
 

 

FIRST HALF-TENTATIVE EXAMINATION SCHEDULE 2022-23 
 

UG SEM-5  (DATE : 10/10/2022 TO 20/10/2022) UG SEM-3  (DATE : 10/11/2022 TO 18/11/2022) 

૧ બી.એ. (હોમ સાય�સ) સેમ. –05 ૧ બી.એ. (હોમ સાય�સ) સેમ. –03 

૨ બી.એસસી. (આઇ.ટ�.) સેમ. –05 ૨ બી.એસસી. (આઇ.ટ�.) સેમ. –03 

૩ બી.બી.એ. સેમ. –05 ૩ બી.બી.એ. સેમ. –03 

૪ બી.એસસી. (ફોર���સક સાય�સ) સેમ. –05 ૪ બી.એસસી. (ફોર���સક સાય�સ) સેમ. –03 

૫ બી.એસસી. સેમ. –05 ૫ બી.એસસી. સેમ. –03 

૬ બી.એસસી. (હોમ સાય�સ) સેમ. –05 ૬ બી.એસસી. (હોમ સાય�સ) સેમ. –03 

૭ બી.એ. સેમ. –05 ૭ બી.એ. સેમ. –03 

૮ બી.કોમ. સેમ. –05 ૮ બી.કોમ. સેમ. –03 

૯ બી.આર.એસ. સેમ. –05 ૯ બી.આર.એસ. સેમ. –03 

૧૦ બી.એસ.ડબ��.ુ સેમ. –05 ૧૦ બી.એસ.ડબ��.ુ સેમ. –03 

૧૧ બી.સી.એ. સેમ. –05  ૧૧ બી.સી.એ. સેમ. –03  

 

PG/BED SEM-3 & PG SEM-1 & LLB SEM-3 & 5  
(DATE : 21/11/2022 TO 25/11/2022) 

UG SEM-1 (DATE : 05/12/2022 TO 13/12/2022) 

૧ એમ.એસસી. (આઇ.ટ�.એ�ડ સી.એ.) સેમ. –01 & 03 ૧ બી.એ. (હોમ સાય�સ) સેમ. –01 

૨ એમ.એસસી. (ALL) સેમ. –01 & 03 ૨ બી.એસસી. (આઇ.ટ�.) સેમ. –01 

૩ એમ.એસસી. (હોમ સાય�સ) સેમ. –01 & 03 ૩ બી.બી.એ. સેમ. –01 

૪ એમ.એ. (ALL) સેમ. –01 & 03 ૪ બી.એસસી. (ફોર���સક સાય�સ) સેમ. –01 

૫ એમ.એ. (હોમ સાય�સ) સેમ. –01 & 03 ૫ બી.એસસી. સેમ. –01 

૬ એમ.કોમ. સેમ. –01 & 03 ૬ બી.એસસી. (હોમ સાય�સ) સેમ. –01 

૭ એમ.આર.એસ. સેમ. –01 & 03 ૭ બી.એ. સેમ. –01 

૮ એમ.એસ.ડબ��.ુ સેમ. –01 & 03 ૮ બી.કોમ. સેમ. –01 

૯ એલએલ.એમ. સેમ. –03 ૯ બી.આર.એસ. સેમ. –01 

૧૦ એલએલ.બી. સેમ. –03 & 05 ૧૦ બી.એસ.ડબ��.ુ સેમ. –01 

૧૧ બી.એડ.સેમ. –03 ૧૧ બી.સી.એ. સેમ. –01  

૧૨ એમ.એડ. સેમ. –03   

૧૩ પી.�.ડ�.સી.એ. સેમ. –01   

 

ખાસ ન�ધ : 

૧. બી.એડ./એમ.એડ./એલએલ.બી./એલએલ.એમ. સેમ.-૧ ની પર��ાની તાર�ખ હવે પછ�થી �હ�ર કરવામા ંઆવશે �ની સવ� સબંિધતોએ ખાસ ન�ધ લવેી. 

૨. ઉપરો�ત પર��ા�ુ ંઆયોજન ક��� તેમજ રા�ય સરકાર�ી �ારા વખતોવખત બહાર પાડવામા ંઆવતી માગ�દિશ�કા �જુબ કરવામા ંઆવશે. 
 

 

�માકં/બીક�એનએમ�/ુપર��ા/૧૩૪૮/૨૦૨૨, તા. ૩૦/૦૮/૨૦૨૨ 

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-362263   
 

�િત, ભ�તકિવ નરિસ�હ મહ�તા �િુનવિસ�ટ� ભવનના અ�ય��ીઓ, અ��ુનાતક ક���ના �ોફ�સસ� ઇ�ચા��ીઓ, સલં�ન તમામ કોલેજોના આચાય��ીઓ તથા મા�ય 

સ�ંથાઓના વડાઓ તરફ.... 

નકલ સાદર રવાના:- (૧) માન.�ુલપિત�ીના �ગત સ�ચવ�ી (�ણ અથ�)           (૨) આઈ.ટ�. સેલ (વેબસાઈટ પર �િસ� કરવા તેમજ યો�ય કાય�વાહ� અથ�) 

              

                                                                    પર��ા િનયામક 


