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વત્ાંત યીક્ષા : વપ્ટેમ્ફય–2020
All Certificate Courses
TIMETABLE - Degree Courses

DATE

09:00 to 10:30

09 to 10.00

11.00 to 12:30

01.00 to 02.00

02:30 to 04:00

4:00 to 05:00

12/09/2020  ફાવંબા વેલા

 NGO વંચારન
રયચમ (BMS001)
 Learn
English
(CCSE-01)

 નૈવગોચાયના
નવદ્ધાંત CIN01
 મગ રયચમભશર્સ તંજનર
મગદળમનભ
CYS-01

 ડૉ. ફાફાવાશેફ આંફેડકયનું જીલન
ચરયત્ (CALT-01)
 આંગણલાડી વંકલ્ના અને નળળુ
નળક્ષણન બાયતીમ રયપ્રેક્ષ્મ
(CCAW-01),

 તભે અને તભાય આશાય
CFN-01
 પ્રલાવનન ફુનનમાદી
ાઠ્મક્રભ TS-01
(CMT & CTM),

 વુયનક્ષત વગબામલસ્થા અને
પ્રવુનત ભાટેની તૈમાયી
(CCBP-01)
 સ્ત્ીનું ઋતુચક્ર અને ગબામલસ્થા
(CTBA-01),
 Compulsary
Courses: The
Language Learner
(CTE-01),

13/09/2020  વભુદામ ભાટે ણ

 વ્મલસ્થાનના કામો
(BMS-002)
 ૃથ્લી તથા ૃથ્લીનું
લાતાલયણ (CEA01),

 નૈવગોચાય
દ્લાયા નચરકત્વા
(CIN-02)
 ળયીય નલજ્ઞાનભાનનવક સ્લાસ્થ
(CYS-02),

 ડૉ. આંફેડકયનું ચચતન (CALT02),
 આંગણલાડી : વ્મલશાય અને
વંચારન (CCAW-02)

 તભાય આશાય અને
તેની ઉમગીતા
(CFN-02)
 પ્રલાવન વંચારન
(TS-03),

 યવીકયણ, વાભાન્મ ળાયીરયક
તકરીપ અને ઉામ
(CCBP-02)
 પ્રવુનત દયમ્માન અને પ્રવુનત
વંબા (CTBA-02),
 The Structure of
English (CTE-02)

 સ્લાસ્થ્મ વંબા
વ્મલસ્થાન (BMS003)
 પ્રદુણ અને
મામલયણના પ્રશ્ન
તથા જાલણી

 ળયીય નલજ્ઞાન અને
ભાનનવક સ્લાસ્થ્મ
(CIN-03)
 અષ્ાંગ મગસ્લસ્થ જીલનચમામ
(CYS-03)

 ડૉ. આંફેડકય અને નલ ભાનલલાદ
(CALT-03)
 ફા નલકાવ અને ભાતા-નતા
(CCAW-03)

 ાયસ્રયકતા,
મામલયણ અને પ્રલાવ
(TS-05-CES)

 ફાકની ભાનનવક વભસ્મા
અને વાભાજીકયણની પ્રરક્રમા
(CCBP-03)
 આશાયનું અથમળાસ્ત્ (CFN03)
 નલજાત નળળુ વંબા અને

આમજન CCCD01
 ભાનલ અનધકાય:
વભાજ અને નલકાવ
CHR-01

CCCD-02
 ભાનલ અનધકાય અને
બાયત (CHR-02)

14/09/2020

કુટુંફનનમજન (CTBA03),
 Teaching
Strategies (CTE03)

(CEA-02)
 યજીદા જીલનભાં
ભાનલ અનધકાય
:આણે ળું કયી
ળકીએ? (CHR03)

15/09/2020

 ડૉ. આંફેડકયનું યાષ્ટ્રીમ જીલનભાં
પ્રદાન (CALT-04)
 આંગણલાડી પ્રામનગક (CCAW04)

 પ્રલાવન ફજાય
વ્મલસ્થા (TS-06)

AHE-01 (CES)

 નલળે વંબાની
જરૂરયમાતલાા (નલકરાંગ)
ફાક અને ભાં-ફા
(CCBP-04)
 Teaching
EnglishElementary
School (CTE-04)
 Teaching
EnglishSecondary School
(CTE-05)
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વત્ાંત યીક્ષા : વપ્ટેમ્ફય–2020
CCC/BPP/CIC/CPCS Courses
TIMETABLE - Degree Courses

DATE

12/09/2020

09:00 to 12:00






13/09/2020




પાઉન્ડેળન (CCC-01)
એપ્રીકેળન (CCC02)
ઈંટયનેટ (CCC-0૩)
વંદબમ (CIC-01)
નલનનમગ (CIC -04)
ટેકનરજી (CIC02/CPCS-01)
ભાઈક્રવફ્ટ ઓપીવ
(CIC05/CPCS-02)

01:00 to 03:00





ગુજયાતી બાાન પ્રાયંનબક ાઠ્મક્રભ (PGT-01),
વભાજનલધાન પ્રાયંનબક ાઠ્મક્રભ (PSS-01),
લાનણજ્મન પ્રાયંનબક ાઠ્મક્રભ (PCO-01),
વાભાન્મ ગનણતન પ્રાયંનબક ાઠ્મક્રભ (PMT-01),
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વત્ાંત યીક્ષા : વપ્ટેમ્ફય–2020
All Diploma course Courses
TIMETABLE - Degree Courses

DATE

12/09/2020

09 to 10.00
 Basics of Accounting (DAA-01),
 Basics of Cost Accounting
(DACA-01),

13/09/2020  Anlytical Accounting (DAA-02)
 Various Formas of Costing
(DACA-02),

11.00 to 11:45
 ભાતૃ-ફાસ્લાસ્થ્મ અને વગબામ ભાતાની વાયલાય
(DMCH-01)
 ગ્રાભ આયગ્મ વભુદામ કામમ અને યગન પેરાલ (DVHW01)
 વંસ્કૃત બાા : સ્લરૂ અને રયચમ (DSL-01)
 सृजनात्मक लेखन के सिध्धांत (DCH-01),

 પ્રવુનત દયમ્માન અને પ્રવુનત છીની વાયલાય (DMCH02),
 યવીકયણ અને ભાતૃ વંબા (DVHW-02)
 પ્રનળષ્ વંસ્કૃત વાનશત્મન રયચમ (DSL-02)
 फीचर लेखन (DCH-02),

14/09/2020  Accounting in Special Situation  નલજાત નળળુ વંબા (DMCH-03),
for Companies (DAA-03)
 Managerial Cost Accounting
(DACA-03)

 નલજાત નળળુ વંબા અને કુટુંફનનમજન (DVHW-03)
 દળમન વાનશત્મ, ધભમળાસ્ત્ અને વ્મલશારયક વ્માકયણ
(DSL-03)
 गध्य साहित्य लेखन (DCH-03)

01.00 to 02.00
 Basic Understanding
of Fincial Managment
(DFM-01)
 General Insurance
(DIN-01),
 Basics of Operation
Research (DOR-01),
 Project Appraisal
and Analytical Tools
in Financial
Management (DFM-02)
 General Insurance-2
(DIN-02),
 Assignment and
Transportation
Problems (DOR-02)
 Policy matters in
Financial Management
(DFM-03)
 Personal Insurance-1
(DIN-03),
 PERT & CPM (DOR-03)

15/09/2020  Developments in Accounts (DAA04)
 Variance Analysis (DACA-04)

 કુટુંફ નનમજન અને સ્ત્ીઓની વાભાન્મ તકરીપનું નનયાકયણ
(DMCH-04),
 પસ્ટ એઇડ અને વાભાન્મ યગની વાયલાય અને
એન્લામયભેન્ટર વેનનટેળન (DVHW-04)
 વંસ્કૃત કાવ્મનલલેચન અને ગુજયાતનું વંસ્કૃત વાનશત્મભાં પ્રદાન
(DSL-04)
 रेडियो के लिए लेखन (DCH-04)

16/09/2020

 विभिन्न सामाजिक वर्ग और लेखन (DCH-05)

17/09/2020

 काव्य लेखन (DCH-06)

 Working Capital
Management (DFM-04),
 Personal Insurance-2
(DIN-04)
 Other Methods of
O.R. (DOR-04)

