
સાગર રાણા 

સાર્વજનિક એજ્યકેુશિ સોસાયટી, 

એમ. ટી. બી. આર્ટવસ કૉલેજ, સરુત. 
તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૧ 

આંતરરક મલૂયાાંકિ માટેિી MCQ પરીક્ષા ( SYBA SEM-IV ) 
S.Y.B.A. SEM-IV નાાં તમામ વિષયનાાં વિધાર્થીઓન ેજણાિિાન ાં ક ેતા.10/06/2021 ર્થી તા.12/06/2021 સ ધી M.C.Q પરીક્ષાની LINK આ સાર્થ ેમ કિામાાં આિેલ છે. સમયપત્રક ધ્યાન રાખી LINK 

ખોલી ઉત્તર આપિા ત્યાર બાદ સબમીટ કરિ ાં. 

નોધ:- LINK સમયપત્રકમાાં દર્ાાિલે સમયેજ ખ લર્.ે  

સચૂના :  

1. બધા પ્રશ્નો ફરવજયાત છે. 

2. લલક સમય દર્ાાિેલ છે ત્યારે જ ખલૂર્ે. સમય પૂરો ર્થતા લલક આપો આપ બાંધ ર્થઇ જર્.ે જેની ચોકસાઇ રાખિી. 

3. લલક ઉપર વિદ્યાર્થીઓએ એક જ િાર Submit કરિ ાં. 

4. મ ખ્ય અને ગૌણન ાં પ્રશ્નપત્ર એક જ રહેરે્. 

સમયપત્રક S.Y.B.A. Sem-IV  

ક્રમ તારીખ પપેર નાંબર નામ LINK સમય 

૧ 

 

૧૦/૦૬/૨૦૨૧ 

 

કાંપલ્સરી – અાંગ્રેજી  

 

https://forms.office.com/r/78ix39808v 

 

૧૧.૦૦ ર્થી ૧૧.૧૩ 
કાંપલ્સરી – ગ જરાતી  

 

https://forms.office.com/r/qfZ0zZseUK 

 

કાંપલ્સરી – વહન્દી  
https://forms.office.com/r/NaJ3zBF8NF  

 

િસ્તી વર્ક્ષણ 
https://forms.office.com/r/c1i4p70PA4 

 

૧૧.૩૦ ર્થી ૧૧.૪૩ 
વિિેચનના વસદધાાંતો 

https://forms.office.com/r/9PhuSK8iWw 
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અાંગ્રેજી   ( પપેર-10 મ ખ્ય  )  
https://forms.office.com/r/XjPfSvMfE3 

 

૧૨.૦૦ ર્થી ૧૨.૧૩ 

ગ જરાતી   ( પેપર-10 મ ખ્ય  ) 
https://forms.office.com/r/EXPM2iyBgE 

 

 વહન્દી     ( પપેર-10 મ ખ્ય  )  
https://forms.office.com/r/cWMmAyp8GH  

 

સાંસ્કૃત    ( પેપર-10 મ ખ્ય  )   
https://forms.office.com/r/Km4Vz3A3bc 

 

અર્થાર્ાસ્ત્ર  ( પેપર-10 મ ખ્ય  )  
https://forms.office.com/r/qAZ3JfGpkY 

 

 ઇવતહાસ  ( પેપર-10 મ ખ્ય  )   
https://forms.office.com/r/bsyCzKstE6 

 

માનસર્ાસ્ત્ર (પપેર-10 મ ખ્ય ) 
https://forms.office.com/r/Tzpf1t4Pg3 

 

અાંગ્રેજી-8 (મ ખ્ય અન ેગૌણ) 
https://forms.office.com/r/Vmq3w9wkAj 

 
૧૨.૩૦ ર્થી ૧૨.૪૩ 

ગ જરાતી-8 (મ ખ્ય અન ેગૌણ) 
https://forms.office.com/r/8DZtvNRuu3 

 
૧.૦૦ ર્થી ૧.૧૩ 

સાંસ્કૃત-8 (મ ખ્ય અન ેગૌણ) 
https://forms.office.com/r/RwY93PTiQS 

 
૧.૩૦ ર્થી ૧.૪૩ 

૨ ૧૧/૦૬/૨૦૨૧ 

 વહન્દી-8 (મ ખ્ય અન ેગૌણ) 
https://forms.office.com/r/0V46YcUjte  

 
૧૧.૦૦ ર્થી ૧૧.૧૩ 

મનોવિજ્ઞાન-8(મ ખ્ય અન ેગૌણ) 

 

https://forms.office.com/r/C2hT3R97W5 

 
૧૧.૩૦ ર્થી ૧૧.૪૩ 

ઇવતહાસ-8 (મ ખ્ય અન ેગૌણ) 

 

https://forms.office.com/r/ZRAvDs1HYC 

 
૧૨.૦૦ ર્થી ૧૨.૧૩ 

અર્થાર્ાસ્ત્ર-8 (મ ખ્ય અનગેૌણ) 

 

https://forms.office.com/r/vVdh9U3FYf 

 
૧૨.૩૦ ર્થી ૧૨.૪૩ 

આાંકડાર્ાસ્ત્ર-8 (ગૌણ) 

 

https://forms.office.com/r/k02HfAgBjA  

 
૧.૦૦ ર્થી ૧.૧૩ 

આાંકડાર્ાસ્ત્ર-9 (ગૌણ) 

 

https://forms.office.com/r/WTtJQ7E58b  

 
૧.૩૦ થી ૧.૪૩ 
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૩ ૧૨/૦૬/૨૦૨૧ 

અાંગ્રેજી-9 (મ ખ્ય અન ેગૌણ) 
https://forms.office.com/r/W67H2Vjzcf 

 
૧૧.૦૦ ર્થી ૧૧.૧૩ 

ગ જરાતી-9 (મ ખ્ય અન ેગૌણ) 
https://forms.office.com/r/ieCKhE1fyP 

 
૧૧.૩૦ ર્થી ૧૧.૪૩ 

સાંસ્કૃત-9 (મ ખ્ય અન ેગૌણ) https://forms.office.com/r/3zHP4BCdge  ૧૨.૦૦ ર્થી ૧૨.૧૩ 

વહન્દી-9 (મ ખ્ય અન ેગૌણ) 
https://forms.office.com/r/91WQAxBXm7 

 
૧૨.૩૦ ર્થી ૧૨.૪૩ 

મનોવિજ્ઞાન-9(મ ખ્ય અન ેગૌણ) 
https://forms.office.com/r/AC4G31gXjT 

 
૧.૦૦ ર્થી ૧.૧૩ 

ઇવતહાસ-9 (મ ખ્ય અન ેગૌણ) 
https://forms.office.com/r/HQa0yAAsMi 

 
૧.૩૦ ર્થી ૧.૪૩ 

અર્થાર્ાસ્ત્ર-9 (મ ખ્ય અન ેગૌણ) 
https://forms.office.com/r/tQCAWqmqh8 

 
૨.૦૦ ર્થી ૨.૧૩ 
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