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Exam On Demand : માર્ચ –2019
All Courses (Degree/Master Degree Old Course)
TIMETABLE - Degree Courses
DATE

16/03/2020

11:00 to 2:00

11 to 12.30


કંની રો (ECO-08)

12.30 to 2.00


3:00 to 6:00


મુદ્રા. ફેન્કિંગ અને
નાણાકીમ વંસ્થાઓ
(ECO-09)

3:00 to 4:30

4:30 to 6:00

વારશત્મ તવદ્ાંત અને બાા તલતનમોગ
(EGT-06),



हहन्दी भाषा : इतिहास और वितमान
(EHD-06),



Understanding Poetry (EEG-06),



આતથિક તલકાવના ઢાંચા-તુરનાત્ભક
અભ્માવ (EEC-06),



 ૂલમ અને અગ્નન એતળમાભાં વયકાય અને
યાજકાયણ (EHI-06),



 ૂલમ અને દક્ષિણ- ૂલમ એતળમાભાં વયકાય
અને યાજનીતત (EPS-06),



બાયતભાં વાભાજજક વભસ્માઓ (ESO06)

17/03/2020



ડતયના તત્લો (ECO-10)





જાશેયનીતત (EPA-06),



દળમનળાસ્ત્ર (EST-06)

આમકયના તત્લો (ECO-



ગુજયાતી બાા (EGT-05),

11)



आधुतनक भारिीय साहहत्य (EHD-05),



Understanding Prose (EEG-05),



બાયત : અઢાયભી વદીના ભધ્મબાગથી
ઓગણીવભી વદીના ભધ્મબાગ સુધી
(EHI-05),



દક્ષિણ એતળમાભાં વયકાય અને
યાજનીતત (EPS-05),



વભાજ અને ધભમ (ESO-05),



નાણાકીમ લશીલટ (EPA-05),



વ્મલશારયક વ્માકયણ (EST-05)
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અથમળાસ્ત્રભાં પ્રાયં ક્ષબક
ગક્ષણતીમ દ્તતઓ (EEC05)

 આતથિક તલચાયો અને નીતતઓ (EEC09)

18/03/2020



કામામ રમ વ્મલસ્થાતંત્ર અને



વંચારન (AOM-01)

વેક્રેટયીમર પ્રેક્ટીવ (ASP-



01)



ગુજયાતી વારશત્મના સ્લરૂો (EGT-04),
मध्यकाऱीन भारिीय साहहत्य, समाज
और संस्कृति (EHD-04),



English for Practical Purposes
(EEG-04),




બાયતભાં કૃત તલકાવ (EEC-04),

ઈતતશાવ – બાયત 16 ભી થી 18 ભી
વદીના ભધ્મ સુધી (EHI-04),

19/03/2020



રપચય રેખન (AFW-01)



યે રડમો ભાટે રેખન (AWR-



આંતયયાષ્ટ્રીમ વંફધ
ં ો (EPS-07),



વાભાજજક સ્તયીકયણ (ESO-04),



કાતભિક લશીલટ (EPA-04),



અરંકાય વારશત્મ (EST-04)



ગુજયાતી વારશત્મની રૂયે ખા (EGT03),

01)


हहंदी साहहत्यका इतिहास एवं साहहत्य
ऩररचय (EHD-03),



COmmunication Skills in English
(EEG-03),



પ્રાથતભક આંકડાળાસ્ત્રીમ યીતો અને
ભોજણી દ્તતઓ (EEC-03),



ઈતતશાવ – બાયત 8 ભી થી 15 ભી
વદી સુધી (EHI-03),



આધુતનક બાયતીમ યાજનૈતતક
તલચાયધાયા (EPS-03),



વભાજળાસ્ત્રીમ તલચાયધાયા (ESO-03),



તલકાવ લશીલટ (EPA-03),



તલક્રભોલમળીમમ્ અને ભશાકાવ્મ (EST03)



20/03/2020



ધંધાકીમ વ્મલસ્થા (ECO01)



નાભા દ્તત-1 (ECO-02)



ગુજયાતી દ્ય (EGT-02),



हहन्दी ऩध्य (EHD-02),



The Structure of Modern English
(EEG-02),



સ્લાતંત્ર્મ પ્રાપ્તત છીનો બાયતનો
આતથિક તલકાવ (EEC-02),



બાયત : પ્રાચીન વભમથી ઈ. વ. ની 8
ભી વદી સુધી (EHI-02),



બાયતભાં વયકાય અને યાજકાયણ
(EPS-02),



બાયતભાં વભાજ (ESO-02),
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બાયતીમ લશીલટ (EPA-02),



લૈરદક વારશત્મ અને આમ ભશાકાવ્મો
(EST-02)

21/03/2020



વમુદામ ભાટે ોણ



(ANC-01)

ગુજયાતી ગદ્ય (EGT-01)



हहन्दी गध्य (EHD-01),



Language Through Literature
(EEG-01),



અથમળાસ્ત્રના મ ૂભ ૂત ખ્મારો (EEC01),



આધુતનક બાયત : 1857-1964 (EHI01),



યાજકીમ તવદ્ાંતો અને વંસ્થાઓનો
રયચમ (EPS-01),



વભાજનો અભ્માવ (ESO-01),



લશીલટ તવદ્ાંતો (EPA-01),



વંસ્કૃત દ્ય,ગદ્ય, નાટક અને સ્ત્રોત
(EST-01)

23/03/2020



ભેનેજભે્ટના તવદ્ાંતો (ECO-



લેાયી કામદો (ECO-05)
તનકાવ પ્રરક્રમા અને



ભાનલતલદ્યાઓ અને વભાજતલજ્ઞાનોભાં
બુતનમાદી અભ્માવક્રભ(FHS-01)

03)

24/03/2020



ફજાય પ્રરક્રમા (AMK-01)



25/03/2020



અથમળાસ્ત્રના તવદ્ાંતો (ECO-





દસ્તાલેજીકયણ (AED-01)



Reading the Novel
(EEG-08)

27/03/2020





ભાયા સ્લતનનુ ં બાયત (FGP02) {BDP(B.A & B.Com) &
M.A(Master Course)

અંગ્રેજી (FEG-01)


(ECO-07)

06)

26/03/2020

આંકડાળાસ્ત્રના મ ૂતત્લો



બુતનમાદી ાઠ્યક્રભ :

તલજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોક્ષગકીભાં બુતનમાદી
ાઠ્યક્રભ (FST-01)

ગ્રાભ સ્લયાજ (FGP-03)
{BDP(B.A & B.Com) &
M.A(Master Course)

Understanding
Drama (EEG-07)



રશ્દી (FHD-01)



બુતનમાદી ાઠ્યક્રભ :
ગુજયાતી (FGT-01)

28/03/2020



અનુલાદ (ATR-01)



ભાનલ મામ લયણ (AHE-01) (CES)

30/03/2020



નાભા દ્તત-2 (ECO-



ફાવંબા વેલા આમોજન (ACC-01)

04)
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રશ્દ સ્લયાજ (FGP-01), BDP
[B.A/B.Com] & Master Degree
COURSE)

TIMETABLE - Master Courses
DATE
16/03/2020

03:00 to 06:00


03.00 to 04.30

Literary Criticism and Theory (MEG05),



साहहत्य ससध्धांि और समाऱोचना (MHD05),

17/03/2020



વભાજળાસ્ત્રીમ તવદ્ાંતો બાગ-2 (MSO-05),



વારશત્મ તલલેચનના તવદ્ાંતો (MGT-05)



American Literature (MEG-06),



નગય વભાજળાસ્ત્ર (MSO-06),



વારશત્મ ભીભાંવા (MGT-06)



हहन्दी काव्य-१ (आहदकाव्य, भक्ति काव्य एवं
रीति काव्य) (MHD-01)

18/03/2020

19/03/2020



Indian English Literature (MEG-07),



મામ લયણનુ ં વભાજળાસ્ત્ર (MSO-07),



ગુજયાતી ગદ્યના વીભાક્ષચહ્નો (MGT-07)



भाषा ववज्ञान और हहन्दी भाषा (MHD-07)



New Literature in English (MEG-08),



પ્રાદે તળક વભાજળાસ્ત્ર/રક્રમાનુ ં વભાજળાસ્ત્ર



उऩन्यास : स्वरूऩ और
ववकास (MHD-13)

(MSO-08),


અનુલાદ (અંગ્રેજી અને રશ્દીભાંથી (MGT08)

20/03/2020



American Novel (MEG-11)



हहन्दी उऩन्यास-१
(प्रेमचंद का ववशेष
अध्ययन (MHD-14)

21/03/2020



23/03/2020



हहन्दी उऩन्यास-२
(MHD-15)
भारिीय उऩन्यास
(MHD-16)

ઈ. ર્ા. કન્ટ્રોલર ઓફ એકઝાનમનેશન
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