
દરબાર ગોપાલદાસ શિક્ષણ મહાશિદ્યાલય – અલીયાબાડા 
સ્મરણણકા – પ્રથમ િર્ષ (દ્વિતીય સત્ર)  િર્ષ - ૨૦૧૯-૨૦ 

માસ સભંશિત તારીખ – િાર સભંશિત કાયષ – સણુિ રજા / તહિેાર 

નવેમ્બર-૨૦૧૯  

કુલ દિવસ-૧૪  

કાર્ય દિવસ -૧૨  
રજા-૦૨ 

૧૫/૧૧/૨૦૧૯  થી ૧૬/૧૧/૨૦૧૯ 

(શકુ્રિાર  થી  િશિિાર) 
૧૮/૧૧/૨૦૧૯ થી ૨૩/૧૧/૨૦૧૯   

(સોમિાર થી િશિિાર) 
 

૨૫/૧૧/૨૦૧૯  થી ૩૦/૧૧/૨૦૧૯  
(સોમિાર થી િશિિાર) 
 

સ્ટાફ શમટીંગ , શિક્ષણ  

કાયષ શિભાજિ   

તાસ પાઠ (૩+૨) દાિષશિક પાઠ 
મેથડ ૧,૨ માગષદિષિ   

 

એસ.એસ.સી. ૧,૨ તથા 
ઈ.સી.૧,૨ સ્િાધ્યાય, 
પે્રઝેન્ટેિિ જાહરેાત 

બી.એડ. સેમ - ૧ યશુિિસીટી 
પરીક્ષા પિુરાિતષિ 

 
  

૧૪/૧૧/૨૦૧૯  -સધુી 
દદિાળી િેકેિિ 

૧૭/૧૧/૨૦૧૯  
રશિિાર 

 

૨૪/૧૧/૨૦૧૯ 

રશિિાર 

ડીસેમ્બર-૨૦૧૯  

કુલ દિવસ-૩૧  

કાર્ય દિવસ -૨૫  

રજા – ૬  

૨/૧૨/૨૦૧૯ થી ૭/૧૨/૨૦૧૯  
(સોમિાર  થી િશિિાર)            

૯/૧૨/૨૦૧૯  થી ૧૪/૧૨/૨૦૧૯    

(સોમિાર થી િશિિાર) 
 
 

૧૬/૧૨/૨૦૧૯ થી  ૧૯/૧૨/૨૦૧૯   
( સોમિાર થી ગરુુિાર ) 
૨૦/૧૨/૨૦૧૯ થી ૨૧/૧૨/૨૦૧૯  

(શકુ્રિાર થી િશિિાર) 
૨૬/૧૨/૨૦૧૯ થી ૨૮/૧૨/૨૦૧૯ 

(ગરુુિાર થી િશિિાર) 
 

બી.એડ. સેમ - ૧ યશુિિશસિટી 
પરીક્ષા રીડીંગ િેકેિિ 

બી.એડ. સેમ - ૧ યશુિિશસિટી 
પરીક્ષા રીડીંગ િેકેિિ 

 
 

બી.એડ.સેમ ૧ યશુિિસીટી 
પરીક્ષા   

શિક્ષણ કાયષ , શ્રમ કાયષ , યોગ 

 
 

સેમ-૨ અભ્યાસક્રમ પદરિય  

  

 

૧/૧૨/૨૦૧૯  

રશિિાર 

૮/૧૨/૨૦૧૯   

રશિિાર  

૧૫/૧૨/૨૦૧૯   
રશિિાર 

 
 

૨૨/૧૨/૨૦૧૯   
રશિિાર 

૨૫/૧૨/૨૦૧૯  
બધુિાર , િાતાલ  

૨૯/૧૨/૨૦૧૯  
રશિિાર 

 



 
જાન્યઆુરી -  

૨૦૨૦  

કુલ દદિસ-૩૧   

કાયષ દદિસ -૨૬  

રજા – ૦૫ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ફેબ્રઆુરી  - 
૨૦૨૦   

કુલ દદિસ-૨૯   

કાયષ દદિસ -૨૪  

રજા – ૦૫ 

 

૩૦/૧૨/૨૦૨૦  થી  ૩૧/૧૨/૨૦૨૦  
(સોમિાર થી મગંળિાર) 
૧/૧/૨૦૨૦  થી ૪/૧/૨૦૨૦   

(બધુિાર થી િશિિાર) 
 

૬/૧/૨૦૨૦  થી ૧૧/૧/૨૦૨૦   

(સોમિાર થી િશિિાર) 
 
 

૧૫/૧/૨૦૨૦  થી ૧૮/૧/૨૦૨૦   

(બધુિારથી િશિિાર) 
 
 
 
 
 
 

૨૦/૧/૨૦૨૦ થી ૨૫/૧/૨૦૨૦  
(સોમિારથી િશિિાર) 
૨૭/૧/૨૦૨૦ થી ૩૧/૧/૨૦૨૦ 
(સોમિાર થી શકુ્રિાર) 
 

૧/૨/૨૦૨૦   
(િશિિાર)  

 
 

૩/૨/૨૦૨૦ થી ૮/૨/૨૦૨૦  
(સોમિાર થી િશિિાર) 
 
 
 
 
 
 

૧૦/૨/૨૦૨૦  થી ૧૫/૨/૨૦૨૦  

(સોમિાર થી િશિિાર) 
 
 

સી.સી. ૩,૪ સ્િાધ્યાય, 
પે્રઝન્ટેિિ જાહરેાત 

શિક્ષણકાયષ , શ્રમ કાયષ, 
યોગ  

 

શિક્ષણકાયષ , સપ્તધારા 
અંતગષત કાયષક્રમ  

 
 

શિક્ષણકાયષ , સપ્તધારા 
અંતગષત કાયષક્રમ ,તાસ 
પાઠ (૨+૨) મેથડ ૧,૨ 

ટાઈમટેબલ મકૂવ,ુ 
માગષદિષિ, 
 

શિક્ષણકાયષ ,સપ્તધારા 
અંતગષત કાયષક્રમ  

શિક્ષણકાયષ, યોગ, શ્રમકાયષ 
સી.સી. ૩ સ્િાધ્યાય, 
પે્રઝેન્ટેિિ 

સી.સી.૪ સ્િાધ્યાય, 
પે્રઝેન્ટેિિ યોગ, ધારા 
અંતગષત કાયષક્રમ  

 

તાસ પાઠ (૨+૨) મેથડ 
પ્રાયોણગક કાયષ 
 
 
 
 
 
 

ઈ.સી. ૧ સ્િાધ્યાય, 
પે્રઝેન્ટેિિ, શિક્ષણકાયષ 
 
 

 
 
 
 
 

૫/૧/૨૦૨૦  - રશિિાર 

 

૧૨/૧/૨૦૨૦ - રશિિાર  

 

૧૪/૧/૨૦૨૦  - 
મગંળિાર   
મકરસકં્રાશંત 

૧૯/૧/૨૦૨૦  

રશિિાર 

 
 
 
 

૨૬/૧/૨૦૨૦ -  

રશિિાર  

પ્રજાસત્તાક દદિ  

 

૨/૨/૨૦૨૦  –  

રશિિાર 

 
 

૯/૧૨/૨૦૨૦  –  

રશિિાર   

 
 
 
 
 
 
 

૧૬/૨/૨૦૨૦  –  

રશિિાર 

 
 



 

 

૧૭/૨/૨૦૨૦  થી ૨૨/૨/૨૦૨૦   

(સોમિાર થી િશિિાર) 
૨૪/૨/૨૦૨૦  થી ૨૯/૨/૨૦૨૦  

(સોમિાર થી િશિિાર) 
 
 
 

 

એસ.એસ.સી. ૧ સ્િાધ્યાય, 
પે્રઝન્ટેિિ, શિક્ષણકાયષ 
ઈ.સી.-૨  સ્િાધ્યાય  
પે્રઝેન્ટેિિ ,શિક્ષણકાયષ , 
ધારા અંતગષત કાયષક્રમ 

 

 

૨૧/૨/૨૦૨૦  –  

શકુ્રિાર  

મહાશિિરાત્રી  

૨૩/૨/૨૦૨૦  –  

રશિિાર  

 
 

માિષ – ૨૦૨૦   

કુલ દદિસ-૩૧ 

કાયષ દદિસ -૨૪ 

રજા – ૭ 

 
    
 

૨/૩/૨૦૧૮ થી ૭/૩/૨૦૨૦  
( સોમિાર થી િશિિાર ) 
 

૯/૩/૨૦૨૦  
(સોમિાર)  

 

૧૧/૩/૨૦૨૦  થી ૧૪/૩/૨૦૨૦   

(બધુિાર થી િશિિાર )  

 
 
 

૧૬/૩/૨૦૨૦  થી ૨૧/૩/૨૦૨૦     

(સોમિાર થી િશિિાર ) 
૨૩/૩/૨૦૨૦ થી ૨૪/૩/૨૦૨૦     

(સોમિાર થી મગંળિાર ) 
૨૬/૩/૨૦૨૦ થી ૨૭/૩/૨૦૨૦   

(ગરુુિાર થી િશિિાર) 
 

૨૮/૩/૨૦૨૦  

(િશિિાર) 
૩૦/૩/૨૦૨૦ થી ૩૧/૩/૨૦૨૦  
(સોમિાર થી મગંળિાર)  

એસ.એસ.સી. ૨ સ્િાધ્યાય, 
પે્રઝેન્ટેિિ, શિક્ષણકાયષ 
,યોગ , શ્રમ કાયષ   

એસ.એસ.સી. ૨ સ્િાધ્યાય, 
પે્રઝેન્ટેિિ,  શિક્ષણકાયષ   

 

એકમ શિક્ષણ શિબીર, 
ધારા અંતગષતકાયષક્રમ,યોગ   

 
 

એકમ પાઠ (૪+૧) પ્રથમ 
મેથડ પ્રાયોણગક કાયષ, તાસ 
પાઠ (૧) પ્રાયોણગક કાયષ 
 
 

શિક્ષણકાયષ 
યોગ, શ્રમકાયષ 
 

અભ્યાસક્રમ પણૂષ કરિો,  

ધારા અંતગષતકાયષક્રમ  

પિૂષ સેમેસ્ટર- ૨ િાિંિ 
સમય 

 

પિૂષ સેમેસ્ટર- ૨ િાિંિ 
સમય 

 

૧/૩/૨૦૨૦  -  

રશિિાર 

૮/૩/૨૦૨૦ – 

રશિિાર  

૧૦/૩/૨૦૨૦ –  

મગંળિાર 

ધળેૂટી 
૧૫/૩/૨૦૨૦ –  

રશિિાર 

૨૨/૩/૨૦૨૦ – 

રશિિાર  

૨૫/૩/૨૦૨૦ –  

બધુિાર  

ગડુી પડિો / િેટીિાદં 

 
 
 

૨૯/૩/૨૦૨૦ –  

રશિિાર  

 
 

 



 

િોંધ :- તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૯  સોમિાર થી તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૯  ગરુુિાર સધુી દદિાળી િેકેિિ  

        

        ઉિાળુ િેકેિિિી ( યશુિિશસિટી પદરપત્ર મજુબ ) સભંશિત તારીખો તા: ૨૫/૪/૨૦૨૦ િશિિારથી 
        તા: ૧૩/૬/૨૦૨૦ િશિિાર સધુી  

 

   

     

 કાયષ સિંાલક                            શપ્રન્સીપાલ  

ડૉ.આિાબેિ એમ.પટેલ                             ડૉ. જિકભાઈ એલ. મકિાણા 
 

એશપ્રલ – ૨૦૨૦  

કુલ દદિસ-૩૦ 

કાયષ દદિસ -૨૨  

રજા – ૮  

 
 

 ૧/૪/૨૦૨૦  (બધુિાર) 
૧/૪/૨૦૨૦   (બધુિાર) 
૩/૪/૨૦૨૦   (શકુ્રિાર) 
૪/૪/૨૦૨૦   (િશિિાર) 
૭/૪/૨૦૨૦   (મગંળિાર) 
૮/૪/૨૦૨૦   (બધુિાર) 
૯/૪/૨૦૨૦   (ગરુુિાર) 
૧૧/૪/૨૦૨૦ (િશિિાર)   

૧૩/૪/૨૦૨૦ (સોમિાર)  

 

૧૫/૪/૨૦૨૦ થી ૧૮/૪/૨૦૨૦  
(બધુિાર થી િશિિાર) 
૨૦/૪/૨૦૨૦ થી ૨૫/૪/૨૦૨૦  
(સોમિાર થી િશિિાર)  

૨૫/૪/૨૦૨૦ થી ૧૩/૬/૨૦૨૦   

(િશિિાર થી િશિિાર) 
  

પિૂષ સેમેસ્ટર-૨ પરીક્ષા 
CC-3 પેપર 
CC-4 પેપર 

EC-1,2 પેપર 

SSC-1,2 પેપર 

પેપર માકષિીટ સોંપણી 
પદરણામ જાહરે કરવુ ં
અભ્યાસક્રમ પિુરાિતષિ 

અભ્યાસક્રમ પિુરાિતષિ 

 

યશુિિસીટી સભંશિત પરીક્ષા 
(િાિંિ સમય) 
યશુિિસીટી સભંશિત પરીક્ષા 
  
 

ઉિાળુ િેકેિિ      
(યશુિિશસિટી પદરપત્ર મજુબ ) 
 

૨/૪/૨૦૨૦ –  

ગરુુિાર 

રામ િિમી  

૫/૪/૨૦૨૦ – 

રશિિાર  

૬/૪/૨૦૨૦ – 

સોમિાર  

મહાિીર જયશંત 

૧૦/૪/૨૦૨૦ –  

શકુ્રિાર  

ગડુ ફ્રાઈડ ે 

૧૨/૪/૨૦૨૦- 
રશિિાર  

૧૪/૪/૨૦૨૦- 
આંબેડકર જયશંત 
૧૯/૪/૨૦૨૦ – 

રશિિાર 

૨૬/૪/૨૦૨૦ –  

રશિિાર 

 



 
 
 

કાયષ સિંાલક                            શપ્રન્સીપાલ  

ડૉ.આિાબેિ એમ.પટેલ                             ડૉ. જિકભાઈ એલ. મકિાણા 
 

કુલ દદિસ  = ૧૪ + ૩૧ + ૩૧ + ૨૯  + ૩૧ + ૩૦  =  ૧૬૬  

કાયષ  દદિસ =   ૧૨ + ૨૫ + ૨૬ + ૨૪  + ૨૪ + ૨૨  = ૧૩૩   

રજાિા  દદિસ = ૩૩  

બી.એડ. સેમ-૧ & ૩ યશુિિસીટી પરીક્ષા = ૮  

 

બી.એડ. સેમ-૧ & ૩  યશુિિસીટી પરીક્ષા રીડીંગ િેકેિિ = ૮  

 

શપ્રણલમ પરીક્ષા (સેમેસ્ટર – ૨  ) = ૪   દદિસ   

શપ્રણલમ પરીક્ષા િાિંિ સમય (સેમેસ્ટર - ૨ ) =  ૪   દદિસ  

પે્રક્ટટસ ટીણિિંગ = ( ૩+૨ ), ( ૪+૧ ) = ૧૦ દદિસ પાઠ + ૧૦ દદિસ માગષદિષિ=૨૦ દદિસ   

(તાસ પાઠ -૫  ,  એકમ પાઠ - ૫= કુલ – ૧૦ )  

(માગષદિષિ -૧૦ દદિસ ) (પાઠ-૧૦ દદિસ )=૨૦ દદિસ   

શથયરી = ૭૨   દદિસ  ,  સહઅભ્યાશસક પ્રવશૃત =  ૧૯ દદિસ  

 
 
 
  

શથયરી =૧૨   િીક ,  સહઅભ્યાશસક પ્રવશૃત = ૩ િીક  

પે્રક્ટટસ ટીણિિંગ = ૩ િીક, પરીક્ષા િા િીક = ૪   િીક  

 
  

કુલ -૨૨ િીક  

 


