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વત્ાાંિ યીક્ષા : જાન્યુઆયી–2021
B.Ed. નલા અભ્માવક્રભ - Sપક્િ પ્રથભ લમના તલદ્યાથીઓ ભાટે[F
TIME TABLE
DATE
03/01/2021

11:00 TO 2:00

3:00 TO 6:00

ES - 101 અધ્મેિા અને તલકાવનુ ાં

ES - 112 ગણિિનુ ાં અધ્માન

ભનોતલજ્ઞાન )પયયમાિ(

ES – 118 લાિીજ્મ વ્મલસ્થાનુ ાં અધ્માન
ES – 115 રશન્દીનુ ાં અધ્માન

04/01/2021

ES - 102 લિમભાન બાયિભાાં તળક્ષિના

ES – 119 નાભના મ ૂિત્લોનુ ાં અધ્માન

રયભાિો )પયયમાિ(

ES – 116 ગુજયાિીનુ ાં અધ્માન

05/01/2021

ES – 103 તળક્ષિપ્રતળક્ષિ- )પયયમાિ(

ES – 117 વાંસ્કૃ િનુ ાં અધ્માન

06/01/2021

ES – 121 બાયિભાાં પ્રાથતભક અને ભાધ્મતભક

ES - 120 ભનોતલજ્ઞાનનુ ાં અધ્માન

તળક્ષિનો તલકાવ )પયયમાિ(
07/01/2021

ES – 113 વાભાજજક તલજ્ઞાનનુ ાં અધ્માન

ES - 111 તલજ્ઞાન અને ટે કનોરોયનુ ાં
અધ્માન
ES – 114 અંગ્રેયનુ ાં અધ્માન

08/01/2021

ES – 131 તળક્ષિભાાં મામ લયિ )લિકલ્કક(

ES – 134 તલતળષ્ટ તળક્ષિ )લિકલ્કક(

09/01/2021

ES – 132 ભાનલ અતધકાયો અને વમુદામ

ES – 135 વભાલેળક ળાા )લિકલ્કક(

તલકાવ )લિકલ્કક(
10/01/2021

ES – 133 ભાગમદળમન અને વરાશ )લિકલ્કક( ES – 136 ભાધ્મભોનો તળક્ષિભાાં તલતનમોગ
)લિકલ્કક(
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વત્ાાંિ યીક્ષા : જાન્યુઆયી–2021
B.Ed. નલા અભ્માવક્રભ - Sપક્િ દ્વિિીમ લમના તલદ્યાથીઓ ભાટે[F
TIME TABLE
DATE

11:00 TO 2:00

3:00 TO 6:00

11/01/2021

ES - 201 ળિક્ષણિક પ્રોદ્યોણગકી અને ICT

ES – 231 અતધક્ષક તનયીક્ષક

12/01/2021

ES - 202 ભાન અને મ ૂકમાાંકન

ES – 232 વભાજના તલતળષ્ટ લગોનુ ાં
તળક્ષિ/કન્મા કેલિી

13/01/2021

ES – 203 અધ્મમન અધ્માન વાભગ્રી

ES – 233 વારશત્મ િાયા તળક્ષિ

તલકાવ
15/01/2021

ES – 221 યલન કૌળકમ ભાટે ન ુ ાં તળક્ષિ

ES – 234 દૂ યલિી તળક્ષિ

16/01/2021

ES – 235 મોગ તળક્ષિ

ES – 236 ઈ-રતનિંગ
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વત્ાાંિ યીક્ષા : જાન્યુઆયી–2021
Sp. B.Ed. નલા અભ્માવક્રભ - Sપક્િ પ્રથભ અને દ્વિિીમ વત્ના તલદ્યાથીઓ ભાટે [F
DATE

11:00 TO 2:00

03/01/2021

SECP-01 (ભાનલીમ વ ૃદ્વિ અને તલકાવ)

04/01/2021

SECP-02 (વભકારીન બાયિ અને તળક્ષિ)

05/01/2021

SECP-03 (અદ્યમન,અધ્માન અને મ ૂકમાાંકન)
SECM-01 (તલજ્ઞાનનુ ાં તળક્ષિકામમ)

06/01/2021

SECM-02 (ગણિિનુ ાં તળક્ષિકામમ)
SECM-03 (વભાજતલધાનુ ાં તળક્ષિકામમ)

07/01/2021

SECD-01 (વાંતભણરિ તળક્ષિ)

08/01/2021

SECD-02 (વાંલેદનાત્ભક તલકરાાંગિાનો રયચમ)

09/01/2021

ુ ી તલકાવાત્ભક તલકરાાંગિાનો રયચમ)
SECD-03 (જ્ઞાનિાંતન

10/01/2021

SECD-04 (રોકોભોટય અને ફહુ તલધતલકરાાંગિાનો રયચમ)
SESM-01 (આકાયિી, અને જરૂરયમાિોની ઓખ)

11/01/2021

SESH-01 (આકાયિી, અને જરૂરયમાિોની ઓખ)
SESV-01 (આકાયિી, અને જરૂરયમાિોની ઓખ)

Sp. B.Ed. નલા અભ્માવક્રભ - Sપક્િ ત્ીજા વત્ના તલદ્યાથીઓ ભાટે[F
DATE

03:00 TO 06:00

SECM-04 (રશન્દી)
03/01/2021

SECM-05 (અંગ્રેય)
SECM-06 (ગુજયાિી)
SESM-02 (અભ્માવક્રભ, રૂાાંિયિ અને મ ૂકમાાંકન-MR)

04/01/2021

SESH-02 (અભ્માવક્રભ, રૂાાંિયિ અને મ ૂકમાાંકન-HI)
SESV-02 (અભ્માવક્રભ, રૂાાંિયિ અને મ ૂકમાાંકન-VI)
SESM-03 (શસ્િક્ષે અને તળક્ષિ વ્ય ૂશયચના-MR)

05/01/2021

SESH-03 (શસ્િક્ષે અને તળક્ષિ વ્ય ૂશયચના-HI)
SESV-03 (શસ્િક્ષે અને તળક્ષિ વ્ય ૂશયચના-VI)

ઈ/ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝાનિનેશન

