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ઈ/ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝામિનેશન 

 

TIME TABLE 

DATE 01:00 TO 03:00 04:00 TO 6:00 
OLD-27/01/2022 
NEW-14/02/2022 

ES - 101 અધ્મેતર અને વલકરસનુાં 
ભનોવલજ્ઞરન (પયયમરત)  

ES - 111  વલજ્ઞરન અને ટેકનોરોયનુાં 
અધ્મરન 

OLD-28/01/2022 
NEW-15-02-2022 

ES - 102 લતતભરન બરયતભરાં વળક્ષણનર 
રયભરણો (પયયમરત)  

ES - 112 ગણણતનુાં અધ્મરન 
 

OLD-29/01/2022 
NEW-16-02-2022 

ES – 103 વળક્ષણ -ણવળક્ષણ  (પયયમરત)  ES – 113 સરભરજિક વલજ્ઞરનનુાં અધ્મરન 

OLD-30/01/2022 
NEW-17-02-2022 

ES – 121 બરયતભરાં ણરથવભક અને ભરધ્મવભક 
વળક્ષણનો વલકરસ (પયયમરત)  

ES – 114 અંગે્રયનુાં અધ્મરન 

OLD-31/01/2022 
NEW-18-02-2022 

ES – 131 વળક્ષણભરાં મરતલયણ (લિકલ્કક)  ES – 115 રિન્દીનુાં અધ્મરન 

OLD-01/02/2022 
NEW-19-02-2022 

ES – 132 ભરનલ અવધકરયો અને સમદુરમ 
વલકરસ (લિકલ્કક)  

ES – 116 ગિુયરતીનુાં અધ્મરન 

OLD-02/02/2022 
NEW-20-02-2022 

ES – 133 ભરગતદળતન અને સરરિ (લિકલ્કક)  ES – 117 સાંસ્કૃતનુાં અધ્મરન 

OLD-03/02/2022 
NEW-21-02-2022 

ES – 134 વલવળષ્ટ વળક્ષણ (લિકલ્કક)  ES – 118 લરણીજ્મ વ્મલસ્થરનુાં અધ્મરન 

OLD-04/02/2022 
NEW-22-02-2022 

ES – 135 સભરલેળક ળરર (લિકલ્કક)  
 

ES – 119 નરભનર મૂતત્લોનુાં અધ્મરન 

OLD-05/02/2022 
NEW-23-02-2022 

ES – 136 ભરધ્મભોનો વળક્ષણભરાં વલવનમોગ 
(લિકલ્કક)  

ES -  120 ભનોવલજ્ઞરનનુાં અધ્મરન 

OLD-06/02/2022 
NEW-24-02-2022 

ES - 201 ળિક્ષણણક ણોદ્યોણગકી અને ICT ES – 231 અવધક્ષક વનયીક્ષક  

OLD-07/02/2022 
NEW-25-02-2022 

ES - 202 ભરન અને મકૂમરાંકન  ES – 232 સભરિનર વલવળષ્ટ લગોનુાં 
વળક્ષણ/કન્મર કેલણી  

OLD-08/02/2022 
NEW-02-03-2022 

ES – 203 અધ્મમન અધ્મરન સરભગ્રી 
વલકરસ  

ES – 233 સરરિત્મ દ્વરયર વળક્ષણ  

OLD-09/02/2022 
NEW-03-03-2022 

ES – 221 યલન કૌળકમ ભરટેનુાં વળક્ષણ  ES – 234 દૂયલતી વળક્ષણ  

OLD-10/02/2022 
NEW-04-03-2022 

ES – 235 મોગ વળક્ષણ  ES – 236 ઈ-રવનિંગ  
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DATE 04:00 TO 06:00 
OLD-27/01/2022 
NEW-14-02-2022 

SECP-01 (ભરનલીમ વદૃ્ધિ અને વલકરસ) 

OLD-28/01/2022 
NEW-15-02-2022 

SECP-02 (સભકરરીન બરયત અને વળક્ષણ) 

OLD-29/01/2022 
NEW-16-02-2022 

SECP-03 (અદ્યમન,અધ્મરન અને મકૂમરાંકન) 

OLD-30/01/2022 
NEW-17-02-2022 

SECM-01 (વલજ્ઞરનનુાં વળક્ષણકરમત), SECM-02 (ગણણતનુાં વળક્ષણકરમત) 
SECM-03 (સભરિવલધરનુાં વળક્ષણકરમત) 

OLD-31/01/2022 
NEW-18-02-2022 

SECD-01 (સાંવભણરત વળક્ષણ) 

OLD-01/02/2022 
NEW-19-02-2022 

SECD-02 (સાંલેદનરત્ભક વલકરરાંગતરનો રયચમ) 

OLD-02/02/2022 
NEW-20-02-2022 

SECD-03 (જ્ઞરનતાંતનુી વલકરસરત્ભક વલકરરાંગતરનો રયચમ) 

OLD-03/02/2022 
NEW-21-02-2022 

SECD-04 (રોકોભોટય અને ફહ ુવલધવલકરરાંગતરનો રયચમ) 

OLD-04/02/2022 
NEW-22-02-2022 

SESM-01 (આકરયણી, અને િરૂરયમરતોની ઓખ) 
SESH-01 (આકરયણી, અને િરૂરયમરતોની ઓખ) 
SESV-01 (આકરયણી, અને િરૂરયમરતોની ઓખ) 

 

Sp. B.Ed. નલર અભ્મરસક્રભ 

DATE 04:00 TO 06:00 

OLD-05/02/2022 
NEW-23-02-2022 

SECM-04 (રિન્દી), SECM-05 (અંગ્રેય), SECM-06 (ગિુયરતી) 

OLD-06/02/2022 
NEW-24-02-2022 

SESM-02 (અભ્મરસક્રભ, રૂરાંતયણ અન ેમકૂમરાંકન-MR) 

SESH-02 (અભ્મરસક્રભ, રૂરાંતયણ અન ેમકૂમરાંકન-HI) 

SESV-02 (અભ્મરસક્રભ, રૂરાંતયણ અન ેમકૂમરાંકન-VI) 

OLD-07/02/2022 
NEW-25-02-2022 

SESM-03 (િસ્તક્ષે અન ેવળક્ષણ વ્યિૂયચનર-MR) 

SESH-03 (િસ્તક્ષે અન ેવળક્ષણ વ્યિૂયચનર-HI) 

SESV-03 (િસ્તક્ષે અન ેવળક્ષણ વ્યિૂયચનર-VI) 
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DATE 04:00 TO 06:00 

OLD-08/02/2022 
NEW-02-03-2022 

SESB-05GC ભરગતદળતન અને યરભળતન 

SESB-06 સમદુરમ આધરરયત પનુલતસન 
OLD-09/02/2022 
NEW-03-03-2022 

SEEPC-03 સાંળોધન અને આકડરળરસ્ત્ર 

OLD-10/02/2022 
NEW-04-03-2022 

SESH-04 ણોધોણગકી અન ેરદવ્મરાંગતર )HI( 

SESM-04 ણોધોણગકી અને રદવ્મરાંગતર )MR( 

SESV-04 ણોધોણગકી અન ેરદવ્મરાંગતર )VI( 

OLD-11/02/2022 
NEW-05-03-2022 

SESH-05 ભનોસરભરજિક અને કૌટુાંણફક સભસ્મરઓ )HI( 

SESM-05 ભનોસરભરજિક અને કૌટુાંણફક સભસ્મરઓ )MR( 

SESV-05 ભનોસરભરજિક અને કૌટુાંણફક સભસ્મરઓ )VI( 

OLD-12/02/2022 
NEW-06-03-2022 

SEEPC-01 (A) લરાંચન અને તેની રેણખત અણબવ્મક્તત  

SEEPC-01 (C) Reading and its written expression  

OLD-13/02/2022 
NEW-07-03-2022 

SEEPC-02 વળક્ષણભરાં નરટય અને કરર  

OLD-14/02/2022 
NEW-08-03-2022 

SEDS-06 ઓયીએન્ટેળન અને ભોફીરીટી  

SEDS-07 ણત્મરમન વલકકો  

SEDS-10 વ્મલસરવમક,તરરીભ,સાંતભણ,અને વનયકુ્તત  
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