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વત્ાાંત યીક્ષા : વપ્ટેમ્ફય–2020
New Courses (B.A. and B.Com.)
DATE
17/09/2020

18/09/2020

12.00 to 02.00

03.00 to 05.00



કભતળિમર કમ્યુતનકે ળન-3 (BCCCO301)



PGDMAD-101 (Mobile Operating Systems)



બાયતીમ અથમળાસ્ત્ર (BCECO302)



PGDMAD-102 (Object Oriented Concepts and



SKTCOM-03 (Compulsory Subject - 03 Sanskrit)



GUJCOM-03(Compulsory Subject - 03 Gujarati)



HNDCOM-03 (Compulsory Subject - 03 Hindi)



ENGCOM-03 (Compulsory Subject - 03 English)

Programming Using JAVA)
19/09/2020



વાંચારકીમ રશવાફી દ્ધતત (BCMAC303)



PGDMAD-103 (Android Mobile Application
Development)

20/09/2020



ઓરડટીંગ (BCAUD304)



PGDMAD-201 (Advance Android Mobile Application)



લેાયી કામદ (BCBLA305)



SOCM-06 (Sociology - વાભાજળાસ્ત્રીમ તલચાયક-2)



PGDMAD-202 (Cross Platform Mobile Application



HISM-06 (History - બાયતન ઇતતશાવ (ઈ.વ.અઢાયભી વદીના

Development)
21/09/2020

ભધ્મ બાગથી ઓગણીવભી વદીના ભધ્મ બાગ સુધી)



SKTM-06 (Sanskrit - બુધ્ધચરયત અને ચોયાંચાતળકા)



HNDM-06 (Hindi – हहिंदी साहहत्य का इतिहास एविं
साहहत्य ऩररचय 2)



GUJM-06 (Gujarati - અલામ ચીન ગુજયાતી વારશત્મન
ઈતતશાવ)
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ENGM-06 (English - Understanding Poetry-1)



PSCM-06 (Political Science - આધુતનક બાયતીમ
યાજનૈતતક તલચાયધાયાઓ )



PADM-06 (Public Administration - કાતભિક લશીલટ)



ECOM-06 (Economics - બાયતભાાં વાંસ્થાનલાદ વભમે
કૃત)


આકડાળાસ્ત્ર (BCSTA306)



SOCM-07 (Sociology - વાભાજજક સ્તયીકયણ)



PGDMAD-203 (Software Lab for Advance



HISM-07 (History - બાયત : વભાજ, વાંસ્કૃ તત તથા રયલતમન

Android Mobile Application)

(૧૬ભી વદીથી ઓગણીવભી વદીના ભધ્મ સુધી)



SKTM-07 (Sanskrit - અરાંકાય વારશત્મ)



HNDM-07 (Hindi – आधुतनक भारिीय साहहत्य :
नवजागरण और राष्ट्रीय आिंदोऱन 1)



GUJM-07 (Gujarati - અલામ ચીન ગુજયાતી વારશત્મ
સ્લરૂન અભ્માવ: વૉનેટ)

22/09/2020


ENGM-07 (English - Understanding Poetry-2)



PSCM-07 (Political Science - આંતયયાષ્ટ્રીમ
વાંફધ
ાં )



PADM-07 (Public Administration - નાણાકીમ
લશીલટ બાગ-૦૧)



ECOM-07 (Economics - બાયતભાાં શરયમાી ક્ાાંતત
અને આધુતનક કૃત)

23/09/2020



ધાંધાકીમ વાંચારન-3 (BCBMG307)



SOCM-08 (Sociology - વભાજ અને ધભમ)



એકાઉન્ટિંગ એ્ડ પાઈના્વ-3 (BCACF308)



HISM-08 (History - આધુતનક બાયતન ઇતતશાવ : બાગ-1



કમ્પ્યુટય એકાઉન્ટિંગ-3 (ટે રી) (BCCOA309)



SKTM-08 (Sanskrit - વ્માલશારયક વ્માકયણ અને
કણમબાય)



HNDM-08 (Hindi – आधुतनक भारिीय साहहत्य :
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(1857-1964)

नवजागरण और राष्ट्रीय आिंदोऱन 2)


GUJM-08 (Gujarati - ગુજયાતી બાાન વૈદ્ધાાંતતક
અભ્માવ)



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
અનુબલ)





SKTM-09 (Sanskrit - અરિત અનુલાદ,તનફાંધ,અને



SOCM-09 (Sociology - બાયતભાાં વાભાજજક વભસ્માઓ)

બાાતલજ્ઞાન)



HISM-09 (History - આધુતનક બાયતન ઇતતશાવ : બાગ-2

HNDM-09 (Hindi – हहिंदी भाषा : इतिहास और वितमान

(1857-1964)

1)

24/09/2020



GUJM-09 (Gujarati - વારશત્મ તવદ્ધાાંત)



ENGM-09 (English - Understanding Drama-2)



PSCM-09 (Political Science - દક્ષક્ષણ એતળમાભાાં
વયકાય અને યાજનીતત)



PADM-09 (Public Administration – જાશેય નીતતનુ ાં
ઘડતય)



ECOM-09 (Economics - આધુતનક આતથિક વ ૃદ્ધદ્ધ અને
તલકાવના લતમભાન પ્રશ્ન)



SKTM-10 (Sanskrit - બાયતીમ દળમન)



SOCM-10 (Sociology - વાભાજજક કલ્માણ અને કાન ૂનીકયણ)



HNDM-10 (Hindi – हहिंदी भाषा : इतिहास और वितमान



HISM-10 (History - ચીન અને જાાનન ઇતતશાવ (પ્રથભ
તલશ્વયુદ્ધ શેરાન)

2

25/09/2020


GUJM-10 (Gujarati - ગુજયાતી પ્રતળષ્ટ્ટ કૃતતઓન
અભ્માવ)
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ENGM-10 (English - Reading the Novel)



PSCM-10 (Political Science -  ૂલમ અને દક્ષક્ષણ - ૂલમ
એતળમાભાાં વયકાય અને યાજનીતત)



PADM-10 (Public Administration – જાશેય નીતતનુ ાં
તલશ્રેણ )



ECOM-10 (Economics - આતથિક તલચાય અને નીતતઓ)



AFWCOM-01 (પીચય રેખન)



AEDCOM-01 (તનકાવ પ્રરક્મા અને દસ્તાલેજીકયણ)



AWRCOM-01 (યે રડમ ભાટે રેખન)



AOMCOM-01 (કામામ રમ વ્મલસ્થાતાંત્ અને વાંચારન)



ASPCOM-01 (વેક્ેટયીમર પ્રેક્ટીવ)

27/09/2020



AMKCOM-01 (ફજાય પ્રરક્મા)

28/09/2020



AVESCOM-01 (મ ૂલ્મ તળક્ષણ અને આદ્યાજત્ભકતા)

26/09/2020

ઈ.ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝાનિનેશન
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