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સત્ાાંત પરીક્ષા : જાન્યુઆરી – ૨૦૧૯
New Courses (B.A. and B.Com.)

DATE

11:00 TO 2:00


02/02/2019


03/02/2019

SKTCOM-01
(Compulsory Subject - 01 Sanskrit)



3:00 TO 6:00
HNDCOM-01 (Compulsory Subject - 01 Hindi)



GUJCOM-01
(Compulsory Subject - 01 Gujarati)



Commercial Communication – I (BCCCO101)
ENGCOM-01 (Compulsory Subject - 01 English)



Compulsory English (BCENG102)



Financial Accounting (BCFAC103)



Business Organization & Management (BCBOM104)

Main Paper-01



HNDM-01 (Hindi - कहानी और उपन्यास)



GUJM-01 (Gujarati - ગુજરાતી ગદ્ય)


04/02/2019

SKTM-01 (Sanskrit - સાંસ્કૃત ગદ્ય અને પદ્ય સારહત્ય)

ENGM-01 (English - Language through Literature)



SOCM-01 (Sociology - સર્ાજનો અભ્યાસ)



HISM-01 (History - પ્રાચીન ભારતણો ઈનતહાસ ભાગ-01)



PSCM-01 (Political Science - રાજકીય નસદ્ાાંતો અને સાંસ્થાઓનો પરરચય)



PADM-01 (Public Administration -જાહેર વહીવટના નસદ્ાાંતો)



ECOM-01 (Economics - અથમશાત્ાના મ ૂળભ ૂત ખ્યાલો)
Main Paper-02



05/02/2019

SKTM-02 (Sanskrit - સાંસ્કૃ ત નાટય સ્ત્રોત અને મુક્તક કાવ્ય)



HNDM-02 (Hindi - नाटक और ननबंध)



GUJM-02 (Gujarati - ગુજરાતી પદ્ય)



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



SOCM-02 (Sociology - ભારતર્ાાં સર્ાજ)



HISM-02 (History - પ્રાચીન ભારતણો ઈનતહાસ ભાગ-02)



PSCM-02 (Political Science - ભારતર્ાાં સરકાર અને રાજકારણ)
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DATE

11:00 TO 2:00

3:00 TO 6:00



PADM-02 (Public Administration - સાંચાલનના નસદ્ાાંતો)



ECOM-02 (Economics - ભારતનો આનથિક નવકાસ)



SKTS-01 (Sanskrit - સાંસ્કૃત ગદ્ય અને પદ્ય સારહત્ય)

Subsidery Paper-01


HNDS-01 (Hindi - कहानी और उपन्यास)



GUJS-01 (Gujarati - ગુજરાતી ગદ્ય)


06/02/2019

SOCS-01 (Sociology - સર્ાજનો અભ્યાસ)



HISS-01 (History - પ્રાચીન ભારતણો ઈનતહાસ ભાગ-01)



PSCS-01 (Political Science - રાજકીય નસદ્ાાંતો અને સાંસ્થાઓનો પરરચય)



PADS-01 (Public Administration -જાહેર વહીવટના નસદ્ાાંતો)



ECOS-01 (Economics - અથમશાત્ાના મ ૂળભ ૂત ખ્યાલો)
Subsidery Paper-02
SKTS-02 (Sanskrit - સાંસ્કૃ ત નાટય સ્ત્રોત અને મુક્તક કાવ્ય)



HNDS-02 (Hindi - नाटक और ननबंध)



GUJS-02 (Gujarati - ગુજરાતી પદ્ય)


07/02/2019

Micro Economics (BCECO105)



Business Management – I (BCBMG108)



Accounting & Finance – I (BCACF109)

ENGS-01 (English - Language through Literature)









(BCCOA110)

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



SOCS-02 (Sociology - ભારતર્ાાં સર્ાજ)



HISS-02 (History - પ્રાચીન ભારતણો ઈનતહાસ ભાગ-02)



PSCS-02 (Political Science - ભારતર્ાાં સરકાર અને રાજકારણ)



PADS-02 (Public Administration - સાંચાલનના નસદ્ાાંતો)



ECOS-02 (Economics - ભારતનો આનથિક નવકાસ)

Computer Overview and its Applications



ENVCOM-03 (Compulsory Subject - 03 ર્ાનવ
પયામ વરણ)

08/02/2019



Secretarial Practice (BCSEP106)



Human Environment (BCHEN107)

ઈ.ચા. કન્રોલર ઓફ એકઝાનર્નેશન

Page 2 of 2

