
 

 
 

પર�પ�: 

 િવષય :  �.ુ�. સેમ. ૨, ૪, 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�.પર��ાના પર��પ (પેપર �ટાઇલ)�ગે સરળતાથી  

   િવ�ાથ�ઓને સમ�ૂતી મળે તે માટ� મા�હતગાર કરવા બાબત. 
 

 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� સલં�ન અ��ુનાતક ભવનના વડાઓ અને તમામ કોલેજના આચાય��ીઓ,મા�ય 

સ�ંથાઓના વડાઓ/પર��ા �થળ સચંાલક�ીઓ તેમજ તમામ િવ�ાથ�ઓન ેજણાવવામા ંઆવે છે ક� �િુનવિસ�ટ�ની આગામી �.ુ �. 

સેમ. ૨, ૪, 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 મ/ે�ૂનમા ં કરવામા ં આવનાર હોય �મા ં COVID-19 

મહામાર�ને કારણે માન.�ુલપિત�ીની આ�ા�સુાર તમામ ફ�ક�ટ�મા ં�નાતક તથા અ��ુનાતકના િવ�ાથ�ના િવશાળ �હતને �યાનમા ં

લઈ � તે સેમે�ટરની પર��ા ૨:૩૦ કલાકની હતી  તેમજ � પર��ાઓનો સમયગાળો ૧:૩૦ કલાક તથા ૨ કલાકનો હતો તે હવે     

૧:૩૦ (દોઢ) કલાકની રહ�શ.ે ડ�.એમ.એલ.ટ� પર��ાનો સમયગાળો ૩:૦૦ કલાકનો રહ�શ.ે 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/બીક�એનએમ�/ુપર��ા/૧/૮૩૬/૨૦૨૧ 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ�, 

ગવન�મે�ટ પોલીટ�કનીક ક��પસ,  

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� રોડ, 

ખડ�યા, �ુનાગઢ. 
 

તા. ૨૨/૦૩/૨૦૨૧ 
 

�િત, 

ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� સલં�ન અ��ુનાતક ભવનના વડા તેમજ તમામ કોલેજોના આચાય��ીઓ, મા�ય સ�ંથાઓના 

વડાઓતથા અ��ુનાતક ક���ોના �ોફ�સર ઇ�ચા��ીઓ તથા િવ�ાથ� ભાઇઓ તથા બહ�નો તરફ... 
 

નકલ સાદર રવાના:- 

(૧) માન.�ુલપિત�ી/�ુલસ�ચવ�ીના �ગત સ�ચવ�ી 

(૧) આઈ.ટ�.સેલ. વેબસાઈટ પર �િસ� થવા અને યો�ય કાય�વાહ� અથ�.. 

 

EÉTSlJGZl;\C DC[TF I]lGJl;"8L 
UJG"D[g8 5M,L8[SGLS S[d5;4 EÉTSlJGZl;\C DC[TF I]lGJl;"8L ZM04 B0LIFP 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ંપર��પ 

તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

1 

B. A. (ALL),   

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 
 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 

B. A. English (Foundation) English 
Language 

૧૬2૧ = ૧૬ માક�સ 

૧૪2૧ = ૧૪ માક�સ 

૧૦2૨ = ૨૦ માક�સ 

૨૦2૧ = ૨૦ માક�સ 

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

૫૦ મા�સ�  

 
 

સમય : ૨: ૦૦ કલાક 

૧૦ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૩૦ 

 

ન�ધ : પ૦ મા�સ�ના પેપરમા ંપાચં ��નોમાથંી �ણ ��નો લખવાના રહ�શ ે�ના ૩૦ મા�સ� અને સમય ૧:૩૦ કલાક           

            રહ�શ.ે  
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ંપર��પ 

તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ંપર��પ તથા 

સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

2 B. A. (Home Sc.) 

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 
 
 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  પૈક� 

કોઇપણ �ણ  ��નો લખવાના ં

રહ�શે.  

 
 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 

૧૫ 2 ૪=૬૦ 

૧૦ 2 ૧=૧૦ 

 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 

૫૦ મા�સ�  

 
 
 

સમય : ૨: ૦૦ કલાક 

૧૦ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  પૈક� 

કોઇપણ �ણ  ��નો લખવાના ં

રહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૩૦ 

 

ન�ધ : પ૦ મા�સ�ના પેપરમા ંપાચં ��નોમાથંી �ણ ��નો લખવાના રહ�શ ે�ના ૩૦ મા�સ� અને સમય ૧:૩૦ કલાક           

            રહ�શ.ે  
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

5 B. B. A.  

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 
 

સમય : ૨:૩૦ કલાક  

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 

૫૦ મા�સ�  

 

સમય : ૨: ૦૦ 

કલાક 

૧૦ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૩૦ 

 

ન�ધ : પ૦ મા�સ�ના પેપરમા ંપાચં ��નોમાથંી �ણ ��નો લખવાના રહ�શ ે�ના ૩૦ મા�સ� અને સમય ૧:૩૦ કલાક           

            રહ�શ.ે  
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

18 

B. Com. / M. Com. 
 

ન�ધ : દર�ક �િુનટમાથંી ૧૪ માક�સના એક 

એક �� �છુાશે. 

�� નબંર -૫ મા ં�ુલ ચાર �િુનટમાથંી એક 

એક �� િથયર� �વ�પે �છુાશ.ે �માથંી ચાર 

��માથંી કોઇપણ બે ��ો લખવાના ંરહ�શ.ે 

૨૦ 2૨ = ૪૦ 

૧૫2૨ = ૩૦ 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે. 

 
 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 

B. Com. (Computerized Accounting 
System Using Tally - 2) 
 
B. Com. (Computer Science – 2, 4 & 6) 
 
B. Com. (E-Commerce and Use of 
RDBMS(MS-Access) 

૫૦ મા�સ� 

 

સમય : ૨: ૦૦ કલાક 

૧૦ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૩૦ 

 

ન�ધ:  ૧) ઉપરના પાચં �� પૈક� કોઈપણ �ણ લખવાના રહ�શે  

૨) પ�ર�ાનો સમય ૧.૩૦  કલાકનો ર�હ�શે. 

૩) ઉપરો�ત ��પ�મા ંમા ં�ત�રક ઓ�શન રહ�શે ન�હ. 

 ૪) પ૦ મા�સ�ના પેપરમા ંપાચં ��નોમાથંી �ણ ��નો લખવાના રહ�શ ે�ના ૩૦ મા�સ� અને સમય ૧:૩૦  

     કલાક રહ�શ.ે  
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

21 B. Sc. (HS) 

૩૫ મા�સ� 

સમય : ૧: ૩૦ કલાક 

૩૫ મા�સ� 

સમય : ૧: ૩૦ કલાક 
૩૫ 

૫૦ મા�સ� 

 

સમય : ૨: ૦૦ કલાક 

૧૦ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૩૦ 

 

ન�ધ : પ૦ મા�સ�ના પેપરમા ંપાચં ��નોમાથંી �ણ ��નો લખવાના રહ�શ ે�ના ૩૦ મા�સ� અને સમય ૧:૩૦ કલાક           

            રહ�શ.ે  
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

11 

B. S. W. 

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 
૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 

B. S. W. Sem-6 (Communication Skills-2) 

૧૨2૧ = ૧૨ માક�સ 

૧૮2૧ = ૧૮ માક�સ 

૧૦2૧ = ૧૦ માક�સ 

૧૦2૧ = ૧૦ માક�સ 

૨૦2૧ = ૨૦ માક�સ 

 
 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

16 B. R. S.  

૧૫ 2૪=૬૦ 

૧૦ 2૧=૧૦ 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 

૫૦ મા�સ� 

 

સમય : ૨: ૦૦ કલાક 

૧૦ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૩૦ 

 

ન�ધ : પ૦ મા�સ�ના પેપરમા ંપાચં ��નોમાથંી �ણ ��નો લખવાના રહ�શ ે�ના ૩૦ મા�સ� અને સમય ૧:૩૦ કલાક           

            રહ�શ.ે  
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

6 B. Sc. (ALL) 

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 

સમય : ૨:૩૦ કલાક  

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

7 B. Sc. (IT) 

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 

સમય : ૨:૩૦ કલાક  

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

8 B. C. A. 

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 

સમય : ૨:૩૦ કલાક  

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

૧૯ B. Ed. Sem-2 & 4 (Compulsory) 

૧૦ 2૧= ૧૦ 

૨૦2૧ = ૨૦ 

૨૪2૧ = ૨૪ 

૧૬2૧ = ૧૬ 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 

�ુલ ચાર ��ોના નીચે 

�જુબ માક�સ છે. 

૧૦2૧= ૧૦ માક�સ 

૧૨2૧ = ૧૨ માક�સ 

૧૨2૧ = ૧૨ માક�સ 

૦૮2૧ = ૦૮ માક�સ 

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

  

૪૨  

 

�મ 
�ણુ 

(૧��ના) 
��ની સ�ંયા 

ઉ�ર આપવાના 

��ો 

�ણુ  

(િવક�પો સાથે) 

�ણુ  

(િવક�પો િવના) 

1 01 10 10 10 10 

2 02 12 06 24 12 

3 04 07 03 28 12 

4 08 03 01 24 08 

 �ુલ 32 25 86 42 

 

�.-૧ નીચેના ��યેક ��ોના જવાબ આપો.       ૧૦ �ણુ 

�.-૨ નીચેના ��ોમાથંી કોઈપણ ૦૬ ��ોના જવાબ આપો. (૧૨ માથંી ૬)  ૧૨ �ણુ 

�.-3 નીચના ��ોમાથંી કોઈપણ ૦૩ ��ોના જવાબ આપો. (૦૭ માથંી ૦૩)  ૧૨ �ણુ 

�.-૪ નીચેના ��ોમાથંી કોઈપણ ૦૧ ��ોના જવાબ આપો. (૦૩ માથંી ૦૧)  ૦૮ �ણુ 

           __________  

                   �ુલ �ણુ        ૪૨ 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ 

માટ� લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

૧૯ 

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

૫2૧= ૫ 

૧૦2૧ = ૧૦ 

૨૦2૧ = ૨૦ 

સમય : ૧: ૧૫ 

કલાક 

૩2૧= ૫ 

૬2૧ = ૧૦ 

૧૨2૧ = ૨૦ 

સમય : ૪૫ િમિનટ +  

          ૪૫ િમિનટ = 

૧:૩૦ કલાક 

૨૧ + ૨૧ 

 

�મ 
�ણુ 

(૧��ના) 
��ની સ�ંયા 

ઉ�ર આપવાના 

��ો 

�ણુ  

(િવક�પો સાથ)ે 

�ણુ  

(િવક�પો િવના) 

1 01 05 03 05 03 

2 02 06 03 12 06 

3 04 06 03 24 12 

 �ુલ 17 09 41 21 

 

�.-૧ નીચેના ��ોમાંથી કોઈપણ ૦૩ ��ોના �ૂંકમા ંજવાબ આપો. (૦૫ માથંી ૦૩) ૦૩ �ણુ 

�.-૨ નીચના ��ોમાંથી કોઈપણ ૦૩ ��ોના જવાબ આપો. (૦૬ માથંી ૦૩)  ૦૬ �ણુ 

�.-૪ નીચેના ��ોમાંથી કોઈપણ ૦૩ ��ોના  િવ��તૃ જવાબ આપો.( ૦૬ માથંી ૦૩) ૧૨ �ણુ 

           ___________  

                �ુલ �ણુ        ૨૧ 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

3 

LL. B.  

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 
 
 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 

LL. B. Legal Language 

૨૦2૫ = ૧૦૦ માક�સ 

 

સમય : ૩:૦૦ કલાક 

૨૦2૫ = ૧૦૦ માક�સ 

 

સમય : ૩:૦૦ કલાક 

૧૦૦ 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

4 LL. M.  

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 
 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

9 M. Sc. (IT) & CA 

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 

સમય : ૨:૩૦ કલાક  

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

12 M. S. W. 

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 

સમય : ૨:૩૦ કલાક  

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

13 M. Sc. (ALL) 

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 

સમય : ૨:૩૦ કલાક  

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 

 

ન�ધ : (1) Physics ના પેપર�ુ ંપર��પ માળ� ુ: 

 ��ન "૧" .................................................................................................................... માક�સ "૧૪"  

 

 ��ન "૨" .................................................................................................................... માક�સ "૧૪"  

 

 ��ન "૩" .................................................................................................................... માક�સ "૧૪"  

 

 ��ન "૪" .................................................................................................................... માક�સ "૧૪"  

   

 ��ન "૫" .................................................................................................................... માક�સ "૧૪"  

 

(2) Mathematics ના પેપર�ુ ંપર��પ માળ� ુ: 

 (અ) ૪ માક�સ (એક ��ન �છુવો)         ૪ માક�સ  

 (બ) ૧૦ માક�સ (�ણ �છુવા તેમાથંી બે લખવા)       ૧૦ માક�સ 

 ઉપર �જુબ આપેલ પેપર�ુ ંપર��પ માળખા �જુબ �ુલ પાચં (૫) પ�નો �છુવાના રહ�શ.ે  
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

14 M. R. S. 

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 

સમય : ૨:૩૦ કલાક  

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

15 

M. A. (ALL) 

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 

M. A. (Home Science) 

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 

૫૦ મા�સ� 

 

સમય : ૨: ૦૦ કલાક 

૧૦ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૩૦ 

 

ન�ધ : પ૦ મા�સ�ના પેપરમા ંપાચં ��નોમાથંી �ણ ��નો લખવાના રહ�શ ે�ના ૩૦ મા�સ� અને સમય ૧:૩૦ કલાક           

            રહ�શ.ે  
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

17 M. Sc. (Home Sc.) 

૧૬ 2૧=૧૬ 

૧૮2૩=૫૪ 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 

૩૫ મા�સ� 

સમય : ૧: ૩૦ કલાક 

૩૫ મા�સ� 

સમય : ૧: ૩૦ કલાક 
૩૫ 

 

ન�ધ : પ૦ મા�સ�ના પેપરમા ંપાચં ��નોમાથંી �ણ ��નો લખવાના રહ�શ ે�ના ૩૦ મા�સ� અને સમય ૧:૩૦ કલાક           

            રહ�શ.ે  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             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 મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ંપર��પ 

તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ંપર��પ 

તથા સમય 
��પ�ના �ણુ 

20 M. Ed. Sem- 2 & 4 

૨૦2૨ = ૪૦ 

૧૫2૨ = ૩૦ 

સમય : ૨:૩૦ કલાક 

નીચે દશા�વેલ કો�ટમા ં

જણાવેલ �જુબ રહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

 ૪૨ 

Section-1 

 
Q.1 

From Unit-1 & 2 

Answer any one out of three from the following questions. 

Each answer should be in about 750 words. 

(One or Two essay type applied question is to be asked From 

Unit-1 & 2) Question carries 10 Marks 

 
 

10 Marks 

 
 

Q.2 

From Unit-1 & 2 

Q.2 - (A) Answer any two out of three from the following 

questions. Each answer should be in about 100 words. 

Each question carries 04 Marks. From Unit-1 & 2 

08 Marks 

Q.2 - (B) Answer any three out of five from the following 
questions in short.  
Each question carries 01 Marks. From Unit-1 & 2 

03 Marks 

Section-2 

 
Q.3 

From Unit-3 & 4 

Answer any one out of three from the following questions 

Each answer should be in about 750 words. 

(One or Two essay type applied question is to be asked From 

Unit-3 & 4) Question carries 10 Marks. 

 
 

10 Marks 

 
 

Q.4 

From Unit-3 & 4 

Q.2 - (A) Answer any two out of three from the following 

questions. Each answer should be in about 100 words. 

Each question carries 04 Marks. From Unit-3 & 4 

08 Marks 

Q.2 - (B) Answer any three out of five from the following 
questions in short.  

Each question carries 01 Marks. From Unit-3 & 4 

03 Marks 

                            Total Marks 42 Marks 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

10 P. G. D. C. A.  

૧૪2૫ = ૭૦ માક�સ 

 

સમય : ૨:૩૦ કલાક  

૧૪ માક�સ 

પાચં ��નો �છુાશે �  

પૈક� કોઇપણ �ણ  ��નો 

લખવાના ંરહ�શે.  

 

સમય : ૧:૩૦ કલાક 

૪૨ 
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COVID-19 ની મહામાર� અ�વયે �.ુ�. સેમે�ટર- ૨, ૪ અને ૬ તથા પી. �. ૨ અને ૪ માટ� 

લેવાનાર િવિવધ પર��ાઓ�ુ ં�ધુાર�લ ૧ : ૩૦ કલાક �જુબ�ુ ંપર��ા માળ� ુ 

(પેપર �ટાઇલ) 

 

�મ ફ�ક�ટ� 
�ળુ ��નપ��ુ ં

પર��પ તથા સમય  

આગામી પર��ા�ુ ં

પર��પ તથા સમય 

��પ�ના 

�ણુ 

22 D. M. L. T. 

િવભાગ-૧ : ૫૦ મા�સ� 

 

િવભાગ-૨ : ૫૦ મા�સ� 

 

�ુલ ૧૦૦ મા�સ�  

સમય : ૩:૦૦ કલાક 

િવભાગ-૧ : ૫૦ મા�સ�  

 

િવભાગ-૨ : ૫૦ મા�સ� 

 

દર�ક ��નો ફર�યાત 

લખવાના રહ�શે. 

 

�ુલ ૧૦૦ મા�સ�  

સમય : ૩:૦૦ કલાક 

૧૦૦ 

 

 

  

 




