
સૌરા  િુનવિસટ , રાજકોટ. 
External Course : B.Com., Semester-I   Exam, November-2017 

            એ ટનલ કોષ : બી.કોમ., સેમે ટર-1 પર ા, નવે બર-2017 સબંિધત 

પર ા ક , િનયત પર ા થળ / કોલેજ અને પર ાથ  બેઠક યવ થા નીચે માણે રહશે. 
1. આથી પર ાથ ઓને ચુના આપવામા ંઆવે છે ક, તેમણે પર ાખડંમા ંસવાર 10.15 કલાક તેમના સીટનબંર ઉપર થાન લઈ લે ુ.ં 

પર ાનો સમય સવારના 10.30 થી બપોરના 1.00 ધુીનો રહશે. પ ની વહચણી સવારના 10.30 કલાક કરવામા ંઆવશે.  

2. લોક પુરવાઈઝરને ચુના આપવામા ંઆવે છે ક ઉપ ુ ત સમય માણે પર ાખડંમા ંહાજર થઈ જ ુ ંઅને થમ પદંર મીનીટના 

સમય દરિમયાન િવ ાથ ને કોર  ઉતરવહ ની ફાળવણી સીટનબંર જુબ કરવી. તેમને આપવામા ંઆવેલ બારકોડ ટ કર સીટનબંર 

જુબ િવષય માણે તે લગાવવા અને ગેરહાજર રહલ િવ ાથ ઓના વધેલ બારકોડ ટ કર િનયત ફોમમા ંલગાવીને િસિનયર 

પુરવાયઝર ીને પરત કરવા. અને ુ ય ઉતરવહ  ઉપરની િવગતો વી ક બારકોડ ટ કર, પર ા ુ ંવષ અને માસ, પર ા ુ ંનામ, 

િવષય, ાર ખ, ક , બેઠક માકં, પર ાથ ની સહ  વગેર ચકાસી, પોતાની સહ  કરવાની રહશે અને બારકોડ ઉપર ખાખી ટ કર 

લગાવવા ુ ંરહશે. 

3. પર ા ક મા ંકોઈપણ ુ તક, લખેલ કાગળ, પેજર, મોબાઈલ ફોન ક ો ામ ગવા ં ક લેુટર લઈ જવાની પર ાથ ઓને સ ત 

મનાઈ કરવામા ંઆવે છે. 

મ ક  પર ા થળ / કોલેજ અને એક ટનલ પર ાથ  બેઠક યવ થા કોડ 

01 અમરલી 1) ી મ ઘીબા મ હલા આટસ કોલેજ 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 50001 થી 50183  અને   

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં-  61001 થી 61007  (ર પીટર) અને 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં-  60001 થી 60011  (ર પીટર) 

2003 

02 મનગર 1) ી એચ. . દોશી કોલેજ ઓફ આઈ. ટ . 
એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 50184 થી 50433    

13016 

2) ગોસરાણી કોમસ & બી.બી.એ. કોલેજ  

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 50434 થી 50696    

13009 

3) ી ડ .ક.વી. આટસ & સાય સ કોલેજ 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 50697 થી 50996   
13002 

4) ી િવ ાસાગર ઈ ફોટક બી.સી.એ. કોલેજ 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 50997 થી 51096   

13020 

5) ી ક.પી. શાહ લો કોલેજ 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 51097 થી 51146  અને 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 61008 થી 61019  (ર પીટર) અને 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 60012 થી 60049  (ર પીટર) 

13004 

03 મોરબી 1) ી ઓમ િવ ા વાસીની કોલેજ ઓફ આઈ ટ  & મેને. 
એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 51147 થી 51316  

21010 

2) ીમતી .એ. પટલ મહ લા આ ્સ & કોમસ કોલેજ    

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 51317 થી 51406   અને  

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 61020 થી 61023 ર પીટર અને 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 60050 થી 60061 
 
 
 
 

21004 



04 રાજકોટ 1) મા ૃ ી વીરબાઈમા ંમહ લા આટસ કોલેજ 
એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 51407 થી 51756   

23023 
 
 

2) ી આર.આર. પટલ મહ લા આ ્સ & કોમસ કોલેજ  

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 51757 થી 51876  
23036 

3) ી.એચ.એચ.બી. કોટક ઇ ટ ટ ટુ ઓફ સાય સ 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 51877 થી 52076    
23020 

4) ી સ ય કાશ કોલેજ ઓફ મેને. & કો ટુર સાય સ  

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 52077 થી 52326    
23106 

5) ી સવ દય કોલેજ ઓફ કો ટુર સાય સ    

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 52327 થી 52426 
23105 

6) ી ાઈ ટ આટસ સાય સ કોમસ કોલેજ 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 52427 થી 52582  અને 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 61024 થી 61061 ર પીટર અને 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 60062 થી 60117 

23048 

05 રુ નગર 1) ી એમ.પી. શાહ આ ્સ & સાય સ કોલેજ    

 એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 52583 થી 52912    
24002 

 

2) ી . બી. પરમાર કોલેજ ઓફ કો ટુર સાય સ એ ડ મેનેજમે ટ, રુ નગર 

 એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 52913 થી 53112 
24010 

3) ી એમ.વી. મ હલા કોલેજ ઓફ એ કુશન 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 53113 થી 53212 
24005 

4) ી એમ.એમ. શાહ કોલેજ ઓફ એજ કુશન 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 53213 થી 53312 
29001 

5) ીમતી એસ. . વરમોરા મ હલા કોલેજ, રુ નગર. 
એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 53313 થી 53382   અને 

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 61062 થી 61092 ર પીટર અને  

એક ટનલ કોષ બી.કોમ., સેમે ટર-1 : બેઠક માકં- 60118 થી 60146 

29007 
 

 

  ઉપ કુત એક ટનલ પ ર ાનો કાય મ અને િનયત સમય-પ ક 

િુનવિસટ ની વેબ સાઈટ http://external.saurashtrauniversity.co.in અને ર પીટર િવ ાથ ઓ એ 
http://external.saurashtrauniversity.edu પર કુવામા ંઆવેલ છે. 

              
            
                                                                                           
                                                                                                      આદશથી............, 
                                   એ. એસ. પારખ,
            પ ર ા િનયામક,
             સૌરા  િુનવિસટ ,
              રાજકોટ. 
 



PG. No. :1 University Time Table
B.com Sem-1 (External) Nov-2017 November-2017

Date & Day Subject Name

SAURASHTRA UNIVERSITY

Paper Code

2017-2018Academic Year :

11/11/2017
Saturday

16080001010100CORE : 0201161001 - ENGLISH LANGUAGE-1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

13/11/2017
Monday

16080001010200CORE : 0201161002 - PRINCIPLES OF MICRO 

ECONOMICS-1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

14/11/2017
Tuesday

16080001010300CORE : 0201161003 - FINANCIAL 

ACCOUNTING - 1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

15/11/2017
Wednesday

16080001010500CORE : 0201161005 - COMPANY LAW - 1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16/11/2017
Thursday

16080001010400CORE : 0201161004 - BUSINESS 

ORGANISATION & MANAGEMENT - 1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

17/11/2017
Friday

16080001010701DIS.SPECIFIC ELECTIVE-2 : 0201161009 - 

ENTREPRENEURSHIP - 1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

18/11/2017
Saturday

16080001010601DIS.SPECIFIC ELECTIVE-1 : 0201161006 - 

PERSONAL SELLING & SALESMANSHIP-1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080001010602DIS.SPECIFIC ELECTIVE-1 : 0201161007 - 

BUSINESS MATHEMATIC - 1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080001010603DIS.SPECIFIC ELECTIVE-1 : 0201161008 - 

BUSINESS LAW - 1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

20/11/2017
Monday

16080001010801ELECTIVE : 0201161010 - ACCOUNTING - 1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080001010802ELECTIVE : 0201161011 - BUSINESS 

MANAGEMENT - 1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

Printed Date : 06/11/2017

Printed Time : 17:30.34

Printed By : ravi



PG. No. :2 University Time Table
B.com Sem-1 (External) Nov-2017 November-2017

Date & Day Subject Name

SAURASHTRA UNIVERSITY

Paper Code

2017-2018Academic Year :

20/11/2017
Monday

16080001010803ELECTIVE : 0201161012 - BANKING & 

FINANCE - 1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080001010805ELECTIVE : 0201161013 - ADVANCE 

STATISTICS - 1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

16080001010806ELECTIVE : 0201161014 - CO-OPERATION-1

(Time : 10:30AM To 1:00PM)

Printed Date : 06/11/2017

Printed Time : 17:30.34

Printed By : ravi
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