ડૉ . બા બા સા હે બ આં બે ડ ક ર ઓ ન યુ નન વર્સસ ટી

( ગુ જ રા ત સ ર કા ર દ્વા રા સ્થા ન ત )
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સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે, છારોડી, અર્દાવાદ-૩૮૨૪૮૧

વત્રાંત યીક્ષર : ઓગસ્ટ–2022
New Courses (B.A. and B.Com.)
DATE
23/08/2022
24/08/2022

11:00 TO 02:00

03:00 TO 06:00



SKTCOM-01 (Compulsory Subject - 01 Sanskrit)



PGDMAD-101 (Mobile Operating Systems)



GUJCOM-01(Compulsory Subject - 01 Gujarati)



PGDMAD-102 (Object Oriented Concepts and Programming



SKTCOM-02 (Compulsory Subject – 02 Sanskrit)



GUJCOM-02(Compulsory Subject - 02 Gujarati)

Using JAVA)
25/08/2022

26/08/2022

27/08/2022



HNDCOM-01/HND-COM-01 (Compulsory Subject - 01 Hindi)



HNDCOM-02/HND-COM-02 (Compulsory Subject - 02 Hindi)



Commercial Communication – I (BCCCO101)



Commercial Communication-II (BCCCO201)



PGDMAD-103 (Android Mobile Application Development)



ENGCOM-01 (Compulsory Subject - 01 English)



ENGCOM-02 (Compulsory Subject - 02 English)



Compulsory English (BCENG102)



Micro Economics (BCECO202)



PGDMAD-201 (Advance Android Mobile Application)



વભગ્રરક્ષી અથથળરસ્ત્ર (BCECON202)



PGDCL-101 - Cyber Space and its Governance



PGDCS-101 - Principals of Cyber Security



SKTM-01 (Sanskrit - વાંસ્કૃત ગદ્ય અને દ્ય વરહશત્મ)



SKTM-03 (Sanskrit - લૈહદક વરહશત્મ અને ઉતનદ વરહશત્મ)



HNDM-01 (Hindi - कहानी और उऩन्यास)



HNDM-03 (Hindi – हहिंदी काव्य-१)



GUJM-01 (Gujarati - ગુજયરતી ગદ્ય)



GUJM-03 (Gujarati - ભધ્મકરરીન ગુજયરતી વરહશત્મન ઇતતશરવ)



ENGM-01 (English - Language through Literature)



ENGM-03 (English - Language through Literature)



SOCM-01 (Sociology - વભરજન અભ્મરવ બરગ-૧)



SOCM-03 (Sociology - વભરજન અભ્મરવ બરગ-2)



HISM-01 (History - પ્રરચીન બરયતન ઈતતશરવ (પ્રરગ ઐતતશરતવક



HISM-03 (History - બરયતન ઈતતશરવ (ઈ.વ. ૮ભી વદીથી ઈ.વ. ૧૩ભી
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કરથી ઈ.વ.  ૂલેની ચથી વદી સુધી)

વદી)



PSCM-01 (Political Science - યરજ્મળરસ્ત્રન હયચમ)



PSCM-03(Political Science - બરયતીમ વયકરય અને યરજકરયણ)



PADM-01 (Public Administration -જાશેય લશીલટનર તવદ્રાંત)



PADM-03(Public Administration - બરયતીમ લશીલટ)



ECOM-01 (Economics – અથથળરસ્ત્રનર મ ૂભ ૂત ખ્મરર બરગ-૧)



ECOM-03(Economics - અથથળરસ્ત્રનર મ ૂભ ૂત ખ્મરર બરગ-02)



Financial Accounting (BCFAC103)



Cost Accounting (BCCAC203)



ડતય હશવરફી દ્તત (BCCACN203)



Financial Accounting (BCFACN103)



PGDMAD-202 (Cross Platform Mobile Application



SKTM-04 (Sanskrit - આથ ભશરકરવ્મ)

Development)

28/08/2022



PGDCL-102 - E-Commerce, E-Governance and E-Contract



PGDCS-102 - Fundamental of Computer Networking



SKTM-02 (Sanskrit - વાંસ્કૃત નરટય સ્ત્રત અને મુક્તક કરવ્મ)



HNDM-02 (Hindi - नाटक और ननबिंध)



HNDM-04(Hindi - हहिंदी काव्य-२)



GUJM-02 (Gujarati - ગુજયરતી દ્ય)



GUJM-04 (Gujarati - ભધ્મકરરીન ગુજયરતી વરહશત્મનુાં સ્લરૂ –



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



SOCM-02 (Sociology - બરયતભરાં વભરજ બરગ-૧)



ENGM-04 (English - The Structure Of Modern English)



HISM-02 (History - પ્રરચીન બરયતન ઈતતશરવ (ઈ.વ. ૂલે 320



SOCM-04 (Sociology - બરયતભરાં વભરજ બરગ-2)

થી ઈ.વ. 8ભી વદી સુધી)



HISM-04 (History - બરયતન ઈતતશરવ - વલ્તનત યુગ (ઈ.વ. ૧૩ભી

આખ્મરન)



PSCM-02 (Political Science - વયકરયી તાંત્વ્મલસ્થર)

વદીથી ઈ.વ. ૧૫ભી વદી)



PADM-02 (Public Administration - વાંચરરનનર તવદ્રાંત)



PSCM-04 (Political Science - આધુતનક ફાંધરયણ)



ECOM-02 (Economics - સ્લરતાંત્ર્મ પ્રરપ્તત છીન બરયતન



PADM-04 (Public Administration - નરગહયક લશીલટ)

આતથિક તલકરવ : બરગ-૧)



ECOM-04 (Economics - સ્લરતાંત્ર્મ પ્રરપ્તત છીન બરયતન આતથિક



Business Organization & Management (BCBOM104)



કાંનીનર હશવરફ (BCCOAN204)



Corporate Accounting (BCCOA204)



PGDMAD-203 (Software Lab for Advance Android Mobile



Business Organization & Management (BCBOMN104)

Application)


PGDCL-103 - Domestic Regulatory Framework
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તલકરવ બરગ-2)

29/08/2022



PGDCS-103 - Cyber Security Techniques



SKTS-01 (Sanskrit - વાંસ્કૃત ગદ્ય અને દ્ય વરહશત્મ)



SKTM-05 (Sanskrit - સ્લતનલરવલદત્તમૌ અને તલક્રભલથળીમમૌ)



HNDS-01 (Hindi - कहानी और उऩन्यास)



HNDM-05 (Hindi – हहन्दी साहहत्य का इनिहास एविं साहहत्य ऩररचय-१)



GUJS-01 (Gujarati - ગુજયરતી ગદ્ય)



GUJM-05(Gujarati - અલરથચીન ગુજયરતી વરહશત્મનુ સ્લરૂ – ટૂાંકીલરતરથ)



ENGS-01 (English - Language through Literature)



ENGM-05 (English - Communication Skills In English-01)



SOCS-01 (Sociology - વભરજન અભ્મરવ બરગ-૧)



SOCM-05 (Sociology - વભરજળરસ્ત્રીમ તલચરયક બરગ-1)



HISS-01 (History - પ્રરચીન બરયતન ઈતતશરવ (પ્રરગ ઐતતશરતવક



HISM-05 (History - મુઘરકરરીન બરયતન યરજકીમ અને આતથિક

કરથી ઈ.વ.  ૂલેની ચથી વદી સુધી)

ઈતતશરવ (ઈ.વ. ૧૬ભી વદીથી ઈ.વ. ૧૮ભી વદીનર ભધ્મ સુધી)



PSCS-01 (Political Science - યરજ્મળરસ્ત્રન હયચમ)



PSCM-05 (Political Science - બરયતીમ રકળરશી તવદ્રાંત અને વ્મલશરય)



PADS-01 (Public Administration -જાશેય લશીલટનર તવદ્રાંત)



PADM-05 (Public Administration - તલકરવ લશીલટ)



ECOS-01 (Economics - અથથળરસ્ત્રનર મ ૂભ ૂત ખ્મરર બરગ-૧)



ECOM-05 (Economics - પ્રરથતભક આંકડરળરસ્ત્રીમ યીત અને ભજણી



Micro Economics (BCECO105)



આલકલેયર એન્ડ જી.એવ.ટી. (BCTAXN205)



Taxation (BCTAX205)



PGDCL-104 - Digital Records and Cyber Forensics



Micro Economics (BCECON105)



PGDCS-104 - Computational Number Theory and

ધ્ધતતઓ)

Cryptography
30/08/2022



SKTS-02 (Sanskrit - વાંસ્કૃત નરટય સ્ત્રત અને મુક્તક કરવ્મ)



SKTS-03 (Sanskrit - લૈહદક વરહશત્મ અને ઉતનદ વરહશત્મ)



HNDS-02 (Hindi - नाटक और ननबिंध)



HNDS-03 (Hindi - हहिंदी काव्य-१)



GUJS-02 (Gujarati - ગુજયરતી દ્ય)



GUJS-03 (Gujarati - ભધ્મકરરીન ગુજયરતી વરહશત્મન ઇતતશરવ)



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



ENGS-03 (English - Language through Literature)



SOCS-02 (Sociology - બરયતભરાં વભરજ બરગ-૧)



SOCS-03 (Sociology - વભરજન અભ્મરવ બરગ-2)



HISS-02 (History - પ્રરચીન બરયતન ઈતતશરવ (ઈ.વ. ૂલે 320



HISS-03 (History - બરયતન ઈતતશરવ (ઈ.વ. ૮ભી વદીથી ઈ.વ. ૧૩ભી

થી ઈ.વ. 8ભી વદી સુધી)

વદી)



PSCS-02 (Political Science - વયકરયી તાંત્વ્મલસ્થર)



PSCS-03(Political Science - બરયતીમ વયકરય અને યરજકરયણ)



PADS-02 (Public Administration - વાંચરરનનર તવદ્રાંત)



PADS-03(Public Administration - બરયતીમ લશીલટ)



ECOS-02 (Economics - સ્લરતાંત્ર્મ પ્રરપ્તત છીન બરયતન



ECOS-03(Economics - અથથળરસ્ત્રનર મ ૂભ ૂત ખ્મરર બરગ-02)
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01/09/2022

આતથિક તલકરવ : બરગ-૧)



Company Law (BCCOL206)



Business Management – I (BCBMG108)



કાંની કરમદ (BCCOLN206)



Accounting & Finance – I (BCACF109)



Computer Overview and its Applications (BCCOA110)



Cyber Crime and Offences (PGDCL-201)



Web Development Tools(PGDCS-201)



ENVCOM-01 (Compulsory Subject - 01 ભરનલ મરથલયણ)



SKTS-04 (Sanskrit - આથ ભશરકરવ્મ)



Secretarial Practice (BCSEP106)



HNDS-04(Hindi - हहिंदी काव्य-२)



Human Environment (BCHEN107)



GUJS-04 (Gujarati - ભધ્મકરરીન ગુજયરતી વરહશત્મનુાં સ્લરૂ – આખ્મરન)



Intellectual Property Rights in Cyber Space(PGDCL-202)



ENGS-04 (English - The Structure Of Modern English)



Cloud Infrastructure and Services (PGDCS-202)



SOCS-04 (Sociology - બરયતભરાં વભરજ બરગ-2)



HISS-04 (History - બરયતન ઈતતશરવ - વલ્તનત યુગ (ઈ.વ. ૧૩ભી
વદીથી ઈ.વ. ૧૫ભી વદી))



PSCS-04 (Political Science - આધુતનક ફાંધરયણ)



PADS-04 (Public Administration - નરગહયક લશીલટ)



ECOS-04 (Economics - સ્લરતાંત્ર્મ પ્રરપ્તત છીન બરયતન આતથિક તલકરવ
બરગ-2)

02/09/2022



Business management – II (BCBMG207)



Accounting & Finance (BCACF208)



E-Commerce (BCCOA209)



ધાંધરકીમ વાંચરરન- II (BCBMGN207)



એકરઉન્ટીંગ એન્ડ પરમનરન્વ-II (BCACFN208)



International Regulatory Framework (PGDCL-203)



ATMCOM-01 (પ્રલરવન બુતનમરદી રઠ્યક્રભ)



Application and Network Security (PGDCS-203)



AYSCOM-01 (મગહયચમ)/AYS-01 (B.Com.- મગતલજ્ઞરન અને
જીલનદળથન)
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AINCOM-01 (નેચયથી)



ARHCOM-01 (ગ્રરમ્મ સ્લરસ્્મ : એક હયચમ)



AHRCOM-01/AHR-COM-01 (ભરનલ અતધકરય : વભરજ અને તલકરવ)



ALTCOM-01/ALT-COM-01 (ડૉ. ફરફરવરશેફ આંફેડકયનાં જીલનચહયત્
અને યરષ્ટ્રીમ જીલનભરાં પ્રદરન)

03/09/2022



ANMCOM-01 (NGO વાંચરરન)



Emerging Issues of Cyber Space (PGDCL-204)



Business Management – I (BCBMGN108)



Cyber Attacks and Counter Measures: User



Accounting & Finance – I (BCACFN109)

Perspective(PGDCS-204)



વથનરલરટી ડેલરભેન્ટ (BCPDA210)

ઈ/ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝામિનેશન
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,

સરખેજગાંધીનગર હાઇવે-, છારોડી, અર્દાવાદ ૩૮૨૪૮૧-

વત્રાંત યીક્ષર : ઓગસ્ટ–2022
01/08/2022



કભતળિમર કમ્યુતનકેળન-3 (BCCCO301)



SKTCOM-03 (Compulsory Subject - 03 Sanskrit)

02/08/2022



બરયતીમ અથથળરસ્ત્ર (BCECO302)



GUJCOM-03(Compulsory Subject - 03 Gujarati)



બરયતીમ અથથળરસ્ત્ર (BCECON302)



વાંચરરકીમ હશવરફી દ્તત (BCMAC303)



HNDCOM-03/HND-COM-03 (Compulsory Subject - 03 Hindi)



વાંચરરકીમ હશવરફી દ્તત (BCMACN303)



ઓહડટીંગ (BCAUD304)



ENGCOM-03 (Compulsory Subject - 03 English)



ઓહડટીંગ (BCAUDN304)



લેરયી કરમદ (BCBLA305)



SOCM-06 (Sociology - વરભરજળરસ્ત્રીમ તલચરયક-2)



લેરયી કરમદ (BCBLAN305)



HISM-06 (History - બરયતન ઇતતશરવ (ઈ.વ.અઢરયભી વદીનર ભધ્મ બરગથી ઓગણીવભી

03/08/2022
04/08/2022
05/08/2022

વદીનર ભધ્મ બરગ સુધી)


06/08/2022

SKTM-06 (Sanskrit - બુધ્ધચહયત અને ચોયાંચરતળકર)



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



GUJM-06 (Gujarati - અલરથચીન ગુજયરતી વરહશત્મન ઈતતશરવ)



ENGM-06 (English - Understanding Poetry-1)



PSCM-06 (Political Science - આધુતનક બરયતીમ યરજનૈતતક તલચરયધરયરઓ)



PADM-06 (Public Administration - કરતભિક લશીલટ)



ECOM-06 (Economics - બરયતભરાં વાંસ્થરનલરદ વભમે કૃત)



આકડરળરસ્ત્ર (BCSTA306)



SOCM-07 (Sociology - વરભરજજક સ્તયીકયણ)



આકડરળરસ્ત્ર (BCSTAN306)



HISM-07 (History - બરયત : વભરજ, વાંસ્કૃતત તથર હયલતથન (૧૬ભી વદીથી ઓગણીવભી
વદીનર ભધ્મ સુધી)
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07/08/2022

08/08/2022

10/08/2022

SKTM-07 (Sanskrit - અરાંકરય વરહશત્મ)



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



GUJM-07 (Gujarati - અલરથચીન ગુજયરતી વરહશત્મ સ્લરૂન અભ્મરવ: વૉનેટ)



ENGM-07 (English - Understanding Poetry-2)



PSCM-07 (Political Science - આંતયયરષ્ટ્રીમ વાંફધ
ાં )



PADM-07 (Public Administration - નરણરકીમ લશીલટ બરગ-૦૧)



ECOM-07 (Economics - બરયતભરાં શહયમરી ક્રરાંતત અને આધુતનક કૃત)



ધાંધરકીમ વાંચરરન-3 (BCBMG307)



SOCM-08 (Sociology - વભરજ અને ધભથ)



ધાંધરકીમ વાંચરરન-3 (BCBMGN307)



HISM-08 (History - આધુતનક બરયતન ઇતતશરવ : બરગ-1 (1857-1964)



એકરઉનન્ટિંગ એન્ડ પરઈનરન્વ-3 (BCACF308)



SKTM-08 (Sanskrit - વ્મરલશરહયક વ્મરકયણ અને કણથબરય)



એકરઉનન્ટિંગ એન્ડ પરઈનરન્વ-3 (BCACFN308)



HNDM-08 (Hindi – आधुननक भारिीय साहहत्य : नवजागरण और राष्ट्रीय आिंदोऱन 2)



કમ્તયુટય એકરઉનન્ટિંગ-3 (ટેરી) (BCCOA309)



GUJM-08 (Gujarati - ગુજયરતી બરરન વૈદ્રાંતતક અભ્મરવ)



ENGM-08 (English - Understanding Drama-1)



PSCM-08 (Political Science - કરતભિક લશીલટ)



PADM-08 (Public Administration - નરણરકીમ લશીલટ બરગ-૦૨)



ECOM-08 (Economics - તલશ્વભરાં આતથિક તલકરવનર અનુબલ)



SOCM-09 (Sociology - બરયતભરાં વરભરજજક વભસ્મરઓ)



HISM-09 (History - આધુતનક બરયતન ઇતતશરવ : બરગ-2 (1857-1964)



SKTM-09 (Sanskrit - અહઠ્ત અનુલરદ,તનફાંધ,અને બરરતલજ્ઞરન)



HNDM-09 (Hindi – हहिंदी भाषा : इनिहास और वितमान 1)



GUJM-09 (Gujarati - વરહશત્મ તવદ્રાંત)



ENGM-09 (English - Understanding Drama-2)



PSCM-09 (Political Science - દલક્ષણ એતળમરભરાં વયકરય અને યરજનીતત)



PADM-09 (Public Administration – જાશેય નીતતનુાં ઘડતય)



ECOM-09 (Economics - આધુતનક આતથિક વ ૃદ્ધદ્ અને તલકરવનર લતથભરન પ્રશ્ન)



SOCM-10 (Sociology - વરભરજજક કલ્મરણ અને કરન ૂનીકયણ)
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12/08/2022



HISM-10 (History - ચીન અને જારનન ઇતતશરવ (પ્રથભ તલશ્વયુદ્ શેરરન)



SKTM-10 (Sanskrit - બરયતીમ દળથન)



HNDM-10 (Hindi – हहिंदी भाषा : इनिहास और वितमान 2



GUJM-10 (Gujarati - ગુજયરતી પ્રતળષ્ટ્ટ કૃતતઓન અભ્મરવ)



ENGM-10 (English - Reading the Novel)



PSCM-10 (Political Science -  ૂલથ અને દલક્ષણ - ૂલથ એતળમરભરાં વયકરય અને યરજનીતત)



PADM-10 (Public Administration – જાશેય નીતતનુાં તલશ્રેણ )



ECOM-10 (Economics - આતથિક તલચરય અને નીતતઓ)



AEDCOM-01 (તનકરવ પ્રહક્રમર અને દસ્તરલેજીકયણ)



AOMCOM-01/ AOM-COM-01 (કરમરથરમ વ્મલસ્થરતાંત્ અને વાંચરરન)



AMKCOM-01/ AMK-COM-01 (ફજાય પ્રહક્રમર)



AVESCOM-01/ AVES-COM-01 (મ ૂલ્મ તળક્ષણ અને આદ્યરજત્ભકતર)



AFWCOM-01 (પીચય રેખન)



AWRCOM-01 (યે હડમ ભરટે રેખન)



ASPCOM-01 (વેક્રેટયીમર પ્રેક્ટીવ)

ઈ/ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝામિનેશન
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ડૉ . બા બા સા હે બ આં બે ડ ક ર ઓ ન યુ નન વર્સસ ટી

( ગુ જ રા ત સ ર કા ર દ્વા રા સ્થા ન ત )
“જ્યોનતર્મય” રરસર, ડૉ બાબાસાહેબ આંબડે કર ઓન .યુનનવર્સસટી ર્ાગમ

,

સરખેજગાંધીનગર હાઇવે-, છારોડી, અર્દાવાદ ૩૮૨૪૮૧-

વત્રાંત યીક્ષર : ઓગસ્ટ–2022
New Courses (B.A.)
DATE

11:00 TO 02:00

03:00 TO 06:00

04/09/2022



SKT-COM-101 (Compulsory Subject - 01 Sanskrit)



ENG-COM-202 (પયજજમરત-અંગ્રેજી)

05/09/2022



GUJ-COM-101 (Compulsory Subject - 01 Gujarati)



SKT-COM-202 (વાંસ્કૃત કથરવરહશત્મ)

06/09/2022



ENG-COM-101 (Compulsory Subject - 01 English)



GUJ-COM-202 (પયજજમરત-ગુજયરતી)

07/09/2022



SKTM/S-101 (વાંસ્કૃત દ્ય અને ગદ્ય વરહશત્મ)



HISM/S-203 (બરયતન ઇતતશરવ



(ઈ.વ.650 થી 1526 સુધી))

08/09/2022



GUJM/S-101 (ગુજયરતી ગદ્ય)



SKTM/S-203 (આથ ભકરવ્મ)

09/09/2022



ENGM/S-101 (Introduction to Literature)



ECOM/S-203

10/09/2022



SOCM/S-101 (વભરજળરસ્ત્ર હયચમ)



ENGM/S-203 (History of English Literature - I)

11/09/2022



HISM/S-101 (પ્રરચીન બરયતન ઇતતશરવ



GUJM/S-203 (ભધ્મકરરીન ગુજયરતી વરહશત્મન

(પ્રરગૈતતશરતવક યુગથી ઈ.વ.ની છઠ્ઠી વદી સુધી)
12/09/2022



PSCM/S-101 (યરજ્મળરસ્ત્રન હયચમ)

ઇતતશરવ)


SOCM/S-203 (બરયતભરાં વરભરજજક વભસ્મરઓ (Social
Problems in India))

13/09/2022



ECOM/S-101 (પ્રરયાં લબક અથથળરસ્ત્ર)



PSCM/S-203 (બરયતીમ વયકરય અને યરજકરયણ)

14/09/2022



SKTM/S-102 (વાંસ્કૃત નરટય, સ્તત્ અને મુક્તક



HISM/S-204 (ગુજયરતન ઇતતશરવ

કરવ્મ)



(ઈ.વ.1304 થી 1818 સુધી))

15/09/2022



GUJM/S-102 (ગુજયરતી દ્ય)



SKTM/S-204 (લૈહદક વરહશત્મ અને ઉતનદ)

16/09/2022



ENGM/S-102 (Introduction to English Language



ECOM/S-204 (ગુજયરતનુાં અથથતત્
ાં )

and Structure)
17/09/2022



SOCM/S-102 (બરયતભરાં વભરજ)



ENGM/S-204 (Study of Short Story)

18/09/2022



HISM/S-102 (ગુજયરતન ઇતતશરવ (પ્રરગૈતતશરતવક



GUJM/S-204 (ભધ્મકરરીન ગુજયરતી વરહશત્મનુાં સ્લરૂ

યુગથી ઈ.વ. ૧૩૦૪ સુધી))

– આખ્મરન)
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19/09/2022



PSCM/S-102 (વયકરયી તાંત્વ્મલસ્થર)



SOCM/S-204 (ગ્રરભીણ વભરજળરસ્ત્ર (Rural
Sociology)

20/09/2022



ECOM/S-102 (બરયતીમ અથથતત્
ાં ન હયચમ)



PSCM/S-204 (બરયતભરાં ાંચરમતી યરજ)

21/09/2022



SOCM-205 (આહદલરવી વભરજનુાં વભરજળરસ્ત્ર



SKTM-205 (અરાંકરયળરસ્ત્ર અને નરટયવરહશત્મ)

(Sociology of Tribal Society))



PSCM-205 (રકળરશીનરાં રમરનર તવદ્રાંત)

HISM-205 (આધુતનક તલશ્વન ઇતતશરવ (નલ જાગતૃ તથી



ENGM-205 (Study of Novel)

યરષ્ટ્રવાંઘ સુધી)



GUJM-205 (અલરથચીન ગુજયરતી વરહશત્મનુાં સ્લરૂ –



એકરાંકી)

ઈ/ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝામિનેશ
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ડૉ . બા બા સા હે બ આં બે ડ ક ર ઓ ન યુ નન વર્સસ ટી

( ગુ જ રા ત સ ર કા ર દ્વા રા સ્થા ન ત )
“જ્યોનતર્મય” રરસર, ડૉ બાબાસાહેબ આંબડે કર ઓન .યુનનવર્સસટી ર્ાગમ

,

સરખેજહાઇવે ગાંધીનગર-, છારોડી, અર્દાવાદ ૩૮૨૪૮૧-

વત્રાંત યીક્ષર : ઓગસ્ટ–2022
DATE

01/08/2022

11:00 TO 02:00

SEEPC-03 વાંળધન અને આકડરળરસ્ત્ર
SEDS-06 ઓયીએન્ટેળન અને ભફીરીટી

02/08/2022

SEDS-07 પ્રત્મરમન તલકલ્
SEDS-10 વ્મલવરતમક, તરરીભ, વાંક્ભણ અને તનયુક્ક્ત
ઈ/ચા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝામિનેશ
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