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 “�યોિતમ�ય” પ	રસર, �ી બાલા� મ	ંદરની સામ,ે 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઇવે, છારોડ�, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧  

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

સ&ાતં પર�(ા : ફ+,આુર�–2021   
All Courses (Certificate/Diploma/Degree/Master Degree Old Course) 

TIMETABLE - Degree Courses 

DATE 11:00 to 1:00 11 to 12.30 12.30 to 2.00 3:00 to 5:00 3:00 to 4:30 4:30 to 6:00 

27/02/2021  
• કંપની લો (ECO-08) • 01ુા. બે23ક4ગ અને 

નાણાક�ય સ6ંથાઓ 

(ECO-09) 

• સા	હ9ય િસ:ાતં અને ભાષા િવિનયોગ 

(EGT-06),  

• �ह�द� भाषा : इ�तहास और वत�मान  

(EHD-06),  

• Understanding Poetry (EEG-06),  

• આિથ=ક િવકાસના ઢાચંા-@લુના9મક અAયાસ 

(EEC-06),  

• Bવૂ� અને અDEન એિશયામાં સરકાર અને 

રાજકારણ (EHI-06),  

• Bવૂ� અને દH(ણ-Bવૂ� એિશયામાં સરકાર 

અને રાજનીિત (EPS-06), 

• ભારતમા ંસામાIજક સમ6યાઓ (ESO-06) 

• Jહ+રનીિત (EPA-06), 

• દશ�નશાK (EST-06) 

  

28/02/2021  
• પડતરના ત9વો (ECO-

10) 

• આયકરના ત9વો 

(ECO-11) 

• Lજુરાતી ભાષા (EGT-05),  

• आधु�नक भारतीय सा�ह:य (EHD-05), 

• Understanding Prose (EEG-05),  

• ભારત : અઢારમી સદ�ના મMયભાગથી 

ઓગણીસમી સદ�ના મMયભાગ Nધુી (EHI-

05),  

• દH(ણ એિશયામા ંસરકાર અને રાજનીિત 

(EPS-05),  

• સમાજ અને ધમ� (ESO-05),  

• નાણાક�ય વહ�વટ (EPA-05),  

• Pયવહા	રક Pયાકરણ (EST-05) 

• અથ�શાKમા ંQારંHભક 

ગHણતીય પ:િતઓ (EEC-

05) 

• આિથ=ક િવચારો અને નીિતઓ 

(EEC-09) 

01/03/2021  
• કાયા�લય Pયવ6થાત&ં 

અને સચંાલન (AOM-

01) 

• સેR+ટર�યલ QેSટ�સ 

(ASP-01) 

• Lજુરાતી સા	હ9યના 6વTપો (EGT-04),  

• म<यकाल�न भारतीय सा�ह:य, समाज और 

सं@कृ�त (EHD-04),  

  



Page 2 of 8 

 

• English for Practical Purposes 

(EEG-04),  

• ભારતમા ંUૃિષ િવકાસ (EEC-04),  

• ઈિતહાસ – ભારત 16 મી થી 18 મી 

સદ�ના મMય Nધુી (EHI-04),  

• XતરરાYZ�ય સબંધંો (EPS-07),  

• સામાIજક 6તર�કરણ (ESO-04),  

• કાિમ=ક વહ�વટ (EPA-04), 

• અલકંાર સા	હ9ય (EST-04) 

02/03/2021  
• 	ફચર લેખન (AFW-

01) 

• ર+	ડયો માટ+ લખેન 

(AWR-01) 

• Lજુરાતી સા	હ9યની Tપર+ખા (EGT-03),  

• �हंद� सा�ह:यका इ�तहास एवं सा�ह:य 

पOरचय (EHD-03), 

• COmmunication Skills in English 

(EEG-03),  

• Qાથિમક XકડાશાKીય ર�તો અને મોજણી 

પ:િતઓ (EEC-03),  

• ઈિતહાસ – ભારત 8 મી થી 15 મી સદ� 

Nધુી (EHI-03),  

• આ[િુનક ભારતીય રાજનૈિતક િવચારધારા 

(EPS-03),  

• સમાજશાKીય િવચારધારા (ESO-03),  

• િવકાસ વહ�વટ (EPA-03),  

• િવRમોવ�શીય0્ અને મહાકાPય (EST-03) 
•  

  

03/03/2021  
• ધધંાક�ય Pયવ6થા 

(ECO-01) 

• નામા પ:િત-1 (ECO-

02) 

• Lજુરાતી પ^ (EGT-02),  

• �ह�द� प<य (EHD-02),  

• The Structure of Modern English 

(EEG-02),  

• 6વાત_ંય Qા`aત પછ�નો ભારતનો આિથ=ક 

િવકાસ (EEC-02),  

• ભારત : Qાચીન સમયથી ઈ. સ. ની 8 મી 

સદ� Nુધી (EHI-02),  

• ભારતમા ંસરકાર અને રાજકારણ (EPS-

02),  

• ભારતમા ંસમાજ (ESO-02),  

• ભારતીય વહ�વટ (EPA-02),  

• વૈ	દક સા	હ9ય અને આષ� મહાકાPયો (EST-

02) 
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04/03/2021 • સ0દુાય માટ+ પોષણ 

(ANC-01) 

   
• Lજુરાતી ગ^ (EGT-01) 

• �ह�द� ग<य (EHD-01),  

• Language Through Literature (EEG-

01),  

• અથ�શાKના 0ળૂcતૂ dયાલો (EEC-01), 

• આ[િુનક ભારત : 1857-1964 (EHI-01),  

• રાજક�ય િસ:ા ંતો અને સ6ંથાઓનો પ	રચય 

(EPS-01),  

• સમાજનો અAયાસ (ESO-01),  

• વહ�વટ િસ:ાતંો (EPA-01),  

• સ6ંUૃત પ^,ગ^, નાટક અને Kોત (EST-

01) 

  

05/03/2021  
• મેનેજમે3ટના િસ:ાંતો 

(ECO-03) 

• વેપાર� કાયદો (ECO-

05) 

• માનવિવ^ાઓ અને સમાજિવeાનોમાં 

fિુનયાદ� અAયાસRમ(FHS-01) 

  

06/03/2021  
• બJર Q	Rયા (AMK-

01) 

• િનકાસ Q	Rયા અને 

દ6તાવે�કરણ (AED-

01) 

 
• fિુનયાદ� પાઠjRમ : klે� 

(FEG-01) 

 

07/03/2021  
• અથ�શાKના િસ:ાતંો 

(ECO-06) 

• XકડાશાKના 0ળૂત9વો 

(ECO-07) 

• િવeાન અને Qૌ^ોHગક�મા ંfિુનયાદ� 

પાઠjRમ (FST-01) 

  

08/03/2021 • Reading the Novel 

(EEG-08) 

• મારા 6વaનnુ ંભારત 

(FGP-02) {BDP(B.A 

& B.Com) & 

M.A(Master Course)  

• lામ 6વરાજ (FGP-03) 

{BDP(B.A & B.Com) 
& M.A(Master 

Course)  

 
• 	હ3દ� (FHD-01) 
 

• 	હ3દ 6વરાજ (FGP-01), 
BDP [B.A/B.Com] & 
Master Degree COURSE)  

09/03/2021 • Understanding 

Drama (EEG-07) 

   
• fિુનયાદ� પાઠjRમ : 

Lજુરાતી (FGT-01) 

 

10/03/2021 • અnવુાદ (ATR-01)    
• માનવ પયા�વરણ (AHE-01) (CES)   

12/03/2021 • નામા પ:િત-2 (ECO-

04) 

   
• બાળસભંાળ સેવા આયોજન (ACC-01)     

 
 
 

TIMETABLE - Master Courses 

DATE 03:00 to 05:00 03.00 to 04.30 

27/02/2021 • Literary Criticism and Theory 

(MEG-05),  
• Information Communication Society 

(ML I-101) 

• सा�ह:य [स<धांत और समालोचना 

(MHD-05),  

• સમાજશાKીય િસ:ાંતો ભાગ-2 (MSO-

05&MSON05),  

• સા	હ9ય િવવેચનના િસ:ાંતો (MGT-05) 

 

TIMETABLE - Diploma Courses 

DATE 3:00 to 5:00 3:00 to 4:30 

27/02/2021 • Basic Understanding of Fincial Managment 

(DFM-01), 

• Basics of Cost Accounting (DACA-01),  

• Basics of Accounting (DAA-01),  

• General Insurance (DIN-01),  

• Basics of Operation Research (DOR-01),  

• �ૂરવત� િશ(ણનો િવકાસ અને ત9વદશ�ન 

(ES-311) 

• सजृना:मक लेखन के [स<धांत (DCH-

01),  

• મા@-ૃબાળ6વા6�ય અને સગભા� માતાની 

સારવાર (DMCH-01) 

• lામ આરોEય સ0ુદાય કાય� અને રોગોનો 

ફ+લાવો (DVHW-01)  

• સ6ંUૃત ભાષા : 6વTપ અને પ	રચય 

(DSL-01) 
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28/02/2021 • American Literature (MEG-06),  

• નગર સમાજશાK (MSO-06),  

• સા	હ9ય મીમાસંા (MGT-06) 
• Management of Library and 

Information Centre (ML I-102) 

• �ह�द� का_य-१ (आ�दका_य, 

भिbत का_य एवं र��त का_य) 

(MHD-01) 

01/03/2021 • Indian English Literature (MEG-

07), 

• પયા�વરણnુ ંસમાજશાK (MSO-07),  

• Lુજરાતી ગ^ના સીમાHચ�ો (MGT-07) 
• Information Systems, Source and 

Services (ML II-101) 

• भाषा cवdान और �ह�द� भाषा 

(MHD-07) 

02/03/2021 • New Literature in English (MEG-

08), 

• Qાદ+િશક સમાજશાK/	Rયાnુ ંસમાજશાK 

(MSO-08),  

• અnવુાદ (klે� અને 	હ3દ�માંથી 

(MGT-08) 
• Information Retrieval System (ML II-

102) 

• उप�यास : @वhप  

और cवकास (MHD-13) 

03/03/2021 • American Novel (MEG-11) 
• Fundamental principal of information 

communication technology (ML II-
103) 

• �ह�द� उप�यास-२ (MHD-15) 

04/03/2021 • British Poetry (MEG-01),  

• आधु�नक �ह�द� का_य (MHD-02),  

• સમાજશાKીય િસ:ાંતો ભાગ-1 (MSO-

01),  

• નવલકથાnુ ં6વTપ (MGT-01) 

• Information Communication 
Technology (ML II-104) 

 

05/03/2021 • British Drama (MEG-02),  

• उप�यास और कहानी (MHD-03),  

• સમાજશાKીય સશંોધનની પ:િતઓ 

(MSO-02), 

• Lુજરાતી Qિતિનિધ કિવતા (MGT-02) 
• Preservation and Conservation of 

Library (ML IE-101) 

 

06/03/2021 • British Novel (MEG-03),  

• नाटक और अ�य ग<य cव<याए (MHD-

04),  

• ભારતીય સમાજશાK (MSO-03),  

• Lુજરાતી ભાષાnુ ંMવનીત&ં અને 

Tપત&ં (MGT-03) 
• Research Methodology (ML IE-102) 

 

07/03/2021 • Aspects of Language (MEG-04),  

• �ह�द� भाषा और सा�ह:य का इ�तहास 

(MHD-06),  

 

• Digital Imaging (DMA102) • Introduction to Multimedia (DMA-101) 

• Electronic Media (DJMC-01) 

• Basic Sewing Technique (DFD-01) 

28/02/2021 • Project Appraisal and Analytical Tools in 

Financial Management (DFM-02),  

• Various Formas of Costing (DACA-02),  

• Anlytical Accounting (DAA-02),  

• General Insurance-2 (DIN-02), 

• Assignment and Transportation Problems 

(DOR-02) 

• 6વ-અMયયન માટ+ની 0	ુ1ત સામlીની 

Tપર+ખા અને િવકાસ (ES-312) 

• 2D Animation (DMA-103) 

• फnचर लेखन (DCH-02),  

• QNિુત દર¤યાન અને QNિુત પછ�ની 

સારવાર (DMCH-02),  

• રસીકરણ અન ેમા@ ૃસભંાળ (DVHW-02) 

• QિશYટ સ6ંUૃત સા	હ9યનો પ	રચય (DSL-

02) 

• Advertising & Public Relation (DJMC-

02) 

• Pattern Making and Designing (DFD-

02) 

01/03/2021 • Policy matters in Financial Management 

(DFM-03),  

• Managerial Cost Accounting (DACA-03),  

• Accounting in Special Situation for 

Companies (DAA-03),  

• Personal Insurance-1 (DIN-03),  

• PERT & CPM (DOR-03) 

• અMયેતા સહાયક સેવાઓ (ES-313) 

• 3D Animation (DMA-201) 

• ग<य सा�ह:य लेखन (DCH-03),  

• નવJત િશ¨ ુસભંાળ (DMCH-03),  

• નવJત િશ¨ ુસભંાળ અને Uુ©ુંબિનયોજન 

(DVHW-03) 

• દશ�ન સા	હ9ય, ધમ�શાK અને Pયવહા	રક 

Pયાકરણ (DSL-03) 

• Print Newspaper, Magazine (DJMC-

03) 

• Garment Construction (DFD-03) 

02/03/2021 • Working Capital Management (DFM-04),  

• Variance Analysis (DACA-04), 

• Developments in Accounts (DAA-04), 

• Personal Insurance-2 (DIN-04), 

• Other Methods of O.R. (DOR-04) 

• �ૂરવત� િશ(ણnુ ંPયવ6થાપન (ES-314) 

• Audio Visual Production (DMA-202) 

• रेoडयो के [लए लेखन (DCH-04),  

• Uુ©ુંબ િનયોજન અને Kીઓની સામા3ય 

તકલીફોn ુ ંિનરાકરણ (DMCH-04),  

• ફ6ટ એઇડ અન ેસામા3ય રોગોની 

સારવાર અને એ3વાયરમે3ટલ સેિનટ+શન 

(DVHW-04) 

• સ6ંUૃત કાPયિવવેચન અને Lજુરાતnુ ં

સ6ંUૃત સા	હ9યમા ંQદાન (DSL-04) 

• Digital Media (DJMC-04) 

• Surface Ornamentation (DFD-04) 

03/03/2021 • �ૂરવત� િશ(ણ માટ+ Q9યાયન તકિનક� (ES-

318) 

• cव[भ�न सामािजक वग� और लेखन 

(DCH-05) 

• Basic English Language Skill for Mass 

Media (DJMC-06) 

• Fashion Concept and Merchandising 

(DFD-05) 

04/03/2021  • का_य लेखन (DCH-06) 

• Introduction to Mass Communication 
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• Jિત (Gender) અને સમાજ (MSO-

04),  

• િનબધં (MGT-04) 
• Academic Library (ML IE-103) 

08/03/2021 • Australian Literature (MEG-09) 
• Public Library System and Services 

(ML IE-106) 

• �ह�द� उप�यास-१ (qेमचंद का 

cवशेष अ<ययन (MHD-14) 

09/03/2021  • भारतीय उप�यास (MHD-16) 
 

& Journalism (DJMC-07) 

• Textile Science & Fabric Construction 

(DFD-06) 

05/03/2021  • Understanding Media & Mass 

Communication (DJMC-08) 

• Fashion Sketches & Accessories 

Desiging (DFD-08) 

06/03/2021  • Fashion Event Organization (DFD-09) 

07/03/2021  • Textile & Apparel Quality Assurance 

& Management (DFD-10) 
 
 

  
 

 

 

 
TIMETABLE - Certificate Courses 

DATE 11:00 to 2:00 11 to 12.30 3:00 to 6:00 

14/03/2021 • Qવાસનનો fિુનયાદ� પાઠjRમ TS-01 (CMT & CTM),  

• યોગ પ	રચય-મહિષ= પતજંHલ યોગદશ�નમ CYS-01 

• નૈસગµપચારના િસ:ાંતો CIN-01,    

• માનવ અિધકાર: સમાજ અને િવકાસ CHR-01,  

• તમે અને તમારો આહાર CFN-01 

• નાટકnુ ં6વTપ અને નાટ¶Uૃિતnુ ંિવ·લેષણ (CITA-01) 

• Compulsary Courses: The Language Learner (CTE-01),  

• Learn English (CCSE-01), 

• Kીnુ ંઋ@ચુR અને ગભા�વ6થા (CTBA-01),  

• NરુH(ત સગભા�વ6થા અને QNિુત માટ+ની તૈયાર� (CCBP-01),  

• B�ૃવી તથા B�ૃવીnુ ંવાતાવરણ (CEA-01),  

• ડૉ. બાબાસાહ+બ Xબડેકરnુ ં�વન ચ	ર& (CALT-01), 

• Xગણવાડ� સકંºપના અને િશ¨ ુિશ(ણનો ભારતીય પ	રQે»ય (CCAW-01),  

• NGO સચંાલન પ	રચય (BMS-001) 

• સગભા�વ6થા (CJFTDL-01) 

• Sound Technology (CSAVT-01) 

• Electronic Media(CJMC-01) 

• Basic Sewing Technique (CFD-01) 

• શર�ર િવeાન-માનિસક 6વા6થ (CYS-02),  

• નૈસગµપચાર ¼ારા Hચ	ક9સા  (CIN-02) 

 

 

15/03/2021 • Qવાસન સચંાલન (TS-03),  

• Qવાસન બJર Pયવ6થા (TS-06),  

• પાર6પ	રકતા, પયા�વરણ અને Qવાસ (TS-05-CES),  

• માનવ અિધકાર અને ભારત (CHR-02) 

• તમારો આહાર અને તેની ઉપયોગીતા (CFN-02) 

• અYટાગં યોગ-6વ6થ �વનચયા� (CYS-03),  

• શર�ર િવeાન અને માનિસક 6વા6�ય (CIN-03) 

• અHભનયના 0ળૂcતૂ િસ:ાંતો અને નાટ¶ િનમા�ણના 

િવિવધ ઘટકો (CITA-02) 

• The Structure of English (CTE-02),  

• QNિુત દર¤યાન અને QNિુત સભંાળ (CTBA-02),  

• બાળકના ¿Àૃ:, િવકાસ, આહાર અને પોષણ 

• રસીકરણ, સામા3ય શાર�	રક તકલીફો અને ઉપાય (CCBP-02), 

• Q�ુષણ અને પયા�વરણના QÁો તથા Jળવણી (CEA-02),  

• ડૉ. Xબડેકરnુ ંHચÂતન (CALT-02),  

• Xગણવાડ� : Pયવહાર અને સચંાલન (CCAW-02) 

• Pયવ6થાપનના કાયµ (BMS-002) 

• શૈશવ (CJFTDL-02) 

• Video Technology (CSAVT-02) 

• Advertising & Public Relation (CJMC-02)  
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• Pattern Making and Designing (CFD-02) 

16/03/2021 • બાળસભંાળ સેવા આયોજન CCCD-01 • Teaching Strategies (CTE-03),  

• નવJત િશ¨ ુસભંાળ અને Uુ©ુંબિનયોજન (CTBA-03),  

• બાળકોની માનિસક સમ6યા અને સામા�કરણની Q	Rયા  (CCBP-03),  

• રો�દા �વનમાં માનવ અિધકાર : આપણે ¨ુ ંકર� શક�એ? (CHR-03),  

• ડૉ. Xબડેકર અને નવ માનવવાદ (CALT-03),  

• બાળ િવકાસ અને માતા-િપતા (CCAW-03),  

• 6વા6�ય સભંાળ Pયવ6થાપન (BMS-003),  

• આહારnુ ંઅથ�શાK (CFN-03) 

• સવાÄગી સભંાળ (CJFTDL-03) 

• Print-Newspaper, Magazine (CJMC-03) 

• Garment Construction (CFD-03) 

  

17/03/2021 • સ0દુાય માટ+ પોષણ CCCD-02 • Teaching English-Elementary School (CTE-04) 

•  Teaching English-Secondary School  (CTE-05)  

• િવશેષ સભંાળની જT	રયાતવાળા (િવકલાંગ) બાળકો અને માં-બાપ (CCBP-04),  

• ડૉ. Xબડેકરnુ ંરાYZ�ય �વનમાં Qદાન (CALT-04) 

• Xગણવાડ� QાયોHગક (CCAW-04) 

• Digital Media (CJMC-04) 

• Surface Ornamentation (CFD-04) 

  

18/03/2021  • Fashion Concept and Merchandising (CFD-05)  
 

કોઇપણ Qવશેાથ� એકસાથ ેબે 	ડlી ક+ પો6ટ lે�Åએુટ અAયાસRમ માટ+ નÆધણી કરાવી શકશે ન	હ, પરં@ ુએક 	ડlી અને એક 	ડaલોમા ંઅથવા એક સટÇ	ફક+ટ અAયાસRમ માટ+ નÆધણી કરાવી શકશ.ે આવા િવ^ાથ�ઓ માટ+ 

પાઠjRમોની પર�(ાઓની તાર�ખો એક જ આવતી હશ ેતો Åિુનવિસ=ટ� પર�(ા લેવા માટ+ જવાબદાર રહ+શ ેન	હ.     

3 �4567�8 6�9�� : ;	 �	�� ��<��= �7> ?:AB (C=D) кE�к�= ���ш	. 

H.I�.кJK=E� �L MкN��7�	ш�  
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�� .  ���������  ��	�к�  �� ���������� 
 ( ����� �  ��к� �  �� ��  ��� �� )    

“�યોિતમ�ય” પ	રસર, �ી બાલા� મ	ંદરની સામ,ે 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઇવે, છારોડ�, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧  

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

 

સ&ાતં પર�(ા : ફ+,આુર�–2021  
�	IE� �L E�HO	�� MJ� PJL=7Qш� ��>J� 

TIME TABLE -E	Sх� ��<�  
DATE 11:00 to 1:00 

27/02/2021 BLIS-01 lથંાલય અન ેસમાજ 

28/02/2021 BLIS-02 lથંાલય સચંાલન 

01/03/2021 BLIS-03 lથંાલય વગ�કરણ િસ:ાતં 

02/03/2021 BLIS-04 lથંાલય Nચૂીકરણ િસ:ાતં 

03/03/2021 BLIS-05 સદંભ� અન ેમા	હતી Kોત 

04/03/2021 BLIS-06 મા	હતી સેવાઓ 

05/03/2021 BLIS-07 મા	હતી ટ+કનોલો� 
 

TIME TABLE – U�>=SVк ��<� 
DATE 11:00 to 1:00 03:00 to 05:00 

06/03/2021 
• lથંાલય વગ�કરણ Qયોગ   બેચ-1 No-01 to 20  

• lથંાલય NHૂચકરણ Qયોગ   બચે-1 No-21 to 40  

• lથંાલય વગ�કરણ Qયોગ    બેચ-2 No-21 to 40  

• lથંાલય NHૂચકરણ Qયોગ    બચે-2 No-01 to 20  
07/03/2021 

• lથંાલય વગ�કરણ Qયોગ   બેચ-3 No-41 to 60  

• lથંાલય NHૂચકરણ Qયોગ   બચે-3 No-61 to 80  

• lથંાલય વગ�કરણ Qયોગ    બેચ-4 No-61 to 80  

• lથંાલય NHૂચકરણ Qયોગ    બચે-4 No-41 to 60  
08/03/2021 

• lથંાલય વગ�કરણ Qયોગ   બેચ-5 No-81 to 100  

• lથંાલય NHૂચકરણ Qયોગ   બચે-5 No-101 to 120  

• lથંાલય વગ�કરણ Qયોગ    બેચ-6 No-101 to 120  

• lથંાલય NHૂચકરણ Qયોગ    બચે-6 No-81 to 100  

 નÆધ: (1) આપના પર�(ા ક+31 ખાતે તાર�ખ/સમય/બેચની િવગત મળેવવાની રહ+શ.ે 

  (2) પર�(ાથ�ની સdંયા Mયાને લઈ જT	રયાત પડ+થી બચે વધારવામા ંઆવશ.ે  

H. I�. кJK=E� �L MкN��7�	ш�  
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( ����� �  �� к� �  �� ��  ��� �� )    

 “�યોિતમ�ય” પ	રસર, �ી બાલા� મ	ંદરની સામ,ે 

સરખેજ-ગાધંીનગર હાઇવે, છારોડ�, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧  

E-mail : feedback@baou.edu.in, Website : www.baou.edu.in 

 

સ&ાતં પર�(ા : ફ+,આુર�–2021   

CCC-BAOU/BPP/CIC/CPCS 

 

 
   
   

   
   

   
   

   
   

   

   
  

 
 
 

H. I�. кJK=E� �L MкN��7�	ш�  

TIME TABLE 

DATE 11:00 to 2:00 (;jfz) 3:00 to 6:00 (a5mz) 

19/03/2021 

• સદંભ� (CIC-01)  

• િવિનયોગો (CIC -04) 

• ફાઉ3ડ+શન (CCC-01) 

• એaલીક+શન (CCC-02) 

• Éટરનટે (CCC-0૩) 

 
 

• સામા3ય ગHણતનો QારંHભક પાઠjRમ (PMT-01),  

• વાHણ�યનો  QારંHભક પાઠjRમ (PCO-01), 

• સમાજિવધાનો  QારંHભક પાઠjRમ (PSS-01),  

• Lજુરાતી ભાષાનો QારંHભક પાઠjRમ (PGT-01), 

• ટ+કનોલો� (CIC-02)  

• માઈRોસોÊટ ઓફ�સ (CIC-05), 

• ટ+કનોલો� (CIC-01&CPCS-01) 

• માઈRોસોÊટ ઓફ�સ (CIC-04&CPCS-02) 


