
 

ક્રમ ાંક : બીકેએનએમય/ુપરીક્ષ /૬૮૨/૨૦૨૧               ત રીખ : ૨૬/૦૩/૨૦૨૧ 
TENTATIVE EXAMINATION SCHEDULE 2020-21 

 

UG SEM. : 4&6  (DATE : 03/05/2021 TO 13/05/2021) 

1. બી.એ. (હોમ સ યન્સ) સેમ. –04&06 

2. બી.એસસી. (આઇ.ટી.) સેમ. –04 & 06 
3. બી.બી.એ. સેમ. –04 & 06 

4. બી.એસસી. (F.S.) સેમ. –04 & 06 

5. બી.એસસી. સેમ. –04 & 06 

6. બી.એસસી. (હોમ સ યન્સ) સેમ. –04 & 06 

7. બી.એ. સેમ. –04 & 06 

8. બી.કોમ. સેમ. –04 & 06 

9. બી.આર.એસ. સેમ. –04 & 06 

10. બી.એસ.ડબલ્ય.ુ સેમ. –04 & 06 

11. એલએલ.બી. સેમ. –04 & 06 

12. બી.સી.એ. સેમ. –04 & 06 

PG/BED SEM.  4 (DATE : 17/05/2021 TO 24/05/2021 

1. એમ.એસસી. (આઇ.ટી.એન્ડ સી.એ.) સેમ. –04 

2. એમ.એસસી. (ALL)સેમ. –04 

3. એમ.એસસી. (હોમ સ યન્સ) સેમ. –04 

4. એમ.એ. (ALL) સેમ. –04 

5. એમ.કોમ. સેમ. –04 

6. એમ.આર.એસ. સેમ. –04 

7. એમ.એસ.ડબલ્ય.ુ સેમ. –04 

8. એલએલ.એમ. સેમ. –04 

9. બી.એડ.સેમ. –04 

10. એમ.એડ. સેમ. –04 

UG SEM. : 2 (DATE : 01/06/2021 TO 09/06/2021) PG/BED SEM. : 2 (DATE : 11/06/2021TO 17/06/2021) 
1. બી.એ. (હોમ સ યન્સ) સેમ. –02 એમ.એસસી. (આઇ.ટી.એન્ડ સી.એ.) સેમ. –02 

2. બી.એસસી. (આઇ.ટી.) સેમ. –02 એમ.એસસી. (ALL)સેમ. –02 

3. બી.બી.એ. સેમ. –02 એમ.એસસી. (હોમ સ યન્સ) સેમ. –02 

4. બી.એસસી. (F.S.) સેમ. –02 એમ.એ. (ALL) સેમ. –02 

5. બી.એસસી. સેમ. –02 એમ.કોમ. સેમ. –02 

6. બી.એસસી. (હોમ સ યન્સ) સેમ. –02 એમ.આર.એસ. સેમ. –02 

7. બી.એ. સેમ. –02 એમ.એસ.ડબલ્ય.ુ સેમ. –02 

8. બી.કોમ. સેમ. –02 એલએલ.એમ. સેમ. –02 

9. બી.આર.એસ. સેમ. –02 બી.એડ.સેમ. –02 

10. બી.એસ.ડબલ્ય.ુ સેમ. –02 એમ.એડ. સેમ. –02 

11. બી.સી.એ. સેમ. –02 પી.જી.ડી.સી.એ. સેમ. –02 

 

નોંધ: ય.ુજી. સેમ. ૨, ૪ અને ૬ ની પે્રકટીકલ પરીક્ષ નુાં આયોજન યનુનવનસિટી મ ન્યત  ધર વત  અધ્ય પકશ્રીઓ દ્વ ર  કોલેજ 
કક્ષ એથી આયોજન કરવ નુાં રહશેે.  

(પરીક્ષકશ્રીઓન  ન મની ય દી તેમજ ટ ઇમ ટેબલની એક કોપી પરીક્ષ  નવભ ગમ ાં જમ  કર વવ ની રહશેે.) 

             
        

           પરીક્ષ  નનય મક 
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