શૌરાષ્ટ્ર યુનનળનશિટી, રાજકોટ.
External Course : M.A., Semester-2 INDIAN CULTURAL (New) Exam, MAY-2017
એક્સ્ટનલ કોવલ

એમ.એ., શેમે્ટર-૨ ભારતીય શાાં્કૃનતક રીક્ષા, મે - ૨૦૧૭ શાંબનધત

રીક્ષા કેન્દ્ર, નનયત રીક્ષા ્થલ / કોેજ અને રીક્ષાથી બેઠક ક્રમાાંક નીચે પ્રમાણે રષેે.
૧.

આથી યીક્ષાથીઓને સુચના આલાભાાં આલે છે કે , યીક્ષાનો વભમ ૦૩.૦૦ થી ૫.૩૦ સુધીનો યશેળે

૨.

બ્રોક સુયલાઈઝયને સુચના આલાભાાં આલે છે કે ઉર્ુક્ુ ત વભમ પ્રભાણે યીક્ષાખાંડભાાં શાજય થઈ જવુાં અને પ્રથભ ાંદય ભીનીટના
વભમ દયમભમાન મલદ્યાથીને કોયી ઉતયલશીની પાલણી વીટનાંફય મુજફ કયલી. તેભને આલાભાાં આલેર ફાયકોડ સ્ટીકય વીટનાંફય
મુજફ મલમ પ્રભાણે જાતે રગાલલા અને ગે યશાજય યશેર મલદ્યાથીઓના લધેર ફાયકોડ સ્ટીકય મનમત પોભુભાાં રગાલીને મવમનમય
સુયલામઝયશ્રીને યત કયલા. અને મુખ્મ ઉતયલશી ઉયની મલગતો જેલી કે ફાયકોડ સ્ટીકય, યીક્ષાનુાં લુ અને ભાવ, યીક્ષાનુાં નાભ,
મલમ, ત્તાયીખ, કે ન્દ્ર, ફેઠક ક્રભાાંક, યીક્ષાથીની વશી લગે યે ચકાવી, ોતાની વશી કયલાની યશેળે અને ફાયકોડ ઉય ખાખી સ્ટીકય
રગાલલાનુાં યશેળે.

૩.

યીક્ષા કે ન્દ્રભાાં કોઈણ પુસ્તક, રખેર કાગ, ેજય, ભોફાઈર પોન કે પ્રો્ાભગગલાું ાં કે ્ક્યુુરેટય રઈ જલાની યીક્ષાથીઓને વખ્ત
ભનાઈ કયલાભાાં આલે છે .

ક્રમ

કે ન્દ્ર

૦૧

રાજકોટ

રીક્ષા ્થલ / કોેજ અને એકસ્ટનુર યીક્ષાથી ફેઠક ક્રભાાંક (બાયતીમ વાાંસ્કૃમતક)
૧) માતુશ્રી ળીરબાઇ મહષા શાયન્દ્શ & ષોમશાયન્દ્શ કોેજ

કોડ
૨૩૦૨૪

એકસ્ટનુર કોુ એભ.એ., વેભેસ્ટય-૨ (બાયતીમ વાાંસ્કૃમતક) : ફેઠક ક્રભાાંક – ૬૪૭૦૧ થી ૬૪૭૦૫

ઉયુક
લ ત એક્ટનલ રીક્ષાનો કાયલક્રમ અને નનયત શમય-ત્રક

યુનનળનશિટી ળેબશાઈટ

http://external.saurashtrauniversity.co.in

ઉર મુકળામાાં આળે છે .
આદે થી............,
એ.એશ. ારે ખ,
રીક્ષા નનયામક,
શૌરાષ્ટ્ર યુનનળનશિટી,
રાજકોટ.
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2016-2017

Date & Day

Subject Name

09/05/2017
Tuesday

CORE : 111162001 - CULTURE OF PRIMITIVE
SOCIETIES
(Time : 3:00PM To 5:30PM)

1601280102020600

10/05/2017
Wednesday

CORE : 111162002 - WORLD CIVILIZATION
(Time : 3:00PM To 5:30PM)

1601280102020700

11/05/2017
Thursday

CORE : 111162003 - EXTENSION OF INDIAN
CULTURE IN THE NEIGHBORING COUNTRIES
(Time : 3:00PM To 5:30PM)

1601280102020800

12/05/2017
Friday

CORE : 111162004 - INDIAN PHILOSOPHY
(Time : 3:00PM To 5:30PM)

1601280102020900

13/05/2017
Saturday

CORE : 111162005 - WOMEN IN INDIAN
CULTURE
(Time : 3:00PM To 5:30PM)

1601280102021000
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