતી પ્રત્યાયન 

પ્રોદ્યોહિકીના મૂલભૂત 

હિદ્ાાંતો) 

 

ML II 102 

Information 

Retrieval 

System (માહિતી 

પ્રક્રિયા અન ેપુનઃ 

પ્રાહતત) 

ML II 101 

Information 

Systems, 

Source and 

Services 
(માહિતી સ્ત્રોત, 

િેળાઓ અન ે

પદ્હત) 

MLI-101 

Information 

Communicatio

n and Society 
(માહિતી પ્રત્યાયન 

અને િમાજ 

ML I 102 

Management 

of Library and 

Information 

Centre (ગ્રાંથાય 

અને માહિતી કેન્દ્રોનુાં 

વ્યળસ્ત્થાપન) 

About the 

Management 

perspectives, 

System 

Analysis & 

Control HRM, 

Financial 

Management 

& Marketing 

of 

information 

products and 

Services 

required to 

learn the 

management 

of library 
system. 

This Subject 

gives overview 

of Organization 

information, 

Bibliographic 

Description, 

Content 

Development, 

Information 

Storage and 

Retrieval 

Systems, 

Information 

Retrieval. 

This Subject 

gives overview 

of Computer 

Technology, 

Communication 

Technology, 

Media and 

Publishing 

Technology, 

Resource 

Sharing 
Networks. 

The Subject 

clear the 

concept of 

information 

nature, 

property, scope, 

Generation & 

communication, 

Information & 

Society and 

theory of 

knowledge & 

Society. 

The concept 

of 

Information 

Institutions, 

Information 

Sources, 

Systems and 

Programmes, 

Information 

products & 

Services and 

Information 

intermediari

es as sources 

of 

information 

knows 

through this 

subject. 



 

 

 

  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assignment, 

Seminar and 

Term end Exam 

Assignment, 

Practical and 

Term end Exam 

Assignment, 

Seminar and 

Term end Exam 

Assignment, 

Practical and 

Term end Exam 

Assignment, 

Practical and 
Term end Exam 

ML II 104 

Informatio
n 
Communic
ation 
Technolog

y (માહિતી 

પ્રત્યાયન 

ટેકનોોજી: 

પ્રયોહજતતાઓ) 

ML IE -101 

Preservati
on and 

Conservati
on of 

Library 
(ગ્રાંથાય 

િામગ્રીની 

જાલળણી અને 

િાંરક્ષણ) 

 

ML I E –102 

Research 
Methodol

ogy 
(િાંો્ન 

પદ્હતઓ) 

 

ML I E-103 

Academ
ic 

Library 
(ૈક્ષહણક 

ગ્રાંથાય) 
 

ML I E-106 

Public 
Library 
System 

and 
Services 
(િાળવજહનક 

ગ્રાંથાય 

પદ્હત અન ે

િેળાઓ)

    

This Subject 

gives overview 

of Database 

Design and 

Management, 

Library 

Automation, 

Library and 

Information 

Services, and 

Internet 

Resources and 

Services 

 

This Subject 

gives overview 

of Library 

Materials: 

Preservation 

and 

Conservation, 

Hazards to 

Library 

Materials and 

Control 

Measures, 

Binding, 

Restoration and 

Reformatting 

 This 

Subject 

gives 

overview of 

Fundament

als of 

Research, 

Tools for 

Research, 

Research 

Methods, 

and 

Research 

Process, 

This Subject 

gives 

overview of 

Development 

of Academic 

Libraries, 

Collection 

Development, 

Staffing 

Pattern and 

Staff 

Development 

for Academic 

Libraries, 

Resource 

This Subject 

gives overview 

of Public 

Library: Basic 

Concepts, 

Public Library 

System: 

Resource 

Development, 

Management 

of Public 

Library 

System, 

Public Library 

Services 

Assignment, 

Seminar and 

Term end Exam 

Assignment, 

Practical and 
Term end Exam 

Assignment, 

Seminar and 

Term end Exam 

Assignment, 

Seminar and 

Term end Exam 

Assignment, 

Seminar and 

Term end Exam 
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(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

MASTER OF SOCIAL WORK 

(MSW) 

9 

This programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for providing the aspirants with the 

opportunity for higher studies in professional social 

work. It mainly focuses on field work and equips the 

candidates with relevant skills to help others in need. 

 

MSW 101  

History and 

Philosophy 

of Social 

Work in 

India 

MSW 102 

Human 

Growth & 

Development 

 

MSW 103 

Social 

Sciences 

Concepts for 

Social Work 

Practice 

MSW 105 

Social Problems 

 

MSW 104 

Field Work Practical 

 

It provides 

basic 

knowledge of 

history of social 

work and 

ideologies in 

the practice of 

social work 

It provides the 

knowledge of 

nature and 

development 

of human 

behaviour 

 

 

It provides the 

knowledge of 

basic 

sociological 

concepts and 

its relevance to 

social work 

It provides the 

knowledge of 

various types of 

social problems 

and role of 

social worker in 

reducing it. 

 

MSW First Semester 

It provides the 

opportunity to 

understand rural 

life, rural 

dynamics and 

develop 

professional 

skills 

 

Assignments and Term-End Examination Internal & External 

Viva Voce 



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

MASTER OF SOCIAL WORK 

(MSW) 

9 

This programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for providing the aspirants with the 

opportunity for higher studies in professional social 

work. It mainly focuses on field work and equips the 

candidates with relevant skills to help others in need. 

 

MSW 201  

Working 

with 

Individual 

MSW 202 

Working with 

Group 

MSW 203 

Working with 

Communities 

MSW 205 

Counselling: Theory & 

Practice 

 

MSW 204 

Field Work Practical 

 

It provides 

knowledge of 

case work 

method of 

social work 

It provides 

basic 

knowledge of 

group work 

method of 

social work 

 

 

It provides 

basic 

knowledge of 

Community 

organisation 

method of 

social work 

 

It provides 

knowledge of 

counselling 

technique and its 

use in various 

settings. 

MSW Second Semester 

It provides the 

opportunity to 

understand urban 

(slum) life, urban 

problems and 

apply social work 

theory into 

practice and 

develop 

professional 

skills 

 

Assignments and Term-End Examination Internal & External 

Viva Voce 



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

MASTER OF SOCIAL WORK 

(MSW) 

9 

This programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for providing the aspirants with the 

opportunity for higher studies in professional social 

work. It mainly focuses on field work and equips the 

candidates with relevant skills to help others in need. 

 

MSW 301  

Social Work 

Research & 

Statistics 

MSW 302 

Social Welfare 

Administration 

MSW 303 

Family, Child 

and Youth 

Welfare 

MSW 305 

Psychiatric Social 

Work 

MSW 304 

Field Work Practical 

 

It provides 

knowledge 

regarding 

research 

method of 

social work and 

various 

statistical tools 

for data 

analysis  

It provides the 

knowledge of 

nature, scope 

and content of 

Social Welfare 

Administration  

 

 

It provides the 

knowledge of 

working with 

family, child 

welfare and youth 

welfare 

It provides the 

knowledge of 

mental health, 

psychiatric social 

work and 

psychiatric 

illnesses 

MSW Third Semester 

It provides the 

opportunity to 

understand 

agency as a 

system and 

develop 

professional 

skills 

Assignments and Term-End Examination Internal & External 

Viva Voce 



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

MASTER OF SOCIAL WORK 

(MSW) 

9 

This programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for providing the aspirants with the 

opportunity for higher studies in professional social 

work. It mainly focuses on field work and equips the 

candidates with relevant skills to help others in need. 

 

MSW 401 

Correctional 

Social Work 

MSW 402 

Health Care & 

Social Work 

practice 

MSW 403 

Labour Welfare 

Ideology & 

Programme 

MSW 406 

Social Work 

with Elderly 

and Person 

with 

Disabilities 

MSW 405 

Field Work 

Practical 

It provides 

knowledge of 

crime, social 

deviance, 

correctional 

social work, 

juvenile 

delinquency 

and correctional 

legislations  

It provides 

knowledge of 

health, health 

policies & 

programmes 

and role of 

social worker 

in health 

settings 

 

It provides 

knowledge of 

industrialization, 

worker/labour, 

unorganized 

sector and role 

of social worker 

for labour 

welfare 

It provides 

understanding of 

the concept of 

elderly, elderly 

abuse, persons 

with disabilities 

and role of social 

worker while 

working with 

elderly and 

person with 

disabilities 

MSW Fourth Semester 

It provides the 

opportunity to 

understand 

agency as a 

system and 

develop 

professional 

skills 

Assignments and Term-End Examination Internal & External Viva Voce 

MSW 404 

Dissertation 

It provides 

opportunity 

to apply 

research 

skills in real 

social 

phenomena 

and develop 

project 

report 

writing 

skills 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

M.Sc.CS– Master of Science – Cyber 

Security 

Semester - I 

MSCCS-101 

Principles of 

Cyber Security  

 

MSCCS-102  

Fundamental 

of Computer 

Networking 

 

MSCCS-103  

Cyber 

Security 

Techniques 

 

MSCCS-105  

Software Lab for 

MSCCS-103, 

MSCCS-104 

This programme is designed and developed by School of Computer Science. This 

specialized programme helps learners acquire required skills to work with security 

related tools, understanding about in Advanced Networking Technology and 

protection policy etc. 

. 

Makes students 

understand 

Cyber Security 

Essentials,  

Network 

Defense Tools 

like Firewall 

and Packet 

Filters. Gives 

understanding 

of Web 

Application 

tool, Password 

Cracking, 

Brute- Force 

tools etc. 

Gives the idea 

of Computer 

Network , 

Networking 

Standards with 

OSI Reference 

Model and 

IEEE 

Standard. 

Explains 

Transmission, 

Cable and 

Wireless 

media and 

TCP/IP. 

Make the 

students aware 

about the 

Information 

Security Basics 

to Policy, 

Intrusion 

Detection 

System, IT 

Assets and 

Wireless 

Security. Also 

gives idea of 

Network Security 

Threats and 

Technologies. 

Students will 

be applying the 

concepts 

learned in 

Cyber Security 

Techniques and 

Computational 

Number 

Theory and 

Cryptography. 

With this they 

will enhance 

their 

conceptual 

learning. 

Assignment 

and Term-

end exam. 

Assignment 

and Term-

end exam. 

Assignment 

and Term-

end exam. 

Assignment 

and Term-

end exam. 

 

MSCCS-104  

Computational 

Number 

Theory and 

Cryptography 

To make the 

students learn 

Computational 

Complexity, 

GDG 

Computation, 

Finite Groups 

and Modular 

Arithmetic. 

Explains 

Crypto-graphic 

Algorithms and 

Classical 

Cryptography. 

Assignment 

and Term-

end exam. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Sc.CS– Master of Science – 

Cyber Security 

Semester - II 

MSCCS-201  

Web 

Development 

Tools 

MSCCS-202  

Cloud 

Infrastructure 

and Services 

MSCCS-203  

Application 

and Network 

Security 

MSCCS-205  

Software Lab 

for MSCCS-

201, MSCCS-

203 

This programme is designed and developed by School of Computer Science. This 

specialized programme helps learners acquire required skills to work with security 

related tools, understanding about in Advanced Networking Technology and 

protection policy etc. 

Gives the idea of 

.Net 

Architecture, 

Metadata and 

Modules. 

Students will be 

introduced to 

C#.Net with the 

understanding of 

its control 

structure, 

Properties, 

Delegates and 

Exception 

Handling. 

Explains about 

Cloud, its 

Architecture 

with types of 

Cloud and 

Model. 

Discusses 

different Cloud 

services.  Also 

discusses Risk 

in Cloud 

Computing, 

Data and 

Application 

Security. 

It aims to 

provide 

understanding of 

Desktop 

Security, 

Programming 

Bugs and 

Malicious Code. 

Make the 

students aware 

of Network 

Security Models 

and Network 

Security Threats 

as well as 

Security Audits. 

Students will be 

applying the 

concepts learned 

in Web 

Development 

Tools and 

Application and 

Network 

Security to make 

their concepts 

more clear. This 

will help them to 

enhance their 

conceptual 

learning. 

Assignment 

and Term-end 

exam. 

 

Assignment 

and Term-end 

exam. 

 

Assignment 

and Term-

end exam. 

 

Assignment 

and Term-end 

exam. 

 

MSCCS-204  

Cyber Attacks 

and Counter 

Measures: 

User 

Perspective 

It aims at making 

students aware of 

Cyber Attacks, 

Types of Attacks 

Motivation, 

Asset, Threat and 

Risk 

Management. 

Gives idea of 

Authentication 

and Password 

Security, 

Wireless 

Security, 

Investigation and 

Digital Forensics. 

Assignment 

and Term-end 

exam. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Sc.CS– Master of Science – 

Cyber Security 

Semester - III 

MSCCS-301  

Mobile 

Operating 

System and 

Security 

MSCCS-302  

Information 

Security Assurance: 

Framework, 

Standards and 

Industry best 
practices 

MSCCS-

303  Digital 

/ Computer 

Forensics 

MSCCS-305  

Software Lab 

for MSCCS-

303, MSCCS-

304 

This programme is designed and developed by School of Computer Science. This 

specialized programme helps learners acquire required skills to work with security 

related tools, understanding about in Advanced Networking Technology and 

protection policy etc. 

This course aims 

to explain 

Generalize 

Operating 

System and its 

functionality, 

Mobile 

Operating 

System and its 

functionality, 

Android 

Operating 

System its 

internal 

mechanism and 

IOS. 

Its objective is 

to understand 

the Information 

Security 

Standards, 

Regulations and 

Industry best 

practices. The 

working 

mechanism of 

ISO/IEC 27001 

and 27002 for 

ISMS, Security 

Audits, Disaster 

Recovery is 

discussed. 

It aims to 

provide 

understanding of  

Digital and 

Computer 

Forensics, its 

investigation 

process, 

Windows 

Forensics, Logs 

and Event 

Analysis, 

Password 

Cracking, web 

attacks and 

email attacks. 

Students will be 

applying the 

concepts learned 

in 

Digital/Compute

r Forensics and 

Security 

Analysis and 

Reporting to 

make their 

concepts more 

clear. This will 

help them to 

enhance their 

conceptual 

learning. 

Assignment 

and Term-end 

exam. 

 

Assignment 

and Term-end 

exam. 

 

Assignment 

and Term-

end exam. 

 

Assignment 

and Term-end 

exam. 

 

MSCCS-304  

Security 

Analysis and 

Reporting 

It aims at making 

students aware of 

Packet Analysis, 

Risk 

management, 

Malware, Email 

Security analysis, 

VPAT 

(Vulnerability 

Assessment and 

Penetration 

Testing), 

Containment, 

Eradication and 

Recovery. 

Assignment 

and Term-end 

exam. 

 



 

M.Sc.CS– Master of 

Science – Cyber Security 

Semester - IV 

MSCCS-401  

Hacking 

Techniques 

MSCCS-402  

Cyberspace and 

Its Governance 

MSCCS-403  

Software Lab for 

MSCCS-401 

MSCCS-404  

Cyber Security - 

Case 

Study/Dissertation 

This programme is designed and developed by School of Computer Science. 

This specialized programme helps learners acquire required skills to work with 

security related tools, understanding about in Advanced Networking 

Technology and protection policy etc. 

Its aim is to give 

overview of 

Hacking, System 

Hacking, 

Sniffers, Foot 

printing, 

Reconnaissance, 

Trojans, 

Backdoors, 

Viruses, SQL 

injection, 

Hacking wireless 

networks, etc. 

Its objective is to 

give knowledge of 

Cyber Space, its 

inherent 

characteristics, the 

history , 

Emergence, 

Outreach and 

Impact of Cyber 

Law, Indian 

Constitution and 

Freedom of 

Expression. 

Its aim is to make 

student be able to 

apply the concepts 

learned in Hacking 

Techniques. They 

will apply the 

concepts 

practically which 

will help them to 

be conceptually 

more clear. 

Students will 

prepare a Case 

Study/Dissertation 

by applying the 

concepts learned. 

The Cyber 

Security - Case 

Study/Dissertation 

proposal or the 

synopsis is the 

framework for 

carrying out the 

project. 

Assignment 

and Term-

end exam. 

Assignment 

and Term-end 

exam. 

Assignment 

and Term-end 

exam. 

Assignment 

and Term-end 

exam. 



Mapping of Curricula to 

Programme Outcomes 

 

 

 

Master of Science – Information Technology 

(MSCIT) 
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This course aims to equip post graduate learners with an integrated 

set of skills that will allow them to develop their professional careers 

in this area of information technology across the globe.  

 

This course aims to 
introduce the 

fundamental concept of 

data structures and to 

emphasize the 

importance of data 
structures in developing 

and implementing 

efficient algorithms.  

It also aims to develop 

effective software 
engineering practice, 

emphasizing such 

principles as 

decomposition, 

procedural abstraction, 

and software reuse 

The objective of 

the course is to 

present an 

introduction to 

database 
management 

systems, with an 

emphasis on 

how to organize, 

maintain and 
retrieve - 

efficiently, and 

effectively - 

information from 

a DBMS. 

The aim of this 

course is to 

provide you the 

conceptual and 

technological 
developments in 

the field of 

Internet and web 

designing. 

It aims to 
understand 

fundamental 

tools and 

technologies for 

web design. 

The aim of this 

course is to 

provide 

comprehensive 

introduction to 
understand the 

underlying 

principles, 

techniques and 

approaches 
which constitute 

a coherent body 

of knowledge in 

operating 

systems. 

This course comprises 

the core principles 

consistent in software 

construction and 

maintenance, software 
processes and life-

cycles, requirements 

analysis, methodologies 

software architecture 

and re-use, software 
quality frameworks and 

validation, software 

development, and 

maintenance 

environments and tools. 

To develop 

proficiency in the 

specification 

implementation of 

Data Structures, 
understand the 

normalization of 

databases, 

PL/SQL, DML, 

DDL,DCL and 

website building 

using HTML, CSS 

and Java Script 

 

MSCIT-101  

Programming 

Concepts and 

Data Structure 

MSCIT-102 

Relational 

Database 

Management 

System 

MSCIT-103 

Internet and 

Web 

Designing 

MSCIT-104 

Fundamental 

of Operating 

System 

MSCIT-105 

Software 

Engineering 

MSCIT-106 

Practical based on 

MSCIT-101, 

MSCIT-102  

and MSCIT-103 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

MSCIT  Master of Science-     

Information Technology Semester-1 



                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

The course aims to 

develop solution 

for wide range of 

business problems 

using OOP and 

web technologies 

and deploy them 

on Apache Web 

Server. It also 

explains 

integration of 

different web 

technologies and 

provide robust 

solutions 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

 

Assignment 

and Term 

End Exam 

 

Assignment 

and Term 

End Exam 

 

Assignment 

and Term 

End Exam 

 

This programme aims to equip post graduate learners with an 

integrated set of skills that will allow them to develop their 

professional careers in this area of information technology across 

the globe.  

The objective of 

this course is to 

provide the 

necessary 

knowledge to 

design and 

develop dynamic, 

database-driven 

web applications 

using PHP, 

Apache and 

MySql 

Technologies 

The object-

oriented approach 

for analyzing and 

designing systems 

and software  

solutions. It also 

shows importance 

of modeling in the 

software 

development life 
cycle 

 
 

The course 

objectives 

include 

learning about 

computer 

network 

organization, 

data 

communication

, OSI and 

TCP/IP, 

bridge, routers 

and gateways 

It explains cloud 

computing, its 

deployment 

and service models. 

It describes various 

aspects 

of cloud such as 

applications,  

services and 

orchestration, 

modern infrastructu

re, business 

continuity, 

security, 

and service  

management. 

MSCIT-201   

Object Oriented 

Concept and 

Programming 
 

MSCIT-202  

Web Application 

Development-LAMP 

MSCIT-203  
Object Oriented 

Analysis and 

Design using UML 

MSCIT-204 

Fundamental 

Computer Networking 

MSCIT-205 

Cloud 

Infrastructure 

and Services 

MSCIT-206 Practical 

based on  

MSCIT-201, 

MSCIT-202  

MSCIT  Master of Science-Information 

Technology Semester-2 

Assignment 

and Term 

End Exam 

 

This course 

aims to provide 

knowledge 

about basic Java 

language syntax 

and semantics 

to write Java 

programs to 

solve real time 

solution of 

business 

problem. 



      

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSCIT-305 

Practical based on 

MSCIT-301, 

MSCIT-302, 

MSCIT- 303  

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

This course aims to equip post graduate learners with an integrated set of 

skills that will allow them to develop their professional careers in this 

area of information technology across the globe.  

 

This course is 

designed to quickly 

learn with writing 

apps for Android 

devices. The course 

aims to give 

knowledge of 

Android platform and 

get to understand the 

application lifecycle 

To gain the 

knowledge of 

J2EE architecture, 

MVC 

Architecture, 

Servlet, JSP, 

JDBC and Java 

Networking to 

build Enterprise 

application 

development 
 

Analyze and 
resolve security     
issues in networks 
and computer 
systems to secure an 
IT infrastructure. 
Design, develop, test 
and evaluate secure 
software. Develop 
policies and 
procedures to 
manage 
enterprise security  

risks. 

The course aims to 

develop solution for 

wide range of 

business problems 

using latest .NET, 

Android and and 

advanced OOP 

technologies and 

develop sophisticated 

mobile and web 

based interfaces for 

desktop, laptop, 

smartphones, tabs 

etc,. 

MSCIT-301  

Web Development 

Tools   

MSCIT-302  

Mobile Application 

Development 

MSCIT-303  

Object Oriented 

Technology 

MSCIT-304  

Cyber Security 

MSCIT  Master of Science- 

Information Technology Semester-3 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

To introduce 

.NET technology 

which provides 

multi-language 

environment to 

develop windows 

and web based 

software 

development. To 

understand the 3-

tier software 

architecture   and 

develop multi-tier 

applications 

 



 

 

MSCIT  Master of Science- 
Information Technology  

Semester-4 

This course aims to equip post graduate learners with an integrated set of skills that will allow 

them to develop their professional careers in this area of information technology across the globe.  

 

Assignment and 

Term End Exam 

 

This course aims to 
work as 
professionals, with 
portfolio ranging 
from data 
management, 
network 
configuration, 
designing hardware, 
database and 
software design to 
management and 
administration of 

entire systems. 

MSCIT-401 

Intership cum Software 

Development Project 



Mapping of Curricula with 

Programme Outcomes 

 

 

 

Master of Arts in Journalism and Mass 

Communication 

 (MAJMC) 
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MA ( J & MC) 
Master of Arts 

Major in Journalism & Mass Communication  
 

This program is designed with involvement of mainstream media professionals 
with necessary academic exposure as well as renowned academicians, to 

prepare content that will help shape highly employable professionals. This 
program is designed to prepare globally competent professionals for careers in 

journalism, media and mass communication areas 

 

Semester 1 

 

 

       MJMC01 
 

Basic English 
Language Skills for 

Mass Media -1 

MJMC02 
 

Understanding Media, Mass 
Comm & Journalism 

MJMC03 
 

Media Occupations 
and Functions 

MJMC04 
 

Understanding the 
Society and Issues 

 

 

To develop the 
ability to translate 

thoughts into words 
and string them 

together into 
meaningful 

sentences, as an 
essential 

requirement to 
work in journalism 
or communication 

professional 
environment. 

 

To explain the need and 
importance of 

journalism in a society, 
its functions and impact. 

To lay out the basic 
methods of Media and 
how news are brought 
to the masses through 

different forms of 
communication. 

 

To impart knowledge and 
understanding to the 

students in building specific 
skill sets in the field and also 

equip the students to 
prepare for the kind of 

specialisation they would 
like to pursue in their 

careers 
To build clarity about job 

opportunities the vast field 
of Journalism and Mass 

Communication. 

To develop 
sociological 

perspective on 
globalisation. 

To develop 
understanding on 

how inter-state 
relations might be 

conceptualised. 

 

 

 
 Assignment and 
Term-end exam. 

 
 Assignment and 
Term-end exam. 

 
 Assignment and Term-end 
exam. 

 
 Assignment and 
Term-end exam. 

 



           

MA ( J & MC) 
Master of Arts 

Major in Journalism & Mass Communication  

 

This program is designed with involvement of mainstream media professionals 
with necessary academic exposure as well as renowned academicians, to 

prepare content that will help shape highly employable professionals. This 
program is designed to prepare globally competent professionals for careers in 

journalism, media and mass communication areas 

 

Semester 2 

 

 

       MJMC05 
 

Basic English Language 
Skills for Mass Media - 2 

MJMC06 
 

Digital Media, Social 
Media, Immersive 

Media 

MJMC07 
 

Reporting Skills - Print, 
Radio, TV and 
Convergence 

MJMC08 
 

Types of Professional 
Writing 

 

 

To teach how to construct 
the sentences so that the 

communication is not only 
grammatically correct, but 

the writing / speech is 
persuasive and 

compelling. 
To decode correct 

sentence formation so 
that the students master 
this art right at the outset 

of their career. 

To develop a basic 
understanding about 
all major aspects of 

life, the country, 
science and even 

modern day 
technology is 

necessary. 
 

To introduce the 
students to the 

concept of Reporting 
and its importance to 

begin with. 
To develop the skills a 
reporter needs in the 

field and the ethics and 
biases one has to 

watch out for. 
 

To explore the 
commercial angle of 

Social Media, as it will 
give a better 

understanding of the 
operational nuances 
of the social media 

universe. 
To develop 

understanding of 
social media as a 

phenomenon in itself 
and how mass media 
communicators and 
journalists are a part 

of it. 

 

 
 Assignment and Term-
end exam. 

 
 Assignment and 
Term-end exam. 

 
 Assignment and 
Term-end exam. 

 
 Assignment and 
Term-end exam. 

 



           

MA ( J & MC) 
Master of Arts 

Major in Journalism & Mass Communication 
 

 

This program is designed with involvement of mainstream media professionals 
with necessary academic exposure as well as renowned academicians, to 

prepare content that will help shape highly employable professionals. This 
program is designed to prepare globally competent professionals for careers in 

journalism, media and mass communication areas 

 

Semester 4 

 

 

       MJMC13 
 

 
Media Business 

MJMC14 
 
 

Specialisations - Beat 
Reporting & Types 

MJMC15 
 

Introduction to 
Advertising, Public 

Relations & 
Corporate 

Communications 

MJMC16 
 
 

Visual 
communication 

 

To develop a complete 
understanding of 

editing for text stories 
in newspapers and 

digital, post production 
for TV and Radio and 

the dynamics of digital 
multimedia editing. 

 

To explain the 
concept of different 

beats, the how of 
reporting in a beat 

and developing 
specialisation in the 

area 
To equip students to 

understand the 
challenges of the key 

beats in a news 
organisation and also 
appreciate the scope 
of some lesser known 
and developing beats 
like environment and 

technology. 
 

To understand the 
importance of 

storytelling in different 
formats and the kind of 

new forms of storytelling 
that have emerged due 
to the digital revolution. 

 

To give an in-depth 
understanding of 

the requirements of 
the profession and 

also the skills 
required to execute 

them. 
 

 

 
 Assignment and 
Term-end exam. 

 
 Assignment and 
Term-end exam. 

 
 Assignment and Term-
end exam. 

 
 Assignment and 
Term-end exam. 

 



 

           

MA ( J & MC) 
Master of Arts 

Major in Journalism & Mass Communication  
 

This program is designed with involvement of mainstream media professionals 
with necessary academic exposure as well as renowned academicians, to 

prepare content that will help shape highly employable professionals. This 
program is designed to prepare globally competent professionals for careers in 

journalism, media and mass communication areas 

 

Electives & Practical  / Training 

 

 

       MJMC17 
 

Writing for films - 
Screenplay, Lyrics and 

Dialogues 

MJMC18 
 

Advertising - Copy 
Writing & Creative 

Planning 

MJMC19 
 
 

Internships 

MJMC20 
 

Studio time and 
editing practice 

 

To develop a 
complete 

understanding of 
how the industry 

works and also the 
different 

employment 
opportunities in 

them, the possible 
career path and the 

skills required. 

To develop a complete 
understanding of how the 

industry works and also 
the different employment 
opportunities in them, the 
possible career path and 

the skills required. 

To provide hands on 
training, develop 

required skills and 
preparing the 

student for joining 
the media 
profession. 

 

To provide hands on 
training and develop 

required skills for 
studio and editing. 

 

 

 

 
 Assignment and 
Term-end exam. 

 
 Assignment and Term-
end exam. 

 
 Assignment and 
Term-end exam. 

 
 Assignment and 
Term-end exam. 

 



 

 

Mapping of Curricula with 

Programme Outcomes 

 

Master of Commerce 

(M.Com) 
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 M. Com Sem 1 

M.Com - Masters of 
Commerce with Major in 
Accounting, Finance and 
Banking, Financial 
services and Insurance. 

 

This programme is designed and developed 
with the help of subject experts, exclusively 
for the potential entrepreneurs. To develop 
skills and competencies of student in the 
field of Accounting, Banking, Insurance and 
Finance. 

 

     

MC01CC101 
Principle of 
Management 

MC01CC102 
Financial 

Accounting 

MC01CC103 
Marketing 

Management 

MC01EC101 
Cost Accounting 

MC01EC102 
Indian Financial 

System 

   
 

 
    

It aims at making 
students aware of 
basic functions of 
management like 
Planning, 
Organizing, 
Controlling etc.. 

It aims at making 
students aware 
about financial 
accounts of 
banking company 
as well as 
corporates , 
various 
accounting 
standards etc. 

It aims at making 
students aware of 
fundamental 
marketing 
concepts, 
theories and 
principles in 
different areas of 
marketing 

It aims at making 
students aware of 
Costing concepts 
like Cost audit , 
Process costing 

etc. 

It aims at making 
students aware of 
Indian capital as 
well as debt 
market and its 
various 
instruments. 
 

     

 

 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

 



M. Com Sem 2 

M.Com - Masters of 
Commerce with Major in 
Accounting, Finance and 
Banking, Financial 
services and Insurance. 

 

This programme is designed and developed 
with the help of subject experts, exclusively 
for the potential entrepreneurs. To develop 
skills and competencies of student in the 
field of Accounting, Banking, Insurance and 
Finance. 

 

     

MC02CC201 
Financial 
Management 

MC02CC202 
Indian Economic 

Policy 

MC02CC203 
Business 

Environment 

MC02EC201 
Management 
Accounting 

MC02SS201  
Operations of Stock 

Exchanges 

   
 

 
    

It aims at making 
students aware of 
cashflows, budgets, 
management audit 
etc. 

It aims at making 
students aware 
about economic 
problems like 
poverty and 
unemployment, 
financial reforms 
etc. 

It aims at making 
students aware of  
the various 
factors affecting 
business including 
technical, legal, 
political etc. 

It aims at making 
students aware of 
Costing concepts 
like Cost audit , 
Process costing 

etc. 

It aims at making 
students aware of 
structure and 
functioning of 
stock exchanges in 
India as well as 
basic knowledge of 
international share 
markets etc.  

     

 

 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

 

 



M. Com Sem 3 

M.Com - Masters of 
Commerce with Major in 
Accounting, Finance and 
Banking, Financial 
services and Insurance. 

 

This programme is designed and developed 
with the help of subject experts, exclusively 
for the potential entrepreneurs. To develop 
skills and competencies of student in the 
field of Accounting, Banking, Insurance and 
Finance. 

 

     

MC03CC301 
Organizational 
Behavior 

MC03CC302 
Tax Planning & 
Management 

MC03CC303 
Research 

Methodology 

MC03EC302 
Financial 

Statements Analysis 

MC03EC303  
Portfolio 

Management 

   
 

 
    

It aims at making 
students aware of 
organization 
structure, its 
development , 
stress management 
etc.  

It aims at making 
students aware 
about GST, e-
return and tax 
management etc. 

It aims at making 
students aware of 
research 
methodology, 
sources and 
methods of 
collection of 
primary as well as 
secondary data. 

It aims at making 
students aware of 
the process and 
various methods 

of analysis of 
financial 

statements 
including ratios, 
comparative and 

common size 
statements etc. 

It aims at making 
students aware of 
portfolio building 
process, various 
models of portfolio 
construction, 
determination of 
optimum portfolio 
etc.  

     

 

 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

 

 



 



M. Com Sem 4 

M.Com - Masters of 
Commerce with Major in 
Accounting, Finance and 
Banking, Financial 
services and Insurance. 

 

This programme is designed and developed 
with the help of subject experts, exclusively 
for the potential entrepreneurs. To develop 
skills and competencies of student in the 
field of Accounting, Banking, Insurance and 
Finance. 

 

     

MC04CC401 
Legal Aspects of 
Business 

 

MC04CC402 
International 
Marketing 

MC04CC403 
Strategic 
Management 

MC04EC401 
Advanced Financial 
Accounting 

MC04EC405 
Marketing of 
Financial Services 

   
 

 
    

It aims at making 
students aware of 
the various legal 
aspects and 
matters affecting 
the business 
matters like 
Company Act, 
Contract Act  etc.  

It aims at making 
students aware 
about strategies 
and challenges of 
International 
Market and 
various institutes 
of international 
market etc. 

It aims at making 
students aware of 
formation and 
implementation 
of strategies , 
selection of 
optimum 
strategies etc. 

It aims at making 
students aware of 

inflation 
accounting, 

modern 
accounting, 

international 
accounting etc. 

It aims at making 
students aware of 
merchant banking, 
factoring and 
forfeiting of shares, 
accounts of hire 
purchase etc. 

     

 

 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

 

 



Mapping of Curricula to 

Programme Outcomes 

 

 

 

Bachelor of Science (Hons.)-  

Information Technology (BSCIT) 
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This course aims to equip post graduate learners with an integrated 

set of skills that will allow them to develop their professional 

careers in this area of information technology across the globe.  

 

The course aims to 

enable participants 

to communicate 
clearly and with 

impact, by 

improving their 
verbal and non-

verbal 

communication 

style, as well as 
enhancing 

interpersonal skills.  

 

The course aims 
to provide 

exposure to 

problem-solving 
through 

programming. It 

aims to train the 

student to the 
basic concepts 

of the C-

programming 

language. 

The aim of this 
course is to 

provide 

comprehensive 
introduction to 

understand the 

underlying 

principles, 
techniques and 

approaches which 

constitute a 
coherent body of 

knowledge in 

operating systems. 
 

This course aims to 

familiarize 

operating systems, 
programming 

languages, 

peripheral devices, 

networking, 
multimedia and 

internet. To utilize 

the Internet Web 
resources and 

evaluate on-line 

 e-business system 

BSCIT-101   

Communication 

Skills 
 

BSCIT-102 

Introduction to 

Programming 

using C 

BSCIT-103 

Office 
Automation 

Tools 

BSCIT-104 

Fundamentals 

of Operating 

Systems 

BSCIT-105 

Computer 

Fundamentals 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment 
and Term End 

Exam 

 

Assignment 
and Term End 

Exam 

 

Assignment 
and Term End 

Exam 

 

Assignment 
and Term End 

Exam 

 

BSCIT  Bachelor of Science(Hons.)- 

Information Technology Semester-1 

Office automation 

tools 
course would 

enable the 

students in 
crafting 

professional word 

documents, excel 

spread sheets, 
power point 

presentations 

using the 
Microsoft suite 

of office tools.  



                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

This course aims to equip post graduate learners with an integrated 

set of skills that will allow them to develop their professional 

careers in this area of information technology across the globe.  

 

The objective of the 

course is to present 

an introduction to 
database 

management 

systems, with an 
emphasis on how to 

organize, maintain 

and retrieve - 
efficiently, and 

effectively - 

information from a 

DBMS. 

 

The objective of 
this course is to 

introduce 

problems 

of financial 
accounting such as 

measuring 

and reporting issue
s related to assets 

and liabilities and 

preparing 
the financial          

statements. 

This course aims to 

introduce the 

fundamental concept 

of data structures and 

to emphasize the 

importance of data 

structures in 

developing and 

implementing 

efficient algorithms. 

It also aims to 
develop effective 

software engineering 

practice, emphasizing 

such principles as 

decomposition, 
procedural 

The objective of 

course is to 

develop 
programming 

skills for students 

using object 

oriented 

programming 

concepts, learn the 

concept of class 

and object using 

C++ and develop 

classes for simple 

applications. 

The object-

oriented approach 
for analyzing and 

designing systems 

and software  

solutions. It also 

shows importance 

of modeling in the 

software 

development life 

cycle. 

 

BSCIT-201   
Database 
Management 

Systems 

BSCIT-202 

Financial 
Accounting and 

Management 

BSCIT-203 

Data 

Structures 

BSCIT-204 

Object Oriented 
Programming 

using C++ 

BSCIT-205 

System 
Analysis and 

Design 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment 

and Term End 
Exam 

 

Assignment 

and Term End 
Exam 

 

Assignment 

and Term End 
Exam 

 

Assignment 

and Term End 
Exam 

 

BSCIT  Bachelor of Science(Hons.)- 

Information Technology Semester-2 



      

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This course aims to equip post graduate learners with an integrated 

set of skills that will allow them to develop their professional 

careers in this area of information technology across the globe.  

This programme 

gives 

understanding of  

the use of 
structured query 

language and its 

syntax, 

transactions, 

database 

recovery and 

techniques for 

query 

optimization. 

The course 

objectives 

include 

learning about 
computer 

network 

organization, 

data 

communication

, OSI and 

TCP/IP, bridge, 

routers and 

gateways 

 

This course comprises 
the core principles 

consistent in software 
construction and 
maintenance, software 
processes and life-
cycles, requirements 
analysis, methodologies 
software architecture 
and re-use, software 

quality frameworks and 
validation, software 
development, and 
maintenance 
environments and tools. 
 

This course aims 

to provide 

knowledge about 

basic Java 

language syntax 

and semantics to 

write Java 

programs to 

solve real time 

solution of 

business 

problem. 

 

The aim of this 
course is to 

provide you the 
conceptual and 
technological 
developments in 
the field of 
Internet and web 
designing. 
It aims to 

understand 
fundamental tools 
and technologies 
for web design. 

 

BSCIT-301  
Relational 
Database Management 
Systems 

 

BSCIT-302 
Compute 

Network 

BSCIT-303 

Software 

Engineering 

BSCIT-304 
Object Oriented 

Programming 

using Java 

BSCIT-305 
Introduction 

to Web 

Designing 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

BSCIT  Bachelor of Science(Hons.)- 

Information Technology Semester-3 



 

 

 

 

 

 

  

This course aims to equip post graduate learners with an integrated 

set of skills that will allow them to develop their professional 

careers in this area of information technology across the globe.  

 

To analyze 

different types of 

digital electronic 

circuit using 

various mapping 

and logical tools 

and know the 

techniques to 

prepare the most 
simplified circuit 

using various 

mapping and 

mathematical 

methods. 

This course 

enables students to 

get familiar  with 

Client Server 

Architecture and 
PL/SQL 

programming, 

Architecture of 

Oracle Database, 

configuration and 

its function 

To solve 

problems in 

the field of 

Applied 
Mathematics, 

Theoretical 

Physics and 

Engineering 

which requires 

computing of 

numerical 

results using 

certain raw 

data 

The objective of 

this course is to 
teach paradigms 

and approaches 

used to analyze and 

design algorithms 

and to appreciate 

the impact of 

algorithm design in 

practice and to 

make students 

understand how the 

worst-case time 

complexity of an 

algorithm is defined 

It aims to learn and 
understand Python 

programming basics 

and paradigm, 

looping, control 

structures, file 

handling, exception 

handling, 

networking and 

database 

connectivity 

and implement a 

program to solve a 

real world problem 

BSCIT-401 
Digital    

Electronics 
 

BSCIT-402 

Client Server 

Architecture 

and Interface 

BSCIT-403 

Computer Oriented 

Numerical 

Methods 

BSCIT-404 

Introduction 

to Algorithm 

BSCIT-405 

Introduction 

to Python 

Programming 
 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

BSCIT  Bachelor of Science(Hons.)-

Information Technology Semester-4 



  

This course aims to equip post graduate learners with an integrated 

set of skills that will allow them to develop their professional 

careers in this area of information technology across the globe.  

 

This course 

enables students 

to gain the 

knowledge of 

J2EE 

architecture, 
MVC 

Architecture, 

Servlet, JSP, 

JDBC and Java 

Networking to 

build Enterprise 

application 

development 

 

This 

programme 

focuses to get 

knowledge in 
distributed 

architecture, 

naming, 

synchronizatio

n, consistency 

and 

replication, 

fault tolerance, 

security, and 

distributed file 

systems. 

The objective of this 
course is to provide 

an understanding for 

the graduate business 

student on statistical 

concepts to include 

measurements of 

location and 

dispersion, 

probability, 

probability 

distributions, 
sampling, estimation, 

hypothesis testing, 

regression, and 

correlation analysis. 

The course aims to get 

adequate knowledge in 

system programs 

(assemblers, loaders, 
linkers, macro-

processors, text 

editors, debuggers, 

interpreters, compilers, 

operating systems). It 

also emphasize to use 

theoretical and applied 

information in these 

areas to design system 

software with realistic 

constraints 

BSCIT-501   
Advanced  

Java 
 

BSCIT-502  
Distributed 

Operating 

System 

BSCIT-503 

Statistical 

Methods 

BSCIT-504 
System 

Software 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment 
and Term End 

Exam 

 

Assignment 
and Term End 

Exam 

 

Assignment 
and Term End 

Exam 

 

BSCIT  Bachelor of Science(Hons.)-

Information Technology Semester-5 



 

This course aims to equip post graduate learners with an integrated 

set of skills that will allow them to develop their professional 

careers in this area of information technology across the globe.  

 

Analyze and 

resolve security     

issues in networks 

and computer 
systems to secure 

an IT 

infrastructure. 
Design, develop, 

test and evaluate 

secure software. 
Develop policies 

and procedures to 

manage 

enterprise security  
risks. 

This course 

focuses to design 
a component or a 

product applying 

all the relevant 
standards and 

with realistic 

constraints, 
including public 

health, safety, 

culture, society 

and environment 

This programme 
prepares students 

to understand 

process 

management, 

process scheduling, 

process life cycle, 

generalized 

architecture of 

Mobile Operating 

System and 

comparison 
between mobile 

operating systems 

This course enables 

students to apply the 
latest SEO techniques 

and advanced data 

design principles to 

maximize your 

website search 

rankings and allows 

them to build high-

performance websites 

and use advanced 

SEO solutions that 

will boost natural 
search rankings and 

increase site visits. 

This course aims to 

work as 

professionals, with 
portfolio ranging 

from data 

management, 

network 
configuration, 

designing hardware, 

database and 
software design to 

management and 

administration of 

entire systems. 

 

Elective-1 

BSCIT-601   

Cyber Security 
 

Elective-1 

BSCIT-602 

Introduction to 

IOT and its 

Applicatons 

Elective-2 

BSCIT-603 

Mobile Operating 

System 

Elective-2 

BSCIT-604 

Social Media and 
Search Engine 

Optimization 

BSCIT-605 

Intership cum 

Software 

Development 

Project 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

Assignment 

and Term End 

Exam 

 

BSCIT  Bachelor of Science(Hons.)-

Information Technology Semester-4 



DR. BABASAHEB AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY 

 

 

 

 

 

MAPPING OF CURRICULA WITH  

PROGRAMME OUTCOMES 

 

 

BACHELOR OF SOCIAL WORK (BSW) 

September 2021 onwards 

  



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

BSWR-101  

History and 

Philosophy 

of Social 

Work in 

India 

It provides 

basic 

knowledge of 

history of social 

work and 

ideologies in 

the practice of 

social work 

BSW First Semester 

It provides the 

opportunity to 

understand 

Gram Panchayat 

rural life, rural 

dynamics and 

develop 

professional 

skills 

 

This programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for providing the aspirants with the 

opportunity for higher studies in professional social 

work. It mainly focuses on field work and equips the 

candidates with relevant skills to help others in need. 

 

MSW 104 

Field Work Practical 

 

BSWR-102 

Human 

Growth & 

Development 

 

BSWR-103 

Communicative 

English 

It provides the 

knowledge of 

nature and 

development 

of human 

behaviour 

 

 

It provides the 

knowledge of 

communication 

and its 

relevance to 

social work 

Assignments and Term-End Examination Internal & External 

Viva Voce 

BACHELOR OF SOCIAL WORK 

(BSW) 

9 



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

BACHELOR OF SOCIAL WORK 

(BSW) 

9 

BSWR-201  

Social Case 

Work 

BSWR-204 

Field Work Practical 

 

It provides 

knowledge of 

case work 

method of 

social work 

BSW Second Semester 

It provides the 

opportunity to 

understand Self 

Help Groups, 

Cooperatives and 

develop 

professional 

skills 

 

This programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for providing the aspirants with the 

opportunity for higher studies in professional social 

work. It mainly focuses on field work and equips the 

candidates with relevant skills to help others in need. 

 

BSWR-202 

Social Group 

Work 

BSWR-203 

Introduction to 

Social Sciences 

It provides the 

knowledge of 

basic 

sociological 

concepts and 

its relevance to 

social work 

 

It provides 

basic 

knowledge of 

group work 

method of 

social work 

 

 

Assignments and Term-End Examination Internal & External 

Viva Voce 



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

BACHELOROF SOCIAL WORK 

(BSW) 

9 

BSWR-301  

Community 

Organisation 

BSWR-302 

Indian Social 

Structure & 

Social 

Problem 

BSWR-303 

Personality 

Development 

BSWR- 304 

Field Work Practical 

 

It provides 

basic 

knowledge of 

Community 

organisation 

method of 

social work 

 

It provides 

basic 

knowledge of 

Society, Social 

Problems and 

Social 

Legislations 

 

It provides basic 

knowledge of 

personality, its 

role,traits and 

Soft Skills 

BSW Third Semester 

It provides the 

opportunity to 

understand 

urban (slum) 

life, urban 

problems and 

develop 

professional 

skills 

 

This programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for providing the aspirants with the 

opportunity for higher studies in professional social 

work. It mainly focuses on field work and equips the 

candidates with relevant skills to help others in need. 

 

Assignments and Term-End Examination Internal & External 

Viva Voce 



 (MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

BACHELOR OF SOCIAL WORK 

(BSW) 

9 

BSWR-401 

Social Work 

Research 

BSWR-404 

Field Work Practical 

 

It provides 

knowledge 

regarding 

research 

method of 

social work 

BSW Fourth Semester 

It provides the 

opportunity to 

understand 

agency as a 

system and 

develop 

professional 

skills 

This programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for providing the aspirants with the 

opportunity for higher studies in professional social 

work. It mainly focuses on field work and equips the 

candidates with relevant skills to help others in need. 

 

BSWR-402 

Social Welfare 

Administration 

BSWR-403 

Social Work 

Practice with 

Communities 

It provides the 

knowledge of 

Community and the 

methodology, tools, 

techniques and skills 

to work directly in 

the society. 

It provides the 

knowledge of 

nature, scope 

and content of 

Social Welfare 

Administration  

 

 

Assignments and Term-End Examination Internal & External 

Viva Voce 



 (MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

BACHELOR OF SOCIAL WORK 

(BSW) 

9 

BSWR-501 

Working 

with Family 

BSWR-504 

Field Work Practical 

 

It provides the 

knowledge of 

working with 

family 

 

BSW Fifth Semester 

It provides the 

opportunity to 

understand 

agency as a 

system and 

develop 

professional 

skills 

This programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for providing the aspirants with the 

opportunity for higher studies in professional social 

work. It mainly focuses on field work and equips the 

candidates with relevant skills to help others in need. 

 

BSWR-502 

Working with 

Children and 

Youth 

BSWR-503 

Working with 

Specially 

Challenged 

People 

It provides the 

knowledge of 

working with 

children and 

youth 

 

It provides the 

knowledge of 

working with 

person with 

disability 

 

Assignments and Term-End Examination Internal & External 

Viva Voce 



 (MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

BACHELOR OF SOCIAL WORK 

(BSW) 

9 

BSWR-601 

Disaster 

Management 

BSWR-603 

Field Work Practical 

 

It provides the 

knowledge of 

processes of 

disaster 

mitigation and 

disaster 

management 

BSW Sixth Semester 

It provides the 

opportunity to 

understand 

agency as a 

system and 

develop 

professional 

skills 

 

This programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for providing the aspirants with the 

opportunity for higher studies in professional social 

work. It mainly focuses on field work and equips the 

candidates with relevant skills to help others in need. 

 

BSWR-602 

Research Project 

It provides opportunity to 

apply research skills in real 

social phenomena and 

develop project report 

writing skills 

 

Assignments and  

Term-End Examination 

Internal & External Viva Voce 



Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 

 

Mapping of Curricula with Programme Outcomes 

 

Bachelor of Arts in English 

2017-2019 

 

  



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bachelor of Arts 

(English) FYBA 

E 

9 

This programme is designed and developed by 

BAOU, exclusively for the Literature students; 

to develop proficiency in language and enhance 

the knowledge of English literature. 

 

ENGCOM01 

Compulsory 

English 

 

ENGM/ENGS

-01 

Language 

Through 

Literature 

 

ENGM/ENGS -

02 

The Structure 

of Modern 

English 

ENGM/ENGS -03 

Language Through 

Literature 

 

ENGM/ENGS- 

04 

The Structure 

of Modern 

English 

ENGM-05 

Communicat

ion Skills in 

English 

It provides basic 

knowledge of 

functional 

English and 

develop 

communication 

skill 

It provides 

basic 

knowledge of 

language 

structure and 

in depth 

knowledge of 

parts of 

speech. 

 This Paper 

establish a 

relationship 

between 

linguistics and 

language 

teaching 

 

It Provides the 

knowledge of 

Sounds Pattern, 

Figures of 

speech and 

various 

functions of 

Linguistics. 

This paper 

provides the 

knowledge 

about 

technical 

terms of 

language - 

verb phrase 

exclamatory 

and 

imperative 

sentences etc. 

This paper 

shows the 

concept of 

communication 

skill and sharpen 

the knowledge 

of grammar and 

oral 

communication. 

Assignment and Term –End 

Examination 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bachelor of Arts 

English SYBA and TYBA 

 

E 

9 This programme is designed and developed by 

BAOU, exclusively for the Literature students; to 

develop proficiency in language and enhance the 

knowledge of English literature. 

 

ENG-COM-

02 

Compulsory 

English 

 

ENG-COM-03 

Compulsory 

English 

 

ENGM-06 

Understanding 

Poetry – 1 

 

ENGM-07 

Understanding 

Poetry – 2 

 

ENGM-08 

Understanding 

Drama – 1 

ENGM-10 

Reading the 

Novel 

It provides 

advance 

knowledge of 

functional 

English and 

developwriting 

skill. 

It provides 

practical 

knowledge of 

English 

language in 

day to day 

life. Student 

will be able to 

write report, 

minutes and 

handle 

Business 

meeting as 

well. 

This paper 

develop 

learner’s 

English 

language for 

listening, 

speaking, 

reading, 

writing and 

further 

teaching; 

 

It provides the 

background 

knowledge of 

English 

literature and 

make them 

familiar with 

literary figures 

and facts. 

Enable the 

learners to 

familiar with 

various 

dramatist and 

their works. 

Discuss the 

significance 

of the period, 

the literary 

movements 

and the 

writers' 

background in 

novel analysis 

 

 ENGM-09-

Understanding 

Drama 2 

 

Understand the insights, 

genres, conventions and 

experimentations 

associated with Drama 

Assignment and Term end 

Examination 



Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 

 

Mapping of Curricula with Programme Outcomes 

 

Bachelor of Arts in English 

February 2020 onwards 

  



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bachelor of Arts 

(English) FYBA 

E 

9 

This programme is designed and developed by 

BAOU, exclusively for the Literature students; 

to develop proficiency in language and enhance 

the knowledge of English literature. 

 

ENGCOM101 

Compulsory 

English 

 

ENGM/ENGS

-101 

Introduction to 

Literature 

 

ENGM/ENGS-

102-

Introduction to 

Language and 

Structure 

 

ENGM/ENGS-203 

History of English 

Literature 

ENGM/ENGS-

204 

Study of Short 

Story 

ENGM-205 

Study of 

Novel 

It provides basic 

knowledge of 

functional 

English and 

develop 

communication 

skill 

It provides the 

knowledge of 

of Literature 

and literary 

studies and 

Relationship 

with 

Literature and 

other Arts. 

 

 

This paper 

develop 

learner’s 

English 

language for 

listening, 

speaking, 

reading, 

writing and 

further 

teaching 

 

It provides the 

background 

knowledge of 

English 

literature and 

make them 

familiar with 

literary figures 

and facts 

Demonstrate 

an 

understanding 

of literary 

elements such 

as plot, point 

of view, 

character, 

theme, 

symbolism, 

irony, and 

style in 

representative 

works 

 

Explain the 

history of 

novel genre 

and the 

conditions that 

helped novel 

to emerge as a 

literary genre. 

It also depicts 

the technical 

aspects with 

classic novel’s 

examples 

Assignment and Term –End 

Examination 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bachelor of Arts 

English SYBA and TYBA 

 

E 

9 This programme is designed and developed by 

BAOU, exclusively for the Literature students; to 

develop proficiency in language and enhance the 

knowledge of English literature. 

 

ENGCOM202 

Compulsory 

English 

 

ENGCOM-303 

Compulsory 

English 

 

ENGM-306  

History of 

English 

Literature II 

ENGM-307  

Study of Poertry  

 

ENGM-308  

Study of Essay 

ENGM-310 

Study of 

Linguistic and 

Phonetics 

It provides 

advance 

knowledge of 

functional 

English and 

developwriting 

skill. 

It provides 

practical 

knowledge of 

English 

language in 

day to day 

life. Student 

will be able to 

write report, 

minutes and 

handle 

Business 

meeting as 

well. 

Gain an 

understanding 

of the relations 

between 

culture, history 

and texts. They 

learn to use 

texts as a 

gateway to 

various cultural 

traditions and 

interpret them 

in their historical 

contexts. 

It provides the 

knowledge of 

origin and 

development of 

Poetry as form 

and its various 

components. 

This Paper 

develop the 

critical approach 

with the 

knowledge of 

Essay form and 

its components. 

It provides the 

knowledge of 

language 

structure, 

Processing and 

variation and 

use. 

 

 

 ENGM-309 

Study of Drama 

 

Understand the insights, 

genres, conventions and 

experimentations 

associated with Drama 

Assignment and Term end 

Examination 



डॉ. बाबासाहबे आबंडेकर ओपन यनूनवर्ससटी, अहमदाबाद 

स्कूल ऑफ़ ह्यमूनैनटीज़ एडं सोशल साइंसज़े 

बी. ए. हहदी  

पाठ्यक्रम माननित्र (Mapping Of Curricula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

बी.ए. प्रथम वषष 

मुख्य / गौण नवषय और अननवायष नवषय के रूप में 

हहदी का स्नातक प्रथम वषष का पाठ्यक्रम 

यह पाठ्यक्रम यू.जी.सी. के प्रकल्प डी.ई.बी. द्वारा 

दरूस्थ मुक्त नशक्षा के नलए ननधाषररत मानकों के आधार 

पर नवद्यार्सथयों में हहदी भाषा और सानहत्य की व्यापक 

समझ उत्पन्न करने और भाषा के सम्यक प्रयोग में 

सक्षम बनान ेके उद्दशे्य से तैयार ककया गया ह.ै 

हहदी अननवायष 

HND-COM-01 

हहदी मखु्य / गौण 

कहानी और उपन्यास 

HNDM/S-01 

हहदी मखु्य / गौण 

नाटक और ननबधं 

HNDM/S-02 

यह पाठ्यक्रम 

नवद्यार्सथयों को शुद्ध रूप 

से हहदी भाषा का प्रयोग 

करने और नवनवध 

नवषयों में हहदी भाषा के 

समुनित और सशक्त 

उपयोग द्वारा सटीक 

अनभव्यनक्त के नलए 

तैयार करता ह.ै 

यह पाठ्यक्रम 

नवद्यार्सथयों को हहदी के 

कथा सानहत्य से 

पररनित कराता ह ैऔर 

सानहत्य की समझ और 

संवेदनशीलता नवकनसत 

करता ह.ै 

यह पाठ्यक्रम 

नवद्यार्सथयों को हहदी की 

नाटक और ननबंध 

नवधाओं से पररनित 

कराता ह ैऔर सानहत्य 

की समझ और 

संवेदनशीलता नवकनसत 

करता ह.ै 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

बी.ए. नद्वतीय वषष 

मुख्य / गौण नवषय और अननवायष नवषय के रूप में 

हहदी का स्नातक नद्वतीय वषष का पाठ्यक्रम 

यह पाठ्यक्रम यू.जी.सी. के प्रकल्प डी.ई.बी. द्वारा 

दरूस्थ मुक्त नशक्षा के नलए ननधाषररत मानकों के आधार 

पर नवद्यार्सथयों में हहदी भाषा और सानहत्य की व्यापक 

समझ उत्पन्न करने और भाषा के सम्यक प्रयोग में 

सक्षम बनान ेके उद्दशे्य से तैयार ककया गया ह.ै 

हहदी अननवायष 

HND-COM-02 

हहदी मखु्य / गौण 

हहदी काव्य - 1 

HNDM/S-03 

हहदी मखु्य  

हहदी सानहत्य का इनतहास एव ं

सानहत्य पररिय भाग 1 

HNDM-05 

यह पाठ्यक्रम 

नवद्यार्सथयों को नवनवध 

सानहनत्यक नवधाओं से 

पररनित कराता ह ैऔर 

उनमें प्रयोजनमलूक 

हहदी संबंधी कौशल का 

नवकास करता ह.ै 

यह पाठ्यक्रम नवद्यार्सथयों 

को हहदी काव्य की 

आकदकाल से भनक्तकाल 

तक की यात्रा से पररनित 

कराता ह ैऔर सानहत्य की 

समझ और संवेदनशीलता 

नवकनसत करता ह.ै 

यह पाठ्यक्रम 

नवद्यार्सथयों को हहदी की 

सानहनत्यक यात्रा में 

आकदकाल से रीनतकाल 

तक के पड़ावों का 

पररिय और यगु सापेक्ष 

प्रवृनियों का स्पष्टीकरण 

देता ह.ै 

 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

यह पाठ्यक्रम नवद्यार्सथयों 

को हहदी काव्य के 

आधुननक यगु से पररनित 

कराता ह ैऔर कनवता के 

बदलते मानदंडों के 

कारकों के प्रनत संवेदना 

नवकनसत करता ह.ै 

हहदी मखु्य / गौण 

हहदी काव्य – 2 

HNDM/S-04 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बी.ए. ततृीय वषष 

मुख्य नवषय और अननवायष नवषय के रूप में हहदी 

का स्नातक ततृीय वषष का पाठ्यक्रम 

यह पाठ्यक्रम यू.जी.सी. के प्रकल्प डी.ई.बी. द्वारा 

दरूस्थ मुक्त नशक्षा के नलए ननधाषररत मानकों के आधार 

पर नवद्यार्सथयों में हहदी भाषा और सानहत्य की व्यापक 

समझ उत्पन्न करने और भाषा के सम्यक प्रयोग में 

सक्षम बनान ेके उद्दशे्य से तैयार ककया गया ह.ै 

हहदी अननवायष 

HND-COM-03 

हहदी मखु्य 

आधनुनक भारतीय सानहत्य   

नवजागरण और राष्ट्रीय आदंोलन 2 

HNDM-08 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

हहदी मखु्य 
आधनुनक भारतीय सानहत्य   

नवजागरण और राष्ट्रीय आदंोलन1 

HNDM-07 

हहदी मखु्य 

हहदी सानहत्य का इनतहास एव ंसानहत्य 

पररिय भाग 2 

HNDM-06 

यह पाठ्यक्रम 

नवद्यार्सथयों में नवनवध 

नवषय संबंधी फीिर 

लेखन के नलए आवश्यक 

कौशल का नवकास 

करता ह.ै 

यह पाठ्यक्रम नवद्यार्सथयों को 

आधुननक यगु के हहदी 

सानहत्य – गद्य और पद्य के 

इनतहास से पररनित कराता 

ह ैऔर सानहत्य के नवनभन्न 

तत्वों का पररिय प्रदान 

करता ह.ै 

यह पाठ्यक्रम 

नवद्यार्सथयों को भारतीय 

नवजागरण और राष्ट्रीय 

आंदोलन के पररप्रेक्ष्य में 

मराठी, गुजराती, 

कश्मीरी, हसधी, 

पंजाबी, उदूष और हहदी 

भाषाओं के सानहत्य से 

पररनित करवाता ह.ै 

 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 

यह पाठ्यक्रम नवद्यार्सथयों 

को भारतीय नवजागरण 

और राष्ट्रीय आंदोलन के 

पररप्रेक्ष्य में बांाला, 

असनमया, उनड़या और 

िार दनक्षण भारतीय 

भाषाओं के सानहत्य से 

पररनित करवाता ह.ै 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 



 

हहदी मखु्य 

हहदी भाषा   इनतहास और वतषमान 1 

HNDM-09 

हहदी मखु्य 

हहदी भाषा   इनतहास और वतषमान 2 

HNDM-10 

यह पाठ्यक्रम नवद्यार्सथयों को 

भाषा वैज्ञाननक दनृष्ट से हहदी 

भाषा के इनतहास से पररनित 

करवाता ह ैऔर साथ ही 

राष्ट्रीय अतंराषष्ट्रीय स्तर पर 

हहदी की वतषमान नस्थनत की 

पड़ताल भी करता ह ै. 

यह पाठ्यक्रम नवद्यार्सथयों को 

हहदी की वतषमान अवस्था – 

नशक्षा में हहदी, राजभाषा 

और संपकष  भाषा के रूप में 

हहदी, संनवधान में हहदी की 

नस्थनत और अनभव्यनक्त सक्षम 

हहदी का स्वरूप पररिय 

करवाता ह.ै 

स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा स्वाध्याय कायष 

एव ंसत्रातं परीक्षा 
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પપેર-4ના અભ્યાસ 
દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ 
મધ્યકાલીન 
ગજુરાતી સાહિત્ય 

સ્િરૂપમાાં 
આખ્યાનનો  
ઉદ્દભિ, વિકાસ,  
લક્ષણો અન ે

બાંધારણ વિશ ે 
તમેજ  પ્રમેાનાંદ 
કૃત ‘કુાંિારબાઈનુાં 
મામરુેાં’ આખ્યાન 
કૃવતનો અભ્યાસ 
કરશ.ે   
 

આ પપેરના 

અભ્યાસ દ્વારા 

વિદ્યાર્થી ગજુરાતી 

સાહિત્યના 

મધ્યકાલીન કવિઓ 

નરવસિંિ, મીરાાં, 

પ્રમેાનાંદ, અખો, 

શામળ તમેજ 

અન્ય  મધ્યકાલીન 

કવિઓ વિશ ે

અભ્યાસ કરશ.ે  

 ફરજિયાત 

વિષય  01 
GUJM - 03:  
( મધ્યકાલીન 
ગિુરાતી સાહિત્યનો  
ઇવતિાસ ) 

 

GUJM – 04:  
(મધ્યકાલીન ગિુરાતી 
સાહિત્યનુું સ્િરૂપ - 
આખ્યાન) 
) 

 

આ પેપરમાાં 
ગજુરાતી સાહિત્ય 

સ્િરૂપોની પ્રવશષ્ટ 

રચનાઓ પૈકી 
પ્રવતવનવધ 

ગદ્યકૃવતઓને ચયન 

કરી અભ્યાસક્રમમાાં 
સમાવિષ્ટ કરિામાાં 
આિી છે. જેમાાં 
ટ ાંકીિાતાા, 
નિલકર્થા અંશ, 
નાટ્ાાંશ, એકાાંકી, 
ચહરત્ર, 
પ્રિાસિણાન 
સ્િરૂપની 
પ્રવતવનવધરૂપ 
ગદ્યકૃવતઓના 
અભ્યાસ દ્વારા ગદ્ય 
સાહિત્યમાાં 
વિદ્યાર્થીની રસ-રુચચ 

કેળિાશે. 

 

 

GUJM - 01 : 

(ગિુરાતી ગદ્ય)    
 

 

   GUJM – 02 : 

(ગિુરાતી ગદ્ય)    
 

ફરજજયાત પપેર 
– 01 અન ે પપેર 
– 02ના 
અભ્યાસમાાં 
વિદ્યાર્થીઓ ચાર 
ભાષા સાંસ્કૃત, 
હિન્દી, ગજુરાતી 
અન ે અંગે્રજીમાાંર્થી 
તમેની 
પસાંદગીની કોઈ 
પણ બ ે ભાષાનો 
અભ્યાસ કરશ.ે 
જેર્થી  તેમનુાં 
ભાષા- લખેન 
કૌશલ વિકાસશ.ે  
 

આ પપેરમાાં 
ગજુરાતી સાહિત્યમાાં 
મધ્યકાળર્થી માાંડીને 
અિાાચીનકાળ 

સધુીમાાં જે 

પદ્યસાહિત્ય રચાયુાં 
છે તમેાાંર્થી ચયન 
કરી પ્રવતવનવધ 

કૃવતઓન ે આ 

પપેરમાાં સમાિી 
લીધી છે. જેના 
અભ્યાસ દ્વારા 
ઈવતિાસબોધ સાર્થે 
સાહિજત્યક અભ્યાસ 
કરશ,ે જેર્થી સ્નાતક 

કક્ષાએ વિદ્યાર્થીઓ 
ગજુરાતી કવિતા 
સમદૃ્ધિ વિશે પહરચચત 

ર્થશે.  
 

Assignment and Term –End 

Examination 

B A: ગજુરાતીનો અભ્યાસક્રમ યવુનિવસિટીના વિભાગની વિષય સવમવત દ્વારા સ્ક લ ઓફ હ્યમેુવનટીઝ એન્ડ 

સોશ્યલ સાયન્ન્સસના ઉપક્રમે તૈયાર કરિામાાં આવ્યો છે. ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના ઇવતિાસ તર્થા 

સાહિત્ય સ્િરૂપો- પ્રવશષ્ટ કૃવતઓ- પ્રવશષ્ટ સર્જકો વિશેનો સિાાંગી અભ્યાસ ઉપલબ્ધ કરાિિામાાં આવ્યો 
છે. જે વિદ્યાર્થીની  ભાષા - સાહિત્ય વિષયક સજ્જતા કેળિિામાાં સિાયક છે. 

Bachelors of Arts 
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ફરજિયાત 

  વિષય – 02    

આ પેપરના 
અભ્યાસમાાં 
વિદ્યાર્થીઓએ પ્રર્થમ 
િષામાાં પસાંદ કરેલ 
ભાષા પૈકી કોઈ 
પણ એક ભાષાનો 
અભ્યાસ કરશે. 
જેર્થી તેમની 
પસાંદગીની 
ભાષાનુાં- લેખન 
કૌશલ વિકાસશે.   
.  

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                             

                                                                  

 

GUJM – 09 : (સાહિત્ય વસદ્ાુંત)  
 

આ પેપરના અભ્યાસર્થી વિદ્યાર્થીઓ કલાની વિભાિના, સાહિત્ય ભાિનની પ્રહક્રયા, સાહિત્ય 
વિિેચન, વિિેચનના વિવિધ અચભગમો, સર્જનાત્મક લેખન, અિલોકન લખેન  વિશે 
સજ્જતા કેળિશે.  

પેપર-08ના અભ્યાસ 
દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ 
ભારતીય ભાષાઓ અને 

ગજુરાતી ભાષાનો 
ઇવતિાસ, ગજુરાતી 
ભાષાની ધ્િવન 
વ્યિસ્ર્થા, લેખન 
પરાંપરા, રૂપરચના, 
િાક્યરચના ગજુરાતી 
ભાષાનુાં િૈવિધ્ય અને 
પ્રાદેવશક બોલીઓ વિશે 
માહિતગાર ર્થશે સારે્થ 
સારે્થ અિાાચીન 
ગજુરાતી ગદ્યનો પણ 
પહરચય પ્રાપ્ત કરશે. 
.  

 

આ પપેરના 
અભ્યાસમાાં 
વિદ્યાર્થીઓએ 
દ્ધદ્વતીય િષામાાં 
પસાંદ કરેલ 
ભાષાનો અભ્યાસ 
કરશ.ે જેર્થી 
વિદ્યાર્થીઓનુાં 
ભાષા અંગેનુાં અને 
લખેન કૌશલનુાં 

જ્ઞાન વિકસશ.ે   
 

પેપર 10માાં સાહિત્યની 
પ્રવતવનવધ 

રચનાઓનો સમાિેશ 
કરિામાાં આવ્યો છે. આ 
રચનાઓના અભ્યાસર્થી 
વિદ્યાર્થીમાાં સાહિત્યક 
રસ-રુચચ ઘડાશે. આ 
પેપરના અભ્યાસ દ્વારા 
વિદ્યાર્થીમાાં  સર્જનાત્મક 
લેખન કૌશલ્ય વિકાસ 

પામશે. 
 

.   

 

GUJM – 07 : 
(અિાાચીન ગિુરાતી 
સાહિત્યનુું સ્િરૂપ 

સૉનેટ) 
 

પપેર-6ના અભ્યાસ 
દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ 
ગજુરાતી સાહિત્યમાાં 
સધુારકયગુ, 
પાંહડતયગુ, ગાાંધીયગુ 
અન ે અનગુાાંધીયગુને 
ઘડનારા પહરબળો 
વિશ ેમાહિતગાર ર્થશે 
તમેજ આ સિે 
યગુમાાંર્થી નામાાંહકત 
સર્જકોનો પહરચય 
પ્રાપ્ત કરશ ે અને 
અિાાચીન યગુના 
અન્ય સાહિત્ય સ્િરૂપ 
– સર્જનનો અભ્યાસ 

કરશ.ે  
 

GUJM – 10 :  

(ગિુરાતી પ્રવિષ્ટ 
કૃવતઓનો અભ્યાસ) 

 

 

GUJM – 08 : 
(ગિુરાતી ભાષાનો 
સૈદ્ાુંવતક અભ્યાસ) 
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BA: ગજુરાતીનો અભ્યાસક્રમ યવુનિવસિટીના વિભાગની વિષય સવમવત દ્વારા સ્ક લ ઓફ હ્યમેુવનટીઝ 

એન્ડ સોશ્યલ સાયન્ન્સસના ઉપક્રમે તૈયાર કરિામાાં આવ્યો છે. ગજુરાતી ભાષા સાહિત્યના ઈવતિાસ 

તર્થા સાહિત્ય સ્િરૂપો- પ્રવશષ્ટ કૃવતઓ- પ્રવશષ્ટ સર્જકો વિશેનો સિાાંગી અભ્યાસ ઉપલબ્ધ કરાિિામાાં 

આવ્યો છે. જે વિદ્યાર્થીની  ભાષા - સાહિત્ય વિષયક સજ્જતા કેળિિામાાં સિાયક છે. 

 

GUJM – 05:  
(અિાાચીન 
ગિુરાતી સાહિત્યનુું 
સ્િરૂપ– ટ ુંકીિાતાા) 
 

ફરજિયાત – 
વિષય -3   

GUJM – 06 : 

(અિાાચીન ગિુરાતી 

સાહિત્યનો ઇવતિાસ) 

ગજુરાતી 
ભાષાવિજ્ઞાનના 
અભ્યાસ દ્વારા 
વિદ્યાર્થી 
ગજુરાતી ભાષા 
વિશે 

પાયામાાંર્થી 
સમજ  મેળિશે 

અને તેનામાાં 
ભાષા કૌશલનો 
વિકાસ ર્થશે. 

  

પપેર-7ના અભ્યાસમાાં 
વિદ્યાર્થીઓ અિાાચીન 
સાહિત્ય સ્િરૂપ 
સૉનટેની વિભાિના 
સોનટેનો ઉદ્દભિ – 
વિકાસ વિશ ે માહિતી 
મળેિશ ે તેમજ 
ગજુરાતી ભાષાની 
પ્રચચલત સૉનટે 
રચનાનો વિવશષ્ટ 
અભ્યાસ કરશ.ે   
.   

 

Assignment and Term end 

Examination 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

પેપર-4ના 
અભ્યાસ દ્વારા 
વિદ્યાર્થીઓ  

મધ્યકાલીન 

સાહિત્ય સ્િરૂપ 

આખ્યાનની 
પરંપરા તેના 
લક્ષણો અને 

બધંારણ વિશે 

સજ્જતા મેળશે. 

 

આ પેપરના અભ્યાસ 

દ્વારા વિદ્યાર્થી 
ગજુરાતી સાહિત્યના 

મધ્યકાલીન કવિઓ 

નરવસિંિ, મીરા,ં 
પે્રમાનદં, અખો, 

શામળ તેમજ 

અન્ય  મધ્યકાલીન 

કવિઓ વિશે અભ્યાસ 
કરશે.  

 

GUJ-COM-101 
(ફરજિયાત) 

Assignment and Term –End 

Examination 

BA: ગજુરાતીનો અભ્યાસક્રમ યવુનિવસિટીના વિભાગની વિષય સવમવત દ્વારા સ્કલૂ ઓફ હ્યમેુવનટીઝ એન્ડ 

સોશ્યલ સાયન્ન્સસના ઉપક્રમે તૈયાર કરિામા ંઆવ્યો છે. ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના ઇવતિાસ તર્થા 

સાહિત્ય સ્િરૂપો- પ્રવશષ્ટ કૃવતઓ- પ્રવશષ્ટ સર્જકો વિશેનો સિાાંગી અભ્યાસ ઉપલબ્ધ કરાિિામા ંઆવ્યો 
છે. જે વિદ્યાર્થીની  ભાષા - સાહિત્ય વિષયક સજ્જતા કેળિિામા ંસિાયક છે. 

આ પેપરની  
ગદ્યકૃવતઓના 
અભ્યાસ દ્વારા 
વિદ્યાર્થીના  

ભાષાકૌશલ 

અને વ્યિિારુ 

જ્ઞાનમા ંિધારો 
ર્થશે, અને ગદ્ય 
સાહિત્યમા ં
વિદ્યાર્થીની રસ-

રુચિ કેળિાશે. 

 

GUJ-COM-202 

(ફરજિયાત 

ગિુરાતી) 

GUJM-203 
(મધ્યકાલીન 

ગિુરાતી સાહિત્યનો 
ઇતતિાસ) 
 

વિદ્યાર્થીઓ 

ગજુરાતી સાહિત્યર્થી 

પહરચિત ર્થશ ેઅન ે

ગજુરાતી સાહિત્યના 

અભ્યાસ માટે રુચિ 
કેળિાશ.ે  
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GUJM204 

(મધ્યકાલીન 

ગિુરાતીસાહિત્યનુું 
સ્વરૂપ –આખ્યાન) 

 

  GUJM-101 

(ગિુરાતી ગદ્ય) 

 

  GUJM-102 

(ગિુરાતી પદ્ય) 

 

આ પેપરમા ં
પદ્યસાહિત્યની   

પ્રવતવનવધ 

કૃવતઓનો 
સમાિેશ કયો 
છે. જેના 
અભ્યાસ દ્વારા 
સ્નાતક કક્ષાએ 

વિદ્યાર્થી 
ગજુરાતી કવિતા 
સમદૃ્ધિ વિશે 

પહરચિત ર્થશે.  

 

આ પપેરના અભ્યાસ 

દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ 

ગજુરાતી સાહિત્યર્થી 

પહરચિત ર્થશ ેઅન ે

ગજુરાતી સાહિત્યના 

અભ્યાસ માટે 

િધ ુ જજજ્ઞાસ ુબનશ.ે 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ગજુરાતી 
ભાષાવિજ્ઞાનના 
અભ્યાસ દ્વારા 
વિદ્યાર્થી ગજુરાતી 
ભાષા વિશે 

પાયામારં્થી 
સમજ  મેળિશે 

અને તેનામા ંભાષા 
કૌશલનો વિકાસ 

ર્થશે. 

. 

GUJM-309 

(સાહિત્ય વસિાતં) 

ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના 
વિિેિનના વિવિધ વસિાતંો- સાહિજત્યક 
િાદો િગેરેનો અભ્યાસ આ પેપરમા ં
સમાવિષ્ટ છે,  જેના અભ્યાસ દ્વારા 
વિદ્યાર્થીઓ સાહિત્યના વસિાતંોની 
પાયામારં્થી  સમજ પ્રાપ્ત કરશે અને 
સાહિત્યના મલૂયાકંન  -
  સશંોધન  તરફ પ્રેરાશે.  
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વિદ્યાર્થીઓ 

ગજુરાતી 

સાહિત્યર્થી 

પહરચિત ર્થશ ેઅન ે

ગજુરાતી 

સાહિત્યના 

અભ્યાસ માટે 

િધ ુ જજજ્ઞાસ ુ

બનશ.ે 

 

GUJM-205 
(અવાાચીન 
ગિુરાતી 
સાહિત્યનુું સ્વરૂપ – 
એકાુંકી) 
 

પપેર10મા ંસાહિત્યની 
પ્રવતવનવધ 
રિનાઓ સામલે 
છે. જેના અભ્યાસર્થી 
વિદ્યાર્થીમા ંસાહિત્યક 
રસ-રુચિ 
ઘડાશ.ે વિદ્યાર્થીમા ં 
 સર્જનાત્મક લખેન 
કૌશલયનો વિકાસ 
ર્થશ.ે 
 

 

Assignment and Term end 

Examination 

GUJM- 307 (અવાાચીન 

ગિુરાતી સાહિત્યનુું સ્વરૂપ 

– ગઝલ) 

 
 

GUJ PAPER – 
310 (ગજુરાતી 
પ્રવશષ્ટ 

કૃવતઓનો 
અભ્યાસ) 

 

GUJM-308  

(ગજુરાતી 

ભાષાનો સિૈાવંતક 

અભ્યાસ) 

GUJ-COM-303 

(ફરજજયાત 

ગજુરાતી) 

 

GUJM-306 

(અવાાચીન ગિુરાતી 
સાહિત્યનો ઇતતિાસ) 

 

 

આ પેપરના 

અભ્યાસર્થી 

વિદ્યાર્થી ગિુરાતી 

સાહિત્યના 1850 

થી 1960 સધુીના 

ઇતતિાસને જાણશે 

અને ગજુરાતીના 

વિશાળ સમિૃ 

સાહિત્યને વિશે  

અભ્યાસ દૃષ્ષ્ટ 
કેળિશે. 

BA: ગજુરાતીનો અભ્યાસક્રમ યવુનિવસિટીના વિભાગની વિષય સવમવત દ્વારા સ્કલૂ ઓફ હ્યમેુવનટીઝ 

એન્ડ સોશ્યલ સાયન્ન્સસના ઉપક્રમે તૈયાર કરિામા ંઆવ્યો છે. ગજુરાતી ભાષા સાહિત્યના ઈવતિાસ 

તર્થા સાહિત્ય સ્િરૂપો- પ્રવશષ્ટ કૃવતઓ- પ્રવશષ્ટ સર્જકો વિશેનો સિાાંગી અભ્યાસ ઉપલબ્ધ કરાિિામા ં

આવ્યો છે. જે વિદ્યાર્થીની  ભાષા - સાહિત્ય વિષયક સજ્જતા કેળિિામા ંસિાયક છે. 

 

આ પપેરના 

અભ્યાસર્થી  

વિદ્યાર્થીઓમા ં

‘એકાુંકી’ના સ્િરૂપની 

વિભાિના  સ્પષ્ટ 

ર્થશ.ે  એકાકંીનો  

સ્િરૂપની દૃષ્ષ્ટએ 

વિશષે 

પહરિય  પ્રાપ્ત 

ર્થશ.ે 

ગઝલ  સ્િરૂપની 
વિભાિના વિશ ે

વિદ્યાર્થીઓ સમજ  

કેળિશે,  તમેજ 

ગજુરાતી સાહિત્યની 
પ્રવતવનવધ ગઝલ 
રિનાઓ દ્વારા આ 

સ્િરૂપ વિશ ેવિશષે 

અભ્યાસ 

પ્રાપ્ત  કરશ.ે  

. 



Mapping of Curricula with 

Programme Outcomes 
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B.A (Sanskrit) 
Bachelor of Arts 

This programme is designed and developed exclusively 

for the Dr. BAOU students. To acquire the knowledge 

of our ancient language, literature, sciences and 

culture which are relevant today’s life. 

Sanskrit paper 

1 (main) SKTM-

01  

સંસ્કૃત 

ગદ્યસાહહત્ય 
અનેદ્યસાહહત્ય 

Sanskrit 

paper 2 

(main) 

SKTM-02 
સંસ્કૃત નાટ્ય, 

સ્તોત્ર અને 

મકુ્તક કાવ્યો 

Sanskrit paper 

1 (subsidiary) 

SKTS-01  
સંસ્કૃત 

ગદ્યસાહહત્ય 
અને દ્યસાહહત્ય 

SKT-COM 

-01 

(compulsory)

સંસ્કૃત 

સાહહત્યનો 
હરચય 

Sanskrit 

paper 2 

(subsidiary) 

SKTS-02 
સંસ્કૃત નાટ્ય, 

સ્તોત્ર અને 

મકુ્તક કાવ્યો 

 First Year B.A (Sanskrit)  
 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

critical 

thinking and 

Ability to 

acquire 

knowledge. 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

critical thinking, 

analytical 

reasoning, 

research related 

skil ls, reflective 

thinking, self-

directed learning, 

multicultural 

competency, 

moral and ethical 

awareness. 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

communication 

skil ls, critical 

thinking, problem 

solving, analytical 

reasoning, 

research -related 

skil ls, Self-directed 

learning, moral and 

ethical awareness 

and reasoning and  

ability to acquire 

knowledge. 

It provides 

disciplinary 

knowledge, critical 

thinking, analytical 

reasoning, 

research related 

skil ls, reflective 

thinking, self-

directed learning, 

multicultural 

competency, moral 

and ethical 

awareness. 

 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

communication 

skil ls, critical 

thinking, problem 

solving, analytical 

reasoning, 

research -related 

skil ls, Self-directed 

learning, moral 

and ethical 

awareness and 

reasoning and 

ability to acquire 

knowledge. 

 

 
 Assignment 

and Term-

end exam. 

 
 Assignment 

and Term-

end exam. 

 
 Assignment 

and Term-

end exam. 

 
 Assignment 

and Term-

end exam. 

 
 Assignment 

and Term-

end exam. 
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B.A (Sanskrit) 
Bachelor of Arts 

 

This programme is designed and developed exclusively 

for the Dr. BAOU students. To acquire the knowledge of 

our ancient language, literature, sciences and culture 

which are relevant today’s life. 

Sanskrit 

paper 3 

(main) 

SKTM-03 

વૈહદક સાહહત્ય 

અને ઉનનષદ 

સાહહત્ય 

 

Sanskrit 
paper 4 
(main) 
SKTM-04 

આષષ  
મહાકાવ્યો 
 

Sanskrit 

paper 5 

(main) 

SKTM-05 

અકંારશાસ્ત્ર 

અને 

નાટ્યસાહહત્ય 

SKTCOM 

-02 

(compulsory) 

સંસ્કૃત 

કથાસાહહત્ય  

Sanskrit 

paper 3 

(subsidiary) 

SKTS-03   

વૈહદક સાહહત્ય 

અને ઉનનષદ 

Second Year B.A. 
(Sanskrit)  
 

It provides 

Disciplinar

y 

knowledge, 

Communic

ation Skills,  

Critical 

thinking, 

Problem 

solving, 

Analytical 

reasoning, 

Reflective 

thinking,  

 

Multicultur

al 

competence

,Moral and 

ethical 

awareness 

and 

reasoning. 

Multicultur

al 

competence

,Moral and 

It provides 

Disciplinary 

knowledge, 

Critical thinking, 

Lifelong learning, 

Ability to acquire 

knowledge 

Disciplinary 

knowledge, 

Critical 

thinking, 

Lifelong 

learning, 

Ability to 

acquire 

knowledge 

It provides 

Disciplinary 

knowledge, 

Communication 

Skills, Critical 

thinking, 

Analytical 

reasoning, 

Reflective 

thinking 

It provides 

Disciplinary 

knowledge, 

Critical 

thinking, 

Lifelong 

learning, 

Ability to 

acquire 

knowledge 

 
 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 
 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 
 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 
 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 
 Assignment 

and Term-

end exam. 

Sanskrit 
paper 4 
(subsidiary) 
SKTS-04 

આષષ  
મહાકાવ્યો 
 

It provides 

Disciplinar

y 

knowledg

e, Critical 

thinking, 

Lifelong 

learning, 

Ability to 

acquire 

knowledg

e 

Assignm

ent and 

Term-

end 

exam. 

 



 
 

 

   

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

B.A (Sanskrit) 
Bachelor of Arts 

 

 

This programme is designed and developed exclusively 

for the Dr. BAOU students. To acquire the knowledge 

of our ancient language, literature, sciences and 

culture which are relevant today’s life. 

Sanskrit 

paper 6 

(main) 

SKTM- 06  

બદુ્ધચહરત 

અને 

ચૌરંચાનશકા 

Sanskrit 

paper 7 

(main) 

SKTM-07  

અકંાર 

સાહહત્ય 

 

Sanskrit 

paper 8 

(main) 

SKTM-08 

વ્યાવહાહરક 

વ્યાકરણ અને 

કણષભાર 

 

SKTCOM 

-03 

(compulsory) 

વૈહદક સાહહત્ય 

Sanskrit  

paper 9  

SKTM -09 
(main) અહિત, 

અનવુાદો નનબધંો 
અને ભાષાનવજ્ઞાન 

Third Year B.A. (Sanskrit)  
 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

critical 

thinking, 

l ifelong 

learning and 

ability to 

acquire 

knowledge. 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

critical 

thinking, 

ability to 

acquire 

knowledge 

and lifelong 

learning. 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

communication 

skills, critical 

thinking, 

problem solving, 

analytical 

reasoning, 

research-related 

skills, reflective 

thinking, self-

directed 

learning, moral 

and ethical 

awareness and 

reasoning 

andbility to 

acquire 

knowledge. 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

communicatio

n skills, critical 

thinking, 

problem 

solving, 

analytical 

reasoning, 

reflective 

thinking, self-

directed 

learning and 

bility to 

acquire 

knowledge 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

critical 

thinking, 

Problem 

solving, 

Analytical 

reasoning, 

Reflective 

thinking, 

Moral and 

ethical 

reasoning 

 
 Assignment 

and Term-

end exam. 

 
 Assignment 

and Term-

end exam. 

 
 Assignment 

and Term-

end exam. 

 
 Assignment 

and Term-

end exam. 

 
 Assignment 

and Term-

end exam. 

Sanskrit 

paper 10 

(main) 

SKTM-10 

ભારતીય 
દશષનો 

It 

provides 

disciplinar

y 

knowledg

e, critical 

thinking, 

Problem 

solving, 

analytical 

reasoning, 

reflective 

thinking, 

moral and 

ethical 

awarenes

s and 

reasoning  

Assignment 

and Term-

end exam. 



Mapping of Curricula with 

Programme Outcomes 

 

 

 

Bachelor of Arts (Sanskrit) 
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B.A (Sanskrit) 

Bachelor of Arts 

 

This programme is designed and developed exclusively 

for the Dr. BAOU students. To acquire the knowledge 

of our ancient language, literature, sciences and culture 

which are relevant today’s life. 

Sanskrit 

paper 101 

(main) 

SKTM-1 

સંસ્કૃત પદ્ય 

અને ગદ્ય 

સાહહત્ય 

 

Sanskrit 

paper 102 

(main) 

SKTM-2 

સંસ્કૃત નાટ્ય, 

સ્તોત્ર અને 

મકુ્તક કાવ્યો 

Sanskrit 

paper 101 

(subsidiary) 

SKTS-1 

સંસ્કૃત પદ્ય 

અને ગદ્ય 

સાહહત્ય 

SKTCOM 

101 

સંસ્કૃત નાટ્ય: 

પહરચય અને 

કૃતત 

 

Sanskrit 

paper 102 

(subsidiary) 

SKTS-2 

સંસ્કૃત નાટ્ય, 

સ્તોત્ર અને 

મકુ્તક કાવ્યો 

 First Year B.A (Sanskrit)  

 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

communicati

on Skills, 

critical 

thinking for 

expression 

of views 

 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

critical 

thinking, 

analytical 

reasoning, 

research 

related skills, 

reflective 

thinking, self-

directed 

learning, 

multicultural 

competency, 

moral and 

ethical 

awareness. 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

critical 

thinking and 

multicultural 

competence. 

It provides 

disciplinary 

knowledge, critical 

thinking, analytical 

reasoning, research 

related skills, 

reflective thinking, 

self-directed 

learning, 

multicultural 

competency, moral 

and ethical 

awareness. 

 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

critical thinking 

and 

multicultural 

competence. 

 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 Assignment 

and Term-end 

exam. 



 
   

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

Second Year B.A. 

(Sanskrit)  

 

This programme is designed and developed exclusively for 

the Dr. BAOU students. To acquire the knowledge of our 

ancient language, literature, sciences and culture which are 

relevant today’s life. 

SKTCOM 

202 

(compulsory)     

સંસ્કૃત 

કથાસાહહત્ય  

Sanskrit 

paper 4 

(subsidiary) 

SKTS-204 

વૈહદક સાહહત્ય 

અને ઉપતનષદ 

Sanskrit 

paper 4 

(main) 

SKTM-204 

વૈહદક સાહહત્ય 

અને ઉપતનષદ 

Sanskrit 

paper 3 

(subsidiary) 

SKTS-203 

આષષ  

મહાકાવ્યો 

 

Sanskrit 

paper 5 

(main) 

SKTM-205 

અકંારશાસ્ત્ર 

અને 

નાટ્યસાહહત્ય 

Sanskrit 

paper 3 

(main) 

SKTM-203 

આષષ  

મહાકાવ્યો 

 

It provides 

Disciplinary 

knowledge, 

Communication 

Skills, Critical 

thinking, 

Problem solving, 

Analytical 

reasoning, 

Research-related 

skills, Reflective 

thinking,Self-

directed learning, 

Moral and ethical 

awareness/reason

ing, Ability to 
acquire 

knowledge 

 

It provides 

Disciplinary 

knowledge, 

Lifelong 

learning, 

Moral and 

ethical 

awareness and 

reasoning 

It provides 

disciplinar

y 

knowledge, 

lifelong 

learning, 

moral and 

ethical 

awareness 

and 

reasoning 

It provides 

Disciplinary 

knowledge, 

Communication 

Skills, Critical 

thinking, 

Problem 

solving, 

Analytical 

reasoning, 

Reflective 

thinking,  

Multicultural 

competence,Mor

al and ethical 
awareness and 
reasoning. 

It provides 

Disciplinary 

knowledge, 

Multicultural 

competence, 

Lifelong 

learning 

It provides 

Disciplinary 

knowledge, 

Multicultural 

competence, 

Lifelong 

learning 

 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 Assignment 

and Term-

end exam. 

Assignment 

and Term-

end exam. 

 



  
   

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

  

 

 

  

     

  
 

This programme is designed and developed exclusively 

for the Dr. BAOU students. To acquire the knowledge 

of our ancient language, literature, sciences and culture 

which are relevant today’s life. 

Sanskrit 

paper 6 

(main) 

SKTM-306  

વ્યાકરણ, 

ભાષાતવજ્ઞાન 

અને 

અથષશાસ્ત્ર 

 

Sanskrit 

paper 7 

(main) 

SKTM-307  

દશષન 

 

Sanskrit 

paper 8 

(main) 

SKTM-308  

અકંાર શાસ્ત્ર 

 

SKTCOM- 

303 

(compulsory)      

પ્રતશષ્ટ્ 

મહાકાવ્યો   

Sanskrit 

paper 9 

(main) 

SKTM-309  

સંસ્કૃત સાહહત્ય 

 

Third Year B.A. 

(Sanskrit)  
 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

critical 

thinking, 

analytical 

reasoning,  

reflective 

thinking, 

multicultural 

competence, 

moral and 

ethical 

awareness and 

reasoning. 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

communication 

skills, critical 

thinking, problem 

solving, analytical 

reasoning, 

research-related 

skills, reflective 

thinking, self-

directed learning, 

moral and ethical 

awareness and 

reasoning and 

ability to acquire 

knowledge. 

 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

critical 

thinking, 

problem 

solving, 

analytical 

reasoning, 

reflective 

thinking, moral 

and ethical 

awareness and 

reasoning. 

 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

communication 

skills, critical 

thinking, problem 

solving, 

analytical 

reasoning, 

research-related 

skills, reflective 

thinking, self-

directed learning 

and ability to 

acquire 

knowledge 

 

It provides 

disciplinary 

knowledge, 

critical 

thinking, 

ability to 

acquire 

knowledge, 

scientific 

reasoning and 

reflective 

thinking 

 

 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 Assignment 

and Term-end 

exam. 

 Assignment 

and Term-end 

exam. 

Assignment 

and Term-end 

exam. 

 Assignment 

and Term-

end exam. 

Sanskrit 

paper 10 

(main) 

SKTM-310  

અપહિત 

સંસ્કૃત 

 

It provides 

ability to 

acquire 

knowledge

, scientific 

reasoning 

and 

reflective 

thinking. 

Assignment 

and Term-

end exam. 

 



Mapping of Curricula with 

Programme Outcomes 

 

 

 

Bachelor of Arts 

(Economics) 
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Principal Subject 
Economic 
 Paper 2  
Economic 
Development of India 

after Independence 
- part 1 

ECOM-02 

Bachelor of Arts (Economics) FYBA 

 

This Programme is designed and Developed by the PAC of BAOU with the 

objective of imparting Basic knowledge of the Economics subject to 

students  

Human 

Environmen
t 

ENVCOM-

01 

Principal Subject 

Economics  

Paper 1 

Fundamental 
Concepts of 

Economics- part 1 

ECOM-01 

 

Subsidiary Paper 2 
Hindi HNDS-02 

Gujarati GUJS-02 

Sanskrit SKTS-02 

English ENGS-02 

Public Administration  
PADS 02 

Political Science PSCS02 

History HISS-02 

Sociology SOCS-02 

 

Language paper -2 

Other than selected 
as paper 1 

(Compulsory) 

Any One Language 

from Gujarati 

(GUJCom-01)  
Hindi (HNDCom-

01) Sanskrit 

(SKTCOM-01) 

English 

(ENGCOM-01) 
 

Language paper -1 

(Compulsory) 
Any One 

Language from 

Gujarati 

(GUJCom-01)  

Hindi (HNDCom-
01) Sanskrit 

(SKTCOM-01) 

English 

(ENGCOM-01) 

Subsidiary Paper 1 
Hindi HNDS-01 

Gujarati GUJS-01 

Sanskrit SKTS-01 

English ENGS-01 

Public 
Administration  

PADS01 

Political Science 

PSCS-01 

History HISS-01 
Sociology SOCS-01 

 
This paper 

Provides 

Knowledge of 

language 

necessary for 

expression of 

views 

This paper 

Provides 

Knowledge of 

language 

necessary for 

expression of 

views 

 

This Paper 

aims to give 

understandi

ng of the 

basic 

concepts of 

the Subject 

This paper 

introduces 

various 

aspects of 

Indian 

economy 

These paper s are 

based on CBCS 

and Multi- 

disciplinary/ 

interdisciplinary 

subject matter 

Giv ing the 

opportunity to 

learn the subject 

comprehensively  

These paper s are 

based on CBCS and 

Multi- disciplinary/ 

interdisciplinary 

subject matter. 

Giving the 

opportunity to learn 

the subject 

comprehensively  

This Paper 

aims making 

students aware 

with their 

surroundings 

and the nature 

 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment and 

Term End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 



  

Principal Subject 

Economic 

Paper 5  

Primary 
Statistical and 
Survey methods 

(ECOM-05) 

Bachelor of Arts (Economics) SYBA 

 

This Programme is designed and Developed by the PAC of BAOU with the 

objective of imparting Basic knowledge of the Economics subject to 

students  

Any one from the 
following 

Foundation Course in 
Tourism (ATMCOM-01) 

Introduction to Yog 
(AYSCOM-01) 

Naturopathy 
(AINCOM01) 

Human rights: Society 
and Development 
(AHRCOM-01) 
Life and Thoughts of Dr. 

Babasaheb Ambedkar 
(ALTCOM-01) 
NGO management 

(ANMCOM-01) 

Principal Subject 

Economics  

paper 4 

Economic 

development of 

India after 

Independence – 

part 2  
 (ECOM-04) 
 

Subsidiary Paper 4 

Hindi HNDS-04 

Gujarati GUJS-04 

Sanskrit SKTS-04 

English ENGS-04 
Public Administration 

PADS-04 

Political Science PSCS-

04 

History HISS-04 
Sociology SOCS-04 
 

Principal Subject 

Economics  

paper 3 

Fundamental 
Concepts of 
Economics – 

part 2  

(ECOM-03) 

 

Language paper -
3 (Compulsory) 

Any One 

Language from 

Gujarati 

(GUJCOM-02)  
Hindi 

(HNDCOM-02) 

Sanskrit 

(SKTCOM-02) 

English 

Subsidiary Paper 3 

Hindi HNDS-03 

Gujarati GUJS-03 

Sanskrit SKTS-03 

English ENGS-03 
Public Administration 

PADS 03 

Political Science PSCS-

03 

History HISS-03 
Sociology SOCS-03 
 

Language 
paper-3 
(Compulsory) 
This paper 
Provides 
Knowledge of 
language 
necessary for 
expression of 
views 

 

 

This Paper 

aims to give 

understanding 

of the basic 

principles of 

the Subject 

 

This paper 

introduces 

various aspects 

of Indian 

economy after 

independence 

 

This paper 

introduces some 

basic methods of 

data collection and 

presentation using 

statistical methods. 

Objective of the 

paper is to make 

students ready for 

future needs in 

simple calculations 

in day to day life 

and research. 

 

 

 These paper s 
are based on 
CBCS and 
Multi- 
disciplinary/ 
interdisciplinary 
subject matter 
Giving the 
opportunity to 
learn the subject 
comprehensivel
y  
 

These paper s are 
based on CBCS and 
Multi- disciplinary/ 
interdisciplinary 
subject matter 
Giving the 
opportunity to learn 
the subject 
comprehensively  
 

These papers 

aim in providing 

some working 

knowledge and 

add-ons in 

employability 

 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment and 

Term End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 



 

Principal Subject 

Economic 

Paper 8  

Experiences of 
Economic 
Development in 

the World (ECOM-

08) 
 

Bachelor of Arts (Economics) TYBA 

 

This Programme is designed and Developed by the PACs of BAOU with the 

objective of imparting Advance knowledge of the Economics subject to 

students  

Any one from the 
following 

Feature writing 
AFWCOM01) 
Writing for Radio 
(AWRCOM-01) 

Marketing (AMKCOM-
01) 
Office Organization and 

Management 
(AOMCOM-01) 
Secretarial Practice 
(ASPCOM-01) 

Value Education and 
Spirituality (AVESCOM-
01) 

Principal Subject 
Economics  
Paper 7 
Green Revolution 
and Modern 
Agriculture in 
India (ECOM-
07) 
 

Principal Subject 
Economics  
Paper 10 

Economic 
Thoughts and 
Policies (ECOM-
10) 
 

Principal Subject 

Economics  

Paper 6 

Agriculture in 

India during 

colonial rule 

(ECOM-06) 
 

Language paper -4 

(Compulsory) 

Any One 

Language from 
Gujarati 

(GUJCom-03)  

Hindi (HNDCom-

03) Sanskrit 

(SKTCOM-03) 
English 

(ENGCOM-03) 

Principal Subject 
Economics  
Paper 9 
Modern Economic 

growth and 

contemporary issues 

of development 
(ECOM-09) 
 

Language 
paper -3 
(Compulsory) 
This paper 
Provides 
Knowledge of 
language 
necessary for 
expression of 
views 

 

 

This Paper 

provides 

knowledge of 

agriculture 

sector of India 

with historical 

experiences 

 

This paper is in 

accordance with 

the paper 6 and 

teaches 

Agriculture 

economics to 

students with 

changes 

experienced in 

modern time 

after 

independence  

 

The world has 

wide and different 

experience for 

multi dimensional 

nature of 

economic 

development. This 

paper aims to give 

some comparative 

knowledge to 

students 
 

 

 Modern 

economies have 

different issues for 

development 

process. 

This paper is 

prepared with 

objective of 

awareness to 

students for 

contemporary 

issues. 

 

Economic Policies 

differ from time to 

time and place to place 

and also amongst 

different thinkers. 

This paper is an 

introduction to 

students the variety 

and multi-dimensional 

nature of any 

economic situation. 

 

These papers 

aim in providing 

some working 

knowledge and 

add-ons in 

employability 

 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment and 

Term End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 



Mapping of Curricula with 

Programme Outcomes 

 

 

 

Master of Arts 

(Economics) Jan-2020 
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Principal Subject 

Economic 

 Paper 2  

Economic 
Development of India 

after Independence 

- part 1 

ECOM-02 

Bachelor of Arts (Economics) FYBA 

 

This Programme is designed and Developed by the PAC of BAOU with the 

objective of imparting Basic knowledge of the Economics subject to 

students  

Human 
Environment 
ENVCOM-01 
 

Principal Subject 

Economics  

Paper 1 

Basics of 

Economics-  

ECOM-101 

Subsidiary Paper 2 
Hindi HNDS-102 

Gujarati GUJS-102 

Sanskrit SKTS-102 

English ENGS-102 

Public Administration  
PADS 02 

Political Science 

PSCS102 

History HISS-102 

Sociology SOCS-102 
 

Language paper -2 

Other than selected as 
paper 1 (Compulsory) 

Any One Language 

from Gujarati 

(GUJCOM-101)  Hindi 

(HNDCOM-101)  
Sanskrit (SKTCOM-

101) 

English (ENGCOM-

101) 
 

Language paper -1 

(Compulsory) 

Any One 

Language from 

Gujarati 

(GUJCOM-101)  

Hindi 

(HNDCOM-101)  

Subsidiary Paper 1 
Hindi HNDS-101 

Gujarati GUJS-101 

Sanskrit SKTS-101 

English ENGS-101 

Public Administration  
PADS01 

Political Science 

PSCS-101 

History HISS-101 

Sociology SOCS-101 
 

Language paper 

-1 (Compulsory) 

This paper 

Provides 

Knowledge of 

language 

necessary for 

expression of 

views 

 

Language paper- 

2 (Compulsory) 

This paper 

Provides 

Knowledge of 

language 

necessary for 

expression of 

views 

 

 

This Paper 
aims to give 
understanding 
of the basic 
concepts of 
the Subject 

 

This paper 

introduces 

various 

aspects of 

Indian 

economy 

 

 These paper s 
are based on 
CBCS and 
Multi- 
disciplinary/ 
interdisciplinary 
subject matter 
Giving the 
opportunity to 
learn the subject 
comprehensively  

 

These paper s are 
based on CBCS and 
Multi- disciplinary/ 
interdisciplinary 
subject matter 
Giving the 
opportunity to learn 
the subject 
comprehensively  

 

This Paper aims 

making students 

aware with their 

surroundings 

and the nature 

 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment and 

Term End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 



Principal Subject 
Economic 

Paper 5  

Introduction to 

Statistics (ECOM-205 
(a)) 

O r 
Applications of 
Computer in 

Economics 
(ECOM-205(b)) 
 

Bachelor of Arts (Economics) SYBA 

 

This Programme is designed and Developed by the PAC of BAOU with the 

objective of imparting extended knowledge of the Economics subject to 

students  

Any one from the 
following 
Foundation Course in 
Tourism (ATMCOM-201) 

Introduction to Yog 
(AYSCOM-201) 
Naturopathy 
(AINCOM01) 

Human rights: Society and 
Development (AHRCOM-
201) 
Life and Thoughts of Dr. 

Babasaheb Ambedkar 
(ALTCOM-201) 
NGO management ( 

ANMCOM-201) 

Principal Subject 
Economics  
paper 4 
Economy of 
Gujarat (ECOM-

204) 

Subsidiary Paper 4 

Hindi HNDS-204 
Gujarati GUJS-204 
Sanskrit  SKTS-204 
English ENGS-204 

Public Administration 
PADS-04 
Political Science PSCS-204 

History HISS-204 
Sociology SOCS-204 
 

Principal Subject 
Economics  
paper 3 
Microeconomics 
(ECOM-203) 
 

Language paper -2 
(Compulsory) 

Any One 

Language from 

Gujarati 

(GUJCOM-202)  
Hindi 

(HNDCOM-202) 

Sanskrit 

(SKTCOM-202) 

English 

Subsidiary Paper 3 

Hindi HNDS-203 
Gujarati GUJS-203 
Sanskrit  SKTS-203 
English ENGS-203 

Public Administration 
PADS 03 
Political Science PSCS-

203 
History HISS-203 

Sociology SOCS-203  

Language 
paper-203 
(Compulsory) 
This paper 
Provides 
Knowledge of 
language 
necessary for 
expression of 
views 
 

This Paper 

aims to give 

understanding 

of the basic 

principles of 

the Subject 

 

 

This paper 
introduces 
various aspects 
of Gujarat’s 
economy. 
 
 

This paper 

introduces some 

basic methods of 

data collection and 

presentation using 
statistical methods./ 

Computer  

Objective of the 

paper is to make 

students ready for 
future needs in 

simple calculations 

in day to day life 

and research. 

 
 

These papers are 
based on CBCS 
and Multi- 
disciplinary/ 
interdisciplinary 
subject matter 
Giving the 
opportunity to 
learn the subject 
comprehensively  
 
 
 

These paper s are 

based on CBCS and 

Multi- disciplinary/ 

interdisciplinary 

subject matter 

Giving the 

opportunity to learn 

the subject 

comprehensively  

 

These papers 
aim in 
providing some 
working 
knowledge and 
add-ons in 
employability 
 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment and 

Term End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 



 

Principal Subject 
Economic 
Paper 8  

Growth and 

Development 
(ECOM-308) 
 

Bachelor of Arts (Economics) TYBA 

 

This Programme is designed and Developed by the PACs of BAOU with 

the objective of imparting Advance knowledge of the Economics subject to 

students  

Any one from the following 

Feature writing 
AFWCOM01) 
Writing for Radio 
(AWRCOM-01) 

Marketing (AMKCOM-01) 
Office Organization and 
Management (AOMCOM-

01) 
Secretarial Practice 
(ASPCOM-01) 
Value Education and 

Spirituality (AVESCOM-
01) 
 

Principal Subject 

Economics  

paper 7 

Public Finance 
and International 
Trade (ECOM-

307) 
 

Principal Subject 
Economics  
Paper 10 

Economic Essays 
(ECOM-310) 

Or 
Project 
 

Principal 
Subject 
Economics  
paper 6 

Macro 
Economics 
(ECOM-306) 
 

Language paper -3 

(Compulsory) 
Any One Language 
from Gujarati 
(GUJCom-303)  

Hindi (HNDCom-
303) Sanskrit 
(SKTCOM-303) 

English (ENGCOM-
303) 
 

Principal Subject 
Economics  
Paper 9 

Statistics  
(ECOM-309) 
 

Language 
paper -3 
(Compulsory) 
This paper 
Provides 
Knowledge of 
language 
necessary for 
expression of 
views 
 

This Paper 

provides 

knowledge of 

economies as a 

whole as this 

paper is on 

Macroeconomic

s 

 

This paper 

introduces various 

aspects of Public 

sector income and 
expences, their 

effects and trend in 

reference to India. 

Another part is 

based on the 
dimensions of 

International 

economics like 

trade, international 

institutions etc.  

 

The ultimate aim 
of studying 
economics is 
betterment of life 
then past. 
Different growth 
and development 
models are 
studied here 
 

This paper is in 
accordance of 
paper 5 of 
SYBA, 
statistics. With 
some more 
statistical tools’ 
introduction, 
student may opt 
even if they 
have not opted it 
earlier.  
 

In this paper 10, students 
are given two options to 

chose from. 

First is Economic Essays 

that develops systematic 

writing ability and 
expression of views. 

The secondis a project 

that is aimed to 

introduce research skills. 

 

These papers 

aim in providing 

some working 

knowledge and 

add-ons in 

employability 

 
 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term End 

Exam 

Assignment and 

Term End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 

Assignment 

and Term 

End Exam 
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Bachelor of Arts 

 (Public Administration) 
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ભાનલ 

યૌમાલયણ 

ENV-COM-

01 

પ્રથભ લ ષ ફી.એ . 
જાશેય લશીલટ 

ૌયથભ લયૌ ફી.એ. જાશેય લશીલટ 
 લિમભાં SLM જે ભૂ ઇનૌદિયા ગાંધી ઓન મુનિલયૌવિટીની વાભગૌયીભાંથી ટૌયાનૌવરેળન કયેર છે. 

 

મુખ્મેય  

PADM 01 

જાશેય લશીલટના 
સવદ્ાાંતો 

 

પયજીમાત િલમભાથંી   

કઈણ ફે 

વંવૌકૃત  

(SKT-COM-01) 

શિનૌદી  

(HND-COM-

01) 

ગુજયાતી  

(GUJ-COM-01) 

અંગૌયેજી  

(ENG-COM-

ગોણ િલમભાંથી  કઇણ એક  

વંવૌકૃત  

શિનૌદી  

ગુજયાતી 

અંગૌયેજી  

ઈતિશાવ-               ેય 

1,2     

વભાજળાવૌતૌય                              

યાજૌમળાવૌતૌય  

અયૌથળાવૌતૌય 

મુખ્મ ેય 

 PADM 02 

 

વ ાંચારનના સવદ્ાાંતો  

 

આ ચાયેમ 

બાા 

ૌયાથભિક 

વૌતયનું  

બાાનું 

ળિકૌણ આે 

છે.  

 

જાશેય લશીલટની 

ામાની 

લિબાલના,અબૌમાવન

ા લિલિધ અબિગભ 

અને વૈદૌધાંતિક 

ફાફતની ચયૌચા કયેર 

છે. 

 

જાશેય લશીલટ વંદયૌબ  

વંચારનને રગતી 

ફાફત વભજાલે છે. 

ગોણ લિમભાંથી 

કઈણ ણ ફે 

ેયન અબૌમાવ 

કયલાન શમ છે  

લૈળૌલિક 

યૌમાલયણીમ 

ૌયળૌન અને 

વભવૌમાઓ 

જાણલા આ 

ેય ઉમગી  

છે. 

એવાઈભેનૌટ 

અને વતૌયાંત 

યિકૌા  

 

 

એવાઈભેનૌટ અને 

વતૌયાંત યિકૌા  

  

 

એવાઈભેનૌટ અને 

વતૌયાંત યિકૌા  

 

એવાઈભેનૌટ અને 

વતૌયાંત યિકૌા  

 

એવાઈભેનૌટ 

અને વતૌયાંત 

યિકૌા  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

દ્રિતીમ લ ષ ફી.એ . 
જાશેય લશીલટ 

 

દૌયિતીમ લયૌ ફી.એ.જાશેય લશીલટ લિમભાં SLM જે ભૂ ઇનૌદિયા ગાંધી ઓન મુનિલયૌવિટીની વાભગૌયીભાંથી ટૌયાનૌવરેળન કયેર છે. 

 

 મુખ્મ ેય 

PADM -03 
બાયતીમ લશીલટ  

 

 

પરજીયાત વિષય તરીકે પ્રથમ 

િષષમાાં ીધે   

કોઈણ એક વિષય 

વાંસ્કૃત  

(SKT-COM -01) 

હશન્દી  
(HND-COM -01) 

ગજુયાતી  
(GUJ-COM -01) 

અંગે્રજી  

(ENG-COM -01) 
 

મુખ્મ ેય 

PADM -05 
સલકાવ લશીલટ  

 

મુખ્મ ેય 

PADM -04 
નાગહયક લશીલટ  

 

નીચનેાભાથંી કઈ ણ એક િલમ  

1. ૌયલાવન ફુનિમાદી ATMCOM-01 

2. મગ યિચમ (AYSCOM-01)  

3. નેચયેથી (AINCOM-01)  

4. ગૌયાભૌમ વૌલાવૌથામ (ARHCOM-01) 

5. ભાનલ અધિકાય (AHRCOM-01) 

6. ડૉ.ફાફાવાશેફ આંફેડકયનું જીલન 

ચયિતૌય (ALTCOM-01) 

7.  NGO વંચારન (ANMCOM-01) 

આ ચાયેમ બાા 

ૌયાથભિક વૌતયનું  

બાાનું ળિકૌણ આે છે.  

 

વયકાયી વંવૌથાઓના 

અને નકયળાશી , 

લશીલટને  રગતી 

ફાફત વભજલા ભાટે 

ઉમગી છે. 

 

નાગયિક વુલિધાને 

રગતી ફાફત  

વભજાલે છે. 
 

 

સલકાવના સવદ્ાાંતો અને  
ભોડેલ્વને વભજલા 
ઉમોગી છે. 
 

ઉયકૌત ફધા જ 

લિમ વાંૌયત 

વભમની જયૂયિમાતને 

અનુરકૌીને 

આલાભાં  

આલૌમા છે. 

ગોણ િલમભાંથી  કઇણ 

એક િલમ  યાખલાન શમ 

છે. 

વંવૌકૃત ,શિનૌદી ,ગુજયાતી 

અંગૌયેજી ,ઈતિશાવ-                

વભાજળાવૌતૌય,                            

યાજૌમળાવૌતૌય  

અયૌથળાવૌતૌય 

ગોણ લિમના ફે 

ેયન  

અબૌમાવ 

કયલાન શમ છે.  

એવાઈભેનૌટ અને 

વતૌયાંત યિકૌા  

એવાઈભેનૌટ અને 

વતૌયાંત યિકૌા  

 

એવાઈભેનૌટ અને 

વતૌયાંત યિકૌા  

 

એવાઈભેનૌટ અને વતૌયાંત 

યિકૌા  

 

એવાઈભેનૌટ અને 

વતૌયાંત યિકૌા  

 

એવાઈભેનૌટ અને 

વતૌયાંત યિકૌા  

 



 

 

 

 

તતૃીમ લષ ફી.એ. 

જાશયે લશીલટ 

તતૃીમ લષ ફી.એ. જાશયે લશીલટ 

સલમભાાં SLM જે મૂ ઇન્ન્દયા ગાાંધી નળેનર ઓન યસુનલસવિટીની વાભગ્રીભાાંથી ટ્રાન્વરેળન કયેર છે. 

 

PADM-06 

 કાસભિક લશીલટ  

 

PADM -07  

નાણાકીમ લશીલટ બાગ 

૦1  

PADM -08 

 નાણાકીમ લશીલટ 

બાગ ૦2 

 

PADM-09  

જાશેય નીસતનુાં ઘડતય  

 

PADM -10  

જાશેયનીસતનુાં 
સલશ્રેણ 

 

આ ેયભાાં બયતી 
પ્રહકમા,ફઢતી,તારીભ 
લગેયેની ભાહશતી પ્રાપ્ત 

થામ છે 

અંદાજત્ર,તેનુાં 
ઘડતય,તેનુાં 
અભરીકયણ,નાણાાંચ 

લગેયેની ભાહશતી પ્રાપ્ત 

થામ છે 

નાણાાંચ, 

અંદાજત્ર 

ઘડતયની ભાહશતી 
પ્રાપ્ત થામ છે 

આમોજન,જાશેયનીસત 
અભરીકયણ અથષ 
લગેયેનો અભ્માવ 

આલરી રેલાભાાં આવ્મો 
છે 

વયકાયી નીસતનુાં 
અભરીકયણ,દેખયેખ 

લગેયેની વભજણ 

ભે છે. 

 

પરજીયાત વિષય 

તરીકે ફીજા િષષમાાં 
ીધે   

કોઈણ એક વિષય 

વાંસ્કૃત  
(SKT-COM-01) 

હશન્દી  
(HND-COM-01) 

ગજુયાતી  
(GUJ-COM-01) 

નીચેનામાાંથી કોઈ ણ એક વિષય  

પીચય રેખન 

યેહડમો ભાટે રેખન 

ફજાય પ્રહિમા  
સનકાવ પ્રહિમા અને 

દસ્તાલેજીકયણ 

કામાષરમ વ્મલસ્થાતાંત્ર અને 

વાંચારન 

વેિેટયીમર પ્રેક્ટીવ 

ઉયોક્ત ફધા જ સલમો 
વાાંપ્રત વભમની 

જરૂહયમાતને અનરુક્ષીને 

આલાભાાં  
આવ્મા છે. 

આ ચાયેમ બાા 
પ્રાથસભક સ્તયનુ ાં  
બાાનુ ાં સળક્ષણ 

આ ેછે.  

 
 

એવાઈભેન્ટ અન ે

વત્રાાંત હયક્ષા એવાઈભેન્ટ અને 
વત્રાાંત હયક્ષા 

એવાઈભેન્ટ અન ેવત્રાાંત 

હયક્ષા 
એવાઈભેન્ટ અન ે

વત્રાાંત હયક્ષા 
એવાઈભેન્ટ અન ેવત્રાાંત 

હયક્ષા 
એવાઈભેન્ટ અન ેવત્રાાંત 

હયક્ષા 
એવાઈભેન્ટ અને વત્રાાંત 

હયક્ષા 



SY B.A. Public 
admini..docx

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

પ્રથભ લષ ફી.એ. 

જાશયે લશીલટ 

પ્રથભ લષ ફી.એ. જાશેય લશીલટ 

 વલમભ ાં SLM જે ભૂ ઇવદદય  ગ ાંધી ઓન મુવનલર્સવટીની વ ભગ્રીભ ાંથી ટ્ર દવરેળન કયેર છે. 
 

 

ભુખ્મેય  
PADM 01 

જાશેય લશીલટન  વવદધ ાંતો 
 
 
 

પયજીમ ત વલમભ ાંથી   

કોઈણ ફ ે

વાંસ્કૃત  

(SKT-COM-01) 

વશદદી  

(HND-COM-01) 

ગુજય તી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગ્રેજી  

(ENG-COM-01) 
 

ગૌણ વલમભ ાંથી  કોઇણ એક  

વાંસ્કૃત  

વશદદી  

ગુજય તી 

અાંગ્રેજી  

ઈવતશ વ-               ેય 1,2     

વભ જળ સ્ર                              

ય જ્મળ સ્ર  

અથષળ સ્ર 

ભુખ્મ ેય 
 PADM 02 

 

વાંચ રનન  વવદધ ાંતો  
 
  

 

ભ નલ 

મ ષલયણ 

ENV-

COM-01 

આ ચ યેમ બ   

પ્ર થવભક સ્તયનુાં  

બ  નુાં વળક્ષણ આ ે

છે.  
 

જાશેય લશીલટની  મ ની 

વલબ લન ,અભ્મ વન  

વલવલધ અવબગભો અન ે

વૈદધ ાંવતક ફ ફતોની ચચ ષ 

કયેર છે. 
 

જાશેય લશીલટ વાંદબષ  

વાંચ રનન ે રગતી ફ ફત 

વભજાલ ેછે. 

ગૌણ વલમોભ ાંથી કોઈણ ણ ફ ે

ેયોનો અભ્મ વ કયલ નો શોમ છે  

લૈવવલક 

મ ષલયણીમ 

પ્રવનો અને 

વભસ્મ ઓ 

જાણલ  આ 

ેય ઉમોગી  

છે. 

એવ ઈભદેટ અને 

વર ાંત રયક્ષ   

 

 
 

એવ ઈભદેટ અને 

વર ાંત રયક્ષ   

  
 

એવ ઈભદેટ અને 

વર ાંત રયક્ષ   

 

એવ ઈભદેટ અને 

વર ાંત રયક્ષ   

 

એવ ઈભદેટ અને 

વર ાંત રયક્ષ   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

દ્રિતીમ લષ ફી.એ. 

જાશેય લશીલટ 
 

દ્રિતીમ લષ ફી.એ.જાશેય લશીલટ વલમભ ાં SLM જે ભૂ ઇવદદય  ગ ાંધી ઓન મુવનલર્સવટીની વ ભગ્રીભ ાંથી ટ્ર દવરેળન કયેર છે. 
 

 ભુખ્મ ેય 

PADM -03 બ યતીમ 

લશીલટ  
 
 
 
 

પયજીમ ત વલમ તયીક ે

પ્રથભ લષભ ાં રીધરે   

કોઈણ એક વલમ 

વાંસ્કૃત  

(SKT-COM-01) 

વશદદી  

(HND-COM-01) 

ગુજય તી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગ્રેજી  

(ENG-COM-01) 
 

ભુખ્મ ેય 

PADM -05 વલક વ 

લશીલટ  

 

ભુખ્મ ેય 

PADM -04 ન ગદ્રયક 

લશીલટ  
 

નીચને ભ ાંથી કોઈ ણ એક વલમ  

1. પ્રલ વન ફુવનમ દી ATMCOM-01 

2. મોગ દ્રયચમ (AYSCOM-01)  

3. નેચયોથેી (AINCOM-01)  

4. ગ્ર મ્મ સ્લ સ્થ મ (ARHCOM-01) 

5. ભ નલ અવધક ય (AHRCOM-01) 

6. ડૉ.ફ ફ વ શફે આાંફેડકયનુાં જીલન 

ચદ્રયત્ર (ALTCOM-01) 

7.  NGO વાંચ રન (ANMCOM-01) 

આ ચ યેમ બ   પ્ર થવભક 

સ્તયનુાં  બ  નુાં વળક્ષણ 

આે છે.  
 

વયક યી વાંસ્થ ઓન  અને 

નોકયળ શી , લશીલટન ે 

રગતી ફ ફત વભજલ  

ભ ટ ેઉમોગી છે. 
 

ન ગદ્રયક વુવલધ ને રગતી 

ફ ફત  વભજાલે છે. 
 

 
વલક વન  વવદધ ાંતો અને  

ભોડેલ્વને વભજલ  ઉમોગી 

છે. 

 

ઉયોક્ત ફધ  જ 

વલમો વ ાંપ્રત 

વભમની જરૂદ્રયમ તને 

અનુરક્ષીને 

આલ ભ ાં  

આવ્મ  છે. 

ગૌણ વલમભ ાંથી  

કોઇણ એક વલમ  

ય ખલ નો શોમ છે. 

વાંસ્કૃત  

વશદદી  

ગુજય તી 

અાંગ્રેજી  

ઈવતશ વ-                 

વભ જળ સ્ત્ર                              

ય જ્મળ સ્ત્ર  

અથષળ સ્ત્ર 

ગૌણ વલમન  ફે 

ેયોનો  

અભ્મ વ કયલ નો 

શોમ છે.  

એવ ઈભદેટ અને વત્ર ાંત 

દ્રયક્ષ   

એવ ઈભદેટ અને વત્ર ાંત 

દ્રયક્ષ   

 

એવ ઈભદેટ અને વત્ર ાંત 

દ્રયક્ષ   

 

એવ ઈભદેટ અને વત્ર ાંત 

દ્રયક્ષ   

 

એવ ઈભદેટ અને 

વત્ર ાંત દ્રયક્ષ   

 એવ ઈભદેટ અને 

વત્ર ાંત દ્રયક્ષ   

 



 

 

 
તૃતીમ લષ ફી.એ. 

જાશેય લશીલટ 
 

તૃતીમ લષ ફી.એ. જાશેય લશીલટ 

વલમભ ાં SLM જે ભૂ ઇવદદય  ગ ાંધી નેળનર ઓન મુવનલર્સવટીની વ ભગ્રીભ ાંથી ટ્ર દવરેળન કયેર છે. 
 

PADM-06 
 ક ર્સભક લશીલટ  
 

PADM -07  
ન ણ કીમ લશીલટ બ ગ ૦1  

PADM -08 
 ન ણ કીમ લશીલટ બ ગ 

૦2 
 

PADM-09  
જાશેય નીવતનુાં ઘડતય  

 

PADM -10  
જાશેયનીવતનુાં વલશ્રેણ 

 

આ ેયભ ાં બયતી 

પ્રકકમ ,ફઢતી,ત રીભ લગેયેની 

ભ વશતી પ્ર પ્ત થ મ છે 

અાંદ જત્ર,તેનુાં ઘડતય,તેનુાં 

અભરીકયણ,ન ણ ાંચ લગેયેની 

ભ વશતી પ્ર પ્ત થ મ છે 

ન ણ ાંચ, અાંદ જત્ર 

ઘડતયની ભ વશતી પ્ર પ્ત 

થ મ છે 

આમોજન,જાશેયનીવત 

અભરીકયણ અથષ લગેયેનો 

અભ્મ વ આલરી રેલ ભ ાં 

આવ્મો છે 

વયક યી નીવતનુાં 

અભરીકયણ,દેખયેખ લગેયેની 

વભજણ ભ ેછે. 

 

પયજીમ ત વલમ તયીક ે

ફીજા લષભ ાં રીધરે   
કોઈણ એક વલમ 

વાંસ્કૃત  
(SKT-COM-01) 

વશદદી  
(HND-COM-01) 

ગુજય તી  
(GUJ-COM-01) 

અાંગે્રજી  
(ENG-COM-01) 

 

નીચને ભ ાંથી કોઈ ણ એક વલમ  
પીચય રેખન 
યેકડમો ભ ટે રેખન 
ફજાય પ્રકિમ   
વનક વ પ્રકિમ  અન ેદસ્ત લેજીકયણ 
ક મ ષરમ વ્મલસ્થ તાંત્ર અન ેવાંચ રન 
વેિેટયીમર પ્રેક્ટીવ 
ભૂલ્મ વળક્ષણ અન ેઆધ્મ વમભક 
 

 

ઉયોક્ત ફધ  જ વલમો વ ાંપ્રત વભમની 

જરૂકયમ તને અનુરક્ષીન ેઆલ ભ ાં  
આવ્મ  છે. 

આ ચ યેમ બ   

પ્ર થવભક સ્તયનુાં  

બ  નુાં વળક્ષણ 

આ ેછે.  
 
 

એવ ઈભેદટ અને વત્ર ાંત 

કયક્ષ  

એવ ઈભેદટ અન ેવત્ર ાંત 

કયક્ષ  
એવ ઈભેદટ અન ેવત્ર ાંત કયક્ષ  

એવ ઈભેદટ અન ેવત્ર ાંત 

કયક્ષ  એવ ઈભેદટ અન ેવત્ર ાંત કયક્ષ  

એવ ઈભેદટ અન ેવત્ર ાંત કયક્ષ  

એવ ઈભેદટ અન ેવત્ર ાંત કયક્ષ  
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Bachelors of Arts 

(Sociology)- AUG – 2017 

BA- શમાજાસ્ત્રનો અભ્યાશક્રમ યનુનળનશિટીના નળભાગની નળવય શનમનિ દ્વારા સ્કૂ ઓપ હ્યમેુનનટીઝ 
એન્ડ શોશ્ય શાયન્ન્શશના ઉક્રમે િૈયાર કરળામાાં આવ્યો છે. શમાજાસ્ત્રનો આ અભ્યાશક્રમમાાં 
શૈદ્ાાંનિક અભ્યાશ,શાંોધનકરળાની કુલિા િેમજ શામાજજક શાંસ્થાઓનો રરચય શાથેશમાજની 
શમસ્યાઓના  અભ્યાશ દ્વારા નળદ્યાથીને  નળવયની શમજણ પ્રાપ્િ થાય િે રીિે િૈયાર કરળમાાં આવ્યો 
છે. 

SOCM-1  

શમાજનો અભ્યાશ 

ભાગ-1 

SOCM-2   

ભારિમાાં 

શમાજ ભાગ-1 

SOCM-3  

શમાજનો અભ્યાશ 

ભાગ-2 

SOCM-4  

ભારિમાાં શમાજ 

ભાગ-2 

SOCM-5 શમાજાસ્ત્રીય 

નળચારકો-1 

 

ાઠ્યક્રભભાાં વલદ્યાથીઓ 

વભાજળાસ્ત્રને  વભજલા ભાટે 
વભાજળાસ્ત્રીમ વવદ્ાાંતોનો 
અભ્માવ કયી  ળકળે જેભાાં 

યયુોભાાં  વભાજળાસ્ત્રનો 
ઉદબલ,બાયતભાાં 
વભાજળાસ્ત્રનો ઉદબલ 
કારલભાર્કવલ દ્વાયા આલાભાાં 

આલેર વવદ્ાાંતો તથા એવભર 
દુર્ખીભે આેર વવદ્ાાંતોનો 
અભ્માવ કયી વભાજળાસ્ત્રીમ 

વવદ્ાાંતોના અભ્માવભાાં રૂચી 
કેલાળે. 

વલદ્યાથીઓ 
વભાજળાસ્ત્રની 

વલબાલનાઓથી  

રયચચત થળે અન ે

આ ાઠ્યક્રભના  

અભ્માવથી 
વલદ્યાથીઓ 

લધ ુ જજજ્ઞાસ ુફનળ.ે 

Assignment and Term –End Examination 

આ ેયના  
અભ્માવ દ્વાયા 
વલદ્યાથીઓના 
બાયતીમ 
વભાજવલળેની 
વભજણ અને 
જ્ઞાનભાાં લધાયો 
થળે. અને 
વલમના 
અભ્માવ ભાટે 
રૂચી કેલાળે  

 

વલદ્યાથીઓ યાજ્મ 
અનવેભાજો,યાજ્મવલ
શોણા,વભજો,તથા 
યાજ્મ ,દેળ અને 
વલશ્વના વભાજો વલે 
વભજી જાણી લધ ુ
અભ્માવ ભાટે પ્રેયાળે 
તથા યાજ્મ નફા 
લર્ગો ભાટે કલ્માણ 
નીવતકઈયીતે અભરી 
કયલી તે વલવલધ 
વભાજોના અભ્માવ 
યથી જાણી ળકળે. 
 

ાઠ્યક્રભભાાં વલદ્યાથીઓ 

જ્ઞાવત યચના અને તેના 
તયશો વલે વૈધાાંવતક યીતે 
અભ્માવ કયળે વાથે વાથે 

વાભાજજક લર્ગો,વાભાજજક 
આંદોરનો,સ્ત્રીઓ અને 
વાભાજજક આંદોરનો તથા 

આરદલાવી વભાજનો 
અભ્માવ કયી વલવલધ 
વભાજની તકરીપોનો 

અભ્માવ કયી જાણળે 
વભજળે 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ાઠ્યક્રભભાાં 
ભધ્મકારીન ધાવભિક 
ચલો જેભ કે 
બક્ર્કતલાદ,સપુીલાદ,
યાભકૃષ્ણવભળન 
ચલો અન ે
તનેાથી થમરેા 
વાભાજજક સધુાયાઓ 
અન ે કલ્માણથી 
વલદ્યાથીઓ રયચચત 
થળ ે અન ે વાભાજજક 
કલ્માણ તયપનો 
અચબર્ગભ વલકવવત 
થળ.ે 

વાભાજજકસ્તયીકણ
નીવલબાલનાઓ,વ
ત્તા,જાતી, ચરિંર્ગ 
આધારયત 
લર્ગીકયણ વભજી 
ળકળે.વાથે વાથે 
આધવુનકવભજોભાાં 
સ્તયયચના,પલૂલ 
આધવુનકવભાજોભાાં
સ્તયયચના,વ્મલવા
વમકર્ગવતળીરત,કો
ટીક્રભ અંરે્ગ મદુ્દાવય 
વભજી 
ળકળે.વભાજના 
લર્ગોને વલવલધ 
સ્તય આધારયત 
જોલાનો લૈજ્ઞાવનક 
દ્રષ્ષ્ટકોણ 
વલદ્યાથીઓભાાં 
વલકવવત થળે. 

Assignment and Term end Examination 

SOCM- 9  

ભારિમાાં શામાજજક 

શમસ્યાઓ 

SOCM-10   શામાજજક 
કલ્યાણઅને 

કાનનૂીકરણ 

Bachelors of Arts 

(sociology) 

BA- શમાજાસ્ત્રનો અભ્યાશક્રમ યનુનળનશિટીના નળભાગની નળવય શનમનિ દ્વારા સ્કૂ ઓપ હ્યમેુનનટીઝ 
એન્ડ શોશ્ય શાયન્ન્શશના ઉક્રમે િૈયાર કરળામાાં આવ્યો છે. શમાજાસ્ત્રનો આ અભ્યાશક્રમમાાં 
શૈદ્ાાંનિક અભ્યાશ,શાંોધન કરળાની કુલિા િેમજ શામાજજક શાંસ્થાઓનો રરચય શાથેશમાજની 
શમસ્યાઓના  અભ્યાશ દ્વારા નળદ્યાથીને  નળવયની શમજણ પ્રાપ્િ થાય િે રીિે િૈયાર કરળમાાં 
આવ્યો છે. 

SOCM-6 

શમાજાસ્ત્રીય 

નળચારકો-2 

 

SOCM-7 

શામાજજક 

સ્િરીકરણ 

 

SOCM- 8 

 શમાજ અને ધમમ 

 
 

વલદ્યાથીઓવવદ્ાાંતો
નાઆ  ાઠ્યક્રભભાાં 

વલદ્યાથીઓ ખફુજ 
ભશત્લનાવવદ્ાાંતકાયો 
વલળે અભ્માવ કયળે 

જેભાાં. ભેર્કવ 
લેફય,ભેરીનોલસ્કી,
યેડક્ર્કરપબ્રાઉન,ટા
લ્કોટ ાવલન્વ,યોફટલ 

ભટલન દ્વાયા 
આલાભાાં આલેરા 
વવદ્ાાંતોનો અભ્માવ 

કયી વભાજળાસ્ત્રીમ 
વવદ્ાાંતોનોના 
અભ્માવભાાં રૂચી 

કેલાળે. 

 

વલદ્યાથીઓ ધભલની 

ઉત્વત્ત અને વલકાવ 

વલળેના ઐવતશાવવક 

રયપે્રક્ષ્મને વભજીને 

ધભલના વભાજળાસ્ત્રભાાં 

રૂચી કેલળે.વાથે 

વાથે ધાવભિક 

ભાન્મતાઓ પ્રતીકો 

વલળે વલસ્તાયથી 

વભજલાભાાં ઉમોર્ગી 
થળે. 

વલદ્યાથીઓવાભાજજક 

વભસ્માઓ અને વાભાજજક 
ફદરાલ વલળે રયચમ 
ભેલી ળકળે, વાથે 

વાભાજજકવભસ્માઓ જેભકે 
સ્થાાંતય,નર્ગયીકયણ,લ
સ્તીળાસ્ત્ર,ફદરાતી કુટુાંફ 

યચના જેલી ફાફતોનો 
ણરયચમભેલળે.લધ ુ
ભાાં વલવલધ વભસ્માઓ 

જેભકેર્ગયીફી,ફાઅયાધ
,ભદ્યાન અને માલલયણ 
ળાસ્ત્રીમ વભસ્માઓનો ણ 
રયચમભેલીનેવાભાજજક 

વભસ્માઓનેોતાના 
દ્રષ્ષ્ટકોણ કોણ થી જોલા 
વભજલાનો અચબર્ગભ 

વલકવવત થળે. 



Mapping of Curricula with 

Programme Outcomes 

 

 

 

Bachelor of Arts (Sociology) 
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Bachelors of Arts 

(sociology) 

BA- વભાજળાસ્ત્રનો અભ્માવક્રભ યનુનલનવિટીના નલબાગની નલમ વનભનિ દ્વાયા સ્કૂર ઓપ હ્યભેુનનટીઝ 
એન્ડ વોશ્મર વામન્ન્વવના ઉક્રભે િૈમાય કયલાભાાં આવ્મો છે. વભાજળાસ્ત્રનો આ અભ્માવક્રભભાાં 
વૈદ્ાાંનિક અભ્માવ,વાંળોધનકયલાની કુળિા િેભજ વાભાજજક વાંસ્થાઓનો રયચમ વાથેવભાજની 
વભસ્માઓના  અભ્માવ દ્વાયા નલદ્યાથીને  નલમની વભજણ પ્રાપ્િ થામ િે યીિે િૈમાય કયલભાાં આવ્મો 
છે. 

SOCM-101 

વભાજળાસ્ત્ર 

રયચમ 

SOCM-102   
બાયિભાાં વભાજ 

SOCM-203   

બાયિભાાં વાભાજજક 
વભસ્માઓ 

SOCM-204 ગ્રાભીણ 

વભાજળાસ્ત્ર 

SOCM-205 આરિલાવી 
વભાજનુાં વભાજળાસ્ત્ર 

આ ેયના અભ્માવથી 
વલદ્યાથીઓ બાયત અને 
ગજુયાતના આદદલાવી 
વભાજથી દયચિત થળે 
વાથે વાથે ભેરા બાયતીમ 
ફંધાયણના શકો વલળેની 
કામદાકીમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થળે 
વલદ્યાથીઓને આદદલાવી 
વભાજની વાભાજજક 
વાસં્કૃવતક યંયાઓને અને 
ઓખને વાિલલાની કેભ 
જરૂય છે તેના વલે લધ ુ
અભ્માવ અને વળંોધનની 
રૂિી કેલાળે..  

વલદ્યાથીઓ 

વભાજળાસ્ત્રની 
વલબાલનાઓથી  

દયચિત થળે અને 
આ ાઠ્યક્રભના  

અભ્માવથી 
વલદ્યાથીઓ 

લધ ુ જજજ્ઞાસ ુફનળ.ે 

Assignment and Term –End Examination 

આ ેયના  
અભ્માવ દ્વાયા 
વલદ્યાથીઓના 
બાયતીમ 
વભાજવલળેની 
વભજણ અને 
જ્ઞાનભાં લધાયો 
થળે. અને 
વલમના 
અભ્માવ ભાટે 
રૂિી કેલાળે  

 

આ ેયભાં 
વલદ્યાથીઓ બાયત 
અને વલશ્વની 
વભસ્માઓથી 
દયચિત થળે અને 
વભસ્માઓના 
અભ્માવ ભાટે તાદકિક 
દ્રષ્ટટકોણ નો વલકાવ 
થળે. 

આ ેયના 
અભ્માવ દ્વાયા 
વલદ્યાથીઓ ગ્રાભીણ 
વભાજ નો દયિમ 
થળ ે વાથ ે ગ્રાભીણ 
વાભાજજક યિના 
અન ેકૃક વભાજન ે
વભજલા ભાટે નો 
અચબગભ કેલાળ ે



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

વલદ્યાથીઓ બાયતભાં 
લસ્તીન ુ ં પ્રભાણ જન્ભ 
દય, મતૃ્યદુય તથા 
લસ્તી વનમંત્રણ ભાટે  
જરૂયી ગરાઓ તથા 
લસ્તી અંગેના વવદ્ાંતો 
વલે ભશત્લની વભજ 
કેલાળે વાથે વાથે 
વાભાજજક વભસ્મા 
તયીકે લસ્તી ને જોઈ 
તેનાથી ઉદબલતી 
વભસ્માઓ તથા 
પામદાઓ વલે 
અભ્માવ કયલા પે્રયાળે. 

 

 

આ ાઠ્યક્રભભા ં
વલદ્યાથીઓ 
વાભાજજક 
ઘટનાઓને 
વભજલાભાટેતથા 
લૈજ્ઞાવનકદ્રષ્ટટકોણ 
તયપ જલા ભાટે 
ભાદશતીની 
ગણુાત્ભક અને 
વખં્માત્ભ યીતે 
થૃ્થક્કયણ 
કયલાનુ ં
કૌળલ્મનો વલકાવ 
થળે વાથે 
દ્વતઓ- 
પ્રયકુ્તતઓ ની 
આલડત આલળે 
જે વલદ્યાથીની 
કૌળલ્મ વલકાવભા ં

Assignment and Term end Examination 

SOCM- 309  

વાભાજજક કલ્માણ અને 
કાનનૂીકયણ 

SOCM-310   લસ્િીન ુાં 
વભાજળાસ્ત્ર  
અભ્માવ) 

Bachelors of Arts 

(sociology) 

BA- વભાજળાસ્ત્રનો અભ્માવક્રભ યનુનલનવિટીના નલબાગની નલમ વનભનિ દ્વાયા સ્કૂર ઓપ હ્યભેુનનટીઝ 
એન્ડ વોશ્મર વામન્ન્વવના ઉક્રભે િૈમાય કયલાભાાં આવ્મો છે. વભાજળાસ્ત્રનો આ અભ્માવક્રભભાાં 
વૈદ્ાાંનિક અભ્માવ,વાંળોધન કયલાની કુળિા િેભજ વાભાજજક વાંસ્થાઓનો રયચમ વાથેવભાજની 
વભસ્માઓના  અભ્માવ દ્વાયા નલદ્યાથીને  નલમની વભજણ પ્રાપ્િ થામ િે યીિે િૈમાય કયલભાાં 
આવ્મો છે. 

SOCM-306 
વભાજળાસ્ત્રીમ 
નલચાયકો 
 

SOCM-307 
વાભાજજક વાંળોધન 
દ્નિઓ   

SOCM- 308 કુટુાંફ, રગ્ન 
અને વગાઈ વાંફાંધો 

 

 

ાઠ્યક્રભભા ં
વલદ્યાથીઓ પ્રથભ 
અને દ્વદ્વતીમ લષભા ં
વત્રાતં પ્રભાણે 
અભ્માવ કયી ગમા 
છી આ 
થ્મક્રભભા ં
વૈધાવંતક યીતે 
વભજલાભા ં 
તકરીપ ડળે નદશ 
વાથે બવલટમના 
વભાજળાસ્ત્રના 
અભ્માવ ભાટે ખફુ 
જરૂયી એલા આ 
ાઠ્યક્રભભા ં
વૈધાક્ન્તક 
કૌળલ્મનો વલકાવ 
થળે. 

 

 

કુટંુફ, રગ્ન અને 
વગાઈ વંફધંો 
ાઠ્યક્રભભાં વલદ્યાથીઓ 
બાયતભાં વગણ 
વ્મલસ્થાનો અભ્માવ 
કયલાનો મખુ્મ 
અચબગભ તયપ વલદ્યાથી 
પે્રયાળે વાથે વાથે 
બાયતની વગણ 
વંફધંોની શે્રણીઓનો 
અભ્માવ કયી બાયતીમ 
વભાજને વલસ્તાયથી 
વભજલાનો પ્રમત્ન 
કયળે. 
 
 

 ાઠ્યક્રભભાં 
વલદ્યાથીઓ વભાજના 
નફા લગષના રોકો 
ભાટે કાનનૂી 
જોગલાઈઓ તથા 
વભાજ સયુક્ષા કેભ 
જરૂયી છે તેના વલે 
જાણી વભાજ વલે લધ ુ
જાણલા વભજલા તથા 
કામદાકીમ જોગલાઈઓ 
કઈ છે તે વલે  
અભ્માવ કયી વભાજભાં 
કાન ુનંીકયણ કેભ જરૂયી 
છે તે વલળે વભજ 
કેલાળે. 
 



Mapping of Curricula with 

Programme Outcomes 

 

 

 

Bachelor of Arts History 

 (B.A. History ) 

 
 

 

 

 

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 

Jyotirmay Parisar, Opp. Shri Balaji Temple, 

Sarkhej-Gandhinagar Highway, Chharodi, Ahmedabad – 382481, Gujarat 

Operator: +917929796223,24,25 +912717297170 | Toll Free No.: 18002331020 

Email: office.scs@baou.edu.in | Web: https://baou.edu.in/ 
 

 



2020 થી રાગ ુ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

પ્રથભ લષ ફી.એ. 

ઈતિશાવ 

સ્નાિકના ઈતિશાવ તલમભાાં પ્રથભ લષનો આ અભ્માવક્રભ મુતનલર્સવટીના ઈતિશાવ તલમ વતભતિ દ્લાયા િનેા અભ્માવક્રભ ફનાલલાભાાં 

આવ્મો છે િથા ગજુયાિની અરગ મુતનલર્સવટી અન ેકોરેજના તનષ્ાાંિ અધ્માકો દ્લાયા િનેુાં રેખનકામષ અને વીનીમય અધ્માકો દ્લાયા િનેુાં 

યાભળષન કયલાભાાં આલેર છે. તલશ્લ, બાયિ અન ેગુજયાિની ૃષ્ટ બૂતભ ય થમેર રયલિષનો અન ેઆ્ી પ્રાચીન અન ેબવ્મ વાંસ્કૃતિના 

તલકાવક્રભ વભજલા અન ેજા્લા ભાટ ેઆ તલમ ખૂફ ઉમોગી ફન ેછે. 

HISM/S-101 

પ્રાચીન બાયિનો ઈતિશાવ  

(આદ્ય ઐતિશાતવક મુગથી 

ઈ.વ. છઠ્ઠી વદી વધુી) 
 

પયજીમાિ તલમભાાંથી   

કોઈ્ ફ ે

વાંસ્કૃિ 

(SKT-COM-101) 

તશન્દી  

(HND-COM-101) 

ગુજયાિી  

(GUJ-COM-101) 

અાંગ્રેજી  

(ENG-COM-101) 

ગૌ્ તલમભાાંથી  કોઇ્ એક  

વાંસ્કૃિ-SKTS  

તશન્દી-HNDS 

ગુજયાિી-GUJS 

અાંગ્રેજી-ENGS          ેય 

વભાજળાસ્ર-SOCS    101/102 

 યાજ્મળાસ્ર-PSCS 

જાશેય લશીલટ-PADS 

અથષળાસ્ર-ECOS 

HISM/S-102 

ગુજયાિનો ઈતિશાવ  

(આદ્ય ઐતિશાતવક મુગથી 

ઈ.વ.1૩04 વુધી) 
 

ભાનલ 

માષલય્ 

ENV-

COM-01 

બાયિ દેળની લૈરદક 

બાા વાંસ્કૃિ,       

યાષ્ટ્રબાા તશન્દી, 

ભાિૃબાા ગુજયાિી 

અન ેઆાંિયયાષ્ટ્રીમ 

બાા અાંગ્રેજી આ 

ચાયેમ બાા પ્રાથતભક 

સ્િય બાાનુાં તળક્ષ્ 

આે છે.  
 

ૃથ્લીના ટેાભાાં આલેર 

રયલિષન અન ે બાયિ 

ખાંડની પ્રાયાંતબક તસ્થતિ, 

સવધુ ખી્ િથા લૈરદક 

વાંસ્કૃતિથી ગર્સલિ બાયિનો 

ઈતિશાવ જા્લા ભાટે િથા 

વભજલા ભાટ ે
 

ૃથ્લીના ટેાભાાં આલેર 

રયલિષનથી ગુજયાિની 

વ્મુમિતિ અન ે અનુક્રભ ે

આલેર રયલિષન અન ે

સવધુખી્, લૈરદક, ભરૈક 

વભમની ગુજયાિની 

તસ્થતિ જા્લા ભાટ ે 

અશી ચાય બાા અન ેચાય ળાસ્ર 

એભાાંથી કોઈ્ એક તલમ વાંદ 

કયી કોઈ્ ફે ેેયનુાં અભ્માવ 

કયલાનો શોઈ છે.  

કોયોના જેલી 

લૈતશ્લક 

ભાશાભાયી, 

જ સ્િયનુાં 

નીચે જલુાં લગેય ે

જેલી 

વભસ્માઓ 

આલા ેય 

દ્લાયા જા્ી 

ળકામ છે અને 

શર કયી ળકામ 

છે. 

એવાઈભને્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 
 

એવાઈભને્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

  
 

એવાઈભને્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 

એવાઈભને્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 

એવાઈભને્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

દ્રિતીમ લષ ફી.એ. 

ઈતતશાવ 

સ્નાતક ઈતતશાવભાાં દ્રિતીમ લષન આ અભ્માવક્રભ મુતનલર્સવટીના ઈતતશાવ તલમ વતભતત દ્લાયા તનેા અભ્માવક્રભ ફનાલલાભાાં આવ્મ છે તથા ગજુયાતની અરગ મુતનલર્સવટી અને કરેજના તનષ્ાાંત અધ્માક 

દ્લાયા તેનુાં રેખનકામષ અન ેવીનીમય અધ્માક દ્લાયા તેનુાં યાભળષન કયલાભાાં આલેર છે. બાયત દેળ અન ેગજુયાતભાાં વભમાાંતયે વત્તાની પયેફદરી અન ેએ વભમન વાભાતજક, આર્સથક, વાાંસ્કૃતતક ઈતતશાવ જા્લા 

ભાટ ેઆ વાથે આધુતનક તલશ્લના ઈતતશાવભાાં આલેર દ્રયલતષન અને ક્રાાંતતઓન ઈતતશાવ જા્લા ભાટે આ ેય અતત ઉમગી થળે.  

HISM-203 

બાયતન ઈતતશાવ 

(ઈ.વ.650 થી 

1526 વધુી) 
 

 

પયજીમાત તલમ તયીક ે

પ્રથભ લષભાાં રીધરે   

કઈ્ એક તલમ 
વાંસ્કૃત 

(SKT-COM-202) 

તશન્દી  

(HND-COM-202) 

ગુજયાતી  

(GUJ-COM-202) 

અાંગે્રજી  

(ENG-COM-202) 

 

HISM-205 

ભુઘરકારીન બાયતન 

યાજકીમ અન ેઆર્સથક 

ઈતતશાવ 
 

 

      HISM-204 

બાયતન ઈતતશાવ - 

વલ્તનત મુગ 

(ઈ.વ.13ભી થી 

ઈ.વ.15ભી વદી વધુી) 
 

નીચનેાભાાંથી કઈ ્ એક તલમ  

1. પ્રલાવન ફુતનમાદી ATMCOM-01 

2. મગ દ્રયચમ (AYSCOM-01)  

3. નેચયથેી (AINCOM-01)  

4. ગ્રામ્મ સ્લાસ્થામ (ARHCOM-01) 

5. ભાનલ અતધકાય (AHRCOM-01) 

6. ડૉ.ફાફાવાશફે આાંફેડકયનુાં જીલન 

ચદ્રયત્ર (ALTCOM-01) 

7.  NGO વાંચારન (ANMCOM-01) 

બાયત દેળની લૈદ્રદક 

બાા વાંસ્કૃત,       

યાષ્ટ્રબાા તશન્દી, 

ભાતૃબાા ગુજયાતી અન ે

આાંતયયાષ્ટ્રીમ બાા 

અાંગ્રેજી આ ચાયેમ બાા 

પ્રાથતભક સ્તય બાાનુાં 

તળક્ષ્ આ ેછે.  
 

બાયતભાાં ળાવન કયતા 

ચર, લ્રલ અન ેયજૂત 

ળાવક તથા વલ્તનત 

ૂલનેી બાયતની યાજકીમ 

અતસ્થયતા,  બાયત ય 

વલ્તનત વત્તા , 

તલજમનગય અને ફશભની 

વામ્રાજ્મ તથા ધાર્સભક 

આાંદરન અન ેઆ 

વભમના બાયતની  

વાાંસ્કૃતતક તસ્થતત તલકાવન 

ખ્માર ભેલી ળકાળે . 

 

ગુજયાતભાાં વલ્તનત, 

ભુધર, ભયાઠી અન ે

તલળેભાાં ગામકલાડી 

વત્તાન યાજકીમ અન ે

ળાવકની તવતધ્ધઓ  

,આર્સથક અને વાાંસ્કૃતતક 

ઈતતશાવ  તથા તનના 

કાય્ તલ ે વાયી યીતે 

ભાતશત ગાય થઇ ળકામ . 

તલશ્લના પરક ય  

ભશત્લના ફે ફનાલ 

નલજાગૃતત અન ેયાષ્ટ્ર 

વાંઘની સ્થાના આ 

ફાંને લચ્ચે ફનેર અનેક 

ભશત્લૂ્ષ ઘટનાઓ, 

અનેક ક્રાાંતતઓ, અને 

પ્રથભ તલશ્લ મુદ્ધ તલ ે 

ખ્માર ભેલી ળકાળે .   

 

ઉયક્ત ફધા જ 

તલમ ફશુભુલ્મ અન ે

શારના વાાંપ્રત 

વભમની જરૂદ્રયમાતને 

અનુરક્ષીને 

આલાભાાં  

આવ્મા છે.જે તજજ્ઞ 

રેખક ાવથેી તૈમાય 

કયાલેર છે . 

પ્રથભ લષભાાં ગો્ 

તલમ તયીક ેરીધરે 

તલમના ેય 203 

અન ે204   

વાંસ્કૃત-SKTS 

તશન્દી-HNDS 

ગુજયાતી-GUJS 

અાંગ્રેજી-ENGS            

વભાજળાસ્ત્ર-SOCS                             

યાજ્મળાસ્ત્ર-PSCS 

જાશેય લશીલટ-

PADS 

અથષળાસ્ત્ર-ECOS 

અશી ચાય બાા 

અન ેચાય ળાસ્ત્ર 

એભાાંથી કઈ્ 

એક તલમ વાંદ 

કયી કઈ્ ફે 

ેેયનુાં અભ્માવ 

કયલાન શમ છે.  

એવાઈભને્ટ અને વત્રાાંત 

દ્રયક્ષા  

એવાઈભને્ટ અને વત્રાાંત 

દ્રયક્ષા  

 

એવાઈભને્ટ અને વત્રાાંત 

દ્રયક્ષા  

 એવાઈભને્ટ અને વત્રાાંત 

દ્રયક્ષા  

 
એવાઈભે

ન્ટ અને 

વત્રાાંત 

દ્રયક્ષા  

 એવાઈભને્ટ અને 

વત્રાાંત દ્રયક્ષા  

 



 

 

 
તૃતીમ લષ ફી.એ. 

ઈતતશાવ 

સ્નાતક ઈતતશાવભાાં તૃતીમ લષનો આ અભ્માવક્રભ મુતનલર્સવટીના ઈતતશાવ તલમ વતભતત દ્લાયા આ  અભ્માવક્રભ તૈમાય કયલાભાાં  આલેર છે તથા ગુજયાતની અરગ મુતનલર્સવટી અને કોરેજના તનષ્ાાંત અધ્માકો દ્લાયા 

તેનુાં રેખનકામષ અને વીનીમય અધ્માકો દ્લાયા તેનુાં યાભળષન કયલાભાાં આલી યશેર છે.બાયત દેળભાાં અને ગુજયતભાાં વભમાાંતયે વત્તાની પેયફદરી અને એ વભમનો વાભાતજક, આર્સથક, વાાંસ્કૃતતક ઈતતશાવ અને બાયતનુાં 

ફાંધાય્ જા્લા ભાટે આ ઉયાાંત ઇતતશાવના  દ્ધતત ળાસ્ર જા્લા ભાટે  આ ેયો અતત ઉમોગી થળે.  

HISM-306 

ઐતતશાતવક 

દ્ધતતઓ   

 
 

HISM-307 

બાયતનો ઈતતશાવ (ઇ.વ. 

1526 થી 1818 વધુી ) 

HISM- 308 

ગુજયાતનો ઇતતશાવ 

(ઈ.વ.૧૮૧૮ થી 

૧૯૬૦ વુધી) 
 

HISM-309  

બાયતનો ઈતતશાવ (ઇ.વ. 

1818 થી 1964 વધુી ) 
 

HISM-310 બાયતનુાં 

ફાંધાય્ 

 
 

ઇતતશાવનો અથષ , 

સ્લરૂ ,વશામક ળાસ્રો 

, અરગ સ્રોતો અને તેનુાં 

લગીકય્ અને ઈતતશાવ 

રેખની અનેકતલધ   

દ્ધતતઓ વાથે 

ઈતતશાવકાયની 

રાક્ષનીકતા અને 

નફાઈઓ તથા નભુના 

રૂ ઈતતશાવકયો અને 

ઈતતશાવ વાથે 

વાંકામેર વસ્થાઓ 

તલે જા્લા ભાટે  આ 

ેય ખુફ ઉમોગી 

નીલડળે. 

ભુઘર વામ્રાજ્મ , તેના 

ળાવકોની નીતતઓ તથા 

તનના કાય્ો ,બાયતના 

ભયાઠા ળાવકો , તેભની 

તવધ્ધીઓ અને તનના કાય્ો  

તથા આ  વભમભાાં  બાયતની 

વાતશત્મ, કરા- સ્થાત્મ અને 

ધાર્સભક ક્ષેરભાાં ભયાઠાઓનો 

લાયવો તલે આ ેયભાાંથી 

ભાતશતી પ્રાપ્ત થળે. 

ગુજયાત તિટટળ વત્તા 

અને દેળી યાજ્મોનો 

ઈતતશાવ, 

ઈ.વ.1857થી 

આઝાદી વુધી થમેર 

અનેક ચલોભાાં 

ગુજયાત , 

ભશાગુજયાત ચલ  

, આઝાદી છીથી 

1960નો યાજકીમ 

ઈતતશાવ , 

ગુજયાતના ઘડલૈમા 

અને વભગ્ર વભમની 

ગુજયાતની વાાંસ્કૃતતક 

તસ્થતત તલે અભ્માવ 

કયી ળકાળે. 

બાયતભાાં તિટટળ વત્તાની 

સ્થાન, ળાવન અને બાયતનો 

આ વભમનો વાભાતજક 

,ળૈક્ષતનક , આર્સથક ઈતતશાવ , 

આઝાદીની ચલો, દેળી 

યાજ્મોનુાં તલરીનીકય્ , ઈ.વ. 

1947 થી 1964 વધુીના 

બાયતની આર્સથક પ્રગતત : 

આમોજન ાંચ અને  ાંચલીમ 

મોજનાઓ ,તલદેળનીતત, તેની 

રાક્ષ્ીકતાઓ અને 

તફનજોડા્લાદની નીતત તલે 

ભાતશતી ભેલી ળકાળે . 

૧૭૭૩ થી ૧૯૭૪ 

દયમ્માન નો  બાયતનો 

ફાંધાય્ીમ ઈતતશાવ, ફાંધાય્ 

ધડતયની પ્રટકમા- વબા, 

રક્ષ્ો, ભૂબૂત અતધકાયો, 

ભૂબૂત પયજો, કેન્દ્ર અને 

યાજ્મના રોકળાશીના દ ય 

ચુાંટામેર અતધકાયીઓની વત્તા 

અને સ્થાન, વબાઓ ,ચુાંટ્ી 

ાંચ અને અદારતોની 

કાભગીયી અને  વત્તા તથા 

ફાંધાય્ભાાં વુધાયાની પ્રટકમા 

જેલા અનેક ભુદ્દાઓ ઉય 

તલસ્તૃત યીતે અભ્માવ કયી 

ળકાળે . 

 
 

પયજીમાત તલમ તયીક ે

ફીજા લષભાાં રીધરે   

કોઈ્ એક તલમ 

વાંસ્કૃત  

(SKT-COM 303) 

તશન્દ્દી  

(HND-COM-303) 

ગુજયાતી  

(GUJ-COM-303) 

અાંગે્રજી  

(ENG-COM-303) 
 

નીચનેાભાાંથી કોઈ ્ એક તલમ  

1. પીચય રેખન (AFW-COM-01) 

2. યેટડમો ભાટે રેખન  
(AWR-COM-01) 

3. ફજાય પ્રટક્રમા( AMK-COM-01) 

4. તનકાવ પ્રટક્રમા અને દસ્તાલેજીકય્ 
          (AED-COM-01) 

5. કામાષરમ વ્મલસ્થાતાંર અને વાંચારન 
          (AOM-COM-01) 

6. વેક્રેટયીમર પ્રેક્ટીવ 
        (ASP-COM-01) 

7. ભૂલ્મ તળક્ષ્ અને આધ્માતત્ભક 
(AVES-COM-01) 

8.  

ઉયોક્ત ફધા જ તલમો ફશુભુલ્મ અને 

શારના વાાંપ્રત વભમની જરૂટયમાતને 

અનુરક્ષીને આલાભાાં  

આવ્મા છે.જે તજજ્ઞ રેખકો ાવેથી તૈમાય 

કયાલેર છે . 

બાયત દેળની લૈટદક 

બાા વાંસ્કૃત,       

યાષ્ટ્રબાા તશન્દ્દી, 

ભાતૃબાા ગુજયાતી 

અને આાંતયયાષ્ટ્રીમ બાા 

અાંગે્રજી આ ચાયેમ બાા 

પ્રાથતભક સ્તય બાાનુાં 

તળક્ષ્ આે છે.  
 

એવાઈભેન્દ્ટ અન ેવરાાંત 

ટયક્ષા 

એવાઈભેન્દ્ટ અન ેવરાાંત 

ટયક્ષા એવાઈભેન્દ્ટ અન ેવરાાંત 

ટયક્ષા 

એવાઈભેન્દ્ટ અન ેવરાાંત 

ટયક્ષા એવાઈભેન્દ્ટ અન ેવરાાંત 

ટયક્ષા 

એવાઈભેન્દ્ટ અન ેવરાાંત 

ટયક્ષા 

એવાઈભેન્દ્ટ અન ેવરાાંત ટયક્ષા 
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પ્રથમ વર્ષ બી.એ. 
ઈતિહાસ 

સ્નાિકના ઈતિહાસ તવર્યમાાં પ્રથમ વર્ષનો આ અભ્યાસક્રમ યુતનવર્સષટીના ઈતિહાસ તવર્ય સતમતિ દ્વારા િનેા અભ્યાસક્રમ બનાવવામાાં 

આવ્યો છે િથા ગુજરાિની અલગ યુતનવર્સષટી અને કોલેજના તનષ્ાાંિ અધ્યાપકો દ્વારા િેનુાં લેખનકાયષ અને સીનીયર અધ્યાપકો દ્વારા િનેુાં 

પરામર્ષન કરવામાાં આવેલ છે. તવશ્વ, ભારિ અને ગુજરાિની પૃષ્ટ ભૂતમ પર થયેલ પરરવિષનો અને આપ્ી પ્રાચીન અને ભવ્ય સાંસ્કતૃિના 

તવકાસક્રમ સમજવા અન ેજા્વા માટે આ તવર્ય ખબૂ ઉપયોગી બને છે. 

HISM/S-101 

પ્રાચીન ભારિનો ઈતિહાસ  

(આદ્ય ઐતિહાતસક યગુથી 

ઈ.સ. છઠ્ઠી સદી સુધી) 

 

ફરજીયાિ તવર્યમાાંથી   

કોઈપ્ બ ે

સાંસ્કિૃ 

(SKT-COM-101) 

તહન્દી  

(HND-COM-101) 

ગુજરાિી  

(GUJ-COM-101) 

અાંગ્રેજી  

(ENG-COM-101) 

 

ગૌ્ તવર્યમાાંથી  કોઇપ્ એક  

સાંસ્કિૃ-SKTS  

તહન્દી-HNDS 

ગુજરાિી-GUJS 

અાંગ્રેજી-ENGS          પેપર 

સમાજર્ાસ્ર-SOCS    101/102 

 રાજ્યર્ાસ્ર-PSCS 

જાહેર વહીવટ-PADS 

અથષર્ાસ્ર-ECOS 

HISM/S-102 

ગુજરાિનો ઈતિહાસ  

(આદ્ય ઐતિહાતસક યગુથી 

ઈ.સ.1૩04 સુધી) 

 

માનવ 

પયાષવર્ 

ENV-

COM-01 

ભારિ દેર્ની વૈરદક 

ભાર્ા સાંસ્કૃિ,       

રાષ્ટ્રભાર્ા તહન્દી, 

માિૃભાર્ા ગુજરાિી 

અને આાંિરરાષ્ટ્રીય 

ભાર્ા અાંગ્રેજી આ 

ચારેય ભાર્ા પ્રાથતમક 

સ્િર ભાર્ાનુાં તર્ક્ષ્ 

આપે છે.  

 

પૃથ્વીના પેટાળમાાં આવેલ 

પરરવિષન અને ભારિ 

ખાંડની પ્રારાંતભક તસ્થતિ, 
સસાંધુ ખી્ િથા વૈરદક 

સાંસ્કતૃિથી ગર્વષિ ભારિનો 

ઈતિહાસ જા્વા માટે િથા 

સમજવા માટ ે

 

પૃથ્વીના પેટાળમાાં આવેલ 

પરરવિષનથી ગુજરાિની 

વ્યુયિપતિ અને અનુક્રમે 

આવેલ પરરવિષન અન ે

સસાંધખુી્, વૈરદક, મૈરક 

સમયની ગુજરાિની 

તસ્થતિ જા્વા માટે  
અહી ચાર ભાર્ા અન ેચાર ર્ાસ્ર 

એમાાંથી કોઈપ્ એક તવર્ય પસાંદ 

કરી કોઈપ્ બ ેપેપેરનુાં અભ્યાસ 

કરવાનો હોઈ છે.  

કોરોના જેવી 

વૈતશ્વક 

માહામારી, 

જળ સ્િરનુાં 

નીચ ેજવુાં વગેરે 

જેવી 

સમસ્યાઓ 

આવા પેપર 

દ્વારા જા્ી 

ર્કાય છે અન ે

હલ કરી ર્કાય 

છે. 

એસાઈમેન્ટ અન ે

સરાાંિ પરરક્ષા  

 

 

એસાઈમેન્ટ અન ે

સરાાંિ પરરક્ષા  

  

 

એસાઈમેન્ટ અન ે

સરાાંિ પરરક્ષા  

 

એસાઈમેન્ટ અન ે

સરાાંિ પરરક્ષા  

 

એસાઈમેન્ટ અન ે

સરાાંિ પરરક્ષા  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

દ્રિતીય વર્ષ બી.એ. 
ઈતતહાસ 

સ્નાતક ઈતતહાસમાાં દ્રિતીય વર્ષનો આ અભ્યાસક્રમ યુતનવર્સષટીના ઈતતહાસ તવર્ય સતમતત દ્વારા તેના અભ્યાસક્રમ બનાવવામાાં આવ્યો છે તથા ગુજરાતની અલગ યતુનવર્સષટી અન ેકોલેજના તનષ્ાાંત અધ્યાપકો 

દ્વારા તેનુાં લેખનકાયષ અને સીનીયર અધ્યાપકો દ્વારા તેનુાં પરામર્ષન કરવામાાં આવેલ છે. ભારત દેર્ અન ેગુજરાતમાાં સમયાાંતર ેસત્તાની ફેરબદલી અન ેએ સમયનો સામાતજક, આર્થષક, સાાંસ્કતૃતક ઈતતહાસ 

જા્વા માટે આ સાથે આધતુનક તવશ્વના ઈતતહાસમાાં આવેલ પદ્રરવતષનો અને ક્રાાંતતઓનો ઈતતહાસ જા્વા માટે આ પેપરો અતત ઉપયોગી થર્ે.  

 

HISM-203 

ભારતનો ઈતતહાસ 

(ઈ.સ.650 થી 

1526 સુધી) 
 
 

 
 

 

ફરજીયાત તવર્ય તરીક ે

પ્રથમ વર્ષમાાં લીધલે   

કોઈપ્ એક તવર્ય 
સાંસ્કૃત 

(SKT-COM-202) 

તહન્દી  

(HND-COM-202) 

ગુજરાતી  

(GUJ-COM-202) 

અાંગે્રજી  

(ENG-COM-202) 

 

HISM-205 

મુઘલકાલીન ભારતનો 

રાજકીય અને આર્થષક 

ઈતતહાસ 

 
 

      HISM-204 

ભારતનો ઈતતહાસ - 
સલ્તનત યુગ 

(ઈ.સ.13મી થી 

ઈ.સ.15મી સદી સધુી) 
 

નીચનેામાાંથી કોઈ પ્ એક તવર્ય  

1. પ્રવાસન બતુનયાદી ATMCOM-01 

2. યોગ પદ્રરચય (AYSCOM-01)  

3. નેચરોપેથી (AINCOM-01)  

4. ગ્રામ્ય સ્વાસ્થાય (ARHCOM-01) 

5. માનવ અતધકાર (AHRCOM-01) 

6. ડૉ.બાબાસાહેબ આાંબેડકરનુાં જીવન 

ચદ્રરત્ર (ALTCOM-01) 

7.  NGO સાંચાલન (ANMCOM-01) 

ભારત દેર્ની વૈદ્રદક 

ભાર્ા સાંસ્કૃત,       

રાષ્ટ્રભાર્ા તહન્દી, 

માતૃભાર્ા ગુજરાતી અને 

આાંતરરાષ્ટ્રીય ભાર્ા 

અાંગ્રેજી આ ચારેય ભાર્ા 

પ્રાથતમક સ્તર ભાર્ાનુાં 

તર્ક્ષ્ આપે છે.  

 

ભારતમાાં ર્ાસન કરતા 

ચોલ, પલ્લવો અને રજપૂત 

ર્ાસકો તથા સલ્તનત 

પૂવેની ભારતની રાજકીય 

અતસ્થરતા,  ભારત પર 

સલ્તનત સત્તા , 

તવજયનગર અને બહમની 

સામ્રાજ્યો તથા ધાર્મષક 

આાંદોલનો અને આ 

સમયના ભારતની  

સાાંસ્કૃતતક તસ્થતત તવકાસનો 

ખ્યાલ મેળવી ર્કાર્ે . 

 

ગુજરાતમાાં સલ્તનત, 

મુધલ, મરાઠી અન ે

તવર્ેર્માાં ગાયકવાડી 

સત્તાનો રાજકીય અન ે

ર્ાસકોની તસતધ્ધઓ  

,આર્થષક અને સાાંસ્કૃતતક 

ઈતતહાસ  તથા પતનના 

કાર્ો તવરે્ સારી રીત ે

માતહત ગાર થઇ ર્કાય . 

તવશ્વના ફલક પર  

મહત્વના બ ેબનાવો 

નવજાગતૃત અને રાષ્ટ્ર 

સાંઘની સ્થાપના આ 

બાંને વચ્ચ ેબનેલ અનેક 

મહત્વપૂ્ષ ઘટનાઓ, 

અનેક ક્રાાંતતઓ, અને 

પ્રથમ તવશ્વ યદુ્ધ તવરે્  

ખ્યાલ મેળવી ર્કાર્ે .   

 

ઉપરોક્ત બધા જ 

તવર્યો બહુમુલ્ય અને 

હાલના સાાંપ્રત 

સમયની જરૂદ્રરયાતને 

અનુલક્ષીને 

આપવામાાં  

આવ્યા છે.જે તજજ્ઞ 

લેખકો પાસેથી તયૈાર 

કરાવેલ છે . 

પ્રથમ વર્ષમાાં ગૌ્ 

તવર્ય તરીક ેલીધલે 

તવર્યના પપેર 203 

અન ે204   

સાંસ્કતૃ-SKTS 

તહન્દી-HNDS 

ગુજરાતી-GUJS 

અાંગ્રેજી-ENGS             

સમાજર્ાસ્ત્ર-SOCS                             

રાજ્યર્ાસ્ત્ર-PSCS 

જાહેર વહીવટ-

PADS 

અથષર્ાસ્ત્ર-ECOS 

અહી ચાર ભાર્ા 

અને ચાર ર્ાસ્ત્ર 

એમાાંથી કોઈપ્ 

એક તવર્ય પસાંદ 

કરી કોઈપ્ બ ે

પેપેરનુાં અભ્યાસ 

કરવાનો હોય છે.  

એસાઈમેન્ટ અન ેસત્રાાંત 

પદ્રરક્ષા  

એસાઈમેન્ટ અન ેસત્રાાંત 

પદ્રરક્ષા  

 

એસાઈમેન્ટ અન ેસત્રાાંત 

પદ્રરક્ષા  

 એસાઈમેન્ટ અન ેસત્રાાંત 

પદ્રરક્ષા  

 
એસાઈમે

ન્ટ અન ે

સત્રાાંત 

પદ્રરક્ષા  

 એસાઈમેન્ટ અન ે

સત્રાાંત પદ્રરક્ષા  

 



 

 

 
તૃતીય વર્ષ બી.એ. 

ઈતતહાસ 

સ્નાતક ઈતતહાસમાાં તૃતીય વર્ષનો આ અભ્યાસક્રમ યુતનવર્સષટીના ઈતતહાસ તવર્ય સતમતત દ્વારા આ  અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરવામાાં  આવલે છે તથા ગુજરાતની અલગ યુતનવર્સષટી અને કોલેજના તનષ્ાાંત અધ્યાપકો દ્વારા 

તેનુાં લેખનકાયષ અને સીનીયર અધ્યાપકો દ્વારા તેનુાં પરામર્ષન કરવામાાં આવી રહેલ છે.ભારત દરે્માાં અને ગુજરતમાાં સમયાાંતરે સત્તાની ફેરબદલી અને એ સમયનો સામાતજક, આર્થષક, સાાંસ્કૃતતક ઈતતહાસ અને ભારતનુાં 

બાંધાર્ જા્વા માટ ેઆ ઉપરાાંત ઇતતહાસના  પદ્ધતત ર્ાસ્ર જા્વા માટે  આ પેપરો અતત ઉપયોગી થર્ે.  

HISM-306 

ઐતતહાતસક 

પદ્ધતતઓ   

 
 

HISM-307 

ભારતનો ઈતતહાસ (ઇ.સ. 

1526 થી 1818 સુધી ) 

ભા

ર

ત

નો

 

ઇ

તત

હા

સ 

(ઈ.સ.1526 થી 1818 

સુધી ) 
 

HISM- 308 

ગુજરાતનો ઇતતહાસ 

(ઈ.સ.૧૮૧૮ થી 

૧૯૬૦ સુધી) 
 

 

HISM-309  
ભારતનો ઈતતહાસ (ઇ.સ. 

1818 થી 1964 સુધી ) 
 

ભા

ર

ત

નો

 
ઇ

તત

હા

સ 

(ઈ.સ. 1818 થી 1964 
સુધી) 

 

HISM-310 ભારતનુાં 

બાંધાર્ 

 

 

ઇતતહાસનો અથષ , 

સ્વરૂપ ,સહાયક ર્ાસ્રો 

, અલગ સ્રોતો અને તેનુાં 

વગીકર્ અને ઈતતહાસ 

લેખની અનેકતવધ   

પદ્ધતતઓ સાથ ે

ઈતતહાસકારની 

લાક્ષનીકતા અને 

નબળાઈઓ તથા નમનુા 

રૂપ ઈતતહાસકરો અને 

ઈતતહાસ સાથે 

સાંકળાયેલ સસ્થાઓ 

તવરે્ જા્વા માટે  આ 

પેપર ખુબ ઉપયોગી 

નીવડરે્. 

મુઘલ સામ્રાજ્ય , તેના 

ર્ાસકોની નીતતઓ તથા 

પતનના કાર્ો ,ભારતના 

મરાઠા ર્ાસકો , તેમની 

તસધ્ધીઓ અને પતનના કાર્ો  

તથા આ  સમયમાાં  ભારતની 

સાતહત્ય, કલા- સ્થાપત્ય અને 

ધાર્મષક કે્ષરમાાં મરાઠાઓનો 

વારસો તવરે્ આ પેપરમાાંથી 

માતહતી પ્રાપ્ત થરે્. 

ગુજરાત તિટટર્ સત્તા 

અને દરે્ી રાજ્યોનો 

ઈતતહાસ, 

ઈ.સ.1857થી 

આઝાદી સધુી થયેલ 

અનેક ચળવળોમાાં 

ગુજરાત , 

મહાગુજરાત ચળવળ  

, આઝાદી પછીથી 

1960નો રાજકીય 

ઈતતહાસ , 

ગુજરાતના ઘડવૈયા 

અને સમગ્ર સમયની 

ગુજરાતની સાાંસ્કૃતતક 

તસ્થતત તવરે્ અભ્યાસ 

કરી ર્કાર્ે. 

ભારતમાાં તિટટર્ સત્તાની 

સ્થાપન, ર્ાસન અને ભારતનો 

આ સમયનો સામાતજક 

,રૈ્ક્ષતનક , આર્થષક ઈતતહાસ , 

આઝાદીની ચળવળો, દેર્ી 

રાજ્યોનુાં તવલીનીકર્ , ઈ.સ. 

1947 થી 1964 સુધીના 

ભારતની આર્થષક પ્રગતત : 

આયોજન પાંચ અને  પાંચવર્ીય 

યોજનાઓ ,તવદેર્નીતત, તેની 

લાક્ષ્ીકતાઓ અને 

તબનજોડા્વાદની નીતત તવરે્ 

માતહતી મળેવી ર્કારે્ . 

૧૭૭૩ થી ૧૯૭૪ 

દરમ્યાન નો  ભારતનો 

બાંધાર્ીય ઈતતહાસ, બાંધાર્ 

ધડતરની પ્રટકયા- સભા, 

લક્ષ્ો, મૂળભૂત અતધકારો, 

મૂળભૂત ફરજો, કને્દ્ર અને 

રાજ્યના લોકર્ાહીના પદ પર 

ચુાંટાયેલ અતધકારીઓની સત્તા 

અને સ્થાન, સભાઓ ,ચુાંટ્ી 

પાંચ અને અદાલતોની 

કામગીરી અને  સત્તા તથા 

બાંધાર્માાં સુધારાની પ્રટકયા 

જેવા અનેક મુદ્દાઓ ઉપર 

તવસ્તૃત રીતે અભ્યાસ કરી 

ર્કારે્ . 

  
 

ફરજીયાત તવર્ય તરીક ે

બીજા વર્ષમાાં લીધલે   

કોઈપ્ એક તવર્ય 

સાંસ્કૃત  

(SKT-COM 303) 

તહન્દ્દી  

(HND-COM-303) 

ગુજરાતી  

(GUJ-COM-303) 

અાંગ્રજેી  

(ENG-COM-303) 

 

નીચનેામાાંથી કોઈ પ્ એક તવર્ય  

1. ફીચર લેખન (AFW-COM-01) 

2. રેટડયો માટે લેખન  
(AWR-COM-01) 

3. બજાર પ્રટક્રયા( AMK-COM-01) 
4. તનકાસ પ્રટક્રયા અને દસ્તાવેજીકર્ 
          (AED-COM-01) 

5. કાયાષલય વ્યવસ્થાતાંર અને સાંચાલન 
          (AOM-COM-01) 

6. સેકે્રટરીયલ પ્રેક્ટીસ 
        (ASP-COM-01) 

7. મૂલ્ય તર્ક્ષ્ અને આધ્યાતત્મક 
(AVES-COM-01) 

8.  
ઉપરોક્ત બધા જ તવર્યો બહુમલુ્ય અને 

હાલના સાાંપ્રત સમયની જરૂટરયાતને 

અનુલક્ષીને આપવામાાં  

આવ્યા છે.જે તજજ્ઞ લેખકો પાસેથી તૈયાર 

કરાવેલ છે . 

ભારત દેર્ની વૈટદક 

ભાર્ા સાંસ્કૃત,       

રાષ્ટ્રભાર્ા તહન્દ્દી, 

માતૃભાર્ા ગુજરાતી 

અને આાંતરરાષ્ટ્રીય ભાર્ા 

અાંગ્રજેી આ ચારયે ભાર્ા 

પ્રાથતમક સ્તર ભાર્ાનુાં 

તર્ક્ષ્ આપે છે.  

 

એસાઈમને્દ્ટ અને સરાાંત 

પટરક્ષા 

એસાઈમને્દ્ટ અને સરાાંત 

પટરક્ષા એસાઈમને્દ્ટ અને સરાાંત 

પટરક્ષા 

એસાઈમને્દ્ટ અને સરાાંત 

પટરક્ષા એસાઈમને્દ્ટ અને સરાાંત 

પટરક્ષા 

એસાઈમને્દ્ટ અને સરાાંત 

પટરક્ષા 

એસાઈમને્દ્ટ અને સરાાંત પટરક્ષા 
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પ્રથભ લષ ફી.એ. 

યાજમળાસ્ત્ર 

યાજમળાસ્ત્ર વલમભાાં વલમ વરાશકાય વવભવિ દ્રાયા ઘડલાભાાં આલરે અભ્માવક્રભ અનુવાય SLM િમૈાય કયલાભાાં આલેર છે. 

ભુખ્મેય PSCM 101 

યાજમળાસ્ત્રનો રયચમ 
 
 

પયજીમાિ વલમભાાંથી   

કોઈણ ફ ે

વાંસ્ત્કૃિ  

(SKT-COM-01) 

વશન્દી  

(HND-COM-01) 

ગુજયાિી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગ્રેજી  

(ENG-COM-01) 
 

ગૌણ વલમભાાંથી  કોઇણ એક  

વાંસ્ત્કૃિ  

વશન્દી  

ગુજયાિી 

અાંગ્રેજી  

ઈવિશાવ-               ેય 1,2     

વભાજળાસ્ત્ર                              

જાશેય લશીલટ 

અથષળાસ્ત્ર 

ભુખ્મ ેય PSCM 102  

વયકાયી િાંરવ્મલસ્ત્થા 
 
  

 

ભાનલ 

માષલયણ 

ENV-

COM-01 

આ ચાયેમ બાા 

પ્રાથવભક સ્ત્િયનુાં  

બાાનુાં વળક્ષણ આ ે

છે.  
 

યાજમળાસ્ત્રની ામાની 

વલબાલના,અભ્માવના 

વલવલધ અવબગભો અન ે

વૈદધાાંવિક ફાફિોની ચચાષ 

કયેર છે. 
 

વયકાયી િાંરવ્મલસ્ત્થા વાંદબષ 

ભાખુાં વભજાલ ેછે. 

ગૌણ વલમોભાાંથી કોઈણ ણ ફ ે

ેયોનો અભ્માવ કયલાનો શોમ છે  

લૈવવલક 

માષલયણીમ 

પ્રવનો અને 

વભસ્ત્માઓ 

જાણલા આ 

ેય ઉમોગી  

છે. 

એવાઈભને્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 

 
 

એવાઈભને્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

  
 

એવાઈભને્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 

એવાઈભને્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 

એવાઈભને્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

દ્રિતીમ લષ ફી.એ. 

યાજમળાસ્ત્ર 

દ્રિતીમ લષ ફી.એ.યાજમળાસ્ત્ર વલમભાાં SLM જે ભૂ ઇવદદયા ગાાંધી ઓન મુવનલર્સવટીની વાભગ્રીભાાંથી ટ્રાદવરેળન કયેર છે. 
 

 ભુખ્મ ેય 

PSCM-03 બાયતભાાં 

વયકાય અન ેયાજકાયણ 
 
 
 
 

પયજીમાત વલમ તયીક ે

પ્રથભ લષભાાં રીધરે   

કોઈણ એક વલમ 

વાંસ્ત્કૃત  

(SKT-COM-01) 

વશદદી  

(HND-COM-01) 

ગુજયાતી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગ્રેજી  

(ENG-COM-01) 
 

ભુખ્મ ેય 

PSCM-05 બાયતીમ 

રોકળાશી વવદધાાંત 

અન ેવ્મલશાય 
 

 

ભુખ્મ ેય 

PSCM-04 આધુવનક 

ફાંધાયણો 
 

નીચનેાભાાંથી કોઈ ણ એક વલમ  

1. પ્રલાવન ફુવનમાદી ATMCOM-01 

2. મોગ દ્રયચમ (AYSCOM-01)  

3. નેચયોથેી (AINCOM-01)  

4. ગ્રામ્મ સ્ત્લાસ્ત્થામ (ARHCOM-01) 

5. ભાનલ અવધકાય (AHRCOM-01) 

6. ડૉ.ફાફાવાશફે આાંફેડકયનુાં જીલન 

ચદ્રયર (ALTCOM-01) 

7.  NGO વાંચારન (ANMCOM-01) 

આ ચાયેમ બાા પ્રાથવભક 

સ્ત્તયનુાં  બાાનુાં વળક્ષણ 

આે છે.  
 

બાયતીમ વયકાય અન ે

યાજકાયણને વભજલા ભાટ ે

ઉમોગી છે. 
 

વલશ્લના આધુવનક 

ફાંધાયણોને વભજાલ ેછે. 
 

 
રોકળાશીના 

ખ્મારો,વવદધાાંતો અને 

વ્મલશાયને વભજલા ઉમોગી 

છે. 

 
ઉયોક્ત ફધા જ 

વલમો વાાંપ્રત 

વભમની જરૂદ્રયમાતને 

અનુરક્ષીને 

આલાભાાં  

આવ્મા છે. 

ગૌણ વલમભાાંથી  

કોઇણ એક વલમ  

યાખલાનો શોમ છે. 

વાંસ્ત્કૃત  

વશદદી  

ગુજયાતી 

અાંગ્રેજી  

ઈવતશાવ-                 

વભાજળાસ્ત્ર                              

જાશેય લશીલટ 

અથષળાસ્ત્ર 

ગૌણ વલમના ફે 

ેયોનો  

અભ્માવ કયલાનો 

શોમ છે.  

એવાઈભદેટ અને વરાાંત 

દ્રયક્ષા  

એવાઈભદેટ અને વરાાંત 

દ્રયક્ષા  

 

એવાઈભદેટ અને વરાાંત 

દ્રયક્ષા  

 

એવાઈભદેટ અને વરાાંત 

દ્રયક્ષા  

 

એવાઈભદેટ અને 

વરાાંત દ્રયક્ષા  

 એવાઈભદેટ અને 

વરાાંત દ્રયક્ષા  

 



 

 

 
તૃતીમ લષ ફી.એ. 

યાજમળાસ્ત્ર 

તૃતીમ લષ ફી.એ.યાજમળાસ્ત્ર વલમભાાં SLM જે ભૂ ઇવદદયા ગાાંધી નેળનર ઓન મુવનલર્સવટીની વાભગ્રીભાાંથી ટ્રાદવરેળન કયેર છે. 

 

 

PSCM-06 આધુવનક 

બાયતીમ  યાજનૈવતક 

વલચાયધાયાઓ 
 

PSCM-07 આાંતયયાષ્ટ્રીમ 

વાંફાંધો 

PCSM-08 

 કાર્સભક લશીલટ 

PSCM-09  

દવિણ એવળમાભાાં વયકાય અને 

યાજનીવત 

 

PSCM-10  
ૂલષ અને દવિણ -ૂલષ 

એવળમાભાાં વયકાય અને 

યાજનીવત 

 

બાયતીમ 

ચચતન,વલચાયકોના 

વલચાયોને વભજલા 

ઉમોગી છે. 

આાંતયયાષ્ટ્રીમ 

ફાફતો,શ્નો,પ્રલાશોને 

વભજલાભાાં ઉમોગી છે. 

ભાનલ વાંચારન, કાર્સભક 

લશીલટને રગતી 

ફાફતોને વભજલાભાાં 

ઉમોગી છે. 

આાંતયયાષ્ટ્રીમ િેરે દવિણ 

એવળમાભાાં યાજનીવતને 

વભજલાભાાં ઉમોગી છે. 
. 

ૂલષ અને દવિણ-ૂલષ 

એવળમાભાાં વયકાય અને 

યાજકાયણની ફાફતોનો 

અભ્માવ આલયી રેલામો છે. 

પયજીમાત વલમ તયીક ે

ફીજા લષભાાં રીધરે   

કોઈણ એક વલમ 

વાંસ્ત્કૃત  

(SKT-COM-01) 

વશદદી  

(HND-COM-01) 

ગુજયાતી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગે્રજી  

(ENG-COM-01) 
 

નીચનેાભાાંથી કોઈ ણ એક વલમ  

1. પીચય રેખન 

2. યેડિમો ભાટે રેખન 

3. ફજાય પ્રડિમા  

4. વનકાવ પ્રડિમા અને દસ્ત્તાલેજીકયણ 

5. કામાષરમ વ્મલસ્ત્થાતાંર અને વાંચારન 

6. વેિેટયીમર પ્રેક્ટીવ 

7. ભૂલ્મ વળિણ અને આધ્માવમભક 
 

 

ઉયોક્ત ફધા જ વલમો વાાંપ્રત વભમની 

જરૂડયમાતને અનુરિીને આલાભાાં  

આવ્મા છે. 

આ ચાયેમ બાા 

પ્રાથવભક સ્ત્તયનુાં  

બાાનુાં વળિણ 

આે છે.  
 
 

એવાઈભેદટ અન ેવરાાંત 

ડયિા 

એવાઈભેદટ અન ેવરાાંત 

ડયિા એવાઈભેદટ અન ેવરાાંત 

ડયિા 

એવાઈભેદટ અન ેવરાાંત 

ડયિા એવાઈભેદટ અન ેવરાાંત 

ડયિા 

એવાઈભેદટ અન ેવરાાંત 

ડયિા 

એવાઈભેદટ અન ેવરાાંત ડયિા 
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પ્રથભ લ ષ ફી.એ . 
યાજમળાસ્ત્ર 

યાજમળાસ્ત્ર વલમભાાં વલમ વરાશકાય વવભવિ દ્રાયા ઘડલાભાાં આલેર અભ્માવક્રભ 

અનુવાય SLM િૈમાય કયલાભાાં આલેર છે. 

મુખ્યેર PSCM 101 

રાજયશાસ્ત્રનો રરચય 

 

 

પયજીમાિ વલમભાાંથી   

કઈણ ફ  ે

વાંસ્ત્કૃિ  

(SKT-COM-01) 

વશન્દી  

(HND-COM-01) 

ગુજયાિી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગે્રજી  

(ENG-COM-01) 

 

ગોણ વલમભાાંથી  કઇણ એક  

વાંસ્ત્કૃિ  

વશન્દી  

ગુજયાિી 

અાંગે્રજી  

ઈવિશાવ-               ેય 1,2     

વભાજળાસ્ત્ર                              

જાશેય લશીલટ 

અથષળાસ્ત્ર 

મુખ્ય ેર PSCM 102  
સરકારી તતં્રવ્યવસ્થા 

 
  

ભાનલ 

માષલયણ 

ENV-

COM-01 

આ ચાયેમ 

બાા 

પ્રાથવભક 

સ્ત્િયનુાં  

બાાનુાં 

વળક્ષણ આે 

છે.  

 

યાજમળાસ્ત્રની 

ામાની 

વલબાલના,અભ્મા

વના વલવલધ 

અવબગભ અને 

વૈદધાાંવિક 

ફાફિની ચચાષ 

કયેર છે. 

 

વયકાયી 

િાંરવ્મલસ્ત્થા 

વાંદબષ ભાખુાં 

વભજાલે છે. 
ગોણ 

વલમભાાંથી 

કઈણ ણ 

ફે ેયન 

અભ્માવ 

કયલાન શમ 

છે  

લૈવવલક 

માષલયણીમ 

પ્રવન અને 

વભસ્ત્માઓ 

જાણલા આ 

ેય ઉમગી  

છે. 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

  

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

રદ્રિીમ લ ષ ફી.એ . 
યાજમળાસ્ત્ર 

રદ્રિીમ લષ ફી.એ.યાજમળાસ્ત્ર વલમભાાં SLM જે ભૂ ઇવન્દયા ગાાંધી ઓન 

મુવનલર્સવટીની વાભગ્રીભાાંથી ટ્રાન્વરેળન કયેર છે. 
 

 મુખ્ય ેર 

PSCM-03 
ભારતમા ંસરકાર 
અન ેરાજકારણ 

પયજીમાિ વલમ િયીકે 

પ્રથભ લ ષભા ાં રીધેર   

કઈણ એક વલમ 

વાંસ્ત્કૃિ  

(SKT-COM-01) 

વશન્દી  

(HND-COM-01) 

ગુજયાિી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગે્રજી  

(ENG-COM-01) 

મુખ્ય ેર 

PSCM-05 
ભારતીય ોકશાહી 

સસદ્ાતં અન ે
વ્યવહાર 

 

મુખ્ય ેર 

PSCM-04 
આધસુનક બધંારણો 

 

નીચનેાભા ાંથી કઈ ણ એક વલમ  

1. પ્રલાવન ફુવનમાદી ATMCOM-
01 

2. મગ રયચમ (AYSCOM-01)  

3. નેચયેથી (AINCOM-01)  

4. ગ્રામ્મ સ્ત્લાસ્ત્થામ (ARHCOM-
01) 

5. ભાનલ અવધકાય (AHRCOM-
01) 

6. ડૉ.ફાફાવાશેફ આાંફેડકયનુાં 

જીલન ચરયર (ALTCOM-01) 

7.  NGO વાંચારન (ANMCOM-
01) 

આ ચાયેમ 

બાા 

પ્રાથવભક 

સ્ત્િયનુાં  

બાાનુાં 

વળક્ષણ 

આે છે.  

 

બાયિીમ 

વયકાય અને 

યાજકાયણને 

વભજલા 

ભાટે 

ઉમગી છે. 

 

વલવલના 

આધુવનક 

ફાંધાયણને 

વભજાલે છે. 
 

 

ોકશાહીના 
ખ્યાો,સસદ્ાતંો 
અને વ્યવહારને 
સમજવા 
ઉયોગી છે. 
 

ઉયક્િ ફધા 

જ વલમ 

વાાંપ્રિ વભમની 

જરૂરયમાિને 

અનુરક્ષીને 

આલાભાાં  

આવ્મા છે. 

ગોણ વલમભા ાંથી  

કઇણ એક વલમ  

યાખલાન શમ છે. 

વાંસ્ત્કૃિ  

વશન્દી  

ગુજયાિી 

અાંગે્રજી  

ઈવિશાવ-                 

વભાજળાસ્ત્ર                              

જાશેય લશીલટ 

અથષળાસ્ત્ર 

ગોણ વલમના ફે 

ેયન  

અભ્માવ કયલાન 

શમ છે.  

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા  

 



 

 

 

 
તતૃીય વષષ બી.એ. 

રાજયશાસ્ત્ર 

તતૃીય વષષ બી.એ.યાજમળાસ્ત્ર વલમભાાં SLM જે ભૂ ઇવન્દયા ગાાંધી નેળનર ઓન 

મુવનલર્સવટીની વાભગ્રીભાાંથી ટ્રાન્વરેળન કયેર છે. 
 

PSCM-06 
આધસુનક 
ભારતીય  
રાજનૈસતક 

સવચારધારાઓ 

PSCM-07 
આંતરરાષ્ટ્રીય સબંંધો 

PCSM-08 

 કાસમિક વહીવટ 

PSCM-09  

દક્ષિણ એસશયામા ંસરકાર 
અને રાજનીસત 

 

PSCM-10  

પવૂષ અને દક્ષિણ -પવૂષ 
એસશયામા ંસરકાર અને 

રાજનીસત 

 

ભારતીય 
ક્ષચિંતન,સવચારકો
ના સવચારોને 

સમજવા 
ઉયોગી છે. 

આંતરરાષ્ટ્રીય 
બાબતો,શ્નો,પ્ર

વાહોને 
સમજવામા ં
ઉયોગી છે. 

માનવ સચંાન, 
કાસમિક વહીવટને 
ગતી બાબતોને 

સમજવામા ં
ઉયોગી છે. 

આંતરરાષ્ટ્રીય િેત્રે 
દક્ષિણ એસશયામા ં

રાજનીસતને 
સમજવામા ં
ઉયોગી છે. 

. 

પવૂષ અને દક્ષિણ-
પવૂષ 

એસશયામા ં
સરકાર અને 
રાજકારણની 
બાબતોનો 

અભ્યાસ આવરી 
ેવાયો છે. 

પયજીમાિ વલમ  િયીક ે 

ફીજા લ ષભા ાં રીધ ેર   

કઈણ એક વલમ  

વાંસ્ત્કૃિ  

(SKT-COM-01) 

વશન્દી  

(HND-COM-01) 

ગુજયાિી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગે્રજી  

(ENG-COM-01) 

 

નીચેનાભા ાંથી કઈ ણ એક વલમ  

8. પીચય રેખન 

9. યેરડમ ભાટે રેખન 

10. ફજાય પ્રરક્રમા  

11. વનકાવ પ્રરક્રમા અને 

દસ્ત્િાલેજીકયણ 

12. કામાષરમ વ્મલસ્ત્થાિાંર અને 

વાંચારન 

13. વેકે્રટયીમર પ્રેક્ટીવ 

14. ભૂલ્મ વળક્ષણ અને આધ્માવમભક 
 

 

ઉયક્િ ફધા જ 

વલમ વાાંપ્રિ 

વભમની 

જરૂરયમાિને 

અનુરક્ષીને 

આલાભાાં  

આવ્મા છે. 

આ ચાયેમ 

બાા પ્રાથવભક 

સ્ત્િયનુાં  બાાનુાં 

વળક્ષણ આે 

છે.  
 

 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા 
એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા 

એવાઈભેન્ટ અને 

વરાાંિ રયક્ષા 
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 (૨૦૧૭ પહલેા) 

બી.એ 

રાજયશાસ્ત્ર 

 બી.એ.રાજયશાસ્ત્ર વિષયમાાં SLM જે મૂળ ઇવદિરા ગાાંધી નશેનલ ઓપન યવુનિર્સિટીની સામગ્રીમાાંથી ટ્રાદસલેશન કરેલ છે. 

 

  

EPS ૦૨ ભારતીય 
સરકાર અન ે
રાજકારણ  
 

EPS ૦3 આધનુનક 
ભારતીય રાજનૈનતક 
નિચારધારાઓ  
 

EPS ૦૫ દક્ષિણ 
એનશયામાાં સરકાર 
અને રાજકારણ 

EPS ૦૬ પિૂવ અન ે
અગ્નન એનશયામાાં સરકાર 
અને રાજકારણ  

 

EPS ૦૭ આંતરરાષ્ટ્રીય 
સાંબ ાંધો 

 

આ પપેરમાાં 
ભારતીય 

સરકાર,બ ાંધારણ,રા
જય સરકાર 
િગેરેની માહહતી 
મળે છે. 

આ પપેરમાાં આધનુનક 
રાજકીય નિચારધારા જેિી કે 
લોકશાહી,રાજાશાહી,ફાાંસીિાદ 
િગરેેની માહહતી મળેછે 

આ પપેરમાાં દક્ષિણ 
એનશયાના દેશો 
નપેાલ,ભતૂાન,શ્રીલાંકા,
િગેરે માહહતી પ્રાપ્ત 
થાય છે 

પિૂવ અને દક્ષિણ-પિૂવ 
એનશયામાાં સરકાર અને 
રાજકારણની બાબતોનો 
અભ્યાસ આિરી લેિાયો 

છે. 
. 

આંતરરાષ્ટ્રીય 
બાબતો,પશ્નો,પ્રિાહોન ે

સમજિામાાં ઉપયોગી છે 

EPS ૦૧ રાજકીય 
નસદ્ાાંતો અન ે
સ ાંસ્થાઓનો પહરચય 

 

આ પેપરમાાં રાજકીય 

વસદધાાંતો અને 

સરકારી સાંસ્ત્થાઓનો 

ખ્યાલ આિે છે.  
 

 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

બી.એ.રાજયશાસ્ત્ર વિષયમાાં SLM જે મળૂ ઇવદિરા ગાાંધી નશેનલ ઓપન યુવનિર્સિટીની સામગ્રીમાાંથી ટ્રાદસલશેન કરલે છે. 

ગૌણ વિષયમાાંથી  કોઇપણ એક  

સાંસ્ત્કતૃ  

વિદિી  

ગુજરાતી 

અાંગ્રેજી  

ઈવતિાસ-               પેપર 1, 2     

સમાજશાસ્ત્ર                               

જાિેર િિીિટ 

અથિશાસ્ત્ર 

 

મખુ્યપેપર PSCM 01 

રાજયશાસ્ત્રનો પહરચય 

 

 

મખુ્ય પેપર PSCM 02  

સરકારી તાંત્રવ્યિસ્થા 
 
  

 

માનિ 

પયાિિરણ 

ENV-

COM-01 

ફરજીયાત વિષયમાાંથી   

કોઈપણ બ ે

સાંસ્ત્કતૃ  

(SKT-COM-01) 

વિદિી  

(HND-COM-01) 

ગુજરાતી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગ્રેજી  

(ENG-COM-01) 

 

િૈવવિક 

પયાિિરણીય 

પ્રવનો અને 

સમસ્ત્યાઓ 

જાણિા આ 

પેપર ઉપયોગી  

છે. 

રાજયશાસ્ત્રની પાયાની 

વિભાિના,અભ્યાસના વિવિધ 

અવભગમો અને સદૈધાાંવતક 

બાબતોની ચચાિ કરેલ છે. 

 

સરકારી તાંરવ્યિસ્ત્થા સાંિભિ 

માળખુાં સમજાિે છે. 

ગૌણ વિષયોમાાંથી કોઈપણ પણ બે 

પેપરોનો અભ્યાસ કરિાનો િોય છે  

આ ચારયે ભાષા 

પ્રાથવમક સ્ત્તરનુાં  

ભાષાનુાં વશક્ષણ આપે 

છે.  

 
એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

  

 

એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

 એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

 

એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

 
એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

 

 

 

૨૦૧૭ પછી 

પ્રથમ િષિ બી.એ.  
રાજયશાસ્ત્ર 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગૌણ વિષયના બે 

પેપરોનો  

અભ્યાસ કરિાનો 

િોય છે.  

૨૦૧૭ પછી 

રિતીય િષિ બી.એ. 
રાજયશાસ્ત્ર 

રિતીય િષિ બી.એ.રાજયશાસ્ત્ર વિષયમાાં SLM જે મૂળ ઇવદિરા ગાાંધી ઓપન યવુનિર્સિટીની સામગ્રીમાાંથી ટ્રાદસલેશન કરેલ છે. 

 

 

 મખુ્ય પેપર 

PSCM-03 
ભારતમાાં સરકાર 

 
 

 

ફરજીયાત વિષય તરીક ે

પ્રથમ િષિમાાં લીધલે   

કોઈપણ એક વિષય 

સાંસ્ત્કતૃ  

(SKT-COM-01) 

વિદિી  

(HND-COM-01) 

ગુજરાતી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગ્રેજી  

(ENG-COM-01) 

 

મખુ્ય પેપર 

PSCM-05 ભારતીય 
લોકશાહી નસદ્ાાંત 
અને વ્યિહાર 

 
 

મખુ્ય પેપર 

PSCM-04 
આધનુનક બાંધારણો 

 

નીચનેામાાંથી કોઈ પણ એક વિષય  

1. પ્રિાસન બવુનયાિી 

ATMCOM-01 

2. યોગ પરરચય (AYSCOM-01)  

3. નેચરોપેથી (AINCOM-01)  

4. ગ્રામ્ય સ્ત્િાસ્ત્થાય (ARHCOM-
01) 

5. માનિ અવધકાર (AHRCOM-
01) 

6. ડૉ.બાબાસાિેબ આાંબેડકરનુાં 

જીિન ચરરર (ALTCOM-01) 

7.  NGO સાંચાલન 

(ANMCOM-01) 

આ ચારયે ભાષા પ્રાથવમક 

સ્ત્તરનુાં  ભાષાનુાં વશક્ષણ 

આપે છે.  

 

ભારતીય સરકાર અને 

રાજકારણને સમજિા માટે 

ઉપયોગી છે. 

 

વિવિના આધુવનક 

બાંધારણોન ેસમજાિે છે. 
 

 

લોકશાહીના 
ખ્યાલો,નસદ્ાાંતો અન ે
વ્યિહારને સમજિા 
ઉપયોગી છે. 
 

ઉપરોક્ત બધા જ 

વિષયો સાાંપ્રત 

સમયની જરૂરરયાતને 

અનુલક્ષીને 

આપિામાાં  

આવ્યા છે. 

ગૌણ વિષયમાાંથી  

કોઇપણ એક વિષય  

રાખિાનો િોય છે. 

સાંસ્ત્કતૃ  

વિદિી  

ગુજરાતી 

અાંગ્રેજી  

ઈવતિાસ-                 

સમાજશાસ્ત્ર                               

જાિેર િિીિટ 

અથિશાસ્ત્ર 

એસાઈમેદટ અન ેસરાાંત 

પરરક્ષા  

એસાઈમેદટ અન ેસરાાંત 

પરરક્ષા  

 

એસાઈમેદટ અન ેસરાાંત 

પરરક્ષા  

 
એસાઈમેદટ અન ેસરાાંત 

પરરક્ષા  

 

એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

 

એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ૨૦૧૭ પછી 
તતૃીય િર્વ બી.એ. 

રાજયશાસ્ત્ર 

તતૃીય િર્વ બી.એ.રાજયશાસ્ત્ર વિષયમાાં SLM જે મૂળ ઇવદિરા ગાાંધી નેશનલ ઓપન યુવનિર્સિટીની સામગ્રીમાાંથી ટ્રાદસલેશન કરેલ છે. 

 

  

PSCM-06 
આધનુનક ભારતીય  

રાજનૈનતક 
નિચારધારાઓ 

 

PSCM-07 
આંતરરાષ્ટ્રીય સાંબ ાંધો 

 

PCSM-08 

 કાનમિક િહીિટ 

PSCM-09  
દક્ષિણ એનશયામાાં સરકાર 

અને રાજનીનત 

 

PSCM-10  
પિૂવ અને દક્ષિણ-પિૂવ 

એનશયામાાં સરકાર અને 
રાજનીનત 

 

ભારતીય 
ક્ષચિંતન,નિચારકોના 
નિચારોને સમજિા 

ઉપયોગી છે. 
 

આંતરરાષ્ટ્રીય 
બાબતો,પશ્નો,પ્રિાહોન ે

સમજિામાાં ઉપયોગી છે. 

 

માનિ સાંચાલન, 
કાનમિક િહીિટન ે

લગતી બાબતોન ે
સમજિામાાં ઉપયોગી 
છે 

આંતરરાષ્ટ્રીય િતે્ર ે
દક્ષિણ એનશયામાાં 

રાજનીનતને 
સમજિામાાં ઉપયોગી 

છે. 
 

પિૂવ અને દક્ષિણ-પિૂવ 
એનશયામાાં સરકાર અને 
રાજકારણની બાબતોનો 
અભ્યાસ આિરી લેિાયો 

છે. 
 

ફરજીયાત વિષય તરીક ે

બીજા િષિમાાં લીધલે   

કોઈપણ એક વિષય 

સાંસ્ત્કૃત  

(SKT-COM-01) 

વિદિી  

(HND-COM-01) 

ગુજરાતી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગ્રજેી  

(ENG-COM-01) 

 

નીચનેામાાંથી કોઈ પણ એક વિષય  

8. ફીચર લેખન 

9. રેરડયો માટે લેખન 

10. બજાર પ્રરિયા  

11. વનકાસ પ્રરિયા અને િસ્ત્તાિેજીકરણ 

12. કાયાિલય વ્યિસ્ત્થાતાંર અને સાંચાલન 

13. સેિેટરીયલ પ્રેક્ટીસ 

14. મૂલ્ય વશક્ષણ અને આધ્યાવમમક 
 

 

ઉપરોક્ત બધા જ વિષયો સાાંપ્રત સમયની 

જરૂરરયાતને અનુલક્ષીને આપિામાાં  

આવ્યા છે. 

આ ચારયે ભાષા 

પ્રાથવમક સ્ત્તરનુાં  

ભાષાનુાં વશક્ષણ 

આપે છે.  
 

 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 
એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત પરરક્ષા 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રાજયશાસ્ત્ર વિષયમાાં વિષય સલાિકાર સવમવત િારા ઘડિામાાં આિેલ અભ્યાસિમ અનુસાર SLM તૈયાર કરિામાાં આિેલ છે. 

ગૌણ વિષયમાાંથી  કોઇપણ એક  

સાંસ્ત્કતૃ  

વિદિી  

ગુજરાતી 

અાંગ્રેજી  

ઈવતિાસ-               પેપર 1, 2     

સમાજશાસ્ત્ર                               

જાિેર િિીિટ 

અથિશાસ્ત્ર 

 

મખુ્યપેપર PSCM 101 

રાજયશાસ્ત્રનો પહરચય 

 

 

મખુ્ય પેપર PSCM 102  

સરકારી તાંત્રવ્યિસ્થા 
 
  

 

માનિ 

પયાિિરણ 

ENV-

COM-01 

ફરજીયાત વિષયમાાંથી   

કોઈપણ બ ે

સાંસ્ત્કતૃ  

(SKT-COM-01) 

વિદિી  

(HND-COM-01) 

ગુજરાતી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગ્રેજી  

(ENG-COM-01) 

 

િૈવવિક 

પયાિિરણીય 

પ્રવનો અને 

સમસ્ત્યાઓ 

જાણિા આ 

પેપર ઉપયોગી  

છે. 

રાજયશાસ્ત્રની પાયાની 

વિભાિના,અભ્યાસના વિવિધ 

અવભગમો અને સદૈધાાંવતક 

બાબતોની ચચાિ કરેલ છે. 

 

સરકારી તાંરવ્યિસ્ત્થા સાંિભિ 

માળખુાં સમજાિે છે. 

ગૌણ વિષયોમાાંથી કોઈપણ પણ બે 

પેપરોનો અભ્યાસ કરિાનો િોય છે  

આ ચારયે ભાષા 

પ્રાથવમક સ્ત્તરનુાં  

ભાષાનુાં વશક્ષણ આપે 

છે.  

 
એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

  

 

એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

 એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

 

એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

 
એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

 

 

 

 ફબે્રઆુરી-2020 

પ્રથમ િષિ બી.એ. 
રાજયશાસ્ત્ર 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ગૌણ વિષયના બે 

પેપરોનો  

અભ્યાસ કરિાનો 

િોય છે.  

રાજયશાસ્ત્ર વિષયમાાં વિષય સલાિકાર સવમવત િારા ઘડિામાાં આિેલ અભ્યાસિમ અનુસાર SLM તૈયાર કરિામાાં આિેલ છે. 

 

 મખુ્ય પેપર 

PSCM-203 ભારતમાાં 
સરકાર અને રાજકારણ 

 

 
 

 

ફરજીયાત વિષય તરીક ે

પ્રથમ િષિમાાં લીધલે   

કોઈપણ એક વિષય 

સાંસ્ત્કતૃ  

(SKT-COM-01) 

વિદિી  

(HND-COM-01) 

ગુજરાતી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગ્રેજી  

(ENG-COM-01) 

 

મખુ્ય પેપર 

PSCM-205 
લોકશાહીનાાં મળૂભતૂ 

નસદ્ાાંતો 
વ્યિહાર 

 
 

મખુ્ય પેપર 

PSCM-204 ભારતમાાં 
પ ાંચાયતીરાજ 

 

નીચનેામાાંથી કોઈ પણ એક વિષય  

15. પ્રિાસન બવુનયાિી 

ATMCOM-01 

16. યોગ પરરચય (AYSCOM-01)  

17. નેચરોપેથી (AINCOM-01)  

18. ગ્રામ્ય સ્ત્િાસ્ત્થાય (ARHCOM-
01) 

19. માનિ અવધકાર (AHRCOM-
01) 

20. ડૉ.બાબાસાિેબ આાંબેડકરનુાં 

જીિન ચરરર (ALTCOM-01) 

21.  NGO સાંચાલન 

(ANMCOM-01) 

આ ચારયે ભાષા પ્રાથવમક 

સ્ત્તરનુાં  ભાષાનુાં વશક્ષણ 

આપે છે.  

 

ભારતીય સરકાર અને 

રાજકારણને સમજિા માટે 

ઉપયોગી છે. 

 

વિવિના આધુવનક 

બાંધારણોન ેસમજાિે છે. 
 

 

લોકશાહીના 
ખ્યાલો,નસદ્ાાંતો અન ે
વ્યિહારને સમજિા 
ઉપયોગી છે. 
 ઉપરોક્ત બધા જ 

વિષયો સાાંપ્રત 

સમયની જરૂરરયાતને 

અનુલક્ષીને 

આપિામાાં  

આવ્યા છે. 

ગૌણ વિષયમાાંથી  

કોઇપણ એક વિષય  

રાખિાનો િોય છે. 

સાંસ્ત્કતૃ  

વિદિી  

ગુજરાતી 

અાંગ્રેજી  

ઈવતિાસ-                 

સમાજશાસ્ત્ર                               

જાિેર િિીિટ 

અથિશાસ્ત્ર 

એસાઈમેદટ અન ેસરાાંત 

પરરક્ષા  

એસાઈમેદટ અન ેસરાાંત 

પરરક્ષા  

 

એસાઈમેદટ અન ેસરાાંત 

પરરક્ષા  

 એસાઈમેદટ અન ેસરાાંત 

પરરક્ષા  

 

એસાઈમેદટ અન ેસરાાંત 

પરરક્ષા 

 

એસાઈમેદટ અન ે

સરાાંત પરરક્ષા  

 

રિતીય િષિ બી.એ. 
રાજયશાસ્ત્ર 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તતૃીય િર્વ બી.એ. 
રાજયશાસ્ત્ર 

તતૃીય િર્વ બી.એ.રાજયશાસ્ત્ર વિષયમાાં SLM જે મૂળ ઇવદિરા ગાાંધી નેશનલ ઓપન યુવનિર્સિટીની સામગ્રીમાાંથી ટ્રાદસલેશન કરેલ છે. 

 

  

    PSCM-306 

રાજકીય 
નિચારધારા 

 

PSCM-307 

આધનુનક ભારતીય 
રાજકીય નિચારકો 

 

PCSM-308 

 ભારતીય 
નિદેશનીનત 

 

PSCM-309 

આંતરરાષ્ટ્રીય 
રાજકરણ 

 

PSCM-310  

જાહરે િહીિટનો 
પહરચય 

 

રાજકીય 
નિચારધારા જેિી કે 
લોકશાહી,મડૂીિાદ,
સામ્યિાદ,ફાાંસીિાદ
,માર્કસવિાદ િગેરે 
સમજિા ઉપયોગી 
છે. 
 

ભારતીય 
ક્ષચિંતન,નિચારકોના 
નિચારોને સમજિા 

ઉપયોગી છે 

. 

ભારત,અમેહરકા,રનશયા
,ચીન નિદેશનીનતનો 
અભ્યાસ કરિામાાં 
આિ ેછે. 

 

આંતરરાષ્ટ્રીય 
બાબતો,પશ્નો,પ્રિાહોન ે

સમજિામાાં ઉપયોગી છે. 
. 

માનિ સાંચાલન, કાનમિક 
િહીિટને લગતી 
બાબતોને સમજિામાાં 
ઉપયોગી છે 

 

ફરજીયાત વિષય તરીક ે

બીજા િષિમાાં લીધલે   

કોઈપણ એક વિષય 

સાંસ્ત્કૃત  

(SKT-COM-01) 

વિદિી  

(HND-COM-01) 

ગુજરાતી  

(GUJ-COM-01) 

અાંગ્રજેી  

(ENG-COM-01) 

 

નીચનેામાાંથી કોઈ પણ એક વિષય  

22. ફીચર લેખન 

23. રેરડયો માટે લેખન 

24. બજાર પ્રરિયા  

25. વનકાસ પ્રરિયા અને િસ્ત્તાિેજીકરણ 

26. કાયાિલય વ્યિસ્ત્થાતાંર અને સાંચાલન 

27. સેિેટરીયલ પ્રેક્ટીસ 

28. મૂલ્ય વશક્ષણ અને આધ્યાવમમક 
 

 

ઉપરોક્ત બધા જ વિષયો સાાંપ્રત સમયની 

જરૂરરયાતને અનુલક્ષીને આપિામાાં  

આવ્યા છે. 

આ ચારયે ભાષા 

પ્રાથવમક સ્ત્તરનુાં  

ભાષાનુાં વશક્ષણ 

આપે છે.  
 

 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત 

પરરક્ષા 

એસાઈમદેટ અને સરાાંત પરરક્ષા 
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Library and Information Science 

School of Humanities and Social Science 

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 

Mapping of Curricula to Progrram Outcome-BLIS  

BLIS 

Bachelor of Library and Information Science 

The program started to impart skills and training necessary for the effective organisation and 

management of libraries and information units in the present-day context and providing varieties 

of library and information services with the help of IT. The main purpose of the Programme is to 

help professional development for those who are already employed in different types of libraries 

and aspire for better employment. It also provides a platform for the fresh entrants who wish to 

pursue a career in library and information science. 

BLIS-01 

Library 

and 

Society 

(ગ્રથંાય 
અને સમાજ) 

BLIS-02 

Library 

Manageme

nt 

(ગ્રથંાય 
સચંાન) 

BLIS-03 

Library 

Classification 

Theory 

(ગ્રથંાય 
ળર્ગીકરણ 
સસદ્ાતં) 

BLIS-03P 

Library 

Classification

: Practical 

(ગ્રથંાય 
ળર્ગીકરણ 
પ્રયોર્ગ) 

BLIS- 04 

Library 

Cataloguing: 

Theory 

ગ્રથંાય 
સચૂીકરણ 
સસદ્ાતં 

BLIS- 04P 

Library 

Cataloguin

g: Practical 

(ગ્રથંાય 
સચૂીકરણ 
પ્રયોર્ગ) 

BLIS- 05 

Reference & 

Information 

Sources 

(સદંર્ભ અને 
માહિતી સ્ત્રોત) 

BLIS- 06 

Informati

on 

Services 

(માહિતી 
સેળાઓ) 

BLIS- 07 

Informat

ion 

Technol

ogy: 

Basics 
માહિતી 

ટેકનોોજી
: મલૂભતૂ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

The Subject 

clear the 

concept of 

Development 

of Libraries 

and Their 

Role in 

Society, 

Different 

types of 

libraries and 

their 

functions, 

Library 

Legislation, 

Resource 

sharing and 

user’s 

study’s, 

Library 

Associations, 

The concept 

of Principles 

of Library 

Management, 

Information 

Resources 

Development

, Use and 

Maintenance 

of the library, 

Human 

Resources 

Development

, Library 

finance and 

budget clear 

in this 

subject. 

This Subject 

gives 

overview of 

Elements of 

Library 

Classification, 

Theory and 

Development 

of library 

classification, 

Approaches 

to library 

classification, 

Study of 

selected 

library 

classification 

system. 

This Subject 

gives 

overview of 

Dewey 

decimal 

classification 

19th edition 

part 1and 

part-2,    

Colon 

classification 

6th edition 

and 

Introduction 

to the 

application of 

postulation 

and 

principles for 

facet analysis 

This Subject 

gives 

overview 

Purpose and 

types of 

library 

catalogue, 

Format of 

Catalogue 

Entries, 

Choice and 

Rendering of 

Headings 

and 

cataloguing 

of non-print 

information 

channel, 

Subject 

indexing, 

vocabulary 

control and 

recent 

development 

of 

cataloguing. 

 

This 

Subject 

gives 

overview 

of AACR 

2R Part-1, 

and 2 

classified 

catalogue 

code part 

1 and 2. 

This 

Subject 

gives 

overview 

of Study of 

Reference 

sources, 

Categories 

of 

Reference 

sources 

part-1, 

Categories 

of 

Reference 

sources 

part-2, 

Non-

Documenta

ry sources. 

This 

Subject 

gives 

overview 

of 

Informati

on 

services 

and 

organizati

on, 

Informati

on 

services 

and 

methods. 

This 

Subject 

gives 

overview 

of Basic 

elements 

and 

Contours 

of 

Informatio

n 

technology, 

Application 

software, 

Library 

automation

, 

Informatio

n system 

and 

network,  

Assignm

ent and 

Term 

end 

Exam 

Assignm

ent and 

Term 

end 

Exam 

Assignm

ent and 

Term 

end 

Exam 

Assignm

ent and 

Term 

end 

Exam 

Assignm

ent and 

Term 

end 

Exam 

Assignm

ent and 

Term 

end 

Exam 

Assignm

ent and 

Term 

end 

Exam 

Assignm

ent and 

Term 

end 

Exam 

Assignm

ent and 

Term 

end 

Exam 
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Bachelor of Computer Application 

1st semester 

(English) FYBA 

E 

9 This programme is designed by BAOU, to develop 

proficiency in Computer and Information Technology skills 

and enhance information about communication, organization 

and management in context of global IT environment.  

 

BCAR 101 

FUNDAMENTALS 

OF COMPUTERS 

AND INFORMATION 

TECHNOLOGY 

 

BCAR 102 

OPERATING 

SYSTEM AND 

SOFTWARE 

INSTALLATION 

BCAR 103  

FUNDAMENTALS 

OF PROGRAMMING 

USING  

C LANGUAGE 

 

BCAR 104 

INTRODUCTION TO 

INTERNET 

TECHNOLOGIES AND 

HTML 

BCAR 105 

COMMUNICATION 

SKILLS 

The subject 

provides 

knowledge 

about computer 

fundamentals, 

memory and I/O 

devices. It also 

includes 

information 

about networks, 

Internet and 

digital security 

and computer 

applications.  

 

It contains 

knowledge 

regarding Operating 

System Principles 

and detail 

description of 

process 

management, 

device management 

and File 

Management. It 

also includes 

information about 

protection, security 

and software 

installation. 

This subject 

provides detailed 

information about 

fundamental 

concepts of 

programming 

language, logical 

structure of 

decision making 

and looping 

structure, 

implementation 

and operations on 

simple and 

complex data 

structures and file 

handling. 

 

The subject 

provides 

knowledge 

regarding Internet 

and Extranet, 

Network, 

application of 

Internet, Internet 

technologies and 

its applications. It 

also deals with 

HTML and wed 

page 

development. 

 

The subject 

teaches 

communication 

techniques for 

professional 

environment and 

impart effective 

business 

presentation 

skills. 

 

Assignment and Term –End 

Examination 



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bachelor of Computer Application 

2nd semester 

(English) FYBA 

E 

9 This programme is designed by BAOU, to develop 

proficiency in Computer and Information Technology skills 

and enhance information about communication, organization 

and management in context of global IT environment.  

 

BCAR 201 

DATA STRACTURE 

USING C 

BCAR 202 

DATABASE 

MANAGEMENT 

SYSTEM 

BCAR 203  

DIGITAL 

ELECTRONICS AND 

COMPUTER 

ORGANIZATION 

BCAR 204 

OBJECT ORIENTED 

CONCEPTS &  

PROGRAMMING - 1 

(CORE JAVA) 

BCAR 205 

SYSTEM 

ANALYSIS AND 

DESIGN 

The subject deals 

with different 

primitive and non-

primitive, complex 

data structures and 

give understanding 

about logical 

operations on 

different data 

structures. It also 

provides 

information about 

searching and 

sorting techniques 

and file structure. 

 

It contains 

information about 

Data models, ER 

model, Relational 

Database, 

Database design, 

SQL and 

OODBMS. It also 

contains concepts 

like Data 

warehousing, Data 

Mining and Data 

security and Dara 

recovery 

mechanisms. 

 

 

This subjects in-

depth information 

about different 

number systems, 

Boolean algebra 

and digital 

components of 

CPU like 

Input/Output 

Devices and Flip-

flops. 

 

The subject 

contains basic 

programming 

concepts in JAVA, 

concepts like 

objects, classes, 

inheritance, 

exceptional 

handling and 

multithreading and 

gives 

understanding 

about Abstract 

window toolkit and 

working with files. 

 

This subject 

deals with 

system 

development life 

cycle, 

preliminary 

system analysis, 

system 

requirement 

specifications 

and analysis, 

prototyping and 

4GLS. 

 

Assignment and Term –End 

Examination 



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor of Computer Application 

3rd semester 

(English) FYBA 

E 

9 This programme is designed by BAOU, to develop 

proficiency in Computer and Information Technology skills 

and enhance information about communication, organization 

and management in context of global IT environment.  

 

BCAR 301 

INTRODUCTION TO 

COMPUTER 

NETWORK 

BCAR 302 

RELATIONAL 

DATABASE 

MANAGEMENT 

SYSTEM 

BCAR 303  

SYSTEM 

PROGRAMMING AND  

INTRODUCTION TO 

MICROPROCESOR 

BCAR 304 

OBJECT ORIENTED 

CONCEPTS &  

PROGRAMMING – II 

(ADVANCE JAVA) 

BCAR 305 

PERSONALITY 

DEVELOPMENT 

The subject 

provides 

information about 

network essentials 

and standards, 

in-depth 

information about 

LAN, WAN AND 

TCP/IP. It also 

consists of concepts 

like network OS and 

network 

management, 

network 

communication and 

socket 

programming. 
 

The subject gives 

information 

about basic 

concepts and 

SQL* plus, 

interactive SQL 

and Oracle, 

Concepts like 

store procedure, 

triggers and 

cursor, PL/SQL. 
 

 

The subject 

provides 

information about 

system 

programming and 

assembly language, 

introduction to 

microprocessor, 

8085, 8086/8088 

programming, 

memory. 

 

This Subject gives 

in-depth 

knowledge about 

Java review and 

swing components, 

Java database 

connectivity and 

networking, 

Remote method 

invocation and 

JavaBeans, 

Servlets and JSP 

programming. 

 

This subject 

helps learner to 

be creative, and 

analytical. Impart 

skills that help in 

developing and 

maintaining 

optimistic vision.  

 

Assignment and Term –End 

Examination 



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bachelor of Computer Application 

4th semester 

(English) FYBA 

E 

9 This programme is designed by BAOU, to develop 

proficiency in Computer and Information Technology skills 

and enhance information about communication, organization 

and management in context of global IT environment.  

 

BCAR 401 

WEB TECHNOLOGY 

USING FOSS 

(LAMP/WAMP) 

BCAR 402 

SOFTWARE 

ENGINEERING 

BCAR 403  

CLIENT/SERVER 

ARCHITECTURE 

 

BCAR 404 

PROJECT WORK 

The subject 

provides 

introduction to web 

essentials and 

different markup 

languages. It also 

gives in-depth 

information about 

need of open 

sources and FOSS 

(free and open-

source software) 

software license, 

Linux technology 

and representation 

of web data and web 

services.  
 

The subject 

provides deep 

knowledge 

regarding various 

software project 

management 

techniques, and 

concepts like 

quality 

management, 

software testing 

and software risk 

management 

covered  

in-depth. Case 

studies are also 

provided to 

understand various 

scenarios related 

to software 

engineering. 
 

The subject deals 

with basics of 

client server 

architecture and 

services, client 

side and server 

side services, 

client server 

system 

development 

software and 

introduction to 

programming 

languages related 

to ASP.NET. 
 

The subject 

improves insight of 

software 

development 

process and 

enhances  

ability of software 

and website 

programming and 

maintenance. 

 

Assignment and Term –End 

Examination 

Internal and External 

Viva Voce 



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bachelor of Computer Application 

5th semester 

(English) FYBA 

E 

9 This programme is designed by BAOU, to develop 

proficiency in Computer and Information Technology skills 

and enhance information about communication, organization 

and management in context of global IT environment.  

 

BCAR 501 

BUSINESS 

APPLICATIONS AND  

INTRODUCTION TO 

ERP 

BCAR 502 

OBJECT 

ORITENTED 

ANALYSIS AND 

DESIGN 

BCAR 503  

MOBILE 

APPLICATION 

DEVELOPMENT 

 

BCAR 504 

INTERNET 

PROGRAMMING 

(ASP.NET USING C#) 

The subject consists 

of overview of ERO 

and related 

technology, ERP 

modules, vendors 

and business.  

It also provides 

knowledge about 

Business process  

Re-engineering, 

ERP 

implementation and 

its competitive 

advantages. It also 

consists of various 

case studies to 

understand ERP. 

The subject 

provides 

information 

regarding 

methodologies, 

object modelling, 

unified 

modelling 

language (UML) 

and other 

diagrams, 

component 

technology. It 

also provides 

case studies to 

understand 

implementation 

of various 

diagrams. 
 

The content of the 

subject deals with 

basics of android 

application, 

android 

application and 

user interface 

design, android 

networking and 

development, 

android 

application 

publishing and 

content providers. 

 

The subject deals 

with building 

blocks and web 

controls of 

ASP.NET 

programming 

model, validation 

control and data 

source controls. It 

also gives 

information about 

working with 

database, working 

with user 

application. 

Assignment and Term –End 

Examination 



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Bachelor of Computer Application 

6th semester 

(English) FYBA 

E 

9 This programme is designed by BAOU, to develop 

proficiency in Computer and Information Technology skills 

and enhance information about communication, organization 

and management in context of global IT environment.  

 

BCAR 601 

E-COMMERCE 

BCAR 602 

PROJECT WORK 

The subject gives 

information about 

revolution and basics 

of e- commerce,  

e-commerce process 

and implementation, 

relation of  

e-commerce and 

internet, e-commerce 

websites and  

e- banking. 

 

 

The subject improves 

insight of software 

development process 

and enhances  

ability of software 

programming, 

installation, testing 

and maintenance. 

 

 

Assignment and Term –End 

Examination 

Internal and External 

Viva Voce 



Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 

 

Mapping of Curricula with Programme Outcomes 

 

Bachelor of Computer Applications (Multimedia) 

February 2020 onwards 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

This 3 year programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for the students who are interested in Multimedia 

animation development and processing. 

 

BCADES 101 

VIDEO 

PRODUCTION 

BASICS 

BCADES 102 

COMPUTER 

GRAPHICS & 

ILLUSTRATOR 

BCADES 103 

PRINTING & 

RESOLUTION 

BCADES 104 

MOTION 

GRAPHICS 

BCADES 105 

DIGITAL 

AUDIO 

BCADES 106 

IMAGE 

EDITING & 

PROCESSING 

The subject 

contains concept 

of graphics 

formats and color 

model, video 

camera options 

and operations. It 

also consists of 

shooting and 

streaming video 

techniques and 

video editing 

basics and video 

formats. 

The subject deals with 

concept of graphics 

formats and colour 

model; working with 

tools and menu; 

working with drawing 

tools and typography. 

and pathfinder, filter, 

effect and printing 

concеpts. 

The subject 

contains data 

regarding 

printing 

graphics, file 

formats, 

scanning and 

resolutions; 

printing 

process and 

prepress layout 

and concept of 

printing 

process. 

The subject 

contains 

software-

adobe after 

effects 

introduction, 

animation and 

effects, 

advanced 

keying, matte 

and animation 

technique and 

3d and 

rendering in 

after effects. 

The subject 

has detail 

information 

regarding 

elements for 

sound, sound 

recording, 

sound mixing 

techniques, 

audio 

processing and 

audio file 

formats. 

Introduction 

to multimedia 

and its tools; 

image editing 

and masking; 

layers, image 

menu and 

image adjust 

menu; filters 

& textures. 

Assignment and Term –End 

Examination 

BCADES 107 

UI/UX 

RESPONSIVE 

WEBSITES-

STYLING 

BCADES 108 

WEB 

PROTOTYPING 

Bachelor of Computer Applications (Multimedia) 

1st semester 

The subject 

contains 

introduction 

to web 

prototyping, 

dynamic web 

and 

interactive 

web and 

styling 

websites. 

The subject has 

detail information 

about introduction 

of UI/UX 

responsive 

websites-styling; 

images, links, and 

tables; forms and 

animated images 

and page layout. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

This 3 year programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for the students who are interested in Multimedia 

animation development and processing. 

 

BCADES 201 

COMMUNICA-

TION  

SKILLS 

BCADES 202 

VISUAL 

COMMUNICA-

TION 

BCADES 203 

ARCHITECTURE 

DESIGN-1 

BCADES 204 

MAPPING 

TECHNOLOGY 

BCADES 205 

ARCHITECTURE 

DESIGN-2 

BCADES 206 

SOUND 

EDITING 

The subject 

teaches 

communication 

techniques for 

professional 

environment and 

impart effective 

business 

presentation 

skills. 

The subject deals 

with principles of 

design 

understanding the 

composition, 

practicing and using 

the design elements 

and understanding 

and practicing 

design process. 

The subject 

contains 

information 

regarding basic 

tools, 

modifiers and 

rendering 

techniques. 

The subject 

deals with 

introduction & 

basic tools for 

mapping; 

textures part; 

working with 

3d filters & 

importing 

textures in 3d 

max. 

The subject 

contains 

information 

regarding 

rendering 

techniques, 

effects & 

animation, 

character 

animation. 

The subject 

deals with 

introduction 

to sound 

editing, 

making 

sounds, 

making 

background 

music. 

Assignment and Term –End 

Examination 

BCADES 207 

VIDEO 

EDITING 

BCADES 208 

CHARACTER 

ANIMATION 

Bachelor of Computer Applications (Multimedia) 

2nd semester 

The subject 

contains 

introduction 

to character 

animation & 

anatomy, 

animation & 

motion 

capture and 

non-linear 

animation. 

The subject has 

detailed 

information 

regarding camera 

shots, options & 

handling, camera 

setup, studio 

setup & editing 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

This 3 year programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for the students who are interested in Multimedia 

animation development and processing. 

 

BCADES 301 

ANIMATION 

PRODUCTION 

PROCESS 

BCADES 302 

SCRIPT 

WRITING 

BCADES 303 

2D ANIMATION  

& PUBLICATION 

BCADES 304 

3D 

ILLUSION-1 

BCADES 305 

3D  

ILLUSION-2 

BCADES 306 

VIRTUAL 

REALITY 

The subject 

explains 

principles of 

animation and 

animation 

production 

process in 

detail. 

The subject deals with 

introduction story 

writing, dialogues, 

character development; 

story-telling, story 

boarding, wise, panel 

wise, from various 

angles, cameras and 

special effects. 

 

The subject deals 

with basics of 2D 

Animation using 

Flash software, 

create 2D 

Animation based 

applications using 

Flash Script and 

create interactive 

animation 

creation. It also 

gives information 

regarding design 

games and 

application in 

flash software. 

The subject 

discusses basic 

understanding 

of 3D models 

with high 

quality textures. 

It helps to learn 

to create 

different lights - 

IBL (Image 

Based Lighting) 

& PBR 

(Physical Based 

Lighting) and 

also helps to 

rendering. 

The subject 

contains the 

basics of 

rigging and to 

create 

character Rigs. 

It also helps to 

understand the 

basics of 

Animation & 

applying the 

Principles of 

Animation and 

to learn to 

create dynamic 

animation. 

The subject 

helps to learn 

to create 3D 

interactive 

environment 

using VR 

ready devices. 

Assignment and Term –End 

Examination 

BCADES 307 

PROJECT 

PORTFOLIO 

Bachelor of Computer Applications (Multimedia) 

3rd semester 

The project work 

gives insight to 

Implement Digital 

design skills in 

real applications 

and Develop 

Animation 

Portfolio using 2D 

& 3D Animation 

and helps to 

composite the real 

world captured 

footage along with 

3D Animation or 

environment 

created. 

Internal and External 

Viva Voce 



 

 

Mapping of Curricula with 

Programme Outcomes 

 

Bachelor of Commerce 

(B.Com) 

 

 

 

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 

Jyotirmay Parisar, Opp. Shri Balaji Temple, 

Sarkhej-Gandhinagar Highway, Chharodi, Ahmedabad – 382481, Gujarat 

Operator: +917929796223,24,25 +912717297170 | Toll Free No.: 18002331020 

Email: office.scs@baou.edu.in | Web: https://baou.edu.in/ 



FY B.Com 

 B.Com - Bachelor of 
Commerce with Major in 
Accounting and Finance. 

  

 This programme is designed and developed 
with the help of subject experts, exclusively 
for the potential entrepreneurs. To develop 
skills and competencies of students in the 
field of Accounting and Finance. 

  

      

 BCCCO101 
COMMERCIAL 
COMMUNICATION 

BCENG102 
COMPULSORY 
ENGLISH 

BCFACN103  
FINANCIAL 
ACCOUNTING 

BCBOMN104 
BUSINESS 
ORGANISATION & 
MANAGEMENT 

BCECON105 
MICRO-
ECONOMICS 

      

     

It aims at making 
students aware of 
how to 
communicate/write 
commercial letters, 
drafts etc.. 

It aims at making 
students aware of 
how a 
communicative 
situation 
influences the 
choice of 
sentence 
structure and 
vocabulary. 

It aims at making 
students aware of 
procedures, 
policies and 
methodology of 
financial 
accounting and 
related concepts. 

It aims at making 
students aware of 

principles and 
functions of 

management and 
basic knowledge 

about various 
areas of 

management like 
human resource, 

finance, and 
marketing. 

It aims at making 
students aware of 
the topics of 
consumer 
behavior, 
producers behavior 
and equilibrium 
analysis. 

      

 

 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

 



SY B. Com 

 B.Com - Bachelor of 
Commerce with Major in 
Accounting and Finance. 

  

 This programme is designed and developed 
with the help of subject experts, exclusively 
for the potential entrepreneurs. To develop 
skills and competencies of students in the 
field of Accounting and Finance. 

  

      

BCCCON201 
COMMERCIAL 
COMMUNICATION-
II 

BCECON202 
MACRO 
ECONOMICS 

BCCACN203 
COST 
ACCOUNTING 

BCCOAN207 
BUSINESS 
MANAGEMENT-II 
 

BCTAXN205 
INCOME TAX 
&GST 

      

     

It aims at making 
students aware of 
how to 
communicate/write 
commercial letters, 
drafts etc.. 

It aims at making 
students aware 
about National 
Income Analysis, 
Aggregate 
concepts of 
Demand and 
Supply.  

It aims at making 
students aware of 
Costing concepts 
like Job costing, 
Product costing. 

1. To explain the 
meaning and 

significance of 
different 

components of 
financial 

management. 
2. To describe the 
marketing policy 
and framework 

and its influence 
on the business 

It aims at making 
students aware of 
Indian Tax Systems, 
Income Tax 
Procedures and 
filing of GST 
Returns. 
 

      

 

 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

 



TY B.Com 

 B.Com - Bachelor of 
Commerce with Major in 
Accounting and Finance. 

  

 This programme is designed and developed 
with the help of subject experts, exclusively 
for the potential entrepreneurs. To develop 
skills and competencies of students in the 
field of Accounting and Finance. 

  

      

BCCCO301 
Commercial 
Communication-III 

BCECON302 
INDIAN 
ECONOMICS 

BCMACN308 
ACCOUNTING & 
FINANCE-III 

BCAUDN304 
AUDITING 

BCBLAN305 
BUSINESS LAW 

      

     

It aims at making 
students aware of 
how to 
communicate/write 
commercial letters, 
drafts etc.. 

It aims at making 
students aware of 
Economic Issues 
related to 
Infrastructure, 
Environment, 
Human 
Development. 

It aims at making 
students able to 
understand the 
financial matters, 
Account 
statements and 
Accounting 
standards.  

It aims at making 
students aware of 

Principles and 
Methodologies of 

Auditing.   

It aims at making 
students aware of 
the Law of 
Contracts, Sale of 
Goods Act, and 
Consumer Act. 

      

 

 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

 



 

 

Mapping of Curricula with 

Programme Outcomes 

 

Bachelor of Commerce 

(B.Com) 

 

 

 

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University 

Jyotirmay Parisar, Opp. Shri Balaji Temple, 

Sarkhej-Gandhinagar Highway, Chharodi, Ahmedabad – 382481, Gujarat 

Operator: +917929796223,24,25 +912717297170 | Toll Free No.: 18002331020 

Email: office.scs@baou.edu.in | Web: https://baou.edu.in/ 



FY B.Com 

B.Com - Bachelor of 
Commerce with Major in 
Accounting and Finance. 

 

This programme is designed and developed 
with the help of subject experts, exclusively 
for the potential entrepreneurs. To develop 
skills and competencies of student in the 
field of Accounting and Finance. 

 

     

 BCCCO101 
COMMERCIAL 
COMMUNICATION 

BCENG102 
COMPULSORY 
ENGLISH 

BCFACN103  
FINANCIAL 
ACCOUNTING 

BCBOMN104 
BUSINESS 
ORGANISATION & 
MANAGEMENT 

BCECON105 
MICRO-
ECONOMICS 

     

    

It aims at making 
students aware of 
how to 
communicate/write 
commercial letters, 
drafts etc.. 

It aims at making 
students aware of 
how a 
communicative 
situation 
influences the 
choice of 
sentence 
structure and 
vocabulary. 

It aims at making 
students aware of 
procedures, 
policies and 
methodology of 
financial 
accounting and 
related concepts. 

It aims at making 
students aware of 

principles and 
functions of 

management and 
basic knowledge 

about various 
areas of 

management like 
human resource, 

finance, and 
marketing. 

It aims at making 
students aware of 
the topics of 
consumer 
behavior, 
producers behavior 
and equilibrium 
analysis. 

     

 

 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

 



SY B. Com 

B.Com - Bachelor of 
Commerce with Major in 
Accounting and Finance. 

 

This programme is designed and developed 
with the help of subject experts, exclusively 
for the potential entrepreneurs. To develop 
skills and competencies of student in the 
field of Accounting and Finance. 

 

     

BCCCON201 
COMMERCIAL 
COMMUNICATION-
II 

BCECON202 
MACRO 
ECONOMICS 

BCCACN203 
COST 
ACCOUNTING 

BCCOAN207 
BUSINESS 
MANAGEMENT-II 
 

BCTAXN205 
INCOME TAX 
&GST 

     

    

It aims at making 
students aware of 
how to 
communicate/write 
commercial letters, 
drafts etc.. 

It aims at making 
students aware 
about National 
Income Analysis, 
Aggregate 
concepts of 
Demand and 
Supply.  

It aims at making 
students aware of 
Costing concepts 
like Job costing, 
Product costing. 

1. To explain 
meaning and 

significance of 
deferent 

components of 
financial 

management. 
2. To describe the 
marketing policy 
and framework 

and its influence 
on the business 

It aims at making 
students aware of 
Indian Tax Systems, 
Income Tax 
Procedures and 
filing of GST 
Returns. 
 

     

 

 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

 



TY B.Com 

B.Com - Bachelor of 
Commerce with Major in 
Accounting and Finance. 

 

This programme is designed and developed 
with the help of subject experts, exclusively 
for the potential entrepreneurs. To develop 
skills and competencies of student in the 
field of Accounting and Finance. 

 

     

BCCCO301 
Commercial 
Communication-III 

BCECON302 
INDIAN 
ECONOMICS 

BCMACN308 
ACCOUNTING & 
FINANCE-III 

BCAUDN304 
AUDITING 

BCBLAN305 
BUSINESS LAW 

     

    

It aims at making 
students aware of 
how to 
communicate/write 
commercial letters, 
drafts etc.. 

It aims at making 
students aware of 
Economic Issues 
related to 
Infrastructure, 
Environment, 
Human 
Development. 

It aims at making 
students able to 
understand the 
financial matters, 
Account 
statements and 
Accounting 
standards.  

It aims at making 
students aware of 

Principles and 
Methodologies of 

Auditing.   

It aims at making 
students aware of 
Law of Contracts, 
Sale of Goods Act, 
and Consumer Act. 

     

 

 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

Assignment and 
Term-end exam. 

 



DR. BABASAHEB AMBEDKAR OPEN UNIVRSITY 

 

 

 

 

 

MAPPING OF CURRICULA WITH  

PROGRAMME OUTCOMES 

 

 

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 

(BBA) 

February 2020 onwards 

  



(MEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor of Business 

Administration (BBA)                

9 

This programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for the management learners; to enhance, 

enrich and develop skills and the knowledge of Business 

Administration and also provide practical knowledge of 

Industry through Internship programme 

BBA First Semester 

Develop the understanding 

of concept, definition, 

objectives, functions and its 

features and how 

management affects human 

and physical resources. The 

idea about different 

management goals with 

examples are explained. 

Understanding the 

nature and function of 

Accounts and how to 

keep books in 

organisation, 

importance of accounts 

and the basic details 

about accounts are well 

described with 

examples. 

Develop the understanding of 

concepts of communication 

with knowledge on verbal and 

non-verbal communication. 

The main focuses on grammar, 

importance of Communication 

in Corporate and personality 

development through soft 

skills. 

Develop the 

understanding of 

concept, 

definition, 

objectives, 

functions of 

Economics. 

Assignment and Term –End 

Examination 

BBAR 101  
Principles of 

Management 

 

BBAR-102  

Basics of Accounting 

 

BBAR-103  

Business  

Communication  Skills 

 

BBAR-104 

Business Economics 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor of Business Administration 

(BBA) 

 

E 

9 

This programme is designed and developed by BAOU, exclusively 

for the management learners; to enhance, enrich and develop skills 

and the knowledge of Business Administration and also provide 

practical knowledge of Industry through Internship programme 

BBAR 201 

Marketing 

Management 

 

BBAR 202 

Financial 

Management 

 

BBAR 203   

Computer 

Application 

BBAR 204   

Individual and 

Organisational 

Behaviour 

It provides knowledge of 

Marketing  and the Evolving 

New Trends of Marketing, 

and also Understand 

Customer Relationship 

Management, Marketing 

Information System, 

Marketing Intelligence 

System, and Consumer 

Buying Behaviour, different 

Marketing Channels and 

Integrated Marketing 

Communication. 

It provides theoretical as 

well as  practical 

knowledge of of the 

financial management, 

identify the reason why 

financial planning is 

necessary, learners will 

be able to study 

operating  leverage, 

financial  leverage and  

total leverage meaning, 

formula and risk 

associated with it. 

Basic knowledge and 

moderate proficiency 

about the operation of 

a computer and 

software installation, 

learners will be able  

to use the Internet in 

an effective and 

efficient manner, 

including installation 

and management of 

browser plug-ins.  

Understand the 

applicability of the 

concept of 

organizational behavior 

to understand the 

behavior of people in 

the organization and 

analyze the 

complexities associated 

with management of 

the group behavior in 

the organization. 

Assignment and Term end 

Examination 

BBA Second Semester 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This programme is designed and developed by BAOU, exclusively 

for the management learners; to enhance, enrich and develop skills 

and the knowledge of Business Administration and also provide 

practical knowledge of Industry through Internship programme 

BBAR 301 

Business 

Environment 

 

BBAR 302  

Human Resource 

Management 

 

BBAR 303   

Management & 

Information System 

BBAR 304   

Business Analytics 

Bachelor of Business Administration (BBA) 

Gain an understanding 

of the supply and 

demand theory and its 

impact of current and 

potential changes 

taking place in the 

environment and 

analyze the 

complexities 

associated with Micro 

and Macro 

Environment of 

Business. 

Understand of the 

concept of human 

resource management 

and its relevance in 

organizations, and 

integrate the knowledge 

of HR concepts to take 

correct business 

decisions. 

Know the Skills and 

capabilities in information 

systems and operations 

management to contribute 

to an organization upon 

entry and gain the 

understanding of the 

processes of organizations 

and the key role that 

information systems  

play. 

It provides the 

opportunity to learn 

and critically apply the 

concepts and methods 

of business analytics, 

describe, identify, 

model and solve 

decision problems  in 

different settings. 

Assignment and Term end 

Examination 

BBA Third Semester 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This programme is designed and developed by BAOU, 

exclusively for the management learners; to enhance, enrich 

and develop skills and the knowledge of Business 

Administration and also provide practical knowledge of 

Industry through Internship programme 

BBAR 401  

Basics of Research 

Methods 

 

BBAR 402  

Business and 

Industrial Laws 

BBAR 403   

Service Marketing 

BBAR 404   

Production & Operation 

Management 

Acquired the 

knowledge of basic 

concepts of research 

and its methodologies, 

identify, select and 

define appropriate 

research problem and 

parameters. 

Understand the 

contemporary 

knowledge , basic 

concepts, time tested 

principles, evolving 

theories, latest 

technique ,emerging 

ideas, ever changing 

procedures and 

practices in the field of 

Law. 

Describe and explain how 

the characteristics of 

service products vary 

from tangible goods, and 

how this influences on 

design and 

implementation of 

marketing strategies for 

services and  compare 

different service types 

and draw consequences 

for marketing strategy 

development. 

Develop an 

understanding of 

the fundamentals 

of operations 

management and 

innumerable 

adjustment 

processes to 

expand 

productivity and 

competitiveness 

Assignment and Term end 

Examination 

Bachelor of Business Administration  

(BBA) 

 

BBA Fourth Semester 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBAR 501  

Direct and Indirect 

Taxes 

BBAR 502 

Cost Accounting 

BBAR 503 

Entrepreneurship 

Development 

BBAR 504  

Project Work (Research 

Methods and ROL) 

Develop the knowledge 

of reverse charge 

mechanism, forward 

charge mechanism, 

mixed supply and 

composite supply, and 

various exemptions 

under the new Goods 

and Service tax regime 

and calculate the 

amount of SGST, CGST 

and IGST payable after 

considering the eligible 

input tax credit. 

Understand the 

theoretical and 

practical aspects of 

process costing 

system trailed in large 

organizations having 

different processes 

and learns  will also 

get advanced 

knowledge of the 

allocation of 

expenditures based on 

individual business 

activities. 

 

Strategically plan 

and implement an 

entrepreneurial 

business idea and 

learn 

entrepreneurial 

leadership and 

management style. 

It provides the 

opportunity to 

understand basic 

principles and 

knowledge found in the 

literature related to the 

research topic and 

develop professional 

skills. 

 

Assignments and Term-End Examination 

Internal & External 

Viva Voce 

This programme is designed and developed by BAOU, exclusively 

for the management learners; to enhance, enrich and develop skills 

and the knowledge of Business Administration and also provide 

practical knowledge of Industry through Internship programme 

Bachelor of Business Administration 

(BBA) 

 

 

BBA Fifth Semester 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor of Business Administration  (BBA) 

This programme is designed and developed by BAOU, exclusively 

for the learners of management, to enhance, enrich and develop 

skills and the knowledge of Business Administration and also 

provide practical understanding of Industry through Internship 

programme 

BBAR 601  

Financial Services 

BBAR 602  

Management 

Accounting 

BBAR 603  

Corporate Governance 

& Business Ethics 

 

BBAR 604  

Project (Analysis & 

Report Writing) 

Acquired terminology and 

concept of fundamental 

financial concepts, 

especially financial 

services and also 

understand the regulatory 

environment in which 

Financial Services are 

undertaken. 

Develop and apply 

the techniques of 

management 

accounting in the 

financial decision 

making in the 

business corporates 

and  analyze the 

financial statements. 

 

It provides basic 

knowledge of Ethical 

Codes and understand 

the importance and 

initiatives of Corporate 

Social Responsibility 

and also  describe basic 

concepts of Business 

Ethics,Values, Norms 

and Beliefs. 

 

BBA Sixth Semester 

 

It provides the 

opportunity to develop 

skill in specific business 

disciplines; such as 

operations management, 

human resources 

management, marketing, 

statistics, accounting, 

economics, business law  

and finance. 

Assignments and Term-End Examination Internal & External 

Viva Voce 
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Bachelor Of Business Administration (Air Travel Management) (BBAAT)  

This programme is designed and developed by BAOU, exclusively designed to develop the knowledge 

and skills to act effectively in administrative and managerial roles in the Aviation/Airport sector. 

BBAAT First Year 

Develop the 

understanding of 

concept, definition, 

objectives, functions, 

theoretical 

foundations of 

Hospitality 

Management, gain 

knowledge on the 

development of 

hospitality profession 

in India; imbibe the 

principles, recognise 

the need and 

importance of 

hospitality 

management. 

Understand the role 

of english to survive 

in this competative 

era, gaining 

knowledge  about 

basic grammar and 

report writing, 

develop the 

understanding of 

advance grammar, 

importance of 

Communication in 

Corporate, 

personality 

development 

through soft skills. 

Develop the 

understanding of 

concept, 

definition, 

objectives, 

functions and its 

features and how 

management 

affects human and 

physical resources. 

The idea about 

different 

management goals 

with examples are 

explained. 

Develop the 

understandin

g of concept, 

definition, 

objectives, 

Context and 

learning of 

geographical 

location of 

tourism. 

Assignment and Term –End 

Examination 

BBAATR-101 

Introduction to 

Hospitality 

BBAATR-102 

English for Hotel & 

Tourism Industry 

BBAATR-103  

Principles of 

Management 

BBAATR-

104 

Geography of 

Tourism 

BBAATR-105 

Air Hostess and 

Cabin Crew 

Management 

BBAATR-106 

Front Office 

Management 

BBAATR-108 

Computer 

Reservation 

System 

BBAATR-

109  

Flight 

Catering 

BBAATR-107 

Principles and 

Practices of 

Tourism 

Develop the 

understanding of 

concept, definition, 

objectives, functions, 

theoretical and 

practical foundations 

of Computer 

Reservation System, 

gain knowledge on 

the development of 

Computer 

Reservation System:  

recognise the need 

and importance of 

CRS in hospitality 

industry. 

Gain an 

understanding of 

the development 

in Flight Catering 

and importance of 

Flight Catering in 

aviation industry 

also understand 

the issues and 

trends in flight 

catering and 

pricing, viability, 

flight type and 

class and supply 

chain of flight 

catering. 

Develop the 

understanding 

of concept, 

definition, 

objectives, 

functions, 

theoretical 

foundations of 

Tourism, gain 

knowledge on 

the 

development of 

Tourism in 

India and 

Foreign also. 

Gaining 

knowledge 

about the 

importance of 

front office in 

hospitality 

sector, 

understand the 

work flow and 

work process 

in front office. 

Learners will be 

equipped with cabin 

crew training, duties 

and documentation, 

passenger 

information list, 

inflight 

announcements, 

examine the 

importance of skin 

and hair care for 

men and women,  

makeup and hair 

style for men and 

women. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor Of Business Administration (Air Travel Management) (BBAAT)  

This programme is designed and developed by BAOU, exclusively designed to develop the knowledge 

and skills to act effectively in administrative and managerial roles in the Aviation/Airport sector. 

BBAAT Second Year 

Know the concepts 

of travel and 

tourism, the 

framework of the 

system, different 

categories and form 

of tourism as well 

as the impacts of 

tourism. 

Ascertain airline 

booking systems 

and Interpret flight 

documentation 

and importance of 

documentation 

and also 

understand 

ticketing policies 

and technique and 

fare structure 

Rules and police, 

Passports & 

VISA. 

Ascertain issues 

relating to aviation 

safety as mandated 

by the OSHA, FAA 

and  EPA  also 

enlightens 

fundamental 

concepts of aviation 

safety and defines 

and compares risk 

and safety concepts 

although explains 

the need for 

establishing aviation 

safety. 

Acquired 

terminology for 

French language 

and learners can 

express effectively 

and precisely in 

simple French in 

the present tense 

and simple past  

tense, and also 

equipped  with 

Read, write and 

pronounce French 

at an elementary 

level. 

Assignment and Term –End 

Examination 

BBAATR-201 

Travel Agency and 

Tour Operations 

BBAATR-202 

Airfare & Ticketing 

Part-I 

BBAATR-203  

Aviation Hazards 

BBAATR-204  

French Language 

BBAATR-205 

Airline and Tourism 

Marketing 

BBAATR-206 

Cargo and Logistics 

Management 

BBAATR-208 

Industrial Training 

(Logbook, WTO, 

Project Manual) 

BBAATR-207 

Hospitality Law 

Learnerns will 

be get practical 

knowledge of 

the Industry and 

also explore 

how the 

Aviation 

Industry work. 

Establish 

knowledge of India 

and National 

aviation law and 

regulations and also 

designate the role 

of the central, state, 

and local 

governments under 

the Indian 

Constitution in 

formation and 

enforcement of 

aviation rules and 

regulations. 

Learn about 

Logistics and 

Cargo Concepts, 

history, and 

common terms 

used in logistics 

and cargo 

handling, rules 

governing 

acceptance of 

cargo. 

Acquired the 

concept and 

components of 

marketing, also 

assess the results 

of a marketing 

plan for an airline 

and develop the 

tools of market 

research to study 

consumer behavior 

and evaluate 

customer service. 

Internal & External Viva 

Voce 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor Of Business Administration (Air Travel Management) (BBAAT)  

This programme is designed and developed by BAOU, exclusively designed to develop the knowledge 

and skills to act effectively in administrative and managerial roles in the Aviation/Airport sector. 

BBAAT Third Year 

Acquired the 

knowledge of 

Tourism Products, 

Assets and 

Resources and also 

develop a 

systematized 

method of 

classifying the 

various products 

and resources and 

exploring them. 

Exhibit basic 

knowledge of air 

transportation and 

disaster 

management within 

the aviation and 

aerospace 

industries. 

Acquired the 

knowledge of 

passenger’s baggage 

check-in, boarding 

and arrival service 

processes, including 

passengers with 

special needs. 

Develop the 

understanding of 

concepts of 

communication with 

knowledge on verbal 

and non-verbal 

communication. The 

main focuses on 

grammar, importance 

of Communication in 

Corporate and 

personality 

development through 

soft skills. 

Assignment and Term –End 

Examination 

BBAATR-301 

Indian Tourism 

Product 

 

BBAATR-302 

Air Transportation & 

Disaster Management 

BBAATR-303  

Passenger 

Management 

BBAATR-304  

Business Communication 

& Soft Skills 

BBAATR-305 

Airport Operation & 

Management 

BBAATR-306 

Airfare & Ticketing 

Part-II 

BBAATR-307 

Research Project 

+Presentation 

Learnerns will 

be get practical 

knowledge of 

the Industry and 

also able to 

learn how to 

write a research 

project and also 

equipped with 

presentation 

skills.   

Learn advance 

part of Airfare & 

Ticketing and also 

acquaint with 

IATA 

geographical 

areas, airline 

geography, 

freedom of air 

,city codes ,airport 

codes and airline 

codes. 

Understand terminology for 

discussing Airport 

Operation and Management 

and also demostrate major 

regulation and changes in 

technology affecting the 

growth and improvement of 

commercial air service and 

the relevance of current 

central guidelines and other 

guidance relating to airline 

operations and 

management. 

Internal & External Viva 

Voce 
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ફેચરય ઓપ એજ્મુકેળન  

ફી.એડૌ. (ODL) 

ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકય ઓન મુનનલર્સવટી, અભદાલાદન ફી.એડૌ.ન અભ્માવક્રભ પ્રાથનભક અને ભાધ્મનભક ળાા કક્ષાએ વેલાયત 

નળક્ષકનાં અવયકાયક અધ્મમન-અધ્માનની પ્રક્રક્રમા ભાટ ે તેભને આલશ્મક એલાં કોળલ્મ અને ક્ષભતાઓ નલકવાલલાન ધ્મેમ ધયાલે છે. 

પ્રસ્તુત અભ્માવક્રભ નળક્ષક વાથે તેભના અનુબલના આદાન-પ્રદાનની તક ૂયી ાડ ેછે. ળાાઓભા ંવેલાયત નળક્ષકને નલદ્યાથીઓની 

જરૂયીમાત પ્રભાણ ેતેભના અધ્મમન અનબુલ વંદ કયલા ભાટ ેઅન ેઆમનજત કયલા ભાટે પ્રત્વાનશત કયે છે. તદ્દઉયાંત ભલૂ્માંકન અન ે

ળાા પ્રફધં જેલા ક્ષતે્રભા ંતેભના જ્ઞાનભાં લૃનધધ કય ેછે અને તે અગંનેી મગ્મ વભજ કેલે છે. 

પ્રથભ લષ નધલતીમ લષ 

જૂથ – A પયજીમાત ેય 

ES-101  અધ્મેતા અન ેનલકાવનુ ંભનનલજ્ઞાન 

ES-102 લતષભાન બાયતભા ંનળક્ષણના ક્રયભાણ 

ES-103 નળક્ષણ પ્રનળક્ષણ (Learning to Teach) 
 

જૂથ – A પયજીમાત ેય 

ES-201 ળૈક્ષનણક પ્રોધનગકી અને ICT 

ES-202 ભાન અને ભૂલ્માંકન 

ES-203 અધ્મમન અધ્માન વાભગ્રી નલકાવ 

જૂથ – B નલમલસ્ત ુેય 

ES-111 નલજ્ઞાન અને ટેકનરજીનું અધ્માન 

ES-112 ગનણતનુ ંઅધ્માન 

ES-113 વાભાનજક નલજ્ઞાનનું અધ્માન 

ES-114 અંગ્રેજીનુ ંઅધ્માન 

ES-115 નશન્દીનું અધ્માન  

ES-116 ગુજયાતીનુ ંઅધ્માન  

ES-117 વંસ્કૃતનું અધ્માન  

ES-118 લાનણજ્મ વ્મલસ્થાનુ ંઅધ્માન 

ES-119 નાભાના ંભૂતત્લનુ ંઅધ્માન  

ES-120 ભનનલજ્ઞાનનુ ંઅધ્માન 
 
 

જૂથ – B પાઉન્ડળેન ેય 

ES-221 જીલન કોળલ્મ ભાટેનુ ંનળક્ષણ 
 

 

જૂથ – C લકૈનલ્ક ેય 

ES-231 અનધકક્ષણ નનયીક્ષણ 

ES-232 વભાજના નલનળષ્ટ લગોનુ ંનળક્ષણ / કન્મા 

કેલણી 

ES-233 વાનશત્મ ધલાયા નળક્ષણ 

ES-234 દૂયલતી નળક્ષણ  

ES-235  મગ નળક્ષણ (CYS)  

ES-236 ઈ-રર્નનગ 
 
 
 



 

જૂથ – C પાઉન્ડળેન ેય 

ES-121 બાયતભાં પ્રાથનભક અને ભાધ્મનભક નળક્ષણન 

નલકાવ 

જૂથ – D પ્રામનગક ેય 

ES-241 લકષળ આધાક્રયત પ્રામનગક કામષ 

ES-242 પ્રામનગક ાઠ (એક નલમ ધધનત) 

ES-243 ળાા આધાક્રયત પ્રામનગક કામષ 

જૂથ – D લકૈનલ્ક ેય  

ES-131 નળક્ષણભાં માષલયણ 

ES-132 ભાનલ અનધકાય અન ેવભુદામ નલકાવ 

ES-133 ભાગષદળષન અને વરાશ  

ES-134 નલનળષ્ટ નળક્ષણ (સ્ે. એજ્મુકેળન)  

ES-135 વભાલેળક ળાા 

ES-136 ભાધ્મભન નળક્ષણભાં નલનનમગ 
 
 

જૂથ – E પ્રામનગક ેય 

ES-141 લકષળ આધાક્રયત પ્રામનગક કામષ 

ES-142 પ્રામનગક ાઠ (એક નલમ ધધનત) 

અભ્માવક્રભના ઉદ્દળે : 

1. વેલાયત નળક્ષકભાં અનબુલનુ ંઆકરન અન ેવ્મલવાનમક કોળલ્મન નલકાવ કયલ. 

2. નલનલધ ળૈક્ષનણક ધધનતઓ અન ેભાધ્મનભક ળાાના નલદ્યાથીઓના અધ્મમન અનબુલન ેઆમનજત કયલાના અનબગભ અંગ ે

ભેલેરંુ જ્ઞાન અન ેવભજ કેલલી. 

3. અધ્મામન અનબુલની વંદગી કયલા અન ેતેભન ેવંકનરત કયલાનાં કોળલ્મન નલકાવ કયલ. 

4. અધ્મમન પ્રક્રક્રમાનું સ્લરૂ વભજલું. 

5. અધ્મેતાઓની નલદ્યાકીમ અને અંગત વભસ્માઓ શર કયલાના ંકોળલ્મ કેલલા. 

6. ભૂલ્માંકનની નલનલધ પ્રક્રક્રમાઓ અન ેપ્રલીનધઓ ઉયાંત તેભના લગષખંડભાં ઉામજન અગંના જ્ઞાન અને વભજ કેલલા. 

7. ભૂલ્માંકનના ઉકયણ (વાધન)ની વંદગી, નનભાષણ અન ેઉમગ અગંેના કોળલ્મ કેલલા. 

8. ળાા પ્રફધંના નલનલધ ાવાઓ અંગે જાણકાયી ભેલી તે અંગનેી વભજ નલકવાલલી. 

9. નલનલધ પ્રકાયની અધ્માન અન ેવશામક વલેાઓ આમનજત કયલા અંગનેી ક્ષભતાઓન નલકાવ કયલ. 

10. પ્રલતષભાન વાભાનજક-વાંસ્કૃનતક તભેજ યાજકીમ પ્રણારીઓભા ંવાભાન્મ યીતે અન ેળૈક્ષનણકપ્રણારીભા ં નલનળષ્ટ યીતે નળક્ષણની 

બૂનભકાની કદય મગ્મતા નલકવાલલી. 
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Bachelor of Education - Special 
Education (B.Ed. Spl.Ed.) 

Programme 

The B.Ed.Spl.Ed. programme aims to develop Special Education teachers/Educators for children with 

disabilities for various settings (including Inclusive, Special, Open School and Home Based Education). The 

B.Ed. (Special Education) programme will prepare human resources to enable them to acquire knowledge 

and develop competencies and skills to impart education and training effectively to children with disability 

as well as all other children and this being teachers for all children. 
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