
શ્રીમતી જ.ેજ.ેક ુંડલિયા ગે્રજ્ય એટ ટીચર્સ કોિેજ રાજકોટ  

વાર્લરકા  

બી.એડ પ્રથમ  ર્ેમેસ્ટર  વર્સ  -2021-22 

માર્  તારીખ- વાર  કાયસ –રૂ્ચી જાહેર રજા  

તહેવાર  

ઓગસ્ટ -2021   
ક િ  લિવર્-31 

કાયસ લિવર્-23 

 

તા: 02/08/2021 ( સોમવાર  ) 
 

તા. 2/8/21 થી 7/8/21 

( સોમવાર થી શનિવાર ) 
તા. 9/8/21 થી 11/8/21  

( સોમવાર અિ ેબધુવાર ) 
તા. 12/8/21 થી 14/8/21  

( ગરુૂવાર અિશેનિવાર ) 
 
 

તા. 17/8/21 થી 18/8/21  

( મગંળવાર અિબેધુવાર ) 
તા. 20/8/21 થી 21/8/21  

( શકુ્રવાર અિશેનિવાર ) 
 

તા. 23/8/21 થી 28/8/21  

(સોમવાર થી શનિવાર) 
 

તા. 31/8/21  

(મગંળવાર) 
 

સમે-1 : સત્રારભં  

 

પરરચય 

અભ્યાસક્રમ પરરચય 

માઇક્રો નશનબર  
 
 
 

શાળા પરરચય  

 

 

 

શાળા પરરચય  
 
 
 

માઇક્રો નશનબર , ડમેોસ્ટ્રશેિ  

અિ ેમાગગદશિ  

 

માગગદશિ 

તા. 1/8/21 
રનવવાર 

તા. 8/8/21 
રનવવાર 

તા. 15/8/21 
રનવવાર 

તા. 16/8/21 
સોમવાર(પતતેી ) 

તા. 19/8/21 
ગરુૂવાર(મહોરમ) 

તા.22/8/21 
રનવવાર 

(રક્ષાબધંિ ) 
 
 

તા. 29/8/21 
રનવવાર 
 

તા. 30/8/21 
સોમવાર 

(જન્માષ્ટમી ) 

સપ્ટમે્બર -2021  

કુલ રદવસ 30 

કાયગ રદવસ 25  

 

તા. 1/9/21 (બધુવાર) 
 

તા. 2/9/21 (ગરુૂવાર) 
 

તા.3/9/21 થી 4/9/21  

(શકુ્રવાર થી શનિવાર) 
તા.6/9/21 થી 9/9/21  

(સોમવાર થી ગરુૂવાર) 
તા. 11/9/21 (શનિવાર) 
તા.13/9/21 થી 18/9/21  

(સોમવાર થી શનિવાર) 
તા.20/9/21 થી 25/9/21  

(સોમવાર થી શનિવાર) 
તા.27/9/21 થી 30/9/21  

(સોમવાર થી ગરુૂવાર) 

માઇક્રો માગગદશિ 

 

પ્રવશેોત્સવ  
 

માઈક્રોપાઠ  
 

માઈક્રોપાઠ  
 
 

પરરચય પ્રવાસ  

 

નસમ્યલુશેિ ટીમ ટીચચગં  

અિ ેમાગગદશગિ  

 

નસમ્યલુશેિ પાઠ  

 

નસમ્યલુશેિ પાઠ  

 
 
 
 

તા.5/9/21 
રનવવાર 

તા. 10/9/21 
શકુ્રવાર 

(સવંત્સરી) 

તા.12/9/21 
રનવવાર 
 

તા. 19/9/21 
રનવવાર 

તા. 26/9/21 
રનવવાર 
 
 



 

માસ  તારીખ- વાર  કાયગ –સચૂી જાહરે રજા  

તહવેાર  

ઓકટોબર-2021   
કુલ  રદવસ-31 

કાયગ રદવસ-22 

 

તા. 1/10/21 ( શકુ્રવાર  ) 
તા. 4/10/21 થી 9/10/21  

( સોમવાર અિ ેશનિવાર ) 
 

તા. 11/8/21 થી 14/8/21  

( સોમવાર અિ ેગરુૂવાર ) 
તા. 16/10/21 ( શનિવાર ) 
 

તા. 18/10/21 ( સોમવાર ) 
 

તા. 20/10/21 થી 23/10/21  

( બધુવાર અિ ેશનિવાર ) 
 

તા. 25/10/21 થી 30/10/21  

( સોમવાર અિ ેશનિવાર ) 
તા. 30/10/21 

નશક્ષણકાયગ 
 

નશક્ષણકાયગ અિ ેLS-1િુ ંએસાઈિમને્ટ કાયગિી 

સોંપણી  

નશક્ષણકાયગ 
 

LS-1િુ ંએસાઈિમને્ટ કાયગ જમા કરાવવુ ં 
 

નશક્ષણકાયગ અિ ેES-1િુ ંએસાઈિમને્ટ કાયગિી 

સોંપણી  
 

નશક્ષણકાયગ 
 

નશક્ષણકાયગ 
 

ES-1િુ ંએસાઈિમને્ટ કાયગ જમા કરાવવુ ં 

તા. 2/10/21 
શનિવાર 

(ગાધંી જયનંત ) 

તા. 3/10/21 
રનવવાર 

તા. 15/10/21 
શકુ્રવાર  (દશરેા) 

તા. 10/10/21 
રનવવાર 

તા. 17/10/21 
રનવવાર 

તા. 19/10/21  

મગંળવાર 

 (ઈદ-એ-નમલાદ)ે  

તા. 24/10/21 
રનવવાર 

તા. 31/10/21 
રનવવાર 

િવમે્બર-2021  

કુલ રદવસ 30 

કાયગ રદવસ 14 

 

 
 
 
 
 

તા. 15/11/21થી 20/11/21  
(સોમવારથી  શનિવાર ) 
 

તા. 20/11/21 (શનિવાર ) 
 

તા.22/11/21 થી 27/11/21  

(સોમવાર થી શનિવાર) 
 

તા.29/11/21 થી 30/11/21  

(સોમવાર થી મગંળવાર) 
 

તા: 30/11/21(મગંળવાર) 

 

 
 

 

 

નશક્ષણકાયગ અિ ેCUS-1િુ ંએસાઈિમને્ટ કાયગિી 

સોંપણી  
 

ES-1િુ ંએસાઈિમને્ટ કાયગ જમા કરાવવુ ં 
 

નશક્ષણકાયગ અિ ેLPC-1િુ ંએસાઈિમને્ટ કાયગિી 

સોંપણી  
 

નશક્ષણકાયગ 
 
 

LPC-1િુ ંએસાઈિમને્ટ કાયગ જમા કરાવવુ ં 
 

તા. 1/11/21 

થી 13/11/21 
(સોમવારથી 

શનિવાર ) 
રદવાળી વકેશેિ  

તા. 14/11/21 
રનવવાર 
 

તા.21/11/21 
રનવવાર 
 

તા. 28/11/21 
રનવવાર 

 

 

 

 

 



 

માસ  તારીખ- વાર  કાયગ –સચૂી જાહરે રજા  

તહવેાર  

રડસમે્બર -2021   
કુલ  રદવસ-31 

કાયગ રદવસ-26 

 

તા. 1/12/21 થી 4/12/21 

( બધુવાર થી શનિવાર ) 
 

તા. 6/12/21 થી 11/12/21  

( સોમવાર અિ ેશનિવાર ) 
 

તા. 13/12/21 થી 18/12/21 

(સોમવાર અિ ેશનિવાર) 
તા. 20/12/21 થી 24/11/21  

( સોમવાર અિ ેશકુ્રવાર ) 
 

તા. 27/12/21 થી 31/11/21  

( સોમવાર અિ ેશકુ્રવાર ) 

નશક્ષણકાયગ અિ ેPS1 -01,02િુ ંએસાઈિમને્ટ 

કાયગિી સોંપણી  
 

નશક્ષણકાયગ અિ ેPS1 -01,02િુ ંએસાઈિમને્ટ કાયગ 

જમા કરાવવુ ં 
 

રીડડગં વકેશેિ  

 

ઇન્ટિગલ પરીક્ષા  

તા. 5/12/21 
રનવવાર 
 

તા. 12/12/21 
રનવવાર 
 

તા. 19/12/21 
રનવવાર 

તા. 25/12/21 
શનિવાર (િાતાલ) 
તા. 26/12/21 
રનવવાર 

 

જાન્યુઆરી -2021  

કુલ રદવસ 31 

કાયગ રદવસ 25 

 

તા. 1/1/22(શનિવાર) 
 

તા. 3/1/22(સોમવાર) 
 

તા. 5/1/22થી 8/1/22 

(બધુવાર થી શનિવાર) 
 

તા. 10/1/22થી 13/1/22 

(સોમવાર થી ગરુૂવાર ) 
તા. 15/1/22 (શનિવાર) 
 

તા. 17/1/22થી 22/1/22 

(સોમવાર થી શનિવાર ) 
તા. 24/1/22થી 29/1/22 

(સોમવાર થી શનિવાર ) 
તા. 31/1/22 (સોમવાર) 
 

 

ઇન્ટિગલ પરીક્ષા   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

યનુિસીટી પરીક્ષા  

 

 

 

 

સત્ર સમાનપ્ત  

તા. 2/1/22 
(રનવવાર) 
તા. 9/1/22 
(રનવવાર) 
તા. 14/1/22 
(શકુ્રવાર) ઉતરાયણ  

 

તા. 16/1/22 
(રનવવાર) 
તા. 23/1/22 
(રનવવાર) 
તા. 30/1/22 
(રનવવાર) 
 

 

 

 

 

કાયગ સચંાલક                                    નપ્રન્સીપાલ  

                            અજીતાબિે  જે જાનિ  

 



 

 

 

 

કલુ રદવસ  = 31+ 30+ 31+ 30+31+31= 184 

કાયગ  રદવસ =  23+ 25+ 22+ 14+ 26+25 =135 

રજાિા  રદવસ = 49 

નપ્રનલમ પરીક્ષા = 5 રદવસ 

વાચંિ સમય  = 6 રદવસ  

માઈક્રો  ટીચચગં= 6 રદવસમાગગદશગિ=6 રદવસ   

નસમ્યલુશેિ =  10    રદવસ  માગગદશગિ = 10 રદવસ   

 

વીક પ્રમાણ ે 

નથયરી = વીક ,  સહઅભ્યાનસક પ્રવનૃત =  વીક  

પ્રનેટટસ ટીચચગં = 3 વીક, પરીક્ષા િા વીક =  1વીક 

કલુ - વીક  

 



 

શ્રીમતી જે.જે.ક ુંડલિયા ગ્રજે્ય એટ ટીચર્સ કોિજે રાજકોટ  

વાર્રરકા  

બી.એડ તતૃ્તીય ર્મેસે્ટર  વર્સ  -2021-22 

માર્  તારીખ- વાર  કાયસ –ર્ચૂી જાહરે રજા  

તહવેાર  

ઓગસ્ટ -2021   
ક િ  રિવર્-31 

કાયસ રિવર્-23 

 

તા. 2/8/21 (મુંગળવાર) 
 

તા. 2/8/21 થી 7/8/21 

( ર્ોમવાર થી શલિવાર ) 
 

તા. 9/8/21 થી 12/8/21  

( ર્ોમવાર અિ ેગ રૂવાર ) 
તા. 13/8/21 થી 14/8/21  

( શ ક્રવાર અિશેલિવાર ) 
 

તા. 17/8/21 થી 18/8/21  

( મુંગળવાર અિબે ધવાર ) 
તા. 20/8/21 થી 21/8/21  

( શ ક્રવાર અિશેલિવાર ) 
 

તા. 23/8/21 થી 28/8/21  

(ર્ોમવાર થી શલિવાર) 
 

તા. 31/8/21  

(મુંગળવાર) 
 

ર્મે-3 : ર્ત્રારુંભ  
 

રિલિસર્ુંગ સ્કિૂ  
 

 

રિલિસર્ુંગ સ્કિૂ  
 
 

ઈન્ટિસશીપ ર્મજૂતી  

 

 

ઈન્ટિસશીપ 

 

 

ઈન્ટિસશીપ 

 

ઈન્ટિસશીપ 

 

 

ઈન્ટિસશીપ 

તા. 1/8/21 
રલવવાર 

તા. 8/8/21 
રલવવાર 

તા. 15/8/21 
રલવવાર 

તા. 16/8/21 
ર્ોમવાર(પતતેી ) 

તા. 19/8/21 
ગ રૂવાર(મહોરમ) 

તા.22/8/21 
રલવવાર 

(રક્ષાબુંધિ ) 
 

તા. 29/8/21 
રલવવાર 
 

તા. 30/8/21 
ર્ોમવાર 

(જન્માષ્ટમી ) 

ર્પ્ટમે્બર -2021  

ક િ રિવર્ 30 

કાયસ રિવર્ 25  

 

 
 
 

તા.1/9/21 થી 30/9/21  

(બ ધવાર થી ગ રૂવાર) 
 

 

 

 

 

ઈન્ટિસશીપ 

તા.5/9/21 
રલવવાર 

તા. 10/9/21 
શ ક્રવાર 

(ર્ુંવત્ર્રી) 

તા.12/9/21 
રલવવાર 
 

તા. 19/9/21 
રલવવાર 

તા. 26/9/21 
રલવવાર 

 

 



 

માર્  તારીખ- વાર  કાયસ –ર્ચૂી જાહરે રજા  

તહવેાર  

ઓકટોબર -2021   
ક િ  રિવર્-31 

કાયસ રિવર્-23 

 

તા. 1/10/21 થી 20/10/21 

( શ ક્રવાર થી બ ધવાર ) 
 
 
 
 
 

તા. 21/10/21 થી 23/10/21  

( ગ રૂવાર અિ ેશલિવાર ) 
 

તા. 25/10/21 થી 30/10/21  

( ર્ોમવાર અિ ેશલિવાર ) 
તા. 30/10/21 ( શલિવાર )  

 

ઈન્ટિસશીપ 

 

 

 

 

 

લશક્ષણકાયસ અિ ેCUS-3, CUS-4 
િ ું એર્ાઈિમને્ટ કાયસિી ર્ોંપણી 
 
 

લશક્ષણકાયસ  

 

CUS-3, CUS-4 િ ું એર્ાઈિમને્ટ કાયસ જમા  

કરાવવ ું  

 

તા. 2/10/21 
શલિવાર 

(ગાુંધી જયુંલત ) 

તા. 3/10/21 
રલવવાર 

તા. 15/10/21 
શ ક્રવાર  (િશરેા) 

તા. 10/10/21 
રલવવાર 

તા. 17/10/21 
રલવવાર 

તા. 19/10/21  

મુંગળવાર 

 (ઈિ-એ-લમિાિ)ે  

તા. 24/10/21 
રલવવાર 

તા. 31/10/21 
રલવવાર 

િવમે્બર -2021  

ક િ રિવર્ 30 

કાયસ રિવર્ 14 

 

 
 
 
 
 

તા. 15/11/21થી 20/11/21  
(ર્ોમવારથી  શલિવાર ) 
 
 

તા.22/11/21 થી 27/11/21  

(ર્ોમવાર થી શલિવાર) 
તા. 27/10/21 ( શલિવાર ) 

 

તા.29/11/21 થી 30/11/21  

(ર્ોમવાર થી મુંગળવાર) 
 

 

 

 
 

 

 

લશક્ષણકાયસ અિ ે LPC-3, LPC-4  
િ ું એર્ાઈિમને્ટ કાયસિી ર્ોંપણી 
 

 

 

લશક્ષણકાયસ 

LPC-3, LPC-4  િ ું એર્ાઈિમને્ટ કાયસ જમા  

કરાવવ ું 
 

લશક્ષણકાયસ 
 
 

તા. 1/11/21થી 
13/11/21 
(ર્ોમવારથી 
શલિવાર ) 
રિવાળી વકેશેિ  

તા. 14/11/21 
રલવવાર 

તા.21/11/21 
રલવવાર 

તા. 28/11/21 
રલવવાર 

 

 

 

 

 



 

માર્  તારીખ- વાર  કાયસ –ર્ચૂી જાહરે રજા  

તહવેાર  

રડર્મે્બર -2021   
ક િ  રિવર્-31 

કાયસ રિવર્-26 

 

તા. 1/12/21 થી 4/12/21 

( બ ધવાર થી શલિવાર ) 
તા. 6/12/21 થી 11/12/21  

( ર્ોમવાર અિ ેશલિવાર ) 
તા. 11/12/21 ( શલિવાર ) 

 

તા. 13/12/21 થી 18/12/21 

(ર્ોમવાર અિ ેશલિવાર) 
તા. 20/12/21 થી  24/12/21  

( ર્ોમવાર અિ ેશ ક્રવાર ) 
તા. 27/12/21 થી 31/12/21  

( ર્ોમવાર અિ ેશ ક્રવાર ) 

લશક્ષણકાયસ અિ ે AE-1 
િ ું એર્ાઈિમને્ટ કાયસિી ર્ોંપણી 
 

લશક્ષણકાયસ 

AE-1 િ ું એર્ાઈિમને્ટ કાયસ જમા  

કરાવવ ું 

લશક્ષણકાયસ 

 

 

લશક્ષણકાયસ 

 

લશક્ષણકાયસ 

તા. 5/12/21 
રલવવાર 

તા. 12/12/21 
રલવવાર 

તા. 19/12/21 
રલવવાર 

તા. 25/12/21 
શલિવાર (િાતાિ) 
તા. 26/12/21 
રલવવાર 

 

જાન્ય આરી -2021  

ક િ રિવર્ 31 

કાયસ રિવર્ 25 

 

 

તા. 1/1/22(શલિવાર ) 
 

તા. 3/1/22થી 6/1/22  
(ર્ોમવાર અિ ેગ રૂવાર) 
તા. 7/1/22થી 12/1/22 

  (શ ક્રવાર અિ ેબ ધવાર) 
 

તા. 13/1/22 

(ર્ોમવાર અિ ેબ ધવાર) 
તા. 15/1/22(શલિવાર  ) 
તા. 17/1/22 થી 22/1/22  
 (ર્ોમવાર અિ ેશલિવાર) 
તા. 24/1/22 થી 29/1/22  
 (ર્ોમવાર અિ ેશલિવાર) 
 

તા. 31/1/22 (ર્ોમવાર) 
 

 

 

લિલિમ રીડડુંગ 
 

લિલિમ રીડડુંગ 

 

લિલિમ પરીક્ષા  

 

 

રીઝલ્ટ 

 

ય લિર્ીટી પરીક્ષા 

 

 

 

 

ર્ત્ર ર્માલપ્ત  

તા. 2/1/22 
(રલવવાર) 
તા. 9/1/22 
(રલવવાર) 
તા. 14/1/22 
(શ ક્રવાર) ઉતરાયણ 

તા. 16/1/22 
(રલવવાર) 
તા. 23/1/22 
(રલવવાર) 
તા. 30/1/22 
(રલવવાર) 
 

 

 

 

કાયસ ર્ુંચાિક       લિન્ર્ીપાિ  

       અજીતાબિે  જે જાલિ  



 

 

 

ક િ રિવર્  = 31+30+31+30+31+31=184 

કાયસ  રિવર્ = 23+25+23+14+26+25= 136 

રજાિા  રિવર્ = 49 

લિલિમ પરીક્ષા = 6 રિવર્ 

વાુંચિ ર્મય  =  6 રિવર્  

િલેટટર્ ટીસચુંગ = (+ ) (+ + ) =  રિવર્ પાઠ +  રિવર્ માગસિશસિ= રિવર્   

(તાર્ પાઠ- ,એકમ પાઠ –+ + = , ક િ –)  

(માગસિશસિ - રિવર્ ) =  રિવર્   

 

વીક િમાણ ે 

લથયરી = વીક ,  ર્હઅભ્યાલર્ક િવલૃત =  વીક  

િલેટટર્ ટીસચુંગ =  વીક, પરીક્ષા િા વીક = વીક 

ક િ - વીક  
 


