
 

પર પ : 

િવષય: .ુ . સેમ. ૬, પી. . સેમ. ૨, ૪, એલએલ.બી. સમે. ૨, ૪, ૬, એલએલ.એમ. સમે. ૨,  બી.એડ./એમ.એડ. સેમ. ૨, ૪,  

         પી. .ડ .સી.એ. સેમ. ૨ તથા ડ .એમ.એલ.ટ . પર ાના પર પ (પેપર ટાઇલ) ગે સરળતાથી િવ ાથ ઓને સમ ૂતી મળે  

         તે માટ મા હતગાર કરવા બાબત. 

સદંભઃ અ ેની િુનવિસટ ના ંપર પ  માકં બીકએનએમ /ુપર ા/૫૯૦/૨૦૨૦, તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૦. 
 

 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન અ ુ નાતક ભવનના વડાઓ અને તમામ કોલેજના આચાય ીઓ, મા ય 

સં થાઓના વડાઓ/પર ા થળ સચંાલક ીઓ તેમજ તમામ િવ ાથ ઓને જણાવવામા ંઆવ ેછે ક િુનવિસટ ની .ુ . સેમ. ૬, 

પી. . સેમ. ૨, ૪, એલએલ.બી. સેમ. ૨, ૪, ૬, એલએલ.એમ. સેમ. ૨,  બી.એડ./એમ.એડ. સેમ. ૨, ૪, પી. .ડ .સી.એ. સેમ. ૨ તથા 

ડ .એમ.એલ.ટ . ની પર ાઓ ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે મા ંCOVID-19 મહામાર ને કારણે માન. ુલપિત ીની આ ા સુાર 

તમામ ફક ટ મા ં નાતક તથા અ ુ નાતકના િવ ાથ ના િવશાળ હતને યાનમા ંલઈ  તે સેમે ટરની પર ા ૨:૩૦ કલાકની હતી 

તે હવે ૨:૦૦ (બે) કલાકની રહશે તેમજ  પર ાઓનો સમયગાળો ૧:૩૦ કલાક તથા ૨ કલાકનો હતો તે અગાઉના િનયત થયેલા 

પર ાના માળખા જુબ રહશે. ડ .એમ.એલ.ટ  નો સમયગાળો ૩:૦૦ કલાકનો રહશે. આ પર ાઓના ંપર પ (પેપર ટાઇલ) મા ંકોષ 

જુબ િવ ાથ ઓને સરળતાથી સમ ૂતી મળ  રહ તે માટ મા હતગાર કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.   
 

 પર ા િનયામક 
 

બડાણઃ- કોષ જુબ પર ાઓના ંપર પ (પેપર ટાઇલ) 
 

માક/બીકએનએમ /ુપર ા/૬૧૦/૨૦૨૦ 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ , 

ગવનમે ટ પોલીટકનીક ક પસ,  

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  રોડ, 

ખડ યા, ુનાગઢ. 
 

તા.૧૮/૦૮/૨૦૨૦ 
 

િત, 

ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  સલં ન અ ુ નાતક ભવનના વડા તેમજ તમામ કોલેજોના આચાય ીઓ, મા ય સં થાઓના 

વડાઓ તથા અ ુ નાતક ક ોના ોફસર ઇ ચા ીઓ તથા િવ ાથ  ભાઇઓ તથા બહનો તરફ... 
 

નકલ સાદર રવાના:- 

(૧) માન. ુલપિત ી/ ુલસચવ ીના ગત સચવ ી 

(૧) આઈ.ટ .સેલ. વેબસાઈટ પર િસ  થવા અને યો ય કાયવાહ  અથ.. 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

1 

B. A. (ALL),   

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્ 

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 

B. A. English (Application of English in 
Media),  
 
B. A. (Economics - Computer & Its Appl. in 
Eco-1) 

૫૦ માર્કસક  
 

સમય : ૨: ૦૦ ર્ાર્ 

૫૦ માર્કસક  
 

સમય : ૨: ૦૦ ર્ાર્ 

૫૦ 

 

  



             Bhakta Kavi Narsinh Mehta University 

                       Govt. Polytechnic Campus, Bhakta Kavi Narsinh Mehta University Road,  
    Khadiya, Junagadh, Gujarat (India)-362 263 

          Ph.(0)0285-2681400 / Fax : 0285-2681503 
Website : http://www.bknmu.edu.in,Email : info@bknmu.edu.in 

 

COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું રીરૂ 

તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું રીરૂ તથા 
સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

2 B. A. (Home Sc.) 

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્ 

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી ર્ોઇપણ 
ચાર પ્રશ્ર્નો ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 

૧૫ 2 ૪=૬૦ 

૧૦ 2 ૧=૧૦ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્ 

૫૦ માર્કસક  
 

સમય : ૨: ૦૦ ર્ાર્ 

૫૦ માર્કસક  
 

સમય : ૨: ૦૦ ર્ાર્ 

૫૦ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

3 LL. B.  

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્ 

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

4 LL. M.  

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્ 

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

5 B. B. A.  

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્  

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

6 B. Sc. (ALL) 

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્  

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  
 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

7 B. Sc. (IT) 

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્  

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

8 B. C. A. 

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્  

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

9 M. Sc. (IT) & CA 

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્  

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

10 P. G. D. C. A.  

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્  

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

11 B. S. W. 

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્  

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

12 M. S. W. 

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્  

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

13 M. Sc. (ALL) 

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્  

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

14 M. R. S. 

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્  

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

15 M. A. (ALL) 

૧૪2૫ = ૭૦ માર્કસ 

 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્ 

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

16 

B. R. S. (12 Papers) 

૧૫ 2૪=૬૦ 

૧૦ 2૧=૧૦ 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્ 

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 

B. R. S. (15 Papers) 

૫૦ માર્કસક 
 

સમય : ૨: ૦૦ ર્ાર્ 

૫૦ માર્કસક 
 

સમય : ૨: ૦૦ ર્ાર્ 
૫૦ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

17 M. Sc. (Home Sc.) 

૧૬ 2૧=૧૬ 

૧૮2૩=૫૪ 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્ 

૧૪ માર્કસ 

૫ પ્રશ્ર્નો પછુાશે જે  પૈર્ી 
ર્ોઇપણ ચાર પ્રશ્ર્નો 
ખવાનાાં રહશેે.  

 

સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 

૩૫ માર્કસક 
સમય : ૧: ૩૦ ર્ાર્ 

૩૫ માર્કસક 
સમય : ૧: ૩૦ ર્ાર્ 

૩૫ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

18 

B. Com. / M. Com. 

૨૦ 2૨ = ૪૦ 

૧૫2૨ = ૩૦ 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્ 

* પ્ર. ૧ અથવા પ્ર. ૨ પૈર્ી    
ર્ોઇપણ એર્ ખવાનો    

  રહશેે. ૨૦ માર્કસ  

* પ્ર. ૩ અને પ્ર. ૪ 
ફરજીયાત ખવાના રહશેે. 
૧૮2૨ = ૩૬ માર્કસક 
   સમય : ૨:૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 

B. Com. (Computer Sci-6),  
 
B. Com., (Computer Accounting Tally 

૫૦ માર્કસક 
 

સમય : ૨: ૦૦ ર્ાર્ 

૫૦ માર્કસક 
 

સમય : ૨: ૦૦ ર્ાર્ 
૫૦ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

19 

B. Ed. Sem-2 & 4 (Compulsory) 

૧૦ 2૧= ૧૦ 

૨૦2૧ = ૨૦ 

૨૪2૧ = ૨૪ 

૧૬2૧ = ૧૬ 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્ 

૧૦+૧૮+૨૦+૮ 

૪ પ્રશ્ર્નો રહશેે. 
 

સમય : ૨: ૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 

B. Ed. Sem-2 (Content & Method) & Sem-4 
(Content) 

૫2૧= ૫ 

૧૦2૧ = ૧૦ 

૨૦2૧ = ૨૦ 

સમય : ૧: ૧૫ ર્ાર્ 

૪+૮+૧૬ 

૩ પ્રશ્ર્નો રહશેે. 
 

સમય : ૧+૧=૨ ર્ાર્ 

૨૮+૨૮ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

20 M. Ed. Sem-2 & 4 

૨૦2૨ = ૪૦ 

૧૫2૨ = ૩૦ 

સમય : ૨:૩૦ ર્ાર્ 

૨૦+૮+૨૦+૮ 

૪ પ્રશ્ર્નો રહશેે. 
સમય : ૨: ૦૦ ર્ાર્ 

૫૬ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

21 B. Sc. (HS) 

૩૫ માર્કસક  

સમય : ૧: ૩૦ ર્ાર્ 

૩૫ માર્કસક  

સમય : ૧: ૩૦ ર્ાર્ 
૩૫ 

૫૦ માર્કસક  

 

સમય : ૨: ૦૦ ર્ાર્ 

૫૦ માર્કસક  

 

સમય : ૨: ૦૦ ર્ાર્ 
૫૦ 
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COVID-19 ની મહામારી અન્ળયે ય.ુજી. સેમેસ્ટર-૬, એ.એ.ફી. સેમેસ્ટર-૨, ૪ અને ૬,  

ફી.એડŸP સેમેસ્ટરv૨ અને ૪ તથા ીP જીP માટે ેળાનાર વળવળધ રીક્ષાઓનુું  
સધુારે ફે કાક મજુફનુું રીક્ષા માલખ ુsેર સ્ટાઇf 

ક્ર્મ પેકલ્ટી 
મલુ પ્રશ્ર્નત્રનુું 

રીરૂ તથા સમય  

આગામી રીક્ષાનુું 
રીરૂ તથા સમય 

પ્રશ્નત્રના 
ગણુ 

22 D. M. L. T. 

વવભાગ-૧ : ૫૦ માર્કસક 
 

વવભાગ-૨ : ૫૦ માર્કસક 
 

કુ ૧૦૦ માર્કસક  

સમય : ૩:૦૦ ર્ાર્ 

વવભાગ-૧ : ૫૦ માર્કસક  

 

વવભાગ-૨ : ૫૦ માર્કસક 
 

દરેર્ પ્રશ્ર્નો ફરજીયાત 
ખવાના રહશેે. 
 

કુ ૧૦૦ માર્કસક  

સમય : ૩:૦૦ ર્ાર્ 

૧૦૦ 
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