
Programme Code Name of the Subject Programme Code Name of the Subject

Bachelor

27
/0

7/
20

21

Vocational & Professional Courses Exam Time-Table July-2021
Regualr + Repeater Examination for All V & P Courses.

Date Level of Course
Time : 10:00 am to 12:00 pm (1st Shift)

Date Level of Course
Time : 01:00 pm to 03:00 pm (2nd Shift)

27
/0

7/
20

21

Post Graduate

BBA-301(OLD) Retail Organization & Management PGDBA-201 Enterpreneurship

BBAHT-301(NEW) Food & Beverages Management PGDF-201 Banking Management

BBAHT-301(OLD) Hotel Accountancy PGDM-201 Brand Management

BBAIB-301 Management of Commercial Banking PGDHR-201 Industrial Relation and Labour Laws

BBAAT-301 Tourism Product and Services-II PGDCA-201 Fundamentals of Computer Networking

BCA-301(MUL) Animation Animation Production Process DBA-201 Indian Business Environment

BCA-301(MUL) Graphics Drawing & Sketching DCA-201 Data Structure Using C

BCA-301(MUL) Web Introduction to Web Future DBAR-201 Marketing Management

BCA-301(DES)-Animation Animation Production Process DCAR-201 Data Structure Using C

Bachelor

27
/0

7/
20

21 27
/0

7/
20

21

28
/0

7/
20

21

Post Graduate

Diploma

Post Graduate

BCA-301(DES)-Graphics Drawing & Sketching PGDBA-202 Marketing Management

BCA-301(DES)-UI-IX Futuristic Web PGDF-202 Security Analysis and Portfolio Management

BMGA-301 Maya(Software) Part-I PGDM-202 Service Marketing

Bachelor

27
/0

7/
20

21

28
/0

7/
20

21

Bachelor

28
/0

7/
20

21

Post Graduate

BBA-302(OLD) Enterpreneurship Development PGDHR-202 Human Resource Planning

BBAHT-302(NEW) Sales Management PGDCA-202 Web Application Development

BBAHT-302(OLD) Eco Tourism DBA-202 Secretarial Practices & Office Procedure

BBAIB-302 Indian Economy DCA-202 Database Management System(DBMS)

BBAAT-302 Travel Agency & Tour Operations DBAR-202 Financial Management

BCA-302(MUL) Animation Sricpt Writing DCAR-202 Database Management System (DBMS)

29
/0

7/
20

21

Post Graduate

28
/0

7/
20

21

Bachelor

28
/0

7/
20

21

Post Graduate

Diploma

BCA-302(MUL) Graphics Typography PGDBA-203 Human Resource Management

BCA-302(MUL) Web Flash PGDF-203 Financial Statement Analysis

BCA-302(DES)-Animation script writing PGDM-203 Digital Marketing

BCA-302(DES)-Graphics typography PGDHR-203 Human Resource Development

BCA-302(DES)-UI-IX Streamed Audio-Video Multimedia R/A PGDCA-203 Mobile Application Development

BMGA-302 Photoshop for Maya(Software) DBA-203 Computer Application29
/0

7/
20

21

Post Graduate

Diploma

Bachelor

29
/0

7/
20

21

28
/0

7/
20

21

Bachelor

BBA-303(OLD) Service Marketing DCA-203 Digital Electronics and Computer Organization

BBAHT-303(NEW) Banquet Management DBAR-203 Computer Application

BBAHT-303(OLD) HRM In Hotels DCAR-203 Digital Electronics and Computer Organisation

29
/0

7/
20

21

Diploma

Post Graduate

30
/0

7/
20

21
Bachelor

29
/0

7/
20

21

BBAIB-303 Values and Ethics in Business PGDBA-204 Financial Management

BBAAT-303 HRM PGDF-204 Taxation for Managers

BCA-303(MUL) Animation Flash PGDM-204 International Marketing

BCA-303(MUL) Graphics 3D Max Part-I PGDHR-204 International HRM

BCA-303(MUL) Web Adv. Action Scripting PGDCA-204 Object Oriented Analysis and Design

BCA-303(DES)-Animation 2D Animation & Publication DBA-204 Organisational Behavior

BCA-303(DES)-Graphics 3D Graphics-1 DCA-204 Object Oriented Concepts & Programming-I (Core Java)

BCA-303(DES)-UI-IX Sophisticated script Language DBAR-204 Individual and Organisational Behaviour

BMGA-303 Maya(Software) Part-II DCAR-204 Object Oriented Concepts & Programming-1 (Core Java)

Post Graduate

Diploma

30
/0

7/
20

21
Bachelor

29
/0

7/
20

21



BBA-304(OLD) Financial Management 12/08/2021 Diploma DCAR-205 System Analysis and Design

Post Graduate

Bachelor

30
/0

7/
20

21

13
/0

8/
20

21

BBAHT-304(NEW) Advance House Keeping PGDBA-101 Principles of Management

BBAHT-304(OLD) Advance Service Techniques PGDF-101 Financial Accounting

BBAIB-304 Financial Management PGDM-101 Principles of Management

BBAAT-304 Management Information System PGDHR-101 Principle of Management

BCA-304(MUL) Animation 3D Studio Max PGDCA-101 Architecture of Computers

BCA-304(MUL) Graphics 3D Max Part-II DBA-101 Principles of Management

BCA-304(MUL) Web Fireworks DCA-101 Fundamental of Computer & Information Technology

BCA-304(DES)-Animation 3D Illusion -1 DBAR-101 Principles of Management

BCA-304(DES)-Graphics 3D Graphics - 2 DCAR-101 Fundamental of Computer and Information Technology

BCA-304(DES)-UI-IX
Website Prototypes & Application Interfaces 

S/W
DHTM-101 Principles of Management

Post Graduate

Bachelor

30
/0

7/
20

21

Diploma

Post Graduate

13
/0

8/
20

21

02
/0

8/
20

21

BMGA-304 Combustion PGDBA-102 Economic Environment for Business

Bachelor

Bachelor

12
/0

8/
20

21

30
/0

7/
20

21

Post Graduate

02
/0

8/
20

21

BBA-305(OLD) Capital & Money Market PGDF-102 Financial Management

BBAHT-305(NEW) Human Resource Management PGDM-102 Marketing Communication and Presentation Skills

BBAHT-305(OLD) French PGDHR-102 Organisational Behaviour and Change Management

BBAIB-305 Management & Information System PGDCA-102 Object Oriented Concepts

BBAAT-305 Airport Business DBA-102 Basics of Accounting

BCA-305(MUL) Animation Video Production Basics DCA-102 Operating System & Software Installtion

BCA-305(MUL) Graphics Animation Production Process DBAR-102 Basics of Accounting

BCA-305(MUL) Web ASP.NET DCAR-102 Operating System and Software Installation

BCA-305(DES)-Animation 3D Illusion -2 DHTM-102 Introduction to Hospitality Management

Bachelor

12
/0

8/
20

21

Post Graduate

Diploma

02
/0

8/
20

21

Post Graduate

03
/0

8/
20

21

BCA-305(DES)-Graphics Animation Production Process PGDBA-103 Accounting for Managers

BCA-305(DES)-UI-IX Open Source server side web application PGDF-103 Financial Markets

BMGA-305 Working with Sound Forge-II PGDM-103 Customer Service Management

Bachelor

12
/0

8/
20

21

Bachelor

13
/0

8/
20

21

Post Graduate

03
/0

8/
20

21
BBA-306(OLD) E-Commerce PGDHR-103 Strategic Management

BBAHT-306(NEW) Services Marketing PGDCA-103 Relational Database Management

BBAHT-306(OLD) Banqueting Management DBA-103 Business Communication Skill

BBAIB-306 Cost & Management Accountancy DCA-103 Fundamental of Programming Using 'C' Language

BBAAT-306 Airline Marketing DBAR-103 Business Communication Skills

BCA-306(MUL) Animation Premiere DCAR-103 Fundamental of Programming Using C Language

BCA-306(MUL) Graphics Flash DHTM-103 Principles and Practices of Tourism
Bachelor

13
/0

8/
20

21

Post Graduate

Diploma

03
/0

8/
20

21

Post Graduate

04
/0

8/
20

21

BCA-306(MUL) Web E-Commerce PGDBA-104 Managerial Skills and Communication

BCA-306(DES)-Animation Virtual Reality PGDF-104 Management for Financial Services

BCA-306(DES)-Graphics Publication Technique-2 PGDM-104 Sales and Distribution Management

BCA-306(DES)-UI-IX Global computer network-2 PGDHR-104 Management of Human Resource

BMGA-306 Multimedia Technology PGDCA-104 Fundamentals of Operating System

Bachelor

Bachelor

13
/0

8/
20

21

02
/0

8/
20

21

Post Graduate

04
/0

8/
20

21

Diploma

BBAHT-307(NEW) French DBA-104 Fundamental of Human Skills

BBAHT-307(OLD)
Food & Beverage Management & Cost 

Control
DCA-104 Introduction to Internet Technologies & HTML

BBAIB-307 Capital & Money Marketing DBAR-104 Business Economics

BBAAT-307 FLT Operation Management DCAR-104 Introduction to Internet Technologies and HTML

BMGA-307 Virtual Reality DHTM-104 Introduction to Accounting & Book Keeping

Bachelor

02
/0

8/
20

21
04

/0
8/

20
21

Diploma



BBAHT-308(OLD) Cultural Tourism Management DCA-105 Introduction to Computer Application(Office Suite)

BBAIB-308 Role of International Financial Institutions DCAR-105 Communication Skills

BBAAT-308 Aviation Hazzards DHTM-105 Basics of Food Production

BMGA-308 Media Digitisation and Production 06/08/2021 Diploma DHTM-106 Introduction to Front Office Management

04/08/2021 Bachelor BBAAT-309 Aviation Physiology DHTM-107 Communication Skills

BCA-601 (NEW)
Introduction to Multimedia Systems and its 

Application
DHSI -201 આરોગ્ય શક્ષણ અને ળર્તણકૂ શળજ્ઞાન

BCA-601 (OLD) Computer Graphics Diploma DHSI -202 રોગપ્રશર્કારક ક્તર્
BCA-601 (OLD) Object Oriented Analysis and Design BBA-501(NEW) Taxation

BCA-601 (OLD) Advance Multimedia Application BCAN-501(NEW) Business Application and Intro…to ERP

BBA-601 Retail Banking Diploma DHSI -203 સકં્રમણક્ષમ (ચેી)  અને બિન-સકં્રશમર્ રોગો
BSW-601 આશિ વ્યળસ્થાન BBA-502(NEW) Management Accounting

BBAAT-310 Passenger Behavior BCAN-502(NEW) Object Oriented Analysis and Design

BBA-602 Enterpreneurship Devlopment Diploma DHSI -204 અંગર્ સ્ળાસ્્ય
BBAAT-311 International Tourism Management BBA-503(NEW) Human Resource Development

07/08/2021 Bachelor BBA-603 Corporate Governance and Business Ethics BCAN-503(NEW) Web Technology using FOSS (LAMP/WAMP)

Diploma DHSI -205 જાહરે આરોગ્ય અશધશનયમ
Bachelor BCAN-504(NEW) Internet Programming (ASP.NET using C#)

- - - -

- - - -

Programme Code Name of the Subject - - - -

27/07/2021 Master MSW-401 સધુારણાક્ષી સમાજકાયત - - - -

28/07/2021 Master MSW-402 આરોગ્ય સભંાલ કે્ષત્ર સમાજકાયત વ્યળહાર - - - -

29/07/2021 Master MSW-403 કામદાર કલ્યાણ અને સમાજકાયત વ્યળહાર - - - -

30/07/2021 Master MSW-301 સમાજ કાયત સસંોધન અને આંકડાાસ્ત્ર - - - -

12/08/2021 Master MSW-302 સમાજ કલ્યાણ પ્રિધં - - - -

13/08/2021 Master MSW-303 કુટંુિ, િાલ અને યળુા કલ્યાણ - - - -

02/08/2021 Master MSW-201 ળૈયક્તર્ક કાયત - - - -

03/08/2021 Master MSW-202 જૂથકાયત - - - -

04/08/2021 Master MSW-203 સામદુાશયક સગંઠન કાયત - - - -

05/08/2021 Master MSW-205 કાઉન્સેબિંગ- થીયરી અને પે્રતટીસ - - - -

06/08/2021 Master MSW-101 સમાજકાયતનો ઈશર્હાસ અને દતન - - - -

07/08/2021 Master MSW-102 માનળ વધૃ્ધધ અને શળકાસ - - - -

08/08/2021 Master MSW-103 સામાજજક શળજ્ઞાનોનો રરચય - - - -

09/08/2021 Master MSW-105 સામાજજક સમસ્યાઓ - - - -

Bachelor

06/08/2021 Bachelor

Bachelor

Date Level of Course
Time : 04:00 pm to 06:00 pm (3rd Shift)

Bachelor

03
/0

8/
20

21

Regualr + Repeater Examination for All V & P Courses.

MSW TIME TABLE

05/08/2021

10/08/2021

11/08/2021

Diploma05/08/2021

Diploma07/08/2021

08/08/2021
Bachelor

09/08/2021
Bachelor



Programme Code Name of the Subject Programme Code Name of the Subject

Vocational & Professional Courses Exam Time-Table July-2021

માર્ચ-૨૦૨૧માાં મોકુફ રહે પરીક્ષાનુાં સમય-પત્રક

27
/0
7/
20
21

Date Level of Course
Time : 01:00 pm to 03:00 pmTime : 04:00 pm to 06:00 pm

Date Level of Course

Certifiacate - - 27/07/2021 Diploma DHSI-101 આહાર અને પોષક તત્ળો

Diploma - - 28/07/2021 Diploma DHSI-102 જલ સ્ળચ્છતા

BBA-107 (OLD)
Management Information System & Organizational 

Behavior
29/07/2021 Diploma DHSI-103 માનળ આરોગ્ય સરુક્ષા

BBAHT-107 (NEW) Communication Skills 30/07/2021 Diploma DHSI-104 પયાાળરણીય સ્ળચ્છતા
BBAHT-107 (OLD) Business Economics 12/08/2021 Diploma DHSI-105 કચરાનો નનકા
BBAIB-107 Business Economics - - - -

BBAAT-107 Business Economics - - - -

BCA(MUL)-107 Introduction to Internet and WWW - - - -

BMGA-107 Visual Communication - - - -

BCA(DES)-107 UI/ UX–Responsive Web Design-Styling - - - -

Post Graduation - - - - - -

APGDBA-107 Economics for Manager - - - -

APGDHC-107 Food & Beverage Operations & Control - - - -

APGDMA-107 Internet & WWW - - - -

Master - - - - - -

- - - -

27
/0
7/
20
21 Bachelor

Advanced Post 

Graduation

28
/0
7/
20
21

Certifiacate - - - - - -

Diploma - - - - - -

BBA-108 (OLD) Marketing Management - - - -

BBAHT-108 (OLD) Introduction to Hospitality. - - - -

BBAIB-108 Principles of Insurance - - - -

BBAAT-108 Air Hostess and Cabin Crew Management - - - -

BCA(MUL)-108 HTML & CSS - - - -

BMGA-108 Digital Audio & Sound Forge - - - -

BCA(DES)-108 Web  Prototyping - - - -

Post Graduation - - - - - -

APGDBA-108 Quantitative Techniques - - - -

APGDHC-108 Food Production Technique - - - -

Master - - - - - -

- - - -

28
/0
7/
20
21

Bachelor

Advanced Post 

Graduation

29
/0
7/
20
21

Certifiacate - - - - - -

Diploma - - - - - -

BBAHT-109 (OLD) Food & Beverage Service. - - - -

BBAIB-109 Marketing Management - - - -

BBAAT-109 Computer Reservation System Ticketing - - - -

BCA(MUL)-109 Dreamweaver - - - -

BMGA-109 Animation Production Process and Flash - - - -

Post Graduation - - - - - -

APGDBA-109 Business Law - - - -

APGDHC-109 German - - - -

Master - - - - - -

- - - -

30
/0

7/
20

21

29
/0
7/
20
21

Bachelor

Advanced Post 

Graduation

Certifiacate - - - - - -

Diploma - - - - - -

BBAHT-110 (OLD) Principles Of Cookery. - - - -

BBAIB-110 Principles of Banking - - - -

BBAAT-110 Computer Application - - - -

Post Graduation - - - - - -

APGDBA-110 Production & Operation Management - - - -

APGDHC-110 Human Resource Management - - - -

Master - - - - - -

30
/0

7/
20

21
Bachelor

Advanced Post 

Graduation





Page 1 of 8 

 

ડૉ .બાબાસાહેબઆંબેડકર  ઓપન  યુનનવનસિટી 
( ગુજ રા ત  સરકા ર  દ્વા રા  સ્થા નપત )    

 “જ્મતતભમમ” રયવય, શ્રી ફારાજી ભરંદયની વાભે, 

વયખેજ-ગાધંીનગય શાઇલે, છાયડી, અભદાલાદ-૩૮૨૪૮૧  

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

વત્ાતં યીક્ષા : જુરાઈ–2021   
All Courses (Certificate/Diploma/Degree/Master Degree Old Course) 

TIMETABLE - Degree Courses 

DATE 10:00 to 12:00 10:00 to 11:00 11:00 to 12:00 04:00 to 06:00 04:00 to 05:00 05:00 to 06:00 

27/07/2021 

 

  કંની ર (ECO-08)  મદુ્રા. ફેન્કિંગ અને 
નાણાકીમ વસં્થાઓ 
(ECO-09) 

 વારશત્મ તવદ્ાતં અને બાા તલતનમગ 
(EGT-06),  

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

 Understanding Poetry (EEG-06),  

 આતથિક તલકાવના ઢાચંા-તરુનાત્ભક અભ્માવ 
(EEC-06),  

 લૂમ અને અગ્નન એતળમાભા ંવયકાય અને 
યાજકાયણ (EHI-06),  

 લૂમ અને દક્ષક્ષણ-લૂમ એતળમાભા ંવયકાય 
અને યાજનીતત (EPS-06), 

 બાયતભા ંવાભાજજક વભસ્માઓ (ESO-06) 
 જાશયેનીતત (EPA-06), 
 દળમનળાસ્ત્ર (EST-06) 

  

28/07/2021   ડતયના તત્લ (ECO-

10) 
 આમકયના તત્લ 

(ECO-11) 
 ગજુયાતી બાા (EGT-05),  

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

 બાયત : અઢાયભી વદીના ભધ્મબાગથી 
ઓગણીવભી વદીના ભધ્મબાગ સધુી (EHI-
05),  

 દક્ષક્ષણ એતળમાભા ંવયકાય અને યાજનીતત 
(EPS-05),  

 વભાજ અને ધભમ (ESO-05),  

 નાણાકીમ લશીલટ (EPA-05),  

 વ્મલશારયક વ્માકયણ (EST-05) 

 અથમળાસ્ત્રભા ંપ્રાયંક્ષબક 
ગક્ષણતીમ દ્તતઓ (EEC-
05) 

 આતથિક તલચાય અને નીતતઓ 
(EEC-09) 

29/07/2021   કામામરમ વ્મલસ્થાતતં્ 
અને વચંારન (AOM-

01) 

 વેકે્રટયીમર પ્રેક્ટીવ 
(ASP-01) 

 ગજુયાતી વારશત્મના સ્લરૂ (EGT-04),  

 मध्यकाऱीन भारिीय साहहत्य, समाज और 
संस्कृति (EHD-04),  
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 English for Practical Purposes 
(EEG-04),  

 બાયતભા ંકૃત તલકાવ (EEC-04),  

 ઈતતશાવ – બાયત 16 ભી થી 18 ભી 
વદીના ભધ્મ સધુી (EHI-04),  

 આંતયયાષ્ટ્રીમ વફંધં (EPS-07),  

 વાભાજજક સ્તયીકયણ (ESO-04),  

 કાતભિક લશીલટ (EPA-04), 
 અરકંાય વારશત્મ (EST-04) 

30/07/2021   રપચય રેખન (AFW-

01) 
 યેરડમ ભાટે રેખન 

(AWR-01) 
 ગજુયાતી વારશત્મની રૂયેખા (EGT-03),  

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

 COmmunication Skills in English 
(EEG-03),  

 પ્રાથતભક આંકડાળાસ્ત્રીમ યીત અન ેભજણી 
દ્તતઓ (EEC-03),  

 ઈતતશાવ – બાયત 8 ભી થી 15 ભી વદી 
સધુી (EHI-03),  

 આધતુનક બાયતીમ યાજનૈતતક તલચાયધાયા 
(EPS-03),  

 વભાજળાસ્ત્રીમ તલચાયધાયા (ESO-03),  

 તલકાવ લશીલટ (EPA-03),  

 તલક્રભલમળીમમૌ અને ભશાકાવ્મ (EST-03) 
  

  

12/08/2021   ધધંાકીમ વ્મલસ્થા 
(ECO-01) 

 નાભા દ્તત-1 (ECO-

02) 
 ગજુયાતી દ્ય (EGT-02),  

 हहन्दी ऩध्य (EHD-02),  

 The Structure of Modern English 
(EEG-02),  

 સ્લાતતં્ર્મ પ્રાપ્તત છીન બાયતન આતથિક 
તલકાવ (EEC-02),  

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

 બાયતભા ંવયકાય અને યાજકાયણ (EPS-
02),  

 બાયતભા ંવભાજ (ESO-02),  

 બાયતીમ લશીલટ (EPA-02),  

 લૈરદક વારશત્મ અને આમ ભશાકાવ્મ (EST-
02) 
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13/08/2021  વમદુામ ભાટે ણ 

(ANC-01) 
    ગજુયાતી ગદ્ય (EGT-01) 

 हहन्दी गध्य (EHD-01),  

 Language Through Literature (EEG-
01),  

 અથમળાસ્ત્રના મૂભતૂ ખ્માર (EEC-01), 
 આધતુનક બાયત : 1857-1964 (EHI-01),  

 યાજકીમ તવદ્ાતં અન ેવસં્થાઓન રયચમ 
(EPS-01),  

 વભાજન અભ્માવ (ESO-01),  

 લશીલટ તવદ્ાતં (EPA-01),  

 વસં્કૃત દ્ય,ગદ્ય, નાટક અને સ્ત્રત (EST-
01) 

  

02/08/2021   ભેનેજભે્ટના તવદ્ાતં 
(ECO-03) 

 લેાયી કામદ (ECO-

05) 
 ભાનલતલદ્યાઓ અને વભાજતલજ્ઞાનભા ં

બતુનમાદી અભ્માવક્રભ(FHS-01) 

  

03/08/2021   ફજાય પ્રરક્રમા (AMK-

01) 
 તનકાવ પ્રરક્રમા અને 

દસ્તાલેજીકયણ (AED-

01) 

  બતુનમાદી ાઠ્યક્રભ : અંગ્રેજી 
(FEG-01) 

 

04/08/2021   અથમળાસ્ત્રના તવદ્ાતં 
(ECO-06) 

 આંકડાળાસ્ત્રના મૂતત્લ 
(ECO-07) 

 તલજ્ઞાન અન ેપ્રોદ્યક્ષગકીભા ંબતુનમાદી 
ાઠ્યક્રભ (FST-01) 

  

05/08/2021  Reading the Novel 
(EEG-08) 

 ભાયા સ્લતનનુ ંબાયત 
(FGP-02) {BDP(B.A 

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

 ગ્રાભ સ્લયાજ (FGP-03) 

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

  રશ્દી (FHD-01) 
 

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

06/08/2021  Understanding 
Drama (EEG-07) 

    બતુનમાદી ાઠ્યક્રભ : 
ગજુયાતી (FGT-01) 

 

07/08/2021  અનલુાદ (ATR-01)     ભાનલ મામલયણ (AHE-01) (CES)   

08/08/2021  નાભા દ્તત-2 (ECO-

04) 

    ફાવબંા વેલા આમજન (ACC-01)     

 
 
 

TIMETABLE - Master Courses 

DATE 01:00 to 03:00 04.00 to 05.30 

27/07/2021  Literary Criticism and Theory 
(MEG-05),  

 Information Communication Society 
(ML I-101) 

 साहहत्य ससध्धांि और समाऱोचना 
(MHD-05),  

 વભાજળાસ્ત્રીમ તવદ્ાતં બાગ-2 (MSO-

05&MSON05),  
 વારશત્મ તલલેચનના તવદ્ાતં (MGT-05) 

 

TIMETABLE - Diploma Courses 

DATE 10:00 to 12:00 01:00 to 02:30 
27/07/2021  Basic Understanding of Fincial Managment 

(DFM-01), 
 Basics of Cost Accounting (DACA-01),  
 Basics of Accounting (DAA-01),  
 General Insurance (DIN-01),  
 Basics of Operation Research (DOR-01),  
 દૂયલતી તળક્ષણન તલકાવ અને તત્લદળમન 

(ES-311) 
 Introduction to Multimedia (DMA-101) 

 सजृनात्मक ऱेखन के ससध्धांि (DCH-
01),  

 ભાત-ૃફાસ્લાસ્્મ અન ેવગબામ ભાતાની 
વાયલાય (DMCH-01) 

 ગ્રાભ આયનમ વમદુામ કામમ અને યગન 
પેરાલ (DVHW-01)  

 વસં્કૃત બાા : સ્લરૂ અન ેરયચમ 
(DSL-01) 

 Electronic Media (DJMC-01)/(CJMC-
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28/07/2021  American Literature (MEG-06),  
 નગય વભાજળાસ્ત્ર (MSO-06),  
 વારશત્મ ભીભાવંા (MGT-06) 
 Management of Library and 

Information Centre (ML I-102) 

 हहन्दी काव्य-१ (आहदकाव्य, 
भक्ति काव्य एवं रीति काव्य) 
(MHD-01) 

29/07/2021  Indian English Literature (MEG-

07), 
 મામલયણનુ ંવભાજળાસ્ત્ર (MSO-07),  
 ગજુયાતી ગદ્યના વીભાક્ષચહ્ન (MGT-07) 
 Information Systems, Source and 

Services (ML II-101) 

 भाषा ववज्ञान और हहन्दी भाषा 
(MHD-07) 

30/07/2021  New Literature in English (MEG-

08), 
 પ્રાદેતળક વભાજળાસ્ત્ર/રક્રમાનુ ંવભાજળાસ્ત્ર 

(MSO-08),  
 અનલુાદ (અંગ્રેજી અને રશ્દીભાથંી 

(MGT-08) 
 Information Retrieval System (ML II-

102) 

 उऩन्यास : स्वरूऩ  

और ववकास (MHD-13) 

12/08/2021  American Novel (MEG-11) 
 Fundamental principal of information 

communication technology (ML II-
103) 

 हहन्दी उऩन्यास-२  

MHD-15) 

13/08/2021  British Poetry (MEG-01),  
 आधुतनक हहन्दी काव्य (MHD-02),  
 વભાજળાસ્ત્રીમ તવદ્ાતં બાગ-1 (MSO-

01),  
 નલરકથાનુ ંસ્લરૂ (MGT-01) 
 ગ્રથંકાયન અભ્માવ : ઉભાળકંય 

જળી (MGT-101) 

 Information Communication 
Technology (ML II-104) 

 

02/08/2021  British Drama (MEG-02),  
 उऩन्यास और कहानी (MHD-03),  
 વભાજળાસ્ત્રીમ વળંધનની દ્તતઓ 

(MSO-02), 
 ગજુયાતી પ્રતતતનતધ કતલતા (MGT-02) 
 ગજુયાતી બાા : રયચમ અન ેઅભ્માવ 

(MGT-102) 

 Preservation and Conservation of 
Library (ML IE-101) 

 

03/08/2021  British Novel (MEG-03),  
 नाटक और अन्य गध्य ववध्याए (MHD-

04),  
 બાયતીમ વભાજળાસ્ત્ર (MSO-03),  
 ગજુયાતી બાાનુ ંધ્લનીતતં્ અને 

રૂતતં્ (MGT-03) 

 

01) 
 Basic Sewing Technique (DFD-

01/CFD-01) 
28/07/2021  Project Appraisal and Analytical Tools in 

Financial Management (DFM-02),  
 Various Formas of Costing (DACA-02),  
 Anlytical Accounting (DAA-02),  
 General Insurance-2 (DIN-02), 
 Assignment and Transportation Problems 

(DOR-02) 
 સ્લ-અધ્મમન ભાટેની મરુદ્રત વાભગ્રીની 

રૂયેખા અને તલકાવ (ES-312) 
 Digital Imaging (DMA102) 

 पीचर ऱेखन (DCH-02),  
 પ્રસતુત દયમ્માન અને પ્રસતુત છીની 

વાયલાય (DMCH-02),  
 યવીકયણ અને ભાત ૃવબંા (DVHW-02) 
 પ્રતળષ્ટ્ટ વસં્કૃત વારશત્મન રયચમ (DSL-

02) 
 Advertising & Public Relation (DJMC-

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

02/CDF-02) 
29/07/2021  Policy matters in Financial Management 

(DFM-03),  
 Managerial Cost Accounting (DACA-03),  
 Accounting in Special Situation for 

Companies (DAA-03),  
 Personal Insurance-1 (DIN-03),  
 PERT & CPM (DOR-03) 
 અધ્મેતા વશામક વેલાઓ (ES-313) 
 2D Animation (DMA-103) 

 गध्य साहहत्य ऱेखन (DCH-03),  
 નલજાત તળશ ુવબંા (DMCH-03),  
 નલજાત તળશ ુવબંા અને કુટંુફતનમજન 

(DVHW-03) 
 દળમન વારશત્મ, ધભમળાસ્ત્ર અને વ્મલશારયક 

વ્માકયણ (DSL-03) 
 Print Newspaper, Magazine (DJMC-

03) / (CJMC-03) 
 Garment Construction (DFD-03/CFD-

03) 
30/07/2021  Working Capital Management (DFM-04),  

 Variance Analysis (DACA-04), 
 Developments in Accounts (DAA-04), 
 Personal Insurance-2 (DIN-04), 
 Other Methods of O.R. (DOR-04) 
 દૂયલતી તળક્ષણનુ ંવ્મલસ્થાન (ES-314) 
  

 रेडियो के सऱए ऱेखन (DCH-04),  
 કુટંુફ તનમજન અને સ્ત્રીઓની વાભા્મ 

તકરીપનુ ંતનયાકયણ (DMCH-04),  
 પસ્ટ એઇડ અને વાભા્મ યગની 

વાયલાય અને એ્લામયભે્ટર વેતનટેળન 
(DVHW-04) 

 વસં્કૃત કાવ્મતલલેચન અને ગજુયાતનુ ં
વસં્કૃત વારશત્મભા ંપ્રદાન (DSL-04) 

 Digital Media (DJMC-04) / (CJMC-
04) 

 Surface Ornamentation (DFD-
04/CFD-04) 

12/08/2021  દૂયલતી તળક્ષણ ભાટે પ્રત્મામન તકતનકી (ES-
318)  

 

 ववसभन्न सामाक्जक वगत और ऱेखन 
(DCH-05) 

 Fashion Concept and Merchandising 
(DFD-05/CFD-05) 

13/08/2021   काव्य ऱेखन (DCH-06) 
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 પ્રતળષ્ટ્ટ ગદ્યકૃતતન અભ્માવ  (MGT-103) 

 Research Methodology (ML IE-102) 

04/08/2021  Aspects of Language (MEG-04),  
 हहन्दी भाषा और साहहत्य का इतिहास 

(MHD-06),  
 જાતત (Gender) અને વભાજ (MSO-

04),  
 તનફધં (MGT-04) 
 વારશજત્મક તનફધં અને 

રેખનકોળર (MGT-104) 

 Academic Library (ML IE-103) 

 

05/08/2021  Australian Literature (MEG-09) 
 Public Library System and Services 

(ML IE-106) 

 हहन्दी उऩन्यास-१ (प्रेमचंद का 
ववशषे अध्ययन 

(MHD-14) 
06/08/2021   भारिीय उऩन्यास 

 (MHD-16) 
 

04/08/2021   Textile Science & Fabric Construction 
(DFD-06) 

05/08/2021  भाषाप्रवेशः-१ (१ िः १२) (DSS-01)  Basic English Language Skill for Mass 
Media (DJMC-06) 

 Fashion Sketches & Accessories 
Designing (DFD-07) 

06/08/2021  भाषाप्रवेशः-१ (१३ िः २४) (DSS-02)  Introduction to Mass Communication 
& Journalism (DJMC-07) 

 Fashion Sketches & Accessories 
Desiging (DFD-08) 

07/08/2021  3D Animation (DMA-201) 
 भाषाप्रवेशः-१ (२5 िः ३६) (DSS-03) 

 Understanding Media & Mass 
Communication (DJMC-08) 

 Fashion Event Organization (DFD-09) 
08/08/2021  Audio Visual Production (DMA-202) 

 भाषाप्रवेशः-१ (३७ िः ५०) (DSS-04) 
 TV & Radio Journalism (DJMC-09) 
 Textile & Apparel Quality Assurance 

& Management (DFD-10) 
 

 

  

 

TIMETABLE - Certificate Courses 

 

Date 10:00 to 12:00 04:00 to 05.30 

27/07/2021  પ્રલાવનન બતુનમાદી ાઠ્યક્રભ TS-01 (CMT & 

CTM),  

 મગ રયચમ-ભશતિ તજંક્ષર મગદળમનભ CYS-01 

 નૈવગોચાયના તવદ્ાતં CIN-01,    

 ભાનલ અતધકાય: વભાજ અને તલકાવ CHR-01,  

 તભે અને તભાય આશાય CFN-01 

 નાટકનુ ંસ્લરૂ અને નાટયકૃતતનુ ંતલશ્રેણ (CITA-01) 

 Compulsary Courses: The Language Learner (CTE-01),  
 Learn English (CCSE-01), 
 સ્ત્રીનુ ંઋતચુક્ર અને ગબામલસ્થા (CTBA-01),  

 સયુક્ષક્ષત વગબામલસ્થા અને પ્રસતુત ભાટેની તૈમાયી (CCBP-01),  
  ૃ્ લી તથા  ૃ્ લીનુ ંલાતાલયણ (CEA-01),  
 ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયનુ ંજીલન ચરયત્ (CALT-01), 
 આંગણલાડી વકંલ્ના અને તળશ ુતળક્ષણન બાયતીમ રયપે્રક્ષ્મ (CCAW-01),  
 NGO વચંારન રયચમ (BMS-001) 
 વગબામલસ્થા (CJFTDL-01) 

 Sound Technology (CSAVT-101) 

28/07/2021  પ્રલાવન વચંારન (TS-03),  
 પ્રલાવન ફજાય વ્મલસ્થા (TS-06),  
 ાયસ્રયકતા, મામલયણ અને પ્રલાવ (TS-05-CES),  

 The Structure of English (CTE-02),  
 પ્રસતુત દયમ્માન અને પ્રસતુત વબંા (CTBA-02),  

 ફાકના વદૃ્ધદ્, તલકાવ, આશાય અને ણ 
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 ભાનલ અતધકાય અને બાયત (CHR-02) 
 તભાય આશાય અને તેની ઉમગીતા (CFN-02) 
 ળયીય તલજ્ઞાન-ભાનતવક સ્લાસ્થ (CYS-02),  
 નૈવગોચાય દ્વાયા ક્ષચરકત્વા (CIN-02) 
 અક્ષબનમના મૂભતૂ તવદ્ાતં અને નાટય તનભામણના 

તલતલધ ઘટક (CITA-02) 

 યવીકયણ, વાભા્મ ળાયીરયક તકરીપ અને ઉામ (CCBP-02), 
 પ્રદુણ અને મામલયણના પ્રશ્ન તથા જાલણી (CEA-02),  
 ડૉ. આંફેડકયનુ ંક્ષચિંતન (CALT-02),  

 આંગણલાડી : વ્મલશાય અને વચંારન (CCAW-02) 
 વ્મલસ્થાનના કામો (BMS-002) 
 ળૈળલ (CJFTDL-02) 

 Video Technology (CSAVT-102) 

29/07/2021  ફાવબંા વેલા આમજન CCCD-01 

 અષ્ટ્ટાગં મગ-સ્લસ્થ જીલનચમામ (CYS-03)  
 ળયીય તલજ્ઞાન અને ભાનતવક સ્લાસ્્મ (CIN-03) 

 Teaching Strategies (CTE-03),  
 નલજાત તળશ ુવબંા અને કુટંુફતનમજન (CTBA-03),  

 ફાકની ભાનતવક વભસ્મા અને વાભાજીકયણની પ્રરક્રમા  (CCBP-03),  
 યજીદા જીલનભા ંભાનલ અતધકાય :આણે શુ ંકયી ળકીએ? (CHR-03),  
 ડૉ. આંફેડકય અને નલ ભાનલલાદ (CALT-03),  
 ફા તલકાવ અને ભાતા-તતા (CCAW-03),  
 સ્લાસ્્મ વબંા વ્મલસ્થાન (BMS-003),  
 આશાયનુ ંઅથમળાસ્ત્ર (CFN-03) 
 વલાાંગી વબંા (CJFTDL-03) 

30/07/2021  વમદુામ ભાટે ણ CCCD-02  Teaching English-Elementary School (CTE-04) 
  Teaching English-Secondary School  (CTE-05)  

 તલળે વબંાની જરૂરયમાતલાા (તલકરાગં) ફાક અને ભા-ંફા (CCBP-04),  
 ડૉ. આંફેડકયનુ ંયાષ્ટ્રીમ જીલનભા ંપ્રદાન (CALT-04) 
 આંગણલાડી પ્રામક્ષગક (CCAW-04) 

 

કઇણ પ્રલેળાથી એકવાથે ફે રડગ્રી કે સ્ટ ગ્રેજ્યએુટ અભ્માવક્રભ ભાટે નોંધણી કયાલી ળકળે નરશ, યંત ુએક રડગ્રી અને એક રડતરભા ંઅથલા એક વટીરપકેટ અભ્માવક્રભ ભાટે નોંધણી કયાલી ળકળે. આલા તલદ્યાથીઓ ભાટે 
ાઠ્યક્રભની યીક્ષાઓની તાયીખ એક જ આલતી શળે ત યતુનલતવિટી યીક્ષા રેલા ભાટે જલાફદાય યશળેે નરશ.     

 

ઈ.ચા.કન્ટ્રોર ઓફ એકઝાનિનેશન  
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ડૉ .  બાબાસાહેબ  આંબેડકર  ઓપન  યુનનવનસિટી 
 ( ગુજ રા ત  સરકા ર  દ્વા રા  સ્થા નપત )    

“જ્મતતભમમ” રયવય, શ્રી ફારાજી ભરંદયની વાભે, 

વયખેજ-ગાધંીનગય શાઇલે, છાયડી, અભદાલાદ-૩૮૨૪૮૧  

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

 

વત્ાતં યીક્ષા : જુરાઈ–2021 

બેચર ઓફ ાઈબે્રરી એન્ટ્ડ ઇન્ટ્ફોિેશન સાયન્ટ્સ 

TIME TABLE -ેખિત પરીક્ષા  
DATE 01:00 to 03:00 

27/07/2021 BLIS-01 ગ્રથંારમ અન ેવભાજ 

28/07/2021 BLIS-02 ગ્રથંારમ વચંારન 

29/07/2021 BLIS-03 ગ્રથંારમ લગીકયણ તવદ્ાતં 

30/07/2021 BLIS-04 ગ્રથંારમ સચૂીકયણ તવદ્ાતં 

12/08/2021 BLIS-05 વદંબમ અન ેભારશતી સ્ત્રત 

13/08/2021 BLIS-06 ભારશતી વલેાઓ 

02/08/2021 BLIS-07 ભારશતી ટેકનરજી 
 

TIME TABLE – પ્રાયોખિક પરીક્ષા 
DATE 10:00 to 12:00 01:00 to 03:00 

03/08/2021  ગ્રથંારમ લગીકયણ પ્રમગ   ફેચ-1 No-01 to 20  
 ગ્રથંારમ સકૂ્ષચકયણ પ્રમગ   ફચે-1 No-21 to 40  

 ગ્રથંારમ લગીકયણ પ્રમગ    ફેચ-2 No-21 to 40  
 ગ્રથંારમ સકૂ્ષચકયણ પ્રમગ    ફચે-2 No-01 to 20  

04/08/2021  ગ્રથંારમ લગીકયણ પ્રમગ   ફેચ-3 No-41 to 60  
 ગ્રથંારમ સકૂ્ષચકયણ પ્રમગ   ફચે-3 No-61 to 80  

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

05/08/2021  ગ્રથંારમ લગીકયણ પ્રમગ   ફેચ-5 No-41 to 60  
 ગ્રથંારમ સકૂ્ષચકયણ પ્રમગ   ફચે-5 No-61 to 80  

 ગ્રથંારમ લગીકયણ પ્રમગ    ફેચ-6 No-61 to 80  

 ગ્રથંારમ સકૂ્ષચકયણ પ્રમગ    ફચે-6 No41 to 60  

 નોંધ: (1) આના યીક્ષા કે્દ્ર ખાત ેતાયીખ/વભમ/ફેચની તલગત ભેલલાની યશળે.ે 
  (2) યીક્ષાથીની વખં્મા ધ્માન ેરઈ જરૂરયમાત ડેથી ફેચ લધાયલાભા ંઆલળ.ે  

ઈ. ચા. કન્ટ્રોર ઓફ એકઝાનિનેશન  
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ડૉ .  બાબાસાહેબ  આંબેડકર  ઓપન  યુનનવનસિટી 
( ગુજ રા ત  સરકા ર  દ્વા રા  સ્થા નપત )    

 “જ્મતતભમમ” રયવય, શ્રી ફારાજી ભરંદયની વાભે, 

વયખેજ-ગાધંીનગય શાઇલે, છાયડી, અભદાલાદ-૩૮૨૪૮૧  

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

 

વત્ાતં યીક્ષા :જુરાઈ–2021   

CCC-BAOU/BPP/CIC/CPCS 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  

 

 

 

ઈ. ચા. કન્ટ્રોર ઓફ એકઝાનિનેશન  

TIME TABLE 

DATE 10:00 to 01:00 (;jfz) 03:00 to 06:00 (a5mz) 

08/08/2021 

 વદંબમ (CIC-01)  
 તલતનમગ (CIC -04) 
 પાઉ્ડેળન (CCC-01) 
 એતરીકેળન (CCC-02) 
 ઈંટયનટે (CCC-0૩) 
 
 

 વાભા્મ ગક્ષણતન પ્રાયંક્ષબક ાઠ્યક્રભ (PMT-01),  
 લાક્ષણજ્મન  પ્રાયંક્ષબક ાઠ્યક્રભ (PCO-01), 
 વભાજતલધાન  પ્રાયંક્ષબક ાઠ્યક્રભ (PSS-01),  
 ગજુયાતી બાાન પ્રાયંક્ષબક ાઠ્યક્રભ (PGT-01), 

 ટેકનરજી (CIC-02)  
 ભાઈક્રવફ્ટ ઓપીવ (CIC-05), 
 ટેકનરજી (CPCS-01) 

 ભાઈક્રવફ્ટ ઓપીવ (CPCS-02) 
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ડૉ .બાબાસાહેબઆંબેડકર  ઓપન  યુનનવનસિટી 
( ગુજ રા ત  સરકા ર  દ્વા રા  સ્થા નપત )    

 “જ્યોતિર્મય” પરિસિ, શ્રી બાલાજી ર્રંિિની સારે્, 

સિખેજ-ગાધંીનગિ હાઇવે, છાિોડી, અર્િાવાિ-૩૮૨૪૮૧  

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

સત્ાિં પિીક્ષા : ર્ાર્મ–2021   
All Courses (Certificate/Diploma/Degree/Master Degree Old Course) 

TIMETABLE - Degree Courses 

DATE 10:00 to 12:00 10:00 to 11:00 11:00 to 12:00 04:00 to 06:00 04:00 to 05:00 05:00 to 06:00 

01/03/2021   કંપની લો (ECO-08)  મદુ્રા. બેન્કિંગ અને 
નાણાકીય સસં્થાઓ 
(ECO-09) 

 સારહત્ય તસદ્ાિં અને ભાષા તવતનયોગ 
(EGT-06),  

 हिन्दी भाषा : इहििास और वितमान  
(EHD-06),  

 Understanding Poetry (EEG-

06),  

 આતથિક તવકાસના ઢારં્ા-તલુનાત્ર્ક 
અભ્યાસ (EEC-06),  

 પવૂમ અને અગ્નન એતિયાર્ા ંસિકાિ અને 
િાજકાિણ (EHI-06),  

 પવૂમ અને િક્ષક્ષણ-પવૂમ એતિયાર્ા ંસિકાિ 
અને િાજનીતિ (EPS-06), 

 ભાિિર્ા ંસાર્ાજજક સર્સ્યાઓ (ESO-06) 

 જાહિેનીતિ (EPA-06), 

 િિમનિાસ્ત્ર (EST-06) 

  

02/03/2021   પડિિના િત્વો 
(ECO-10) 

 આયકિના િત્વો 
(ECO-11) 

 ગજુિાિી ભાષા (EGT-05),  

 आधुहनक भारिीय साहित्य (EHD-05), 

 Understanding Prose (EEG-

05),  

 ભાિિ : અઢાિર્ી સિીના ર્ધ્યભાગથી 
ઓગણીસર્ી સિીના ર્ધ્યભાગ સધુી 
(EHI-05),  

 િક્ષક્ષણ એતિયાર્ા ંસિકાિ અને િાજનીતિ 
(EPS-05),  

 સર્ાજ અને ધર્મ (ESO-05),  

 નાણાકીય વહીવટ (EPA-05),  

 વ્યવહારિક વ્યાકિણ (EST-05) 

 અથમિાસ્ત્રર્ા ંપ્રાિંક્ષભક 
ગક્ષણિીય પદ્તિઓ (EEC-
05) 

 આતથિક તવર્ાિો અને નીતિઓ 
(EEC-09) 

03/03/2021   કાયામલય વ્યવસ્થાિતં્ 
અને સરં્ાલન (AOM-

01) 

 સેકે્રટિીયલ પ્રેક્ટીસ 
(ASP-01) 

 ગજુિાિી સારહત્યના સ્વરૂપો (EGT-04),  

 मध्यकालीन भारिीय साहित्य, समाज और 

संस्कृहि (EHD-04),  

 English for Practical 

Purposes (EEG-04),  
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 ભાિિર્ા ંકૃતષ તવકાસ (EEC-04),  

 ઈતિહાસ – ભાિિ 16 ર્ી થી 18 ર્ી 
સિીના ર્ધ્ય સધુી (EHI-04),  

 આંિિિાષ્ટ્રીય સબંધંો (EPS-07),  

 સાર્ાજજક સ્િિીકિણ (ESO-04),  

 કાતર્િક વહીવટ (EPA-04), 

 અલકંાિ સારહત્ય (EST-04) 

04/03/2021   રિર્િ લેખન (AFW-

01) 

 િેરડયો ર્ાટે લેખન 
(AWR-01) 

 ગજુિાિી સારહત્યની રૂપિેખા (EGT-03),  

 हिदंी साहित्यका इहििास एवं साहित्य 

पररचय (EHD-03), 

 COmmunication Skills in 

English (EEG-03),  

 પ્રાથતર્ક આંકડાિાસ્ત્રીય િીિો અન ેર્ોજણી 
પદ્તિઓ (EEC-03),  

 ઈતિહાસ – ભાિિ 8 ર્ી થી 15 ર્ી સિી 
સધુી (EHI-03),  

 આધતુનક ભાિિીય િાજનૈતિક તવર્ાિધાિા 
(EPS-03),  

 સર્ાજિાસ્ત્રીય તવર્ાિધાિા (ESO-03),  

 તવકાસ વહીવટ (EPA-03),  

 તવક્રર્ોવમિીયમ ્અને ર્હાકાવ્ય (EST-03) 

  

  

05/03/2021   ધધંાકીય વ્યવસ્થા 
(ECO-01) 

 નાર્ા પદ્તિ-1 (ECO-

02) 

 ગજુિાિી પદ્ય (EGT-02),  

 हिन्दी पध्य (EHD-02),  

 The Structure of Modern 

English (EEG-02),  

 સ્વાિતં્ર્ય પ્રાપ્તિ પછીનો ભાિિનો આતથિક 
તવકાસ (EEC-02),  

 ભાિિ : પ્રાર્ીન સર્યથી ઈ. સ. ની 8 
ર્ી સિી સધુી (EHI-02),  

 ભાિિર્ા ંસિકાિ અને િાજકાિણ (EPS-
02),  

 ભાિિર્ા ંસર્ાજ (ESO-02),  

 ભાિિીય વહીવટ (EPA-02),  

 વૈરિક સારહત્ય અને આષમ ર્હાકાવ્યો 
(EST-02) 
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06/03/2021  સમિુાય ર્ાટે પોષણ 

(ANC-01) 

    ગજુિાિી ગદ્ય (EGT-01) 

 हिन्दी गध्य (EHD-01),  

 Language Through Literature 

(EEG-01),  

 અથમિાસ્ત્રના મળૂભિૂ ખ્યાલો (EEC-01), 

 આધતુનક ભાિિ : 1857-1964 (EHI-
01),  

 િાજકીય તસદ્ાિંો અન ેસસં્થાઓનો પરિર્ય 
(EPS-01),  

 સર્ાજનો અભ્યાસ (ESO-01),  

 વહીવટ તસદ્ાિંો (EPA-01),  

 સસં્કૃિ પદ્ય,ગદ્ય, નાટક અને સ્ત્રોિ 
(EST-01) 

  

07/03/2021   ર્ેનેજર્ે્ટના તસદ્ાિંો 
(ECO-03) 

 વેપાિી કાયિો (ECO-

05) 

 ર્ાનવતવદ્યાઓ અને સર્ાજતવજ્ઞાનોર્ા ં
બતુનયાિી અભ્યાસક્રર્(FHS-01) 

  

08/03/2021   બજાિ પ્રરક્રયા (AMK-

01) 
 તનકાસ પ્રરક્રયા અને 

િસ્િાવેજીકિણ (AED-

01) 

  બતુનયાિી પાઠ્યક્રર્ : અંગ્રેજી 
(FEG-01) 

 

09/03/2021   અથમિાસ્ત્રના તસદ્ાિંો 
(ECO-06) 

 આંકડાિાસ્ત્રના મળૂિત્વો 
(ECO-07) 

 તવજ્ઞાન અન ેપ્રૌદ્યોક્ષગકીર્ા ંબતુનયાિી 
પાઠ્યક્રર્ (FST-01) 

  

10/03/2021  Reading the Novel 

(EEG-08) 
 ર્ાિા સ્વતનનુ ંભાિિ 

(FGP-02) {BDP(B.A 

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

 ગ્રાર્ સ્વિાજ (FGP-03) 

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

  રહ્િી (FHD-01) 

 

 રહ્િ સ્વિાજ (FGP-01), 

BDP [B.A/B.Com] & 
Master Degree COURSE)  

12/03/2021  Understanding 

Drama (EEG-07) 

    બતુનયાિી પાઠ્યક્રર્ : 
ગજુિાિી (FGT-01) 

 

13/03/2021  અનવુાિ (ATR-01)     ર્ાનવ પયામવિણ (AHE-01) (CES)   

14/03/2021  નાર્ા પદ્તિ-2 (ECO-

04) 

    બાળસભંાળ સેવા આયોજન (ACC-01)     

 
 
 

TIMETABLE - Master Courses 

DATE 01:00 to 03:00 04.00 to 05.30 

01/03/2021  Literary Criticism and 

Theory (MEG-05),  

 Information Communication Society 
(ML I-101) 

 साहित्य हसध्धांि और समालोचना 

(MHD-05),  

 સર્ાજિાસ્ત્રીય તસદ્ાિંો ભાગ-2 (MSO-

05&MSON05),  

 સારહત્ય તવવેર્નના તસદ્ાિંો (MGT-

05) 

 

02/03/2021  American Literature (MEG-

06),  

 हिन्दी काव्य-१ (आददकाव्य, 

भहि काव्य एवं रीहि काव्य) 

(MHD-01) 

TIMETABLE - Diploma Courses 

DATE 10:00 to 12:00 01:00 to 02:30 
01/03/2021  Basic Understanding of Fincial Managment 

(DFM-01), 
 Basics of Cost Accounting (DACA-01),  
 Basics of Accounting (DAA-01),  
 General Insurance (DIN-01),  
 Basics of Operation Research (DOR-01),  
 દૂિવિી તિક્ષણનો તવકાસ અને િત્વિિમન 

(ES-311) 

 सृजनात्मक लेखन के हसध्धांि (DCH-01),  
 ર્ાત-ૃબાળસ્વાસ્્ય અન ેસગભામ ર્ાિાની 

સાિવાિ (DMCH-01) 
 ગ્રાર્ આિોનય સમિુાય કાયમ અને િોગોનો 

િેલાવો (DVHW-01)  
 સસં્કૃિ ભાષા : સ્વરૂપ અન ેપરિર્ય 

(DSL-01) 
 Introduction to Multimedia (DMA-101) 
 Electronic Media (DJMC-01) 
 Basic Sewing Technique (DFD-01) 
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 નગિ સર્ાજિાસ્ત્ર (MSO-06),  

 સારહત્ય ર્ીર્ાસંા (MGT-06) 

 Management of Library and 
Information Centre (ML I-102) 

03/03/2021  Indian English Literature 

(MEG-07), 

 પયામવિણનુ ંસર્ાજિાસ્ત્ર (MSO-07),  

 ગજુિાિી ગદ્યના સીર્ાક્ષર્હ્નો (MGT-

07) 

 Information Systems, Source and 
Services (ML II-101) 

 भाषा हवज्ञान और हिन्दी भाषा 

(MHD-07) 

04/03/2021  New Literature in English 

(MEG-08), 

 પ્રાિેતિક સર્ાજિાસ્ત્ર/રક્રયાનુ ંસર્ાજિાસ્ત્ર 
(MSO-08),  

 અનવુાિ (અંગ્રેજી અને રહ્િીર્ાથંી 
(MGT-08) 

 Information Retrieval System (ML II-
102) 

 उपन्यास : स्वरूप  

और हवकास (MHD-13) 

05/03/2021  American Novel (MEG-11) 

 Fundamental principal of information 
communication technology (ML II-
103) 

 हिन्दी उपन्यास-२  

MHD-15) 

06/03/2021  British Poetry (MEG-01),  

 आधुहनक हिन्दी काव्य (MHD-02),  

 સર્ાજિાસ્ત્રીય તસદ્ાિંો ભાગ-1 (MSO-

01),  

 નવલકથાનુ ંસ્વરૂપ (MGT-01) 

 Information Communication 
Technology (ML II-104) 

 

07/03/2021  British Drama (MEG-02),  

 उपन्यास और किानी (MHD-03),  

 સર્ાજિાસ્ત્રીય સિંોધનની પદ્તિઓ 
(MSO-02), 

 ગજુિાિી પ્રતિતનતધ કતવિા (MGT-02) 

 Preservation and Conservation of 
Library (ML IE-101) 

 

08/03/2021  British Novel (MEG-03),  

 नाटक और अन्य गध्य हवध्याए (MHD-

04),  

 ભાિિીય સર્ાજિાસ્ત્ર (MSO-03),  

 ગજુિાિી ભાષાનુ ંધ્વનીિતં્ અને 
રૂપિતં્ (MGT-03) 

 Research Methodology (ML IE-102) 

 

09/03/2021  Aspects of Language (MEG-

04),  

 हिन्दी भाषा और साहित्य का इहििास 

(MHD-06),  

 જાતિ (Gender) અને સર્ાજ (MSO-

04),  

 તનબધં (MGT-04) 

 Academic Library (ML IE-103) 

 

02/03/2021  Project Appraisal and Analytical Tools in 
Financial Management (DFM-02),  

 Various Formas of Costing (DACA-02),  
 Anlytical Accounting (DAA-02),  
 General Insurance-2 (DIN-02), 
 Assignment and Transportation Problems 

(DOR-02) 
 સ્વ-અધ્યયન ર્ાટેની મરુદ્રિ સાર્ગ્રીની 

રૂપિેખા અને તવકાસ (ES-312) 
 Digital Imaging (DMA102) 

 फीचर लेखन (DCH-02),  
 પ્રસતુિ િિમ્યાન અને પ્રસતુિ પછીની 

સાિવાિ (DMCH-02),  
 િસીકિણ અને ર્ાત ૃસભંાળ (DVHW-02) 
 પ્રતિષ્ટ્ટ સસં્કૃિ સારહત્યનો પરિર્ય (DSL-

02) 
 Advertising & Public Relation (DJMC-

02) 
 Pattern Making and Designing (DFD-

02) 
03/03/2021  Policy matters in Financial Management 

(DFM-03),  
 Managerial Cost Accounting (DACA-03),  
 Accounting in Special Situation for 

Companies (DAA-03),  
 Personal Insurance-1 (DIN-03),  
 PERT & CPM (DOR-03) 
 અધ્યેિા સહાયક સેવાઓ (ES-313) 
 2D Animation (DMA-103) 

 गध्य साहित्य लेखन (DCH-03),  
 નવજાિ તિશ ુસભંાળ (DMCH-03),  
 નવજાિ તિશ ુસભંાળ અને કુટંુબતનયોજન 

(DVHW-03) 
 િિમન સારહત્ય, ધર્મિાસ્ત્ર અને વ્યવહારિક 

વ્યાકિણ (DSL-03) 
 Print Newspaper, Magazine (DJMC-

03) 
 Garment Construction (DFD-03) 

04/03/2021  Working Capital Management (DFM-04),  
 Variance Analysis (DACA-04), 
 Developments in Accounts (DAA-04), 
 Personal Insurance-2 (DIN-04), 
 Other Methods of O.R. (DOR-04) 
 દૂિવિી તિક્ષણનુ ંવ્યવસ્થાપન (ES-314) 
 3D Animation (DMA-201) 

 रेहियो के हलए लेखन (DCH-04),  
 કુટંુબ તનયોજન અને સ્ત્રીઓની સાર્ા્ય 

િકલીિોનુ ંતનિાકિણ (DMCH-04),  
 િસ્ટ એઇડ અને સાર્ા્ય િોગોની 

સાિવાિ અને એ્વાયિર્ે્ટલ સેતનટેિન 
(DVHW-04) 

 સસં્કૃિ કાવ્યતવવેર્ન અને ગજુિાિનુ ં
સસં્કૃિ સારહત્યર્ા ંપ્રિાન (DSL-04) 

 Digital Media (DJMC-04) 
 Surface Ornamentation (DFD-04) 

05/03/2021  દૂિવિી તિક્ષણ ર્ાટે પ્રત્યાયન િકતનકી (ES-
318)  

 Audio Visual Production (DMA-202) 

 हवहभन्न सामाहजक वगत और लेखन (DCH-
05) 

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

 Fashion Concept and Merchandising 
(DFD-05) 

06/03/2021   काव्य लेखन (DCH-06) 
 Introduction to Mass Communication 

& Journalism (DJMC-07) 
 Textile Science & Fabric Construction 

(DFD-06) 
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10/03/2021  Australian Literature 

(MEG-09) 

 Public Library System and Services 
(ML IE-106) 

 हिन्दी उपन्यास-१ (प्रेमचंद का 

हवशेष अध्ययन 

(MHD-14) 

12/03/2021   भारिीय उपन्यास 

 (MHD-16) 
 

07/03/2021   Understanding Media & Mass 
Communication (DJMC-08) 

 Fashion Sketches & Accessories 
Designing (DFD-07) 

08/03/2021   Fashion Sketches & Accessories 
Desiging (DFD-08) 

 TV & Radio Journalism (DJMC-09) 
09/03/2021   Fashion Event Organization (DFD-09) 
10/03/2021  Textile & Apparel Quality Assurance & 

Management (DFD-10) 
 
 

  

 

TIMETABLE - Certificate Courses 

 

Date 10:00 to 12:00 04:00 to 05.30 

01/03/2021  પ્રવાસનનો બતુનયાિી પાઠ્યક્રર્ TS-01 (CMT & 

CTM),  

 યોગ પરિર્ય-ર્હતષિ પિજંક્ષલ યોગિિમનર્ CYS-01 

 નૈસગોપર્ાિના તસદ્ાિંો CIN-01,    

 ર્ાનવ અતધકાિ: સર્ાજ અને તવકાસ CHR-01,  

 િરે્ અને િર્ાિો આહાિ CFN-01 

 નાટકનુ ંસ્વરૂપ અને નાટયકૃતિનુ ંતવશ્લેષણ (CITA-01) 

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

 Learn English (CCSE-01), 

 સ્ત્રીનુ ંઋતરુ્ક્ર અને ગભામવસ્થા (CTBA-01),  

 સિુક્ષક્ષિ સગભામવસ્થા અને પ્રસતુિ ર્ાટેની િૈયાિી (CCBP-01),  

 પ ૃ્ વી િથા પ ૃ્ વીનુ ંવાિાવિણ (CEA-01),  

 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકિનુ ંજીવન ર્રિત્ (CALT-01), 

 આંગણવાડી સકંલ્પના અને તિશ ુતિક્ષણનો ભાિિીય પરિપે્રક્ષ્ય (CCAW-01),  

 NGO સરં્ાલન પરિર્ય (BMS-001) 

 સગભામવસ્થા (CJFTDL-01) 

 Sound Technology (CSAVT-01) 

 Electronic Media(CJMC-01) 

 Basic Sewing Technique (CFD-01) 

02/03/2021  પ્રવાસન સરં્ાલન (TS-03),  

 પ્રવાસન બજાિ વ્યવસ્થા (TS-06),  

 પાિસ્પરિકિા, પયામવિણ અને પ્રવાસ (TS-05-

CES),  

 ર્ાનવ અતધકાિ અને ભાિિ (CHR-02) 

 િર્ાિો આહાિ અને િેની ઉપયોગીિા (CFN-02) 

 િિીિ તવજ્ઞાન-ર્ાનતસક સ્વાસ્થ (CYS-02),  

 The Structure of English (CTE-02),  

 પ્રસતુિ િિમ્યાન અને પ્રસતુિ સભંાળ (CTBA-02),  

 બાળકના વદૃ્ધદ્, તવકાસ, આહાિ અને પોષણ 

 િસીકિણ, સાર્ા્ય િાિીરિક િકલીિો અને ઉપાય (CCBP-02), 

 પ્રદુષણ અને પયામવિણના પ્રશ્નો િથા જાળવણી (CEA-02),  

 ડૉ. આંબેડકિનુ ંક્ષર્િંિન (CALT-02),  

 આંગણવાડી : વ્યવહાિ અને સરં્ાલન (CCAW-02) 
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 નૈસગોપર્ાિ દ્વાિા ક્ષર્રકત્સા (CIN-02) 

 અક્ષભનયના મળૂભિૂ તસદ્ાિંો અને નાટય તનર્ામણના 
તવતવધ ઘટકો (CITA-02) 

 વ્યવસ્થાપનના કાયો (BMS-002) 

 િૈિવ (CJFTDL-02) 

 Video Technology (CSAVT-02) 

 Advertising & Public Relation (CJMC-02)  

 Pattern Making and Designing (CFD-02) 

03/03/2021  બાળસભંાળ સેવા આયોજન CCCD-01 

 અષ્ટ્ટાગં યોગ-સ્વસ્થ જીવનર્યામ (CYS-03)  
 િિીિ તવજ્ઞાન અને ર્ાનતસક સ્વાસ્્ય (CIN-03) 

 Teaching Strategies (CTE-03),  

 નવજાિ તિશ ુસભંાળ અને કુટંુબતનયોજન (CTBA-03),  

 બાળકોની ર્ાનતસક સર્સ્યા અને સાર્ાજીકિણની પ્રરક્રયા  (CCBP-03),  

 િોજીિા જીવનર્ા ંર્ાનવ અતધકાિ :આપણે શુ ંકિી િકીએ? (CHR-03),  

 ડૉ. આંબેડકિ અને નવ ર્ાનવવાિ (CALT-03),  

 બાળ તવકાસ અને ર્ાિા-તપિા (CCAW-03),  

 સ્વાસ્્ય સભંાળ વ્યવસ્થાપન (BMS-003),  

 આહાિનુ ંઅથમિાસ્ત્ર (CFN-03) 
 સવાાંગી સભંાળ (CJFTDL-03) 

 Print-Newspaper, Magazine (CJMC-03) 

 Garment Construction (CFD-03) 

04/03/2021  સમિુાય ર્ાટે પોષણ CCCD-02  Teaching English-Elementary School (CTE-04) 

  Teaching English-Secondary School  (CTE-05)  

 તવિેષ સભંાળની જરૂરિયાિવાળા (તવકલાગં) બાળકો અને ર્ા-ંબાપ (CCBP-

04),  

 ડૉ. આંબેડકિનુ ંિાષ્ટ્રીય જીવનર્ા ંપ્રિાન (CALT-04) 

 આંગણવાડી પ્રાયોક્ષગક (CCAW-04) 
 Digital Media (CJMC-04) 

 Surface Ornamentation (CFD-04) 

05/03/2021    Fashion Concept and Merchandising (CFD-05) 

 

કોઇપણ પ્રવેિાથી એકસાથે બે રડગ્રી કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યએુટ અભ્યાસક્રર્ ર્ાટે નોંધણી કિાવી િકિે નરહ, પિંત ુએક રડગ્રી અને એક રડતલોર્ા ંઅથવા એક સટીરિકેટ અભ્યાસક્રર્ ર્ાટે નોંધણી કિાવી િકિે. આવા તવદ્યાથીઓ ર્ાટે 
પાઠ્યક્રર્ોની પિીક્ષાઓની િાિીખો એક જ આવિી હિે િો યતુનવતસિટી પિીક્ષા લેવા ર્ાટે જવાબિાિ િહિેે નરહ.     

જે પાઠ્યક્રમની કે્રડડટ 4 છે તેના પરીક્ષાનો સમય 1:30 (દોઢ) કલાકનો રહશેે. 

ઈ.ચા.કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝાનમનેશન  
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ડૉ .  બાબાસાહેબ  આંબેડકર  ઓપન  યુનનવનસિટી 
 ( ગુજ રા ત  સરકા ર  દ્વા રા  સ્થા નપત )    

“જ્યોતિર્મય” પરિસિ, શ્રી બાલાજી ર્રંિિની સારે્, 

સિખેજ-ગાધંીનગિ હાઇવે, છાિોડી, અર્િાવાિ-૩૮૨૪૮૧  

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

 

સત્ાિં પિીક્ષા : ર્ાર્મ–2021 

બેચલર ઓફ લાઈબે્રરી એન્ટ્ડ ઇન્ટ્ફોમેશન સાયન્ટ્સ 

TIME TABLE -લેખિત પરીક્ષા  
DATE 01:00 to 03:00 

01/03/2021 BLIS-01 ગ્રથંાલય અન ેસર્ાજ 

02/03/2021 BLIS-02 ગ્રથંાલય સરં્ાલન 

03/03/2021 BLIS-03 ગ્રથંાલય વગીકિણ તસદ્ાિં 

04/03/2021 BLIS-04 ગ્રથંાલય સરૂ્ીકિણ તસદ્ાિં 

05/03/2021 BLIS-05 સિંભમ અન ેર્ારહિી સ્ત્રોિ 

06/03/2021 BLIS-06 ર્ારહિી સવેાઓ 

07/03/2021 BLIS-07 ર્ારહિી ટેકનોલોજી 
 

TIME TABLE – પ્રાયોખિક પરીક્ષા 
DATE 10:00 to 12:00 01:00 to 03:00 

08/03/2021  ગ્રથંાલય વગીકિણ પ્રયોગ   બેર્-1 No-01 to 20  
 ગ્રથંાલય સકૂ્ષર્કિણ પ્રયોગ   બરે્-1 No-21 to 40  

 ગ્રથંાલય વગીકિણ પ્રયોગ    બેર્-2 No-21 to 40  
 ગ્રથંાલય સકૂ્ષર્કિણ પ્રયોગ    બરે્-2 No-01 to 20  

09/03/2021  ગ્રથંાલય વગીકિણ પ્રયોગ   બેર્-3 No-41 to 60  
 ગ્રથંાલય સકૂ્ષર્કિણ પ્રયોગ   બરે્-3 No-61 to 80  

 ગ્રથંાલય વગીકિણ પ્રયોગ    બેર્-4 No-61 to 80  
 ગ્રથંાલય સકૂ્ષર્કિણ પ્રયોગ    બરે્-4 No-41 to 60  

10/03/2021  ગ્રથંાલય વગીકિણ પ્રયોગ   બેર્-5 No-41 to 60  
 ગ્રથંાલય સકૂ્ષર્કિણ પ્રયોગ   બરે્-5 No-61 to 80  

 ગ્રથંાલય વગીકિણ પ્રયોગ    બેર્-6 No-61 to 80  

 ગ્રથંાલય સકૂ્ષર્કિણ પ્રયોગ    બરે્-6 No41 to 60  

 નોંધ: (1) આપના પિીક્ષા કે્દ્ર ખાિ ેિાિીખ/સર્ય/બેર્ની તવગિ ર્ેળવવાની િહિે.ે 
  (2) પિીક્ષાથીની સખં્યા ધ્યાન ેલઈ જરૂરિયાિ પડેથી બેર્ વધાિવાર્ા ંઆવિ.ે  

ઈ. ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝાનમનેશન  
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ડૉ .  બાબાસાહેબ  આંબેડકર  ઓપન  યુનનવનસિટી 
( ગુજ રા ત  સરકા ર  દ્વા રા  સ્થા નપત )    

 “જ્યોતિર્મય” પરિસિ, શ્રી બાલાજી ર્રંિિની સારે્, 

સિખેજ-ગાધંીનગિ હાઇવે, છાિોડી, અર્િાવાિ-૩૮૨૪૮૧  

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

 

સત્ાિં પિીક્ષા :ર્ાર્મ–2021   

CCC-BAOU/BPP/CIC/CPCS 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  

 
 
 

ઈ. ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝાનમનેશન  

TIME TABLE 

DATE 10:00 to 01:00 (;jfz) 03:00 to 06:00 (a5mz) 

21/03/2021 

 સિંભમ (CIC-01)  
 તવતનયોગો (CIC -04) 
 િાઉ્ડેિન (CCC-01) 
 એતલીકેિન (CCC-02) 
 ઈંટિનટે (CCC-0૩) 
 
 

 સાર્ા્ય ગક્ષણિનો પ્રાિંક્ષભક પાઠ્યક્રર્ (PMT-01),  
 વાક્ષણજ્યનો  પ્રાિંક્ષભક પાઠ્યક્રર્ (PCO-01), 
 સર્ાજતવધાનો  પ્રાિંક્ષભક પાઠ્યક્રર્ (PSS-01),  
 ગજુિાિી ભાષાનો પ્રાિંક્ષભક પાઠ્યક્રર્ (PGT-01), 

 ટેકનોલોજી (CIC-02)  
 ર્ાઈક્રોસોફ્ટ ઓિીસ (CIC-05), 
 ટેકનોલોજી (CIC-01&CPCS-01) 

 ર્ાઈક્રોસોફ્ટ ઓિીસ (CIC-04&CPCS-02) 
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ડૉ.બાબાસાહેબઆંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટી 
( ગુજ રા ત  સર કા ર  દ્વા રા  સ્થા નપત )  

“જ્મતતભમમ” રયવય”, ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યતુનલતવિટી ભાગમ, 
વયખેજ-ગાાંધીનગય શાઇલે, છાયડી, અભદાલાદ-૩૮૨૪૮૧ 

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

વત્ાાંત યીક્ષા : જુરાઈ–2021 

New Courses (B.A. and B.Com.) 

DATE 10:00 TO 12:00 01:00 TO 03:00 
27/07/2021  કભતળિમર કમ્યતુનકેળન-3 (BCCCO301) 

  PGDMAD-101  (Mobile Operating Systems) 
 PGDCL-101 - Cyber Space and its Governance 
 PGDCS-101 - Principals of Cyber Security 

 SKTCOM-03 (Compulsory Subject - 03 Sanskrit) 

28/07/2021  PGDMAD-102 (Object Oriented Concepts and 
Programming Using JAVA) 

 બાયતીમ અથમળાસ્ત્ર (BCECO302) 
 PGDCL-102 - E-Commerce, E-Governance and E-

Contract 
 PGDCS-102 - Fundamental of Computer Networking 

 GUJCOM-03(Compulsory Subject - 03 Gujarati) 

29/07/2021  PGDMAD-103 (Android Mobile Application Development) 
 વાંચારકીમ રશવાફી દ્ધતત (BCMAC303) 
 PGDCL-103 - Domestic Regulatory Framework 
 PGDCS-103 - Cyber Security Techniques 

 HNDCOM-03 (Compulsory Subject - 03 Hindi) 

30/07/2021  PGDMAD-201 (Advance Android Mobile Application) 
 ઓરડટીંગ (BCAUD304) 
 PGDCL-104 - Digital Records and Cyber Forensics 
 PGDCS-104 - Computational Number Theory and      

Cryptography 

 ENGCOM-03 (Compulsory Subject - 03 English) 

12/08/2021  PGDMAD-202 (Cross Platform Mobile Application  SOCM-06 (Sociology - વાભાજળાસ્ત્રીમ તલચાયક-2) 
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Development) 
 લેાયી કામદ (BCBLA305) 
 HISM-06 (History - બાયતન ઇતતશાવ (ઈ.વ.અઢાયભી 

વદીના ભધ્મ બાગથી ઓગણીવભી વદીના ભધ્મ બાગ સધુી) 
 GUJM-06 (Gujarati - અલામચીન ગજુયાતી વારશત્મન 

ઈતતશાવ) 
 HNDM-06 (Hindi – हहिंदी साहहत्य का इतिहास एविं साहहत्य 

ऩररचय 2) 

 SKTM-06 (Sanskrit - બધુ્ધચરયત અને ચોયાંચાતળકા) 
 ENGM-06 (English - Understanding Poetry-1) 
 PSCM-06 (Political Science - આધતુનક બાયતીમ યાજનૈતતક 

તલચાયધાયાઓ ) 
 PADM-06 (Public Administration - કાતભિક લશીલટ) 
 ECOM-06 (Economics - બાયતભાાં વ ાંસ્થાનલાદ વભમે કૃત) 
 
 

13/08/2021  PGDMAD-203 (Software Lab for Advance Android 
Mobile Application) 

 આકડાળાસ્ત્ર (BCSTA306) 
 HISM-07 (History - બાયત : વભાજ, વાંસ્કૃતત તથા રયલતમન 

(૧૬ભી વદીથી ઓગણીવભી વદીના ભધ્મ સધુી) 
 GUJM-07 (Gujarati - અલામચીન ગજુયાતી વારશત્મ સ્લરૂન 

અભ્માવ:  વૉનેટ) 
 HNDM-07 (Hindi – आधुतनक भारिीय साहहत्य : नवजागरण 

और राष्ट्रीय आिंदोऱन 1) 

 SOCM-07 (Sociology - વાભાજજક સ્તયીકયણ) 
 SKTM-07 (Sanskrit - અરાંકાય વારશત્મ) 
 ENGM-07 (English - Understanding Poetry-2) 
 PSCM-07 (Political Science - આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંફ ાંધ) 
 PADM-07 (Public Administration - નાણાકીમ લશીલટ બાગ-૦૧) 
 ECOM-07 (Economics - બાયતભાાં શરયમાી ક્ાાંતત અને આધતુનક કૃત) 

02/08/2021  ધાંધાકીમ વાંચારન-3 (BCBMG307) 
 એકાઉન્ટિંગ એ્ડ પાઈના્વ-3 (BCACF308) 
 કમ્્યટુય એકાઉન્ટિંગ-3 (ટેરી) (BCCOA309) 
 HISM-08 (History - આધતુનક બાયતન ઇતતશાવ : બાગ-1 

(1857-1964) 
 GUJM-08 (Gujarati - ગજુયાતી બાાન વૈદ્ધાાંતતક અભ્માવ) 
 HNDM-08 (Hindi – आधुतनक भारिीय साहहत्य : नवजागरण 

और राष्ट्रीय आिंदोऱन 2) 

 SOCM-08 (Sociology - વભાજ અને ધભમ) 
 SKTM-08 (Sanskrit - વ્માલશારયક વ્માકયણ અને કણમબાય) 
 ENGM-08 (English - Understanding Drama-1) 
 PSCM-08 (Political Science - કાતભિક લશીલટ) 
 PADM-08 (Public Administration - નાણાકીમ લશીલટ બાગ-૦૨) 
 ECOM-08 (Economics - તલશ્વભાાં આતથિક તલકાવના અનબુલ) 

03/08/2021  GUJM-09 (Gujarati - વારશત્મ તવદ્ધાાંત) 
 HISM-09 (History - આધતુનક બાયતન ઇતતશાવ : બાગ-2 

(1857-1964) 
 HNDM-09 (Hindi – हहिंदी भाषा : इतिहास और वितमान 1) 

 SOCM-09 (Sociology - બાયતભાાં વાભાજજક વભસ્માઓ) 
 SKTM-09 (Sanskrit - અરિત અનલુાદ,તનફાંધ,અને બાાતલજ્ઞાન) 
 ENGM-09 (English - Understanding Drama-2) 
 PSCM-09 (Political Science - દક્ષક્ષણ એતળમાભાાં વયકાય અને યાજનીતત) 
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  PADM-09 (Public Administration – જાશયે નીતતનુાં ઘડતય) 
 ECOM-09 (Economics - આધતુનક આતથિક દધૃિ દ્ધ અને તલકાવના લતમભાન 

પ્રશ્ન) 
04/08/2021  HNDM-10 (Hindi – हहिंदी भाषा : इतिहास और वितमान 2 

 GUJM-10 (Gujarati - ગજુયાતી પ્રતળષ્ટ્ટ કૃતતઓન અભ્માવ) 
 HISM-10 (History - ચીન અને જાાનન ઇતતશાવ (પ્રથભ 

તલશ્વયદુ્ધ શરેાન) 

 SOCM-10 (Sociology - વાભાજજક કલ્માણ અને કાનનૂીકયણ) 
 SKTM-10 (Sanskrit - બાયતીમ દળમન) 
 ENGM-10 (English - Reading the Novel) 
 PSCM-10 (Political Science - લૂમ અને દક્ષક્ષણ -લૂમ એતળમાભાાં વયકાય 

અને યાજનીતત) 
 PADM-10 (Public Administration – જાશયે નીતતનુાં તલશ્રેણ ) 
 ECOM-10 (Economics - આતથિક તલચાય અને નીતતઓ) 

05/08/2021  AFWCOM-01 (પીચય રેખન) 
 AWRCOM-01 (યેરડમ ભાટે રેખન) 
 ASPCOM-01 (વેકે્ટયીમર પે્રક્ટીવ) 
 Cyber Crime and Offences (PGDCL-201) 
 Web Development Tools (PGDCS-201) 

 AEDCOM-01 (તનકાવ પ્રરક્મા અને દસ્તાલેજીકયણ) 
 AOMCOM-01 (કામામરમ વ્મલસ્થાતાંત્ અને વાંચારન)  
 AMKCOM-01 (ફજાય પ્રરક્મા) 
 AVESCOM-01 (મલૂ્મ તળક્ષણ અને આદ્યાજત્ભકતા) 

06/08/2021  Intellectual Property Rights in Cyber Space(PGDCL-202) 
 Cloud Infrastructure and Services (PGDCS-202) 

 

07/08/2021  International Regulatory Framework (PGDCL-203) 
 Application and Network Security(PGDCS-203) 

 

08/08/2021  Emerging Issues of Cyber Space (PGDCL-204) 
 Cyber Attacks and Counter Measures: User 

Perspective(PGDCS-204) 

 

 

 

 

ઈ.ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝાનિનેશન 
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ડૉ.બાબાસાહેબઆંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટી 
( ગુજ રા ત  સર કા ર  દ્વા રા  સ્થા નપત )  

“જ્યોતિર્મય” પરિસિ”, ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકિ ઓપન યતુનવતસિટી ર્ાર્મ, 
સિખેજ-ર્ાાંધીનર્િ હાઇવે, છાિોડી, અર્દાવાદ-૩૮૨૪૮૧ 

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

સત્ાાંિ પિીક્ષા : ર્ાર્મ–2021 

New Courses (B.A. and B.Com.) 

DATE 10:00 TO 12:00 01:00 TO 03:00 

01/03/2021  SKTCOM-01 (Compulsory Subject - 01 Sanskrit)  SKTCOM-02 (Compulsory Subject – 02 Sanskrit) 
02/03/2021  GUJCOM-01(Compulsory Subject - 01 Gujarati)  GUJCOM-02(Compulsory Subject - 02 Gujarati) 
03/03/2021  HNDCOM-01 (Compulsory Subject - 01 Hindi) 

 Commercial Communication – I (BCCCO101) 
 HNDCOM-02 (Compulsory Subject - 02 Hindi) 
 Commercial Communication-II (BCCCO201) 

04/03/2021  ENGCOM-01 (Compulsory Subject - 01 English) 
 Compulsory English (BCENG102) 

 ENGCOM-02 (Compulsory Subject - 02 English) 
 Micro Economics (BCECO202) 

05/03/2021  SKTM-01 (Sanskrit - સાંસ્કૃિ ર્દ્ય અને પદ્ય સારહત્ય) 
 HNDM-01 (Hindi - कहानी और उपन्यास) 
 GUJM-01 (Gujarati - ગજુિાિી ર્દ્ય) 
 ENGM-01 (English - Language through Literature) 
 SOCM-01 (Sociology - સર્ાજનો અભ્યાસ ભાર્-૧) 
 HISM-01 (History - પ્રાર્ીન ભાિિનો ઈતિહાસ (પ્રાર્ 

ઐતિહાતસક કાળથી ઈ.સ. પવેૂની ર્ોથી સદી સધુી) 
 PSCM-01 (Political Science - િાજ્યશાસ્ત્રનો પરિર્ય) 
 PADM-01 (Public Administration -જાહિે વહીવટના 

તસદ્ાાંિો) 
 ECOM-01 (Economics – અથમશાસ્ત્રના મળૂભિૂ ખ્યાલો 

ભાર્-૧) 
 Financial Accounting (BCFAC103) 

 SKTM-03 (Sanskrit - વૈરદક સારહત્ય અને ઉપતનષદ સારહત્ય) 
 HNDM-03 (Hindi – हहिंदी काव्य-१) 
 GUJM-03 (Gujarati - ર્ધ્યકાલીન ગજુિાિી સારહત્યનો ઇતિહાસ) 
 ENGM-03 (English - Language through Literature) 
 SOCM-03 (Sociology - સર્ાજનો અભ્યાસ ભાર્-2) 
 HISM-03 (History - ભાિિનો ઈતિહાસ (ઈ.સ. ૮ર્ી સદીથી ઈ.સ. ૧૩ર્ી 

સદી) 
 PSCM-03(Political Science - ભાિિીય સિકાિ અને િાજકાિણ) 
 PADM-03(Public Administration - ભાિિીય વહીવટ) 
 ECOM-03(Economics - અથમશાસ્ત્રના મળૂભિૂ ખ્યાલો ભાર્-02) 
 Cost Accounting (BCCAC203) 
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06/03/2021  SKTM-02 (Sanskrit - સાંસ્કૃિ નાટય સ્ત્રોિ અને મકુ્િક કાવ્ય) 
 HNDM-02 (Hindi - नाटक और ननबिंध) 
 GUJM-02 (Gujarati - ગજુિાિી પદ્ય)  
 ENGM-02 (English - The Structure of Modern English) 
 SOCM-02 (Sociology - ભાિિર્ાાં સર્ાજ ભાર્-૧) 

 HISM-02 (History - પ્રાર્ીન ભાિિનો ઈતિહાસ (ઈ.સ.પવેૂ 320 
થી ઈ.સ. 8ર્ી સદી સધુી) 

 PSCM-02 (Political Science - સિકાિી િાંત્વ્યવસ્થા) 

 PADM-02 (Public Administration - સાંર્ાલનના તસદ્ાાંિો) 
 ECOM-02 (Economics - સ્વાિાંત્ર્ય પ્રાપ્તિ પછીનો ભાિિનો 

આતથિક તવકાસ : ભાર્-૧) 
 Business Organization & Management (BCBOM104) 

 SKTM-04 (Sanskrit - આષમ ર્હાકાવ્યો) 
 HNDM-04(Hindi - हहिंदी काव्य-२) 
 GUJM-04 (Gujarati - ર્ધ્યકાલીન ગજુિાિી સારહત્યનુાં સ્વરૂપ – 

આખ્યાન) 
 ENGM-04 (English - The Structure Of Modern English) 
 SOCM-04 (Sociology - ભાિિર્ાાં સર્ાજ ભાર્-2) 
 HISM-04 (History - ભાિિનો ઈતિહાસ - સલ્િનિ યરુ્ (ઈ.સ. ૧૩ર્ી 

સદીથી ઈ.સ. ૧૫ર્ી સદી) 
 PSCM-04 (Political Science - આધતુનક બાંધાિણો) 
 PADM-04 (Public Administration - નાર્રિક વહીવટ) 
 ECOM-04 (Economics - સ્વાિાંત્ર્ય પ્રાપ્તિ પછીનો ભાિિનો આતથિક 

તવકાસ ભાર્-2) 
 Corporate Accounting (BCCOA204) 

07/03/2021  SKTS-01 (Sanskrit - સાંસ્કૃિ ર્દ્ય અને પદ્ય સારહત્ય) 
 HNDS-01 (Hindi - कहानी और उपन्यास) 
 GUJS-01 (Gujarati - ગજુિાિી ર્દ્ય) 
 ENGS-01 (English - Language through Literature) 
 SOCS-01 (Sociology - સર્ાજનો અભ્યાસ ભાર્-૧) 

 HISS-01 (History - પ્રાર્ીન ભાિિનો ઈતિહાસ (પ્રાર્ 
ઐતિહાતસક કાળથી ઈ.સ. પવેૂની ર્ોથી સદી સધુી) 

 PSCS-01 (Political Science - િાજ્યશાસ્ત્રનો પરિર્ય) 

 PADS-01 (Public Administration -જાહિે વહીવટના તસદ્ાાંિો) 
 ECOS-01 (Economics - અથમશાસ્ત્રના મળૂભિૂ ખ્યાલો ભાર્-

૧) 
 Micro Economics (BCECO105) 

 SKTM-05 (Sanskrit - સ્વતનવાસવદત્તમ ્અને તવક્રર્ોવમશીયમ)્ 
 HNDM-05 (Hindi – नहन्दी सानहत्य का इनिहास एविं सानहत्य पररचय-१) 
 GUJM-05(Gujarati - અવામર્ીન ગજુિાિી સારહત્યન ુસ્વરૂપ – ટૂાંકીવાિામ) 
 ENGM-05 (English - Communication Skills In English-01) 
 SOCM-05 (Sociology - સર્ાજશાસ્ત્રીય તવર્ાિકો ભાર્-1) 
 HISM-05 (History - મઘુલકાલીન ભાિિનો િાજકીય અને આતથિક 

ઈતિહાસ (ઈ.સ. ૧૬ર્ી સદીથી ઈ.સ. ૧૮ર્ી સદીના ર્ધ્ય સધુી) 
 PSCM-05 (Political Science - ભાિિીય લોકશાહી તસદ્ાાંિ અને વ્યવહાિ) 
 PADM-05 (Public Administration - તવકાસ વહીવટ) 
 ECOM-05 (Economics - પ્રાથતર્ક આંકડાશાસ્ત્રીય િીિો અને ર્ોજણી 

પધ્ધતિઓ) 
 Taxation (BCTAX205) 

08/03/2021  SKTS-02 (Sanskrit - સાંસ્કૃિ નાટય સ્ત્રોિ અને મકુ્િક કાવ્ય) 
 HNDS-02 (Hindi - नाटक और ननबिंध) 

 SKTS-03 (Sanskrit - વૈરદક સારહત્ય અને ઉપતનષદ સારહત્ય) 
 HNDS-03 (Hindi - हहिंदी काव्य-१) 
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 GUJS-02 (Gujarati - ગજુિાિી પદ્ય)  
 ENGS-02 (English - The Structure of Modern English) 
 SOCS-02 (Sociology - ભાિિર્ાાં સર્ાજ ભાર્-૧) 

 HISS-02 (History - પ્રાર્ીન ભાિિનો ઈતિહાસ (ઈ.સ.પવેૂ 320 
થી ઈ.સ. 8ર્ી સદી સધુી) 

 PSCS-02 (Political Science - સિકાિી િાંત્વ્યવસ્થા) 

 PADS-02 (Public Administration - સાંર્ાલનના તસદ્ાાંિો) 
 ECOS-02 (Economics - સ્વાિાંત્ર્ય પ્રાપ્તિ પછીનો ભાિિનો 

આતથિક તવકાસ : ભાર્-૧) 
 Business Management – I (BCBMG108) 
 Accounting & Finance – I (BCACF109) 
 Computer Overview and its Applications (BCCOA110) 

 GUJS-03 (Gujarati - ર્ધ્યકાલીન ગજુિાિી સારહત્યનો ઇતિહાસ) 
 ENGS-03 (English - Language through Literature) 
 SOCS-03 (Sociology - સર્ાજનો અભ્યાસ ભાર્-2) 
 HISS-03 (History - ભાિિનો ઈતિહાસ (ઈ.સ. ૮ર્ી સદીથી ઈ.સ. ૧૩ર્ી 

સદી) 
 PSCS-03(Political Science - ભાિિીય સિકાિ અને  િાજકાિણ) 
 PADS-03(Public Administration - ભાિિીય વહીવટ) 
 ECOS-03(Economics - અથમશાસ્ત્રના મળૂભિૂ ખ્યાલો ભાર્-02) 
 Company Law (BCCOL206) 

09/03/2021  ENVCOM-01 (Compulsory Subject - 01 ર્ાનવ પયામવિણ) 
 Secretarial Practice (BCSEP106) 
 Human Environment (BCHEN107) 

 SKTS-04 (Sanskrit - આષમ ર્હાકાવ્યો) 
 HNDS-04(Hindi - हहिंदी काव्य-२) 
 GUJS-04 (Gujarati - ર્ધ્યકાલીન ગજુિાિી સારહત્યનુાં સ્વરૂપ – આખ્યાન) 
 ENGS-04 (English - The Structure Of Modern English) 
 SOCS-04 (Sociology - ભાિિર્ાાં સર્ાજ ભાર્-2) 
 HISS-04 (History - ભાિિનો ઈતિહાસ - સલ્િનિ યરુ્ (ઈ.સ. ૧૩ર્ી 

સદીથી ઈ.સ. ૧૫ર્ી સદી)) 
 PSCS-04 (Political Science - આધતુનક બાંધાિણો) 
 PADS-04 (Public Administration - નાર્રિક વહીવટ) 
 ECOS-04 (Economics - સ્વાિાંત્ર્ય પ્રાપ્તિ પછીનો ભાિિનો આતથિક તવકાસ 

ભાર્-2) 
 Business management – II (BCBMG207) 
 Accounting & Finance (BCACF208) 
 E-Commerce (BCCOA209) 

10/03/2021  PGDMAD-101 (Mobile Operating Systems)  ATMCOM-01 (પ્રવાસન બતુનયાદી પાઠ્યક્રર્) 
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 કોર્તશિયલ કોમ્યતુનકેશન-3 (BCCCO301) 
 

 AYSCOM-01 (યોર્પરિર્ય) 
 AINCOM-01 (નેર્િોપથી) 
 ARHCOM-01 (ગ્રામ્ય સ્વાસ્્ય : એક પરિર્ય) 
 AHRCOM-01 (ર્ાનવ અતધકાિ : સર્ાજ અને તવકાસ) 
 ALTCOM-01 (ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકિનાં જીવનર્રિત્ અને િાષ્ટ્રીય 

જીવનર્ાાં પ્રદાન) 
 ANMCOM-01 (NGO સાંર્ાલન) 

12/03/2021  PGDMAD-102 (Object Oriented Concepts and 
Programming Using JAVA) 

 ભાિિીય અથમશાસ્ત્ર (BCECO302) 

 SKTCOM-03 (Compulsory Subject - 03 Sanskrit) 

13/03/2021  PGDMAD-103 (Android Mobile Application Development) 
 સાંર્ાલકીય રહસાબી પદ્તિ (BCMAC303) 

 GUJCOM-03(Compulsory Subject - 03 Gujarati) 

14/03/2021  PGDMAD-201 (Advance Android Mobile Application) 
 ઓરડટીંર્ (BCAUD304) 

 HNDCOM-03 (Compulsory Subject - 03 Hindi) 

15/03/2021  PGDMAD-202 (Cross Platform Mobile Application 
Development) 

 વેપાિી કાયદો (BCBLA305) 

 ENGCOM-03 (Compulsory Subject - 03 English) 
 
 

16/03/2021  PGDMAD-203 (Software Lab for Advance Android 
Mobile Application) 

 આકડાશાસ્ત્ર (BCSTA306) 
 

 SOCM-06 (Sociology - સાર્ાજશાસ્ત્રીય તવર્ાિકો-2) 
 HISM-06 (History - ભાિિનો ઇતિહાસ (ઈ.સ.અઢાિર્ી સદીના ર્ધ્ય 

ભાર્થી ઓર્ણીસર્ી સદીના ર્ધ્ય ભાર્ સધુી) 
 SKTM-06 (Sanskrit - બધુ્ધર્રિિ અને ર્ૌિપાંર્ાતશકા) 
 HNDM-06 (Hindi – हहिंदी सानहत्य का इनिहास एविं सानहत्य पररचय 2) 
 GUJM-06 (Gujarati - અવામર્ીન ગજુિાિી સારહત્યનો ઈતિહાસ) 
 ENGM-06 (English - Understanding Poetry-1) 
 PSCM-06 (Political Science - આધતુનક ભાિિીય િાજનૈતિક 

તવર્ાિધાિાઓ ) 
 PADM-06 (Public Administration - કાતર્િક વહીવટ) 
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 ECOM-06 (Economics - ભાિિર્ાાં સ ાંસ્થાનવાદ સર્યે કૃતષ) 
17/03/2021  ધાંધાકીય સાંર્ાલન-3 (BCBMG307) 

 એકાઉન્ટિંર્ એ્ડ ફાઈના્સ-3 (BCACF308) 

 કોમ્તયટુિ એકાઉન્ટિંર્-3 (ટેલી) (BCCOA309) 

 SOCM-07 (Sociology - સાર્ાજજક સ્િિીકિણ) 
 HISM-07 (History - ભાિિ : સર્ાજ, સાંસ્કૃતિ િથા પરિવિમન (૧૬ર્ી 

સદીથી ઓર્ણીસર્ી સદીના ર્ધ્ય સધુી) 
 SKTM-07 (Sanskrit - અલાંકાિ સારહત્ય) 
 HNDM-07 (Hindi – आधुननक भारिीय सानहत्य : नवजागरण और राष्ट्रीय 

आिंदोलन 1) 
 GUJM-07 (Gujarati - અવામર્ીન ગજુિાિી સારહત્ય સ્વરૂપનો અભ્યાસ:  

સૉનેટ) 
 ENGM-07 (English - Understanding Poetry-2) 
 PSCM-07 (Political Science - આંિિિાષ્ટ્રીય સાંબ ાંધો) 
 PADM-07 (Public Administration - નાણાકીય વહીવટ ભાર્-૦૧) 
 ECOM-07 (Economics - ભાિિર્ાાં હરિયાળી ક્રાાંતિ અને આધતુનક કૃતષ) 

18/03/2021  PGDCL-101 - Cyber Space and its Governance 

 PGDCS-101 - Principals of Cyber Security 
 SOCM-08 (Sociology - સર્ાજ અને ધર્મ) 
 HISM-08 (History - આધતુનક ભાિિનો ઇતિહાસ : ભાર્-1 (1857-1964) 
 SKTM-08 (Sanskrit - વ્યાવહારિક વ્યાકિણ અને કણમભાિ) 
 HNDM-08 (Hindi – आधुननक भारिीय सानहत्य : नवजागरण और राष्ट्रीय 

आिंदोलन 2) 
 GUJM-08 (Gujarati - ગજુિાિી ભાષાનો સૈદ્ાાંતિક અભ્યાસ) 
 ENGM-08 (English - Understanding Drama-1) 
 PSCM-08 (Political Science - કાતર્િક વહીવટ) 
 PADM-08 (Public Administration - નાણાકીય વહીવટ ભાર્-૦૨) 
 ECOM-08 (Economics - તવશ્વર્ાાં આતથિક તવકાસના અનભુવો) 

19/03/2021  PGDCL-102 - E-Commerce, E-Governance and E-

Contract 

 PGDCS-102 - Fundamental of Computer 

Networking 

 SOCM-09 (Sociology - ભાિિર્ાાં સાર્ાજજક સર્સ્યાઓ) 
 HISM-09 (History - આધતુનક ભાિિનો ઇતિહાસ : ભાર્-2 (1857-1964) 
 SKTM-09 (Sanskrit - અપરઠ્િ અનવુાદો,તનબાંધો,અને ભાષાતવજ્ઞાન) 
 HNDM-09 (Hindi – हहिंदी भाषा : इनिहास और वितमान 1) 
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 GUJM-09 (Gujarati - સારહત્ય તસદ્ાાંિ) 
 ENGM-09 (English - Understanding Drama-2) 
 PSCM-09 (Political Science - દક્ષક્ષણ એતશયાર્ાાં સિકાિ અને િાજનીતિ) 
 PADM-09 (Public Administration – જાહિે નીતિનુાં ઘડિિ) 
 ECOM-09 (Economics - આધતુનક આતથિક વદૃ્ધદ્ અને તવકાસના વિમર્ાન 

પ્રશ્નો) 
20/03/2021  PGDCL-103 - Domestic Regulatory Framework 

 PGDCS-103 - Cyber Security Techniques 

 SOCM-10 (Sociology - સાર્ાજજક કલ્યાણ અને કાનનૂીકિણ) 
 HISM-10 (History - ર્ીન અને જાપાનનો ઇતિહાસ (પ્રથર્ તવશ્વયદુ્ 

પહલેાનો) 
 SKTM-10 (Sanskrit - ભાિિીય દશમનો) 
 HNDM-10 (Hindi – हहिंदी भाषा : इनिहास और वितमान 2 
 GUJM-10 (Gujarati - ગજુિાિી પ્રતશષ્ટ્ટ કૃતિઓનો અભ્યાસ) 
 ENGM-10 (English - Reading the Novel) 
 PSCM-10 (Political Science - પવૂમ અને દક્ષક્ષણ -પવૂમ એતશયાર્ાાં સિકાિ 

અને િાજનીતિ) 
 PADM-10 (Public Administration – જાહિે નીતિનુાં તવશ્લેષણ ) 
 ECOM-10 (Economics - આતથિક તવર્ાિો અને નીતિઓ) 

21/03/2021  PGDCL-104 - Digital Records and Cyber 

Forensics 

 PGDCS-104 - Computational Number Theory and      

Cryptography 

 AEDCOM-01 (તનકાસ પ્રરક્રયા અને દસ્િાવેજીકિણ) 

 AOMCOM-01 (કાયામલય વ્યવસ્થાિાંત્ અને સાંર્ાલન)  

 AMKCOM-01 (બજાિ પ્રરક્રયા) 
 AVESCOM-01 (મલૂ્ય તશક્ષણ અને આદ્યાજત્ર્કિા) 
 AFWCOM-01 (ફીર્િ લેખન) 

 AWRCOM-01 (િેરડયો ર્ાટે લેખન) 

 ASPCOM-01 (સેકે્રટિીયલ પે્રક્ટીસ) 

 

ઈ.ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝાનિનેશન 
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ડૉ.બાબાસાહેબઆંબેડકર ઓપન યુનનવનસિટી 
( ગુજ રા ત  સર કા ર  દ્વા રા  સ્થા નપત )  

“જ્યોતિર્મય” પરિસિ”, ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકિ ઓપન યતુનવતસિટી ર્ાર્મ, 
સિખેજ-ર્ાાંધીનર્િ હાઇવે, છાિોડી, અર્દાવાદ-૩૮૨૪૮૧ 

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

સત્ાાંિ પિીક્ષા : ર્ાર્મ–2021 

New Courses (B.A. and B.Com.) 

DATE 04:00 TO 06:00 

01/03/2021  SKT-COM-101 (Compulsory Subject - 01 Sanskrit) 
02/03/2021  GUJ-COM-101 (Compulsory Subject - 01 Gujarati) 
03/03/2021  ENG-COM-101 (Compulsory Subject - 01 English) 
04/03/2021  SKTM/S-101 (સાંસ્કૃિ પદ્ય અને ર્દ્ય સારહત્ય) 
05/03/2021  GUJM/S-101 (ગજુિાિી ર્દ્ય) 
06/03/2021  ENGM/S-101 (Introduction to Literature) 
07/03/2021  SOCM/S-101 (સર્ાજશાસ્ત્ર પરિર્ય) 
08/03/2021  HISM/S-101 (પ્રાર્ીન ભાિિનો ઇતિહાસ (પ્રારૈ્તિહાતસક યરુ્થી ઈ.સ.ની છઠ્ઠી સદી સધુી) 
09/03/2021  PSCM/S-101 (િાજ્યશાસ્ત્રનો પરિર્ય) 
10/03/2021  ECOM/S-101 (પ્રાિાંક્ષભક અથમશાસ્ત્ર) 
12/03/2021  SKTM/S-102 (સાંસ્કૃિ નાટય, સ્િોત્ અને મકુ્િક કાવ્યો) 
13/03/2021  GUJM/S-102 (ગજુિાિી પદ્ય) 
14/03/2021  ENGM/S-102 (Introduction to English Language and Structure) 
15/03/2021  SOCM/S-102 (ભાિિર્ાાં સર્ાજ) 
16/03/2021  HISM/S-102 (ગજુિાિનો ઇતિહાસ (પ્રારૈ્તિહાતસક યરુ્થી ઈ.સ. ૧૩૦૪ સધુી)) 
17/03/2021  PSCM/S-102 (સિકાિી િાંત્વ્યવસ્થા) 
18/03/2021  ECOM/S-102 (ભાિિીય અથમિાંત્નો પરિર્ય) 

 

  ઈ.ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝાનિનેશન 



ડૉ .બાબાસાહેબઆંબેડકર  ઓપન યુનનવનસિટી 
( ગુજ રા ત  સરકા ર  દ્વા રા  સ્થા નપત )  

“જ્યોતિર્મય” પરિસિ, સિખેજ-ગ ાંધીનગિ હ ઇવે, છ િોડી, અર્દ વ દ-૩૮૨૪૮૧ 

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

સત્ ાંિ પિીક્ષ  : ર્ ર્મ–2021 

Sp. B.Ed. નવ  અભ્ય સક્રર્ - Sફક્િ ર્ોથ  અને પ ાંર્ર્ ાં સત્ન  તવદ્ય થીઓ ર્ ટે[F 

 
DATE 10:00 TO 12:00 

01/03/2021 
SESB-05 ર્ ગમદર્મન અન ેપિ ર્ર્મન 

SESB-06 સમદુ ય આધ રિિ પનુવમસન 
02/03/2021 SEEPC-03 સાંર્ોધન અને આકડ ર્ સ્ત્ર 

03/03/2021 

SESH-04 પ્રોધોગગકી અન ેરદવય ાંગિ  (HI) 

SESM-04 પ્રોધોગગકી અને રદવય ાંગિ  (MR) 

SESV-04 પ્રોધોગગકી અન ેરદવય ાંગિ  (VI) 

04/03/2021 

SESH-05 ર્નોસ ર્ જજક અને કૌટુાંગિક સર્સ્ય ઓ (HI) 

SESM-05 ર્નોસ ર્ જજક અને કૌટુાંગિક સર્સ્ય ઓ (MR) 

SESV-05 ર્નોસ ર્ જજક અને કૌટુાંગિક સર્સ્ય ઓ (VI) 

05/03/2021 
SEEPC-01 (A) વ ાંર્ન અને િેની લેગખિ અગિવયક્ક્િ  

SEEPC-01 (C) Reading and its written expression  

06/03/2021 SEEPC-02 તર્ક્ષણર્ ાં ન ટય અને કલ   

07/03/2021 

SEDE-06 ઓિીએન્ટેર્ન અને ર્ોિીલીટી  

SEDS-07 પ્રત્ય યન તવકલ્પો  

SEDS-10 વયવસ તયક,િ લીર્,સાંક્ર્ણ,અને તનયકુ્ક્િ  
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