
વત્રાંત યીક્ષર : 2018-19 

B.Ed. અભ્મરવક્રભ - Sપક્ત પ્રથભ લષનર વલદ્યરથીઓ ભરટે[F 

  

નોંધOVવલદ્યરથીઓએ જે –તે લષનર પ્રરમગગક કરમષ પરૂ્ષ કમરષ ફરદ જ યીક્ષરભરાં ફેવવ ાં. પ્રરમગગકકરમષ 
પરૂ્ષ કમરષ વલનર ફેવનરય વલદ્યરથીઓની યીક્ષર યદ કયલરભરાં આલળે. જેની ખરવ નોંધ રેલી. 
 

B.Ed. અભ્મરવક્રભ -  Sપક્ત દ્વિતીમ લષનર વલદ્યરથીઓ ભરટે[F 

 

નોંધOVલષ-2007-2012                                                             
વલદ્યરથીઓનર અભ્મરવક્રભની વભમભમરષદર પરૂ્ષ થમેર શલરથી યીક્ષરભરાં ફેવવ ાં નશી.2013ભરાં પ્રલેળ ભેલેર 
વલદ્યરથીઓ ભરટે યીક્ષર આલરની છેલ્રી તક છે જેની નોંધ રેલી. 
 

 

 કર.વનમરભક(SS) 
  

  

  

 

  ડૉ.ફરફરવરશફે આંફેડકય ઓન ય વનલવવિટી 
વળક્ષર્, દૂયલતીવળક્ષર્ અને ળૈક્ષગર્ક તકવનકી વલદ્યરજૂથ 

(ગ જયરતવયકરયિરયરસ્થરવત) 

“જ્મવતભષમ રયવય” 

વયખેજ-ગરાંધીનગય શરઇલે, છરયડી અભદરલરદ-૩૮૨૪૮૧ 

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

 

 

 

 
 

 

TIME TABLE 

DATE 11:00 TO 2:00 3:00 TO 6:00 

27/12/2018   ગ રૂલરય ES - 331Sઅભ્મરવક્રભ અને અધ્મરનF ES - 342 Sગગર્તન ાં અધ્મરનF 

28/12/2018   શ ક્રલરય ES - 332 Sઅધ્મરન અને વલકરવન ાં ભનવલજ્ઞરનF ES - 341 Sવલજ્ઞરન અને ટેકનરજીન ાં અધ્મરનF 

29/12/2018   ળવનલરય ES - 333 Sળૈક્ષગર્ક મલૂ્મરાંકનF ES - 344 Sઅંગે્રજીન ાં અધ્મરનF 

30/12/2018  યવલલરય  ES - 343Sવભરજવલધરન ાં અધ્મરનF ES - 345 Sરશન્દીન ાં અધ્મરનF 

31/12/2018  વભલરય ES - 346Sગ જયરતીન ાં અધ્મરનF ES - 347 Sવાંસ્કૃતન ાં અધ્મરનF 

TIME TABLE 

DATE 11:00 TO 2:00 

02/01/2019  બ ધલરય ES - 334 Sવળક્ષર્ અને વભરજF 

03/01/2019  ગ રૂલરય ES - 335 Sવળક્ષર્ અને ળરરF 

04/01/2019  શ ક્રલરય  

 -- ES - 361 Sળૈક્ષગર્ક પ્રદ્યગગકી)  
 -- ES - 362 Sવળક્ષર્ભરાં કમ્પ્ય ટયF 
 -- ES - 363 Sભરગષદળષન અને વરરશF  

 -- ES - 364 Sદૂયલતી વળક્ષર્F 

Optional Subject.  

વલદ્યરથીએ ચરય વલમ ૈકી ગભે 
તે એક વાંદ કયેર 
વલમનીયીક્ષર આલરની યશળેે. 



    

વત્રાંત યીક્ષર : 2018-19 

Sપક્ત Spl. B.Ed.પ્રથભ લષનર વલદ્યરથીઓ ભરટે[F 
 

TIME TABLE 

DATE 11:00 TO 2:00 

27/12/2018   ગ રૂલરય SECP-01Sનલર ઉબયતર બરયતીમ વભરજભરાં વળક્ષર્F 

28/12/2018   શ ક્રલરય SECP-02Sળૈક્ષગર્ક ભનવલજ્ઞરનF 

29/12/2018   ળવનલરય SECP-04Sવલકરરાંગતરન રયચમF 

30/12/2018   યવલલરય  
SESM-01Sભાંદબ દ્વિ વ્મક્ક્તઓંની  ઓખ અને આકરયર્ીF 
SESH-01Sશ્રલર્ક્ષવત  રભેરર ભરટે વળક્ષર્ન મૂભતૂ રમF 
SESV-01Sદૃષ્ટટક્ષવત રભેર ફરકનર વળક્ષર્ન રયચમF 

31/12/2018  વભલરય  
SECM-01Sઅંગે્રજીન ાં વળક્ષર્કરમષ "F 
SECM-02Sરશન્દીન ાં વળક્ષર્કરમષF 
SECM-03Sગ જયરતીન ાં વળક્ષર્કરમષF 

 

Sપક્ત Spl. B.Ed.દ્વિતીમ લષનર વલદ્યરથીઓ ભરટે[F 
 

 

 

 

 

કર.વનમરભક(SS) 
 

 

 

   

 

 
TIME TABLE 

DATE 11:00 TO 2:00 

02/01/2019   બ ધલરય SECP-03Sળૈક્ષગર્ક આમજન અને વરરશF 

03/01/2019   ગ રૂલરય 

SESM-02Sભાંદબ દ્વિતર:તેનર ફહ વલદ્યરકીમ રવર \F 
SESH-02(શ્રલર્ક્ષવત રભેરરન ાં કર્ીમ અને ભોગરક પ નલવષન) 
SESV-02(દષ્ટટક્ષવત વલળે ળૈક્ષગર્ક યીપે્રક્ષ્મ) 

04/01/2019   શ ક્રલરય 

SESM-03 (અભ્મરવક્રભ અને વળક્ષર્કરમષની વ્યયૂચનરઓ) 
SESH-03 (શ્રલર્ક્ષવત રભેરરને બરરનર અને અન્મ વલમનર વળક્ષર્કરમષની ધ્ધવત 
પ્રર્રરી) 
SESV-03 (રઠસચૂનરઓ આલરની ધ્ધવતઓ) 

05/01/2019    ળવનલરય 

SECM-04 (વલજ્ઞરનન ાં વળક્ષર્કરમષ) 
SECM-05 (ગગર્તન ાં વળક્ષર્કરમષ) 
SECM-06( વભરજવલધરન ાં વળક્ષર્કરમષ) 
 

   



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
વત્રાંતયીક્ષર : 2018-19 

Sપક્તPGPD(SEDE) વલદ્યરથીઓ ભરટે[F 
 

 

TIME TABLE 

DATE 11:00 TO 2:00 

27/12/2018  ગ ર લરય SECP-04 Sવલકરરાંગતરન રયચમF 

28/12/2018  શ ક્રલરય 

SESM-01Sભાંદબ દ્વિ વ્મક્ક્તઓંની  ઓખ અને આકરયર્ીF 
SESH-01Sશ્રલર્ક્ષવત  રભેરર ભરટે વળક્ષર્ન મૂભતૂ રમF 
SESV-01Sદૃષ્ટટક્ષવત રભેર ફરકનર વળક્ષર્ન રયચમF 

29/12/2018  ળવનલરય 

SESM-02Sભાંદબ દ્વિતર:તેનર ફહ વલદ્યરકીમ રવર \F 
SESH-02(શ્રલર્ક્ષવત રભેરરન ાં કર્ીમ અને ભોગરક પ નલવષન) 
SESV-02(દષ્ટટક્ષવત વલળે ળૈક્ષગર્ક યીપે્રક્ષ્મ) 

30/12/2018  યવલલરય 

SESM-03 (અભ્મરવક્રભ અને વળક્ષર્કરમષની વ્યયૂચનરઓ) 
SESH-03 (શ્રલર્ક્ષવત રભેરરને બરરનર અને અન્મ વલમનર વળક્ષર્કરમષની 
ધ્ધવત પ્રર્રરી) 
SESV-03 (રઠસચૂનરઓ આલરની ધ્ધવતઓ) 

 

“ No students will be allowed to register for two degrees simultaneously, but be allowed to register for a degree 

and diploma or certificate course, two diploma or two certificate programmes simultaneously. The university 

shall not be responsible to conduct examination for such students in case the dates of examinaton of a course 

overlap” 

 

 

 

નોંધ OV jqf"-2006,2008 અને 2011ભરાં પ્રલેળ ભેલેર LjNfyl"vmgfvEif;s~dgl ;didif"nf 5}6" yi[, cmjfyl 
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કર.વનમરભક(SS) 
 

 

 


